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Lietuvos įvykių apžvalga
Niujorke Lietuvos Prezidentas 

akcentuos žmogaus teises
Prasidedančio šešių dienų darbo vizito 

į Jungtinių Tautų būstinę Niujorke metu 
Prezidentas V aidas Adamkus žada primin
ti aktyvų Lietuvos dalyvavimą JT taikos 
palaikymo operacijose. „Tą Prezidentas 
pabrėš savo kalboje JT Generalinės 
Asamblėjos 53-iosios sesijos dalyviams ", 
- sakė Eltai Lietuvos vadovo patarėjo 
pavaduotojas užsienio politikai Egidijus 
Meilūnas. Kalboje, kurią V. Adamkus 
ketina pasakyti, taip pat bus akcentuoja
mos žmogaus teisės gyventi ekologiškai 
švarioje aplinkoje. „Apskritai žmogaus 
teisių problematikai bus skirtas ypatingas 
Lietuvos Prezidento dėmesys, mat šiemet 
sukanka 50 metų Visuotinei žmogaus tei
sių deklaracijai", - sakė E. Meilūnas.

Beje, pakeliui į Niujorką, V. Adamkus 
trumpam sustosHelsinkyje.Čia jis pietaus 
su Suomijos prezidentu Martti Ahtisaari. 
Rugsėjo 24 d. V. Adamkus grįš į Vilnių.

Politiniai kaliniai remia 
desovietizacįjos procesą

Politiniai kaliniai ir tremtiniai pritaria 
valdančiosios daugumos pradėtam deso
vietizacijos procesui, remia Seimo pava
sario sesijoje priimtus įstatymus dėl KGB 
paskelbimo nusikalstama organizacija. Tai 
spaudos konferencijoje Seime sakė Po
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos pir
mininkas Povilas Jakučionis.

„Mūsų nuomone, šios nusikalstamos 
organizacijos dalyviams jokių išimčių 
taikyti nereikėtų. Mes remiame įstatymą, 
kuriuo trėmimai pripažįstami karo 'nusi
kaltimais, tačiau mums atrodo, kad viso 
to nepakanka", - pažymėjo P. Jakučionis.

Pasak P. Jakučionio, politiniai kaliniai 
ir tremtiniai yra įsitikinę, kad Komunistų 
partiją ir visas represines jos organizaci
jas, tokias kaip stribai, smogikai, būtina 
įstatymu paskelbti nusikalstamomis 
Lietuvos valstybei ir žmoniškumui.

„Williams“ direktorių taryba 
patvirtino investicijų projektą
JAV kompanijos „Williams“ direkto

rių valdyba patvirtino investicijų projektą 
Lietuvoje. Pasak „Williams Lietuva“ 
generalinio direktoriaus Randy Majors, 
direktorių valdybos patvirtinimas leis 
suderinti galutines sutartis ir pradėti dar
bus. „Williams Lietuva“ vadovas tikisi, 
jog Lietuvos Seimas patvirtins projektą 
kitą savaitę.

Seimui pritarus, jau lapkričio mėnesį 
gali būti sukurtas jungtinis koncernas iš 
Biržų „Naftotiekio“, „Mažeikių naftos“ ir 
„Būtingės naftos“ bendrovių, kurio treč
dalį akcijų norima parduoti „Williams 
International“ kompanijai. Pagal pareng
tus projektus šiame koncerne Lietuvos 
akcininkams priklausys 67% akcijų 
(privatiems - apie 9%, likusios - Vyriau
sybei), „Williams“ turės 33%. JAV 
kompanija valdys ir eksploatuos naująją 
bendrovę................

Seimas sutinka reorganizuoti 
naftos įmones

Seimo plenariniame posėdyje daugu
ma parlamentarų pritarė strateginių naftos 
bendrovių reorganizavimo įstatymo pro
jektui. Prie „Mažeikių naftos“ planuoja
ma prijungti „Būtingės naftą“ ir „Nafto
tiekį“, kurie kaip juridiniai asmenys baigs 
veiklą.

Seimas pritarė ir kitiems ūkio minis
tro Vinco Babiliaus pateiktiems įstatymų 
projektams, susijusiems su kompanijos 
„Williams“ investicijomis į Lietuvos naf
tos ūkį. Pasirašytame Ketinimų protoko
le su šia kompanija numatyta, kad ji už 
įsigyjamus 33% „Mažeikių naftos“ akcijų 
sumokės 150 mln. JAV dolerių. Iš jų 75 
mln. JAV dolerių sumokės pinigais, o už 
likusius 75 mln. JAV dolerių išduos ga
rantuotą beprocentinį vekselį. Jis bus 
apmokėtas per 30 dienų po „Mažeikių 
naftos“ audituotos finansinės 2001 metų 
ataskaitos pateikimo, numatomos 2002 
m. kovo mėnesį.

Seimas nenustatė datos, kada įstaty
mų paketas dėl naftos ūkio reorganizavi
mo galėtų Sūtf priimamas'. Tai galutinai 
nuspręs Seimo seniūnų sueiga. O kol kas 
šiuos dokumentų projektus svarstys Sei
mo komitetai ir frakcijos.
Krizė Rusijoje - nuostoliai Lietuvoje

Nors Rusijos krizės padarinių stebėji
mo ir analizės laikinasis centras Lietuvo
je dar neturi apibendrintų duomenų, di
džiųjų šalies įmonių vadovai jau dalijasi 
mintimis ne tik apie patirtus, bet ir apie 
prognozuojamus nuostolius.

Šaldytuvus gaminančios bendrovės 
„Snaigė“ prezidento Antano Andrulionio 
teigimu, astuonios Alytaus įmonės dėl 
krizės Rusijoje šiemet Rytų rinkoje ne
parduos gaminių už 40 - 45 milijonus litų. 
Kadangi vidutiniškai 12% apyvartos 
tenka darbo užmokesčiui, tai galima prog
nozuoti, jog alytiškiai vien iš atlyginimų 
praras apie 5 milijonus litų. Kartu ati
tinkamai lėšų neteks „Sodra“ ir biudžetas.

Kitą pavyzdį vykusiame Pramoninin
kų konfederacijos posėdyje pateikė na
cionalinės vežėjų automobiliais asociaci
jos „Linava“ prezidentas Rimvydas Gra- 
dauskas: Vakarų Europojekrovinių laukia 
apie tūkstantis Lietuvos vežėjų auto
mobiliais, kurie nenori namo grįžti tuš
čiomis. Tai vežėjams labai nuostolinga.

Dėl krizės Rusijoje bendrojo vidaus 
produkto augimas Lietuvoje nuo 7% gali 
sumažėti iki 4 - 5%, nedarbas gali padi
dėti nuo 1 iki 1.5%, Lietuvos valstybės 
biudžetas gali netekti apie 300 - 350 mln. 
liti), o valiutos atsargos sumažėti 100-150 
mln. JAV dolerių. Tokias prognozes Sei
mo nariams pateikė ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius.

Informuodamas Seimo narius, prem
jeras teigė, kad finansinė krizė palietė 41 
.didesnę Lietuvos įmonę arba pusantro 
procento visų didesnių įmonių. 38 įmonės 
jau patyrė nemažų finansinių nuostolių. 
Pirmosioms trims įmonėms Vyriausybė

nutarė suteikti 2.6 mln. litų paramą. Pagal
ba dėl laikinu finansinių sunkumų pir
miausia bus teikiama darbuotojų įsi
skolinimams apmokėti.
Rusija vykdys savo Įsipareigojimus 

Lietuvai
Rusijos Dūmos komunistų frakcijos' 

pirmininkas Genadijus Ziuganovas laiš
ke Seimo pirmininkui Vytautui Lands
bergiui užtikrino, jog Rusija tvirtai ga
rantuoja, kad visi paskutiniais metais 
Rusijos prisiimti įsipareigojimai prieš 
tarptautinę bendriją ir Lietuvą bus vyk
domi „pactasunt conservanda " principu. 
Laiške tvirtinama, jog Rusija nesikiš į 
kitų šalių vidaus reikalus.

Komunistų lyderis rašo, kad kreiptis į 
Vytautą Landsbergį ir išaiškinti liaudies- 
patriotinių jėgų pozicijas Rusijos vidaus 
ir išorės politikos atžvilgiu jį privertė 
šiandieninė politinė ir ekonominė situa
cija Rusijoje. Genadijus Ziuganovas tei
gia, jog Europą jie mato kaip bendras 
visų jos tautų namus, „todėl negalima 
leisti naujo padalijimo to namo viduje".

Savo atsakyme Genadijui Ziuganovui 
Vytautas Landsbergis pabrėžė, kad jį 
džiugina gautas laiškas ir dauguma jame 
išdėstytų nuostatų. Jis teigia, jog Lietu
vos Seime džiaugiamasi ketinimu laiky
tis Rusijos įsipareigojimų ir vykdyti juos 
Lietuvos bei tarptautinės bendrijos at
žvilgiu. „Mūsų atveju tai liečia konkre
čius turtinius ir finansinius klausimus, 
taip pat Rusijos Federacijos sutikimą, kad 
Lietuva laisvai renkasi kelią į tarptautines 
struktūras", - rašo Vytautas Landsbergis.

JAV ruošiasi deportuoti
V. Valka vieką

JAV Teisingumo Departamentas pra
dėjo Čikagoje gyvenančio lietuvių išeivio 

Vinco Valkavicko deportacijos procesą. 
78 metų V. Valkavickas kaltinamas da
lyvavimu masinio žydų naikinimo ope
racijose Antrojo pasaulinio karo metais. 
Lietuvos Generalinė prokuratūra gavo' 
JAV Teisingumo Departamento fak- 
sogramą apie pradėtą V. Valkavicko de
portacijos procesą. Prokuratūros Spe
cialiųjų tyrimų skyriaus vadovas Rimvy
das Valentukevičius Eltai sakė kol kas 
neturįs jokio pagrindo inicijuoti V. Val
kavicko baudžiamojo proceso Lietuvoje. 
JAV teisingumo institucijos neprašė 
Lietuvos pareigūnų pagalbos ir nepateikė 
V. Valkavicko nusikaltimus liudijančių 
dokumentų.

„Šuoro“ bankas - Vakarų 
kompanijų įtakoje

„Snoro“ banko kontrolinio akcijų pa
keto savininku tampa tarptautinis kon
sorciumas, kurio savininkai yra šveicarai, 
o jį sudaro stambios Vakarų kompanijos: 
investicinė bendrovė „Incorian Investments 
Holding“ (Liuksemburgas), „Transrail 
Finland“ (Suomija), „Big Trans“ (Švei
carija).

„Snoro“ banko valdybos pirmininkas 
Raimondas Baranauskas patvirtino, kad 
rugsėjo 10 dieną buvo sukauptas 110.12 
mln. litų kapitalas naujai banko „Snoras" 
akcijų emisijai išpirkti. Akcijos, kurių 
vienos nominali vertė 10 litų, kaip ir bu
vo numatyta, parduotos po 50 litų. Nau
jajai banko akcijų emisijai įsigyti minė
tas tarptautinis konsorciumas pervedė 
27.53 mln. JAV dolerių (110.12 mln. litų). 
Jo atstovai jau yra atvykę į Vilnių ir kon
sultuoja banko valdybą valdymo klau
simais. Spalio 13 dieną įvyksiančiame 
akcininkų susirinkime bus patvirtintas
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

naujas sukauptas banko „Snoras“ akcinis 
kapitalas bei naujoji banko taryba.

Žinios trumpai
* Vytautas Landsbergis su žmona 
Gražina ir Seimo narių delegacijaišskren- 
da oficialaus vizito į Helsinkį. Numatyti 
susitikimai su Suomijos prezidentu Martii 
Ahtisaari, ministru pirmininku Paavo 
Lipponen, Suomijos Parlamento pir
mininke Riit Uosukainen, Europos rei
kalų ir užsienio prekybos ministru Ole 
Norrback. Į Vilnių V. Landsbergis sugrįš 
rugsėjo 23 dieną.
* Vilniuje vyks Lietuvos Krikščio
nių demokratų partijos (LKDP) neeilinis 
tarybos posėdis, kuriame gali būti spren
džiamas šios valdančiajai koalicijai pri
klausančios politinės organizacijos val
dybos likimas. Neeilinį tarybos posėdį 
pareikalavo sušaukti 39 jos nariai, ne
patenkinti valdybos darbu per pastaruo
sius kelis mėnesius, ypač dėl to, kad 
krikdemai prarado švietimo ir mokslo 
ministro postą.

* Lietuva Rusijos Kaliningrado sri
čiai jau perdavė pusės milijono litų vertės 
humanitarinės pagalbos siuntą - vaistų ir 
medicinos reikmenų. Kita tokios pat ver
tės siunta bus sudaryta artimiausiu metu. 
Prašymus suteikti humanitarinę pagalbą 
yra pateikusios daugiau kaip dešimt Ka
liningrado srities gydymo įstaigų, Gydy
tojų sąjunga, taip pat kitos institucijos.

* Prezidento Valdo Adamkaus va
dovaujama Malonės komisija nutarė, kad 
bus patenkinti tik 8 iš 99 svarstytų nuteis
tųjų prašymų. Tai bus mažiausias Pre
zidento dekretu patenkintų malonės pra
šymų skaičius per visą nepriklausomy
bės metais įkurtos komisijos darbo laiką. 
Paprastai patenkinama 20 - 30% pateiktų 
prašymų. „Šį kartą buvo daug žmogžu
džių, recidyvistų, kelis kartus teistų as
menų prašymų. Jie paprastai netenkina
mi“, - sakė Prezidento referentas teisės

Atsiprašau S
Neseniai galingiausios valstybės 

prezidentas prisipažino sakęs netiesą 
savo krašto piliečiams - tad ir visam 
pasauliui. Tos valstybės piliečiai 
pasigedo vieno žodelio tame pareiški
me - atsiprašau. Atsiprašau, nes sakiau 
jums neteisybę. Tiesa, pačio įvykio, ku
rį prezidentas paneigė, dauguma pilie
čių nelaiko nusikaltimu, kadangi tai 
daugiau asmeninė silpnybė. Bet viešai 
sumelavus, teisinėje valstybėje laukia
ma bent atsiprašymo. To nepadarius, 
galima turėti visai rimtų pasėkų.

Lietuvoje, deja, dar toli gražu nėra 
tokio pilietinio supratimo, kas ir kada 
turėtų atsiprašyti, kas ir kada turėtų bū
ti baudžiamas.

Prieš keletą savaičių krašto apsaugos 
viceministras Jonas Kronkaitis buvo 
negražiai apšmeižtas. Už ką? Gi už tai, 
kad jo pastangomis Lietuva gali gauti 
dovanai 40 000 M14 automatinių 
šautuvų. Šie automatai pasižymi savo 
taiklumu ir su optiniais taikikliais 
naudojami tiksliam šaudymui - snai
periams. Jų efektingumas skaitomas 
apie 460 m. Automatinėje aplinkoje jų 
galia yra iki 750 šovinių per minutę, 
nors jie paprastai naudojami pusiau 
automatiniu būdu. Vieno šautuvo 
savikaina 1995 metais buvo apie 576 
JAV doleriai. Šie daviniai paimti iš
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klausimais Armanas Abramavičius.
* Žemės ūkio ministerija iš dalies 

atlygins Lietuvos žemdirbių nuostolius. 
Paramai numatyta skirti ne daugiau kaip 7 
mln. litų iš Kaimo rėmimo fondo lėšų. Šią 
vasarą dėl užsitęsusių liūčių ypač nuken
tėjo Klaipėdos, Panevėžio ir Vilniaus 
apskričių ūkininkai.
* Artėjant rugsėjo 23-ajai - Žydų 
genocido dienai, Lietuvos Prezidentas V. 
Adamkus pasirašė dekretą dėl 31 asmens, 
Antrojo pasaulinio karo metais gelbėju- 
sio žydus nuo nacių genocido, apdova
nojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 
Du trečdaliai jų skiriama jau po apdova
nojamųjų mirties.
* Vilniaus universitetinėje Žalgirio 
ligoninėje iškilmingai atidarytą Sto
matologijos klinikos studentų mokymo 
bazę ligoninės vyriausioji gydytoja Alina 
Pūrienė pavadino dvidešimt pirmojo, 
amžiaus įstaiga. Visos darbo vietos - Vo
kietijoje nupirktos stomatologinės kėdės 
su atitinkama įranga - yra naujausias 
pasaulio medicinos technikos žodis. Šio 
centro įrengimas kainavo apie penkis 
mln. litų, juos skyrė Lietuvos Vyriausybė.
* Lietuvos užsienio reikalų minis
terijoje prasidėjo pirmasis Vyresniųjų1 
pareigūnų komiteto posėdis Lietuvos 
pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių 
taryboje (BJVT) laikotarpiu. Dvi dienas 
vyksiančiame susitikime, kuriam pirmi
ninkauja Lietuvos Respublikos specia
lios misijos prie BJVT vadovas amba
sadorius Dalius Čekuolis, atstovaujamos 
visos vienuolika (Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenkija, Danija, Švedija, Suomija, Vo
kietija, Islandija, Norvegija, Rusija) 
BJVT narių bei Europos Komisija.
* Vyriausybė patikino, kad sovieti
nės valdžios nusavinti indėliai bus atku
riami, laikantis įstatyme numatytos tvar
kos ir terminų. Priimti atitinkamą nuta
rimą planuojama dar šį mėnesį. Indėlius 
numatoma pradėti atkurti šių metų ket
virtajame ketvirtyje, atidarant sąskaitas 
Taupomajame banke.

Paruošė Jurgis Rūbas

„FactFile, Headquarters Marine Corps 
Division of Public Affairs“. Pulkinin
kas J. Kronkaitis už savo pastangas 
palygintas su „nemokšomis“, jo iš
rūpintas ginklas - su „muškietomis“. 
Nors tokias „muškietas“ naudoja ne tik 
kai kurie amerikiečių kariuomenės 
daliniai, bet ir Pietų Korėja, Taivanis, 
Izraelis ir kiti gerai kariškai pasiruošę 
kraštai. O ar kas už tą šmeižto akciją 
atsiprašė? Nieko panašaus! Ta ži- 
niasklaidos, ar geriau pasakius, šmeiž- 
tasklaidos dalis ir toliau ieško ką nekal
tai apkaltinti, apšmeižti.

Neperseniausiai Laima Andrikienė 
buvo apskelbta, kad suvažinėjo žmo
gų, dalyvavusį demonstracijoje. Tai 
skelbė eilė žmonių - viešai tvirtindami 
matę, kad taip tikrai buvę. Gi Seimo 
narys Kazys Bobelis skelbė turįs 
įrodymų, kad ši moteris buvusi KGB 
bendradarbė. Viso to sukelto alaso 
pasėkoje ji buvo priversta pasitraukti iš 
ministrės posto. Visi šie gandai, visomis 
priemonėmis viešai skelbiami lyg jie 
būtų faktai, pasirodė netiesa. O ar kas 
nors atsiprašė p. Laimos Andrikienės? 
Kur tau! Juk čia mūsų tėvynė Lietuva, 
kur balta galima vadinti juodu, o juoda 
baltu.

Man labai bjauriai, bet įdomiai atro
do KGBistų akiplėšiškumas, kai jie 
apkaltina jiems nepalankius asmenis...

Malaizijos sostinėje Kuala Lumpur 
vykstant 16-toms Britų Commonwealth‘o 
žaidynėms, rugsėjo 18d.prasidėjomasinės 
demonstracijos prieš autoritarinį min. 
pirmininko dr. Mahatir Mohamed reži
mą, reikalaujant reformų. Min. pirminin
ko pavaduotojas Anwar Ibrahim, rugsėjo 
2 dieną pašalintas iš pareigų, pareikalavo 
dr. Mahatir atsistatydinimo.

Rugsėjo 20 d. apie 200 automatais ir 
skydais ginkluotų policininkų išlaužė 
Anwar Ibrahim namo duris, suėmė šei
mininką ir išsklaidė vykusią spaudos 
konferenciją. Užsieniečiams žurnalis
tams grasinta ginklu. Areštuojami ir kiti 
Anwar Ibrahim šalininkai, pasinaudojant 
įstatymu, leidžiančiu žmones laikyti be 
teismo arešte virš 2 metų. Prieš Anwar 
Ibrahim areštą protestuojančios minios 
išvaikytos ašarinėmis dujomis ir van
dens srovėmis.

Rugsėjo 21 d. karalienė Elžbieta II 
oficialiai uždarė Britų Commonwealth'o 
žaidynes Kuala Lumpur. Žaidynės buvo 
ypač sėkmingos Australijos sportinin
kams, surinkusiems 80 aukso medalių, 
daugiau kaip dvigubai viršijant Anglijos, 
užėmusios antrąją vietą, pasiekimus. 
Sekančios žaidynės vyks Manchester, 
Anglijoje, 2002 metais.

Rugsėjo 20 d. grobikai paleido du bri
tų humanitarinės pagalbos darbuotojus 
Camilla Carr ir Jon James, pagrobtus dau
giau kaip prieš metus laiko Čečėnijoje.

įtempti santykiai tarp Taliban (sunitų) 
valdomo Afganistano ir šiitus paremian
čio Irano prisidėjo prie santykių pagerėji
mo tarp Irano ir JAV. Rugsėjo 21 d. Irano 
prezidentas apsilankė Vašingtone ir pa
sakė kalbą JAV kongrese.

bendravusius su jais! Kur galėtume 
rasti didesnį akiplėšiškumą? Na, o jei 
mums kas nors nepašerkšniui, tai 
paskelbiame, kad tai mūsų bendradar
bis. Ir mes liekame nekaltučiai, gi tas 
apskelbtasis turi ne tik daug ne
malonumų, bet ir visokeriopą skriau
dą. Aiškiai tie KGBistai jaučiasi 
nepaliečiami. Ir ne be pagrindo.

Štai Vytautas Landsbergis buvo taip. 
apšmeižtas. 1998.08.27-sios „Lietuvos 
aide“ rašoma, kad:

„Generalinė prokuratūra nustatė (...), 
kad paskelbtos žinios apie tariamą 
Vytauto Landsbergio bendradarbiavi
mą su (KGB) neatitinka tikrovės. (...) 
Neatitinkančias tikrovės žinias pasklei
dė D. Abromaitis, A. Osipovas, G. Bag
donas, E. Baltinas. A. Armonas, A. Sa
kalas, V. Čepas, R. Paulauskas, A. But
kevičius (bet) jie nebus traukiami 
atsakomybėn, nes nesurinkta įrodymų, 
kad jie tai darė „tiesiogine tyčia“.

Gražiausia! Viešai paskelbtas bjau—• 
riausias šmeižtas, kokį tik gali sugal
voti. Bet šmeižikai nebus traukiami 
atsakomybėn, nes „nesurinkti įrodymai, 
kad jie tai padarė tiesiogine tyčia“. At
seit, gali daryti didžiausią skriaudą 
žmogui be jokios baimės tol, kol 
prokuratūra negali surinkti įrodymų, 
kad tai darai „tiesioginiai tyčia“. Gali 
daryti tyčia, bet tik netiesioginiai! O ar 
kas nors atsiprašė už tą šmeižtą?

Neseniai girdėjau radijo pokalbį iš

Rugsėjo 14 d. Kinijos vyriausybė pa
žadėjo Beidžinge apsilankiusiai Jungti
nių Tautų žmogaus teisių komisijos narei 
Mary Robinson, kad Kinija pasirašys JT 
pilietinių ir politinių teisių konvenciją 
spalio mėnesį. Kinija taip pat galiausiai 
ratifikuos ir JT ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių konvenciją, jos pasira
šytą 1997 metais.

Rugsėjo 14 d. Albanijos sostinėje'- 
Tirana prasidėjo riaušės ir susišaudymas, 
laidojant nužudytą opozicijos parlamen
tarą Azem Hąjdari. Opozicijos grupės 
užėmė parlamento rūmus, valstybinę ra
dijo ir televizijos stotį, ministro pirmi
ninko įstaigą bei pagrobė du tankus. Po 
tris dienas užtrukusių riaušių policija ats
tatė sostinėje tvarką, nors taikingos opo
zicijos demonstracijos tebesitęsia. Al
banijos min. pirmininkas Fatos Nano kal
tina opozicijos lyderį Sali Beriša pervers
mo organizavimu, gi parlamentas ruo
šiasi atimti iš opozicijos lyderio parla
mentarinį imunitetą.

Rugsėjo 16 d. baskų tautinių grupių 
spaudžiama, baskų teroristinė pogrindžio 
organizacija ETA paskelbė, kad ji su
stabdo teroristinius veiksmus ir laikysis 
nuolatinių paliaubų. Ispanijos vyriausy
bės sluoksniai kol kas nenori tikėti šie 
pareiškimo nuoširdumu.

Rugsėjo 17 d. britų, amerikiečių ir 
prancūzų gydytojai (Medical Emergency 
Relief International) įspėjo pasaulinius 
medicinos sluoksnius, kad Rusijoje ple
čiasi antibiotikams atspari džiovos rūšis, 
kuri greit galės išsivystyti į pasaulinę 
epidemiją.

Paruošė Vytautas Patašius

Vilniaus. Baigiąs savo kadenciją kaip 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at
stovas prie Seimo Gabrielius Žemkal
nis pasakojo apie savo įspūdžius 
lankantis Tuskulėnuose. Jis jau sekan
čią savaitę grįžta į Australiją. Ragino 
visus svečius Vilniuje neužmiršti 
aplankyti Tuskulėnų. Ten slaptai 
palaidota arti 1000politinių kalinių, ku
rie buvo nužudyti Vilniaus kalėjimuo-. 
se. Dauguma nužudyta šūviu į pakaušį. 
Daug jų turi kaulų sužalojimo žymių. Iš 
kaukolių tyrinėjimų matomi simetriški 
sužalojimai, matyt, padaryti spaudžiant 
galvą kokiu tai specialiu kankinimo 
aparatu. Eilė kitų kankinimo žymių 
skeletuose. Neabejotina, kad ne vien 
kankinamieji, bet ir didelė dalis 
kankintojų buvo lietuviai. O ar kas 
nukankintųjų žmonių giminių palikuo
nių už tai atsiprašė?

Prezidento pageidavimu, įstatymas, 
turįs bent kiek suvaržyti etatinius KGB 
darbuotojus, atidėtas iki sekančio sau
sio 1 - mos dienos. Kodėl? Pirmiausia 
pažiūrėkime į pozityvią šio žingsnio 
pusę. Už pakeistą įstatymą balsavo ne 
vien tik TS/LKD koalicija, bet ir kai
rieji. Atseit, pasiektas koks tai sutari
mas šiuo jautriu klausimu. Tai, be abe
jo, pageidautina. Bet yra ir didžiulė 
negatyvioji pusė. KGB mafijai duoda
ma laiko pasiruošti, kaip apsisaugoti nuo

Nukelta į 3 psl.
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Apie Vytauto Landsbergio Fondq
Atgimimo metu, Norvegijoje buvo 

renkamos aukos besilaisvinančiai Lie
tuvai. Vajui vadovavo vyskupas Per 
Lonning, o rezultatas - beveik 3 milijo
nai norvegų kronų - buvo padėtas į ban
ką ir kaip Norvegų tautos taikos premi
ja buvo įteiktas tuometinės Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. Formaliai, Vytauto Lands
bergio Fondas buvo įkurtas 1991 m. spa
lio 2 dieną, paskyrus valdybą ir sufor
mulavus Fondo tikslus. Neliečiant ir ne
mažinant pagrindinio kapitalo (esančio 
viename Oslo banke), palūkanos dau
giausiai naudojamos likimo nuskriaus
tiems vaikams padėti. Kol kas trys ket
virtadaliai lėšų yra skiriami medicinos 
reikmėms, o likęs ketvirtadalis - jaunųjų 
menininkų rėmimui.

Prašydami paramos į Fondą kasdien 
kreipiasi pavieniai negalės ištikti žmo
nės, medicinos įstaigos, jauni meninin
kai. Sprendimus, kam suteikti pirmeny
bę, kolegialiai priima Fondo valdyba. Jos 
principai - medicinos srityje remti stam
bius projektus, kad investuojamos dides
nės lėšos pasitarnautų daugeliui neįga
linčiųjų, ne tik vienam kuriam paramos 
reikalingam ligoniui.

Vėliausia Fondo dovana - Didž. Bri
tanijoje pagamintas dirbtinio kvėpavi
mo aparatas, kainavęs 52 000 litų. Jis 
suteiktas Vilniaus „Raudonojo Kry
žiaus“ ligoninei, kur naudojamas ir nau
jagimių gyvybei gelbėti. Kaip sakė ligo
ninės direktorius Gediminas Degutis, iš

"Mus priėmė kaip ilgai lauktus svečius.-"
} Plungę viena po kitos sugrįžta trem- gyvendinami Gandingos gatvės 16-tame 

tinių ir buvusių politinių kalinių šeimos - name, kuriame už Vyriausybės specialiai 
iš Sibiro glūdumos, Rusijos europinės skirtas lėšas įrengti erdvūs, patogūs butai, 
dalies, Kazachstano. Jie daugiausiai ap- Kai kuriems sugrįžėliams butai už šias
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šio įstatymo veikimo. Ne tik jiems 
duodamas geras pusmečio startas, bet 
dar ir detaliai pasakoma, ko'ks įštaty minis 
ginklas prieš juos bus pavartotas.

Lietuvoje yra buvusi tik viena byla 
prieš stribus, kurie žudė niekuo dėtus 
civilius. Žiauriai išžudyta Gaidžių šei
ma, išniekinti lavonai, nužudyta nėščia 
moteris ir jos kūdikis. Nusikaltėliai 
žinomi. Jie teisti, bet jų byla grąžinta 
atgal į žemesnį teismą nagrinėjimui iš 
naujo. Tai ne teisingumas, o teisingumo 
parodija. Ar kas atsiprašys Gaidžių 
giminių?

Politiniai kaliniai ir tremtiniai ir to
liau laukia kokio nors teisingumo, ko
kio nors desovietizacijos įstatymo. 
Liepos 10 dienos „Tremtinyje“, LPKTS 
tarybos pirmininkas Antanas Lukša sa
vo pokalbyje, pavadintame „Laikysim 
frontą“ sako: „Yra paruošti ar ruošiami 

1500 naujagimių, kurie kasmet išvysta 
pasaulį šioje ligoninėje, beveik šimtui 
reikalingi „dirbtiniai plaučiai“. Aparatas 
pradėtas naudoti liepos mėnesį ir jau 
išgelbėjo gyvybę dviem kūdikiams.

Fondo veiklą nurodo tokie skaičiai: 
per penkerius metus nuo 1991 iki 1996 
metų ortopedijai ir traumatologijai skir
ta 194 000 Lt., kraujo ligoms - 90 000 
Lt., vaikų veidų koregavimui -170 000 
Lt., vaikų klausos sutrikimams -140 000 
Lt., protinei negaliai - 84 000 Lt., vaikų 
regėjimo sutrikimams - 55 700 Lt., vai
kų širdies ydoms - 107 000 Lt.

Iš Fondo lėšų kasmet apie 60 - 70 000 
litų skiriama jaunųjų menininkų reik
mėms bei muzikos įstaigų rėmimui.

Nors pradžioje Vytauto Landsbergio 
Fondas buvo sukurtas iš Norvegijoje 
sukauptų aukų, laikui bėgant jį dosniai 
parėmė pavieniai asmenys bei organiza
cijos ir iš kitų šalių, taip pat Lietuvoje.

Tenka prisiminti, jog dėl šito Fondo 
Lietuvos spaudoje buvo pasirodę asme
ninio šmeižto, neva norvegų pinigus pa
sisavinęs Vytautas Landsbergis ir tokiu 
būdu pasidaręs vienu iš didžiausių Lie
tuvos milijonierių.'Šitoks kaltinimas 
neturi jokio pagrindo, nes VL Fondo 
lėšos Vytautui Landsbergiui nepriklauso.

VL Fondo adresas:
A. Mickevičiaus 29, LT - 2600 

Vilnius, Lietuva, tel. (370 - 2) 22 30 26. 
VLF lėšos yra saugomos Norvegijos 
Taupomajame Banke Oslo.

Vytautas Doniela

keli (desovietizacijos) įstatymo projek
tai. Vieni numato griežtesnę, kiti - 
švelnesnę bolševikinės nomenklatūros 
atsakomybę. Manau, kad toks įstaty
mas galėjo būti priimtas bent prieš 
septynerius metus. (...) LPKTS pa
siryžusi, jei desovietizacijos ar lius- 
tracijos įstatymo priėmimas būtų 
vilkinamas, organizuoti protesto ak
cijas“.

Deja, seni, pavargę ir iškankinti buvę 
Lietuvos politiniai kaliniai ir tremtiniai 
ir jų balsai mažai vertinami. „Viešpats 
klauso nuskriaustųjų balso“, giedame 
vienoje giesmėje. Bet daugumai poli
tikų ne nuskriaustųjų balsas, o po
puliarumo platinimas atrodo svarbiau
siu. O kas atsiprašys ne vien tik 
Kronkaičio, Andrikienės, Landsbergio, 
bet ir to milijono sunaikintų mūsų 
tautiečių?

Dr. Algimantas Kabaila
Canberra, 1998.09.03

Padėka Australijos lietuviams
Nuoširdžiai dėkojame už parodytą dėmesį ir rūpinimąsi LR moksleivių 

komanda, dalyvavusia XXX tarptautinėje chemijos olimpiadoje.
Moksleivių ir komandos vadovų neblėstančius įspūdžius, patirtus Aus

tralijoje, ilgam išlaikysime atmintyje kaip geriausią Jūsų rūpesčių ir paaukotų 
valandų įvertinimą. Malonu, kad lietuvių bendruomenė Australijoje taip gra
žiai ir prasmingai priima tautiečius.

Linkime kuo geriausios sėkmės Jums, jūsų šeimoms ir visai lietuvių 
bendruomenei.

Kornelijus Platelis, LR švietimo ir mokslo ministras 
(Padėka gauta per dr. Danių Kairaitį)

naudingosios iškasenos? Pasirodo, dėl 
pasenusių gavybos technologijų labai 
išaugusi savikaina, tad vietinė valdžia taip 
samprotauja: anglių nusipirkti kur nors 
Afrikoje, pavyzdžiui, Kenijoje, išeis pigiau, 
negu išsikasti savų. Apie tai, kad, ne
pajėgdami atgaivinti kalnakasybos pra
monės, galėtų šachtas išnuomoti užsienio 
firmoms, vietiniai politikai, matyt, net 
nepagalvoja.

Kai atlyginimų ėmė visai nebemokė
ti, Černiauskai nusprendė vykti į Rusiją, 
Samaros miestą, kur gyveno Tatjanos 
artimieji. Ten nusipirko nedidelį vasarna
mį, šalia kurio buvo ir sklypelis žemės. 
Laikė gyvuliukų, užsiaugindavo daržovių 
ir tik tokiu būdu gynėsi nuo vargo. Petras 
įsidarbino cukraus fabrike. Darbas se
zoninis - 2-3 mėnesius gaudavo kiek 
didesnį atlyginimą - po 100 dolerių, o kitu 
metu - tik po 20 dolerių per mėnesį. Tat
jana, kol buvo bedarbė, gaudavo sociali
nę pašalpą-100 rublių per mėnesį, taip 
pat ir vaikai - po 60 rublių per mėnesį. 
Kokie tai „dideli“ pinigai, nusako duonos 
kepalo kaina - 300 rublių. Tačiau ir 
Samaroje uždaromi fabrikai, žmonės 
netenka darbo, o jei dar šiokį tokį ir turi, 
tai atlyginimo nesulaukia mėnesių mė
nesiais. Petras sakė, jog ir jis nuo gruodžio 
mėnesio taip ir nesulaukęs savojo at
lyginimo. Samaroje vietiniai gyventojai 
nelabai džiaugsmingai sutikę atvykėlius 
iš Kazachstano - esą ir patiems ne pyragai 
gyventi, o čia dar papildomi rūpesčiai. 
Todėl svetingas priėmimas Lietuvoje 
jiems buvo ir netikėtas, ir nepaprastai 
sušildęs sužvarbusias širdis. „Pasijutome 
lyg ilgai laukti giminaičiai ar svečiai", - 
sakė Černiauskai. Nepaprastai inteli
gentiška ir simpatiška Petro žmona Tat
jana sakė, jog šiek tiek buvę baugoka į 
Lietuvą važiuoti - vis dėlto jai tai nėra 
gimta šalis, tačiau svetingai priėmę vyro 
giminaičiai ir Savivaldybės darbuotojai, 
taip pat Darbo biržos direktorius Alfonsas 
Judžentis tą baimės ledokšnį kaip mat 

lėšas buvo nupirkti ir kituose Plungės 
miesto daugiabučiuose namuose. Viena 
šeima panoro gyventi ūkiškai, tai jai ra
jono Savivaldybė nupirko ūkininko so
dybą Daugėdų kaime. Jau sugrįžo’kelios 
keturiasdešimtmečių šeimos - Vasi
liauskai, Filipovai, Artiukai, Proninai, 
auginantys po du ir tris vaikus. Rajono 
mero pavaduotojas Vigantas Danilavi- 
čius sakė, jog artėjant naujiesiems moks
lo metams Švietimo skyrius svarstys, kaip 
geriau padėti adaptuotis mokyklinio am
žiaus vaikams lietuviškoje mokykloje (ru
sų mokyklos Plungėje, išsikrausčius so
vietinei kariuomenei, jau seniai nebėra). 
Galbūt Savivaldybė skirs lėšų, kad vaikai 
būtų papildomai mokomi lietuvių kalbos 
ir kai kurių dalykų gimtąja kalba.

Neseniai sugrįžo į Plungę dar viena 
graži šeimyna - buvusios plungiškės Sta
sės Barauskaitės-Čemiauskienės, su tė
vais ištremtos į Buriatiją, sūnus Petras su 
žmona ir dviem sūnumis. LA korespon
dentei jie papasakojo, jog į Lietuvą buvo 
nusprendę grįžti senokai, pirmąkart la
gaminus buvo susikrovę dar 1995 m. 
Sutrukdė sunkios gyvenimo aplinkybės 
ir sudėtinga dokumentų tvarkymo proce
dūra, be to, reikėjo luktelėti, kol Plungė
je tremtiniams bus nupirkti butai. Petras 
Černiauskas sakė esąs nepaprastai dėkin
gas rajono savivaldybės vyriausiajai inži
nierei ekonomistei Irenai Rimkutei, kuri 
visą tą laiką nuoširdžiai domėjosi susi
ruošusių grįžti į tėvynę Černiauskų šei
mos reikalais, nuolat skambindavo jiems 
į Rusiją, paaiškindavo, papasakodavo, 
kaip klostosi buto skyrimo reikalai. (Vė
liau pakalbinta I. Rimkutė taip pat pasi
džiaugė Černiauskais, nes jie nedvejojo, 
buvo rimtai pasirengę parvykti visam 
laikui į Lietuvą. O juk neretai pasitaiko ir 
neapsisprendusių žmonių, dėl kurių ten
ka sugaišti daug laiko, iššvaistyti lėšų 
skambinant į Sibirą, o jiems skirti butai 
stovi tušti. Savivaldybė iš biudžeto turi 
padengti jų išlaikymo išlaidas.

Petras Černiauskas papasakojo savo ištirpdė. O labiausiai šeimyna džiaugėsi 
gyvenimo istoriją. Gimė tremtyje, Ka
zachstane. Ten baigė vidurinę mokyklą, 
po to aukštesniąją, kurį laiką dirbo 
mokykloje braižybos mokytoju. Vėliau 
baigė Čeliabinsko kalnakasybos tech
nikumą ir 12 metų darbavosi šachtose 
mechaniku. Draugų vestuvėse susipažino 
su būsima žmona Tatjana, gražiai sutar
dami augina du linksmuolius pametinu
kus sūnus: Sergejus šį rudenį turėtų eiti į 
penktą, Stanislovas - į ketvirtą klase.

P. Černiauskas papasakojo, jog pas
taraisiais metais Kazachstane ekonomika 
■visiškai sugriuvo. Ištisos gyvenvietės, bu
vę kalnakasių miesteliai stovi tušti tarsi 
po Černobylio katastrofos. Žmonės tie
siog meta bums, nes nebėra kam jų pirkti, 
ir važiuoja ieškoti laimės, o tiksliau - bent 
kokio darbo, kad galėtų išgyventi. Čer
niauskai iš Kazachstano pabėgo vieni 
pirmųjų, tad jiems dar pasisekė - gerą 
butą, kuriame yra visi patogumai, pardavė 
net už 200 dolerių! Būtų delsę ilgiau - 
būtų negavę nieko. Kodėl nebekasamos

....— ■ ------"Miisii Pastogė" Nr .38 1998.9.28 p‘

puikiu butu. Tatjana sakė, jog dėl savęs 
nerimo nejaučianti - dės visas pastangas 
išmokti lietuvių kalbą, jau turi nusipirku
si žodynų ir pasikalbėjimų knygelių, ta
čiau šiek tiek rūpi, kaip seksis vaikams 
mokykloje. O Sergejus su Stanislovu 
sakė, jog Lietuvoje juos labiausiai suža
vėję gražūs namai ir gėlių darželiai, kad 
čia nėra aukštų tvorų kaip Kazachstane, o 
parduotuvėse daug visokių nuostabių 
prekių. Su šia miela šeimyna kalbėjomės 
ir lietuviškai, ir rusiškai. Tėtis gražiai 
šneka lietuviškai ir sakosi dėkingas savo 
mamai, kuri neleido pamiršti gimtosios 
kalbos. Stasė Barauskaitė-Čemiauskienė, 
kuriai neseniai sukako 60 metų, taip pat 
ruošiasi sugrįžti į tėvynę, o kol kas tebe
gyvena tolimame Kazachstane. Ten su 
šeima vargsta ir Petro brolis, tačiau pas
taruoju metu su artimaisiais nutrūko ry
šiai, nes ir pašto darbas Kazachstane pra
dėjo šlubčioti...

Irena Vitkauskienė
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Nutikimai Lietuvoje
Antanas Laukaitis

Našlaičių stovykloje
Turbūt dar daugelis atsimena prieš po

rą metų Australijoje viešėjusį ir mums 
rekolekcijas pravedusį Krakių kleboną 
Romualdą Ramašauską. Jau tada šis 
sportinės energijos pilnas kunigas ste
bino visus savo sakomais turiningais pa
mokslais, sutraukusiais net ir tuos, jau 
daugelį metų nebuvusius pamaldose. Ir 
po visų religinių subūrimų jo gražiai 
dainuojamos dainos, palydimos pačio gro
jamu akordeonu, pianinu ar gitara, žavėjo 
mus, o ypatingai mūsų jaunesniuosius. 
Ne vienas sakė ir galvojo, o kad mums to
ki kunigėlį turėjus...

Dalis našlaičių stovykloje

Viešint Lietuvoje, vieną dieną Kaune 
„sugavo“ jis ir mane. Važiuojam į jo pa
rapiją - Krakes, kuriose jau ir anksčiau 
buvau kelis kaltus, kai ten buvo suruošta 
Lietuvos ėjimo sporto šventė ir kai ten 
aplankiau jo globojamus našlaičius bei 
invalidus. Šį kartą buvau ten neilgai, nes 
laukė kelionė į lietukų kaimą prie Utenos 
- į našlaičių vasaros stovyklą. Dar pernai, 
būdamas Krakėse, mačiau, kad bažny
čios viduje vyksta įvairiausi remonto ir 
dažymo darbai. Gi dabar visi darbai vi
duje jau užbaigti. Naujas grindinys, sie
nos gražiai baltai išdažytos, o priekyje 
didžiojo altoriaus, iš abiejų pusių, languo
se didžiuliai gražūs vitražai. Kaip sakė 
klebonas, juos padarė žinomas Vilniaus 
dailininkas, o vėliau gal ir visi bažnyčios 
langai bus vitražuoti. Paklausiau, kiek 

Sporto departamento gen. direktorius duoda savo autografus našlaičiams. Toliau 
kun. R. Ramašauskas praveda vaikams sporto žaidynes.

kainuoja toks vieno lango vitražas. Kle
bonas nusijuokė ir atsakė, kad kaip jam, 
tai tik 10.000 litų. Nustebau ir paklausiau, 
kokią burtų lazdelę jis turįs. „- Tiktai 
Dievulio duotą ", - pasakė jis.

T* mėsos kombinato stovyklos vaikams
Pastogė" Nr.38 1998.9.28 psl.4

prisikrovę vi šokiausių mėsų (šio kombina
to savininko duktė yra trečio kurso medi
cinos studentė ir stovykloje yra vadinama 
„gydytoja“) pro Kėdainius patraukėme 
Utenos link. Važiuojant pro Kėdainius, 
kelyje dar gyvenime nebuvau matęs tiek 
daug moterų, prekiaujančių ir maišais 
parduodančių agurkus. Nenuostabu, kad 
Kėdainiai yra Lietuvos agurkų sostinė. 
Nusipirkome ir mes didžiulį maišą agur
kų ir keletą dėžių pomidorų, o parda
vėjas, sužinojęs, kad tai našlaičių klebo
nas, pardavė už pusę kainos.

Pagaliau vakare atvykstame į lietukų 
našlaičių miesto stovyklą. Ir kaip aš nu
stebau, kai privažiavome stovyklos me

dinius vartus su dideliu užrašu „Muiti
nė“ Prisistatė uniformuoti „muitininkai“.

kurie liepė išlipti iš automobilio, viską 
patikrino ir paprašė susimokėti muito ir 
įvažiavimo mokestį. Gerai, kad tam mes 
buvome pasiruošę, susimokėjom, ant ran
kų uždėjo antspaudus ir tik tada įleido į 
stovyklą. Buvo tikrai įdomu.

O stovykloje tuo metu buvo apie 100 
vaikų ir juos prižiūrinčio personalo. Be 
pačių Krakių 45 našlaičių, dar buvo 40 
vaikų iš Utenos apylinkės, 6 Kunigų 
seminarijos klierikai ir 10 mokyklų mo
kytojų ir studenčių, kurie savanbriškai 
padėdavo prižiūrėti vaikus-. Tie mokyto
jai ir studentės keisdavosi kas 10 dienų, 
nes norinčių čia pastovyklauti ir padėti 
našlaičiams buvo daug.

Gyvenimas stovykloje, kurioje aš 
buvau 3 dienas, yra tikrai įdomus. Pati 
stovykla padaryta iš anksčiau buvusios 

pionierių stovyklos, kuri, kaip ir daugu
ma buvusių gražių dalykų, griuvus komu
nizmui, buvo sunaikinta, langai išdau
žyti, pastatai apgriauti. Tačiau ir čia kuni
gas Ramašauskas su savo dieviška bur
tų lazdele, gavęs paramos iš užsienio, 

vietoje padaręs didelę talką, per pusmetį 
viską gražiai sutvarkė ir šiandien ši sto
vykla yra labai graži. Keista, bet ir laikro
dis čia eina viena valanda į priekį, nes 
vakare nenuvarysi vaikų miegoti 10 va
landą, bet kai pamato, kad jau 11 -ta, tai ir 
eina į savo lovas. Diena stovykloje pra
sideda pamaldomis, kurias laiko pats 
klebonas, asistuojamas savo klierikų. Ir 
kaip gražu, kai visi vaikai, išmokinti mal
dų, gražiai viską atsako kunigui. Po to 
vyksta trumpa rytinė mankšta, bėgimas ir 
po jo - pusryčiai, kuriuos paruošia dvi 
moterys, padedamos anksčiau čia buvu
sių našlaičių, bet dabar besimokančių 
Radviliškio techninėje mokykloje virimo 
ar siuvimo klasėse. Našlaičių namuose 
vaikai gyvena iki 16 metų, o vėliau mo
kosi panašiose mokyklose.

Po pusryčių vaikams vyksta atskiros 
pamokos ir mošos klasės, vėliau - sportas 
ir kita. Po pietų poilsis ir vėl įvairūs 
užsiėmimai, kuriuos praveda klierikai 
arba mokytojai ir studentės, turėdami 
savo atskiras grupeles. Po vakarienės lau
ke ar salėje vyksta pasirodymai arba šo
kiai. Kai aš lankiausi vyko maratono šokiai 
su prizais, mažųjų indėnų laužas ir kita. 
Diena prabėga labai greitai ir gražiai.

Turėdamas daug pažinčių, klebonas 
pasikviečia ir žinomus dainininkus ar 
artistus, kad pakoncertuotų ir vaikams. 
Vaikams tai labai patinka. Stovykloje 
lankėsi ir Sporto departamento gen. 
direktorius Rimas Kurtinaitis su televi
zijos žmonėmis. Čia jis vaikams pravedė 
krepšinio treniruotę, žaidė su jais, dalino 
autografus, o visa tai buvo filmuojama ir 
vėliau rodoma visai Lietuvai per tele
viziją.

Nežinau, kiek reikia lėšų vien tik 100 
žmonių kasdieniniam maitinimui ir kitai 
priežiūrai. Tačiau tai daroma.su magiška 
mano prieteliaus kunigo Romualdo die
viška lazdele. Jie turi kelis autobusiukus, 
automobilį, didžiulį gerą autobusą ir visa 
tai gauta iš kitų kraštų. Be to, susitaręs su 
kilų Europos kraštų dvasiškiais, kunigas 
vaikus veža į kitų valstybių panašias 
stovyklas ir vaikai pamato-kaip gyve
nama svetur.

Trūkstant Lietuvoje kunigų, Romual
das šeimininkauja ir dar trijose mažesnė
se parapijose, bet dabar jos jau gavo tris 
naujus jaunus kunigus. „ - Matai, Antanai, 
ruošiuosi iš anksto, nes kitais metais su 
broliais komanderiais Rimu ir Algiu 
Dičiūnais, jų įgula ir jachta plauksime 
apie pasaulį į Lietuvą. Išsipildys mano 
gyvenimo svajonė, todėl reikia irparapijas 
dvasiniai aprūpinti", - sakė kunigas.

Paliekant šią stovyklą, net gaila 
pasidarė, nes pamačiau gyvenimo ir tėvų 
nuskriaustus vaikus, kurie čia rado tokį 
šiltą ir gražų prieglobstį ir kurie, įsikabi
nę į tave, visur po stovyklą sekioja, nes 
bent laikinai nori pajusti tėvišką artumą, 
ko iki šiol neturėjo, nes daugumos jų, kaip 
jie patys man pasakojo, tėvai yra ar 
girtuokliai, ar nusikaltėliai, sėdintys ka
lėjimuose, ar ir visai nežinomi. O kiek 
daug tokių našlaičių vaikų yra Lietuvoje 
ir kiek mažai yra tokių kunigų, kurie taip 
iš visos širdies juos globotų. Tikrai garbė 
jiems.

Teisėtvarka čia juokinga
Nežinau ar kitur pasaulyje yra toks 

teisės pajuokimas kaip kad yra čia, Lie
tuvoje. Galbūt jaunimas prisimena, kai

Patikslinimas
"Mūsų Pastogės" nr. 37 pokalbyje su dr. Alfomsu Viliūnu įsivėlė nemaloni klai

da. Žodžiai "lasininkai" ir "Lasininkas" turėjo būti "lafininkai" ir "Lafininkas". 
Suinteresuotus atsiprašau. A. KramiliusJ

i
\

Kunigas Petras Linkevičius su savo 
pagalbininkais - jaunimu.

prieš keletą metų su jachta „Laisvė“, 
plaukusia aplink pasaulį, į Australiją buvo 
atplaukęs ir 16 metų Martynas Stašaitis, 
kuris vėliau grįžo atgal į Lietuvą, o dabar 
jau antri metai sėkmingai studijuoja 
Amerikoje ir per savo mamą siunčia 
buvusiems draugams Australijoje ge
riausius linkėjimus. Gi jo tėvas, buvęs 
žinomas biznierius, Arvydas Stašaitis jau 
virš 4 metų be teismo sėdi garsiajame 
Lukiškių kalėjime. Jis buvo apkaltintas 
pinigų iššvaistymu ir t.t., tačiau per 4 me
tus jam neiškeliama byla. Kalėjime jis 
gavo džiovą, pradėjo kristi dantys, prasi
dėjo kiti negalavimai, tačiau į tai neat
sižvelgiama, nors jo advokatai prašo iš
kelti bylą ir jeigu teismas nustatys, kad jis 
kaltas, tai bent žinos, už ką sėdi. Tačiau 
bylos ir teismo nėra, nes, kaip rašo spau
da, tuo atveju bus iškelta daug žinomų 
pavardžių, o to daryti dabar negalima.

Panašiai yra ir su buvusio parlamen
taro, Nepriklausomybės akto signataro, 
buvusio krašto apsaugos ministro Audriaus 
Butkevičiaus suėmimu ir laikymu taip pat 
Lukiškėse. Jam prieš pusę metų buvo 
pasakyta, kad turimi visi įrodymai jo ky
šio ėmimo nusikaltime, tačiau kažkodėl 
byla jam nekeliama, jis sėdi kalėjime ir 
dar nežinia kiek sėdės, o jau praėjo lygiai 
metai nuo vadinamo kyšio paėmimo.

Tiek Butkevičiaus, tiek Stašaičio suė
mimu ir tokiu ilgu laikymu kalėjime be 
teismo labai susidomėjo Europos Žmo
gaus Teisių Gynimo Komitetas, kurio 
pirmininkas pats atvyksta į Lietuvą ištirti 
visą šį reikalą. Lietuvai stojant į Europos 
Sąjungą, jo raportas tikrai turės daug 
reikšmės.

Nežinau ir negaliu suprasti, kodėl Lie
tuvoje yra tiek daug ir tokių žiaurių nusi
kaltimų. Po kiekvieno savaitgalio, žudy
nių, rastų lavonų, apiplėšimų, išžaginimų 
ir kitų nusikaltimų tiek daug, kad net bai
su darosi.

O štai praeitą savaitę Vilniuje buvo 
nužudytas ir mano sesers vyro brolis in
žinierius, viengungis, veteranas dvirati
ninkas, iki savo mirties dalyvavęs įvai
riose veteranų dviratininkų varžybose. Jis 
buvo rastas sumuštas, su skyle galvoje 
mažoje gatvelėje, pakeliui iš sodo į Vil
nių. Keista, kad policija ir tardymą vyk
džiusi prokurorė, nors ir radusi pas jį jo 
pensin inko knygelę, daugiau nieko nedarė, 
tik nuvežė į „morgą“ (taip dabar Lietuvoje 
vadinama lavoninė) ir paliko jį ten kaip 
nežinomą, rastą negyvą. Tik jo draugai 
bendradarbiai, nesulaukdami jo darbe, 
pradėjo visur ieškoti ir surado jį ten, jau 
norint palaidoti kaip nežinomą. Greitai

Nukelta į 7psl.

4

daroma.su


KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE

Pragiedruliai mūsų bendruomenėje
Linksma žinia iš Melbourne - tai 

Fausto Sadausko nauja individuali 
skulptūros paroda, kuri prasideda rugsėjo 
23 dieną ir tęsis iki spalio 10 dienos 
Pinacotheca galerijoje.

Mes Sadauską žinome kaip rimtą 
skulptorių, kuris medį pasirinko kaip 
medžiagą savo mintims atskleisti. Ne
bodamas naujųjų poslinkių mene, kurie 
ne tik leidžia, bet ii- skatina dirbti su 
neaptašytais rąstais, nešlifuotais pavir
šiais (kurie, žinoma, gali būti labai pa
trauklūs savo betarpiškumu). Sadauskas 
yra pasirinkęs sunkesnį kelią - nuglu
dintą, nušlifuotą paviršių. Tai suteikia 
darbui kilmingesnį, pagarbesnį įspūdį, 
nors patį skulptorių ir priskiria daugiau į 
konservatorių eiles, kurie vertina ir pra
eitį ir praeityje susiklosčiusią grožio 
sampratą.

Dauguma anksčiau matytų Sadausko 
darbų yra solidūs, stiprūs monolitai. Net 
ir jo nedidelės skulptūros sukelia di
dingumo, monumentalumo įspūdį. Mūsų 

V. MEŠKĖNAS - "Elwyn Lynn" - Aliejus, 1998

judriame, triukšmingame pasaulyje, kur 
nuolat keičiasi pažiūros, sąlygos, prie
monės ir tikslai, Sadausko skulptūros 
ramiai ir įtikinančiai tarytum byloja 
mums apie pastovumą ir tvirtumą, apie 
esmę ir vertę, lyg ir prilaiko mus nuo 
skubėjimo ir sustabdo apmąstymui. Tai 
yra dėl to, kad jo visi darbai kalba mums, 
turi mažiau ar daugiau užslėptą mintį, 
idėją, simbolį, kurie reikalauja iš žiūrovo 
naujo jų atradimo, paslapties atskleidi
mo, naujo išgyvenimo. Toli jam nuo 
formalistų eksperimentavimo tiktai for
ma, toli jam nuo šiandien taip populia
raus cinizmo. Jam rūpi išsakyti savo 
pasaulėjautą, savo išgyvenimus ir skulp
tūra yra priemonė, kurioje jis pasirinko 
tai išsakyti. Todėl jo darbuose juntama 
mitologijos pėdsakų, senų legendų atgar
siai, archeologiniai praeities ženklai. Bet 
gal mus labiausiai jaudina lietuviškos 
mitologijos pajutimas, kurią autorius 
moka įpinti į savo darbus ir tuo lyg pra
byla mūsų pačių lūpomis, lyg padeda 
mums patiems save geriau pamatyti ir 
suprasti.

Šiame globalizacijos laike Sadausko 
skulptūros įneša neginčijamo originalu
mo į bendrą kultūrinį audinį. Kiekvienas 
jo pasiekimas yra mūsų visų pasidi
džiavimas ir mes linkime jam sėkmės 
savo sugebėjimais iškelti lietuvių tautos 
kultūrinius slėpinius.

* * *
Ką veikia mūsų veteranai dailinin

kai? Vladas Meškėnas, nežiūrint įvairių 
mažesnių ar didesnių negalių, užsispyru
siai tapo toliau. Laikui plaukiant, jo tapy- 

boję vis stipriau pasireiškia realizmas, o 
jo pozuotojai mus sužavi ir kaip mode
liai, ir kaip gyvi žmonės, kurių net patį 
pulsą galima pajusti. Vienas iš paskuti
niųjų jo tapybos darbų yra monumen
talus, pernai mirusio menotyrininko, 
redaktoriaus ir lektoriaus Dr. Elwyn Lynn 
portretas.

Paveikslas vien tik savo kompozicija 
iš karto pritrenkia žiūrovą: didingas, lyg 
nepajudinamas kalnas, sėdi truputį atsi
lošęs, visą erdvę užvaldydamas, savo 
vertę juntantis žmogus. Veido išraiška 
atvira, akys perveriančios iirperpran- 

čios. Tai nėra tik fizinis panašumas, tai 
jau yra magija, sugebanti perduoti po
zuotojo magišką jėgą, jo asmenybės stip
rumą. Tokių magiškų portretų pasaulyje 
nėra daug ir šis Meškėno darbas labai 
primena Rembrandto portretų galybę. 
Nors tapyba linkusi į mono chromatiz
mą, bet dėl savo technikos, dėl išgautų 
minkštų niuansų, paveikslas žėri spalvų 
kaita. Žmonės, pažinoję Elwyn Lynn, 
susitinka jį vėl akistaton, nes portretas 
alsuoja gyvybe, energija, vidine jėga ir 
įžvalgumu. Tai nepamirštamas darbas, 
kuris vėl papildo Meškėno garsiųjų por
tretų repertuarą.

* # *
Jau seniai yra girdėtas Leono Urbono 

balsas, iš kurio visada galima tikėtis

FAUSTAS SADAUSKAS - Skulptūra

įvairiausių staigmenų. Savo laiku jis bu
vo abstraktaus ekspresionizmo šulas ir 
tada kai tapė, tapė visą save atiduodamas. 
Vėliau perėjo į skulptūrą, dar vėliau, tur
būt ir taip galima būtų išsireikšti nauju 
terminu - į gamtos instaliaciją, į menišką 
savo sodybos - „Aro“ - apipavidalinimą. 
Urbonas žinomas ir kaip rašytojas, mėgs
tąs nagrinėti filosofinius-meninius klau
simus. Tačiau šiuo metu jis paskendo 
gamtos filosofijoje ir atrodo, kad iš lėto
jis tampa tiktu panteistu, garbinančiu 
gamtą bei jos reiškinius vien tik dėl jų 
grožio. Urbonas užmetė teptuką bei skalp- 
tuką ir paėmė į rankas foto aparatą, kurio 
pagalba įamžina gražiąsias skimirkas. Jis 
rašo: „Ar būtų, ar egzistuotų tas grožis, jei

Jolantos ir Jurgio Janavičių kūiybos paroda Šiauliuose

Prieš išleidžiant šį "M.P." nr. gautas 
trumpas laiškelis iš Jolantos ir Jurgio 
Janavičių š. m. rugsėjo 4-24 d.d. iš 
Šiaulių, apie ten vykstančią jų darbų pa
rodą Šiaulių "Galerijoje".

J. Janavičienė yra išstačius! 21 darbą 
(grafika, akvarelė, tušas), J. Janavičius - 
11 darbų (tapyba).

Ponia Jolanta rašo: “Mūsų abiejų pa
rodos atidarymas buvo labai įspūdingas -

199 8 09 04 - 09 24 grafika

Jolanta Janavičius

Dailininkai - Jolanta ir Vytautas
Janavičiai
- "Mūsų Pastogė" Nr.38 1998.9.28 psl. 5

aš nebūčiau pagavęs šioakimirksnio? Ne, 
to grožio nebūtų!“ Gal labiausia jį trau
kia miškas ir prie namų tyvuliuojantis 
tvenkinys, kurio atspindžiai sukuria 
nuostabius debesų ir medžių įvaizdžius.

Gal keista, kad šie trys kūrėjai, visai 
atsitiktinai drauge aprašyti šiame raši
nyje, skirtingi savo amžiumi, gyveną skir
tingose vietose, vis dėlto turi daug ben
dro savo tarpe: tai siekimas gilesnės min
ties, ieškojimas prasmės, pastangos atras- 
ti dar neatrastą, parodyti dar nematytą, 
suprasti dar nesuprastą. Manau, kad tai 
pasėka lietuviško auklėjimo, dalis lietu
viškos pasaulėjautos išraiškos.

Genovaitė Kazokienė

senovės lietuvių dainos, kanklių muzika, 
menotyrininko Rimkaus pristatymas mū
sų darbų, didelis būrys žiūrovų-svečių..."

Toliau laiške redaktoriui rašoma: 
“Daugumą laiko praleidome Vilniuje. 
"Šiaurės Atėnai" nori išleisti Jurgio 
rašinėlius "Laiškai iš Australijos", tad 
jam daug darbo juos paruošt, peržiūrėt".

Janavičiai Į Australiją žada grįžti 
pavasarį. B. Ž.
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Si»o IC'l’V
ALFAS Valdyba praneša 

ir kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus regis
truotis į 48-tąją Sporto Šventę, kuri įvyks š. m. gruodžio 
26-31 dienomis Geelonge.
48-tos Sporto Šventės šeimininkai bus GLSK "Vytis".

Visus sporto klubus prašome laikytis sporto švenčių 
statuto ir užsiregistruoti pagal paskelbtą datą.

Visiems klubams primename, kad klubai raštu pra
neša ALFAS Valdybai, kuriose sporto šakose numato 
dalyvauti ir šių raštų nuorašus pasiunčia šventę 
rengiančiam klubui ne vėliau kaip du mėnesiai prieš

šventę. Sporto Šventės atidarymas įvyks kartu su Lietuvių Dienų atidarymu.
Visiems klubams primename, kad ALFAS Valdybai susimokėtų trisdešimties 

dolerių metinį mokestį. Mokestis turėjo būti sumokėtas iki š. m. birželio 15 dienos.
Prašome visus Australijos lietuvių sporto klubus, kurie dar neprisiuntė visuotinių 

susirinkimų protokolų nuorašų su naujų valdybų sąstatu, kuo greičiau raštiškai pra
nešti ALFAS Valdybos sekretoriui K. Starinskui adresu: 7 Elsie St. Bell Park, Vic. 
3215. Iki malonaus pasimatymo Lietuvių Dienose Geelonge.

ALFAS Valdyba

Australijos lietuviai sportininkai Vilniuje, 1998. Dešinėje s tovi Alg. Raslanas, 
šalia jo Sporto departamento gen. direktorius Rimas Kurtinaitis.

Graži sukaktis
Rugpjūčio 15 dieną Adelaidėje gy

venanti Onutė Kelertienė (Marcinkevi
čiūtė) atšventė garbingą savo 90-ties me
tų jubiliejų.

Gimusi 1908 metais Marijampolėje, 
sukūrusi šeimą, ji su savo vyru, prieš ke- 
lioliką metų mirusiu Adelaidėje, susilau
kė trijų dukrų: Skirmundos, Olgos ir 
Marytės bei sūnaus Romo. Visi vaikai 
buvo ir yra žinomi mūsų sportininkai, 
taip pat sukūrę gražias sportiškas šeimas, 
daug kartų atstovavusias australų ir lietu
vių atskiras sportines komandas.

Pati jubiliatė yra ilgametė „Mūsų 
Pastogės“ skaitytoja, dalyvauja ir rūpi
nasi visais mūsų lietuviškais, ypatingai 
sportiniais reikalais. Atšvęsti savo ma
mos, močiutės ir uošvienės šią garbingą 
šventę iš visos Australijos į Adelaidę 
suvažiavo ne tik vaikai, bet ir anūkai su 
proanūkais, o taip pat ir jos artimiausi 
draugai.

Laikraščio redakcija, giminės ir dau-

Lietuvos olimpiečiai Sydnėjuje
SOCOG (Sydnėjaus Olimpiados Or

ganizacinis Komitetas) kvietimu, rugsėjo 
24 dieną į Sydnėjų atskrido Lietuvos 
Olimpinio komiteto delegacija. Ją suda
rė: Algirdas Raslanas - Lietuvos olimpi
nės misijos olimpinėse žaidynėse vado
vas, Kazys Steponavičius-Lietuvos olim
pinių rinktinių direktorius, Vytautas Zu- 
bemis - Vyriausybės atstovas bei LTOK 
direktorius ir Vytas Nėnius - Lietuvos 
sporto federacijų prezidentas ir LTOK 
viceprezidentas.

Pagrindinis šios delegacijos tikslas 
yra susipažinti su būsimos olimpiados 
vadovais, patiems pamatyti ir aptarti bū
tiniausius dalykus, kurie liečia lietuvius 
olimpinius sportininkus. Šie sportininkai 
į Australiją atvyks apie dvi savaites prieš 
olimpiados pradžią ir čia aklimatizuosis 
bei treniruosis prieš varžybas. Tam tikslui 
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Ona Kelertienė. Nuotr. M. Atkinson

gybė draugų iš visos Australijos sveikina 
mielą Onutę Kelertienę, linki dar daug 
daug džiaugsmingų gyvenimo metų ir 
geros bei stiprios sveikatos.

Antanas Laukaitis

turės būti surasta vietovė; lietuviams jau 
yra pasiūlyta kelios vietovės NSW, 
sostinėje ir Brisbanėje. Po visų susitiki
mų su australais, ši olimpinė Lietuvos 
delegacija keletą dienų viešės ir privačiai 
pas Sydnėjaus lietuvius. Jie nori artimiau 
susipažinti su Lietuvių Klubu ir jo va
dovybe, taip pat Pagalbiniu Olimpiados 
Lietuvių Komitetu, į kurį yra pakviesti 
atskiri Sydnėjaus vadovai. Pats svarbiau
sias visų bendras reikalas - yra žmonių 
apgyvendinimas pačios olimpiados metu. 
Taip pat bus tartasi, kad Lietuvių Klubą 
būtų galima padaryti oficialia vyriausia 
Lietuvos olimpine būstine. Delegacija 
norės kuo plačiau susipažinti ir su atski
rais Sydnėjaus lietuviais bei bendruo
menės vadovais.

Antanas Laukaitis
Lietuvos olimpinis atstovas Sydnėjuje

Plauko šviesūs debesys 
tėvynės padangėje (15)

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
Liepos 19 d. Sekmadienio rytas gražus 

ir saulėtas, tad pasileidžiame į Dzūkiją. 
Ten prie Alytaus, Nemunaityje, Lietuvos 
skautija suruošė Jubiliejinę-tautinę 80- 
mečio stovyklą - skubame į ją!

Pakeliui stabtelime prie Pirčiupio 
memorialo - ,Motinos“ statulos (skulpt.

• Jokubonis, arch. V. Gabriūnas). Užjos pa
statyta paminklinė siena su žuvusiųjų 
pavardėmis. 1944 m. birželio 3 dieną rau
doniesiems sovietų partizanams iš Rūd
ninkų girios apšaudžius vokiečių ka
riuomenės mašinas ir nukovus kelis vo
kiečius, vokiečiai tą pačią dieną į kaimą 
atsiuntė baudžiamąjį būrį, kuris apsupo 

-Naująjį Pirčiupį ir sudegino 119 gyvų 
žmonių (69 vaikus, 29 moteris ir 21 vyrą). 
Gyvi išliko tik 39 gyventojai, tuo metu ne
buvę namuose arba spėję pasišalinti. Su
deginti ir beveik visi kaimo trobesiai.

Patylomis grįžome į mašiną ir leido
mės toliau į kelionę. Aplink miškai, miš
keliai. Pakelėse grybautojai pardavinėja 
ryte surinktus grybus. Žydi grikių laukai. 
Privažiuojame Nemunaičio miestelį (sa
koma, kad jis įkurtas 1384 m.), o tuojau už 
jo ir mums rūpinti Lietuvos skautijos su
ruošta 8-ji Tautinė stovykla.

Skautai su skautais susišneka labai 
greitai. Taip buvo ir čia. Neužilgo jau 
buvau stovyklos štabe, apklausinėtas iš 
kur ir kaip, aprūpintas literatūra... Ten pat 
ir busimojo stovyklos laikraščio redak
cija, nors pirmasis numeris dar neišleistas 
(spausdinamas spaustuvėje 1600 egz. 
tiražu). Stovyklautojų stovykloje - 1835 
broliai ir sesės, susispietę į Aukštaitijos, 
Vilniaus, Kauno, Žemaitijos, Vakarų Lie
tuvos ir Jūrų Skautų kraštus (ne į mums 
įprastus „rajonus“).

Stovyklai vadovauja Žydrūnas Pili— 
tauskas, su kuriuo, deja, neteko susitikti, 
nes jis, kaip ir visi didžiulės stovyklos 
vadovai, labai ir labai užsiėmęs. Už tai 
kiek ilgiau teko pasikalbėti su s. Giedriu
mi Vaideliu - stovyklos viršininko pava
duotoju. Jis, tarp kitko, nusiskundė, kad 
tarp Lietuvos skautų vis dar nesą vieny
bės, nors Skautų sąjunga jau yra įregis
truota Pasaulio Skautų Organizacijoje. 

. Tačiau Lietuvoje veikia ir kita skautų 
organizacija, o tai trukdo skautiškai damai 
ir vienybei... Sužinojome, kad stovykloje 
esą 12 ar 13- sesių iš Australijos, bet jos 
išsimaišiusios tarp kitų stovyklautojų ir 
savo vieneto nesudaro, tad su jomis ir ne
susitikome. Vadovų paprašiau perduoti 
joms linkėjimus nuo Australijos rajono 
vadijos.

Be lietuvių skautų(-čių) iš Australijos 
ir Amerikos, čia stovyklauja skautai iš 
Suomijos, Lenkijos, Olandijos ir kitų kraštų.

Kaip rašo „Respublika“, liepos 20 d. - 
stovyklos atidarymo dieną skautus ap
lankė ir Prezidentas Valdas Adamkus. 
„Linkiu, kad tauri skautijos dvasia ir 
jauntviška energija visada prasmingai 
tarnautų patiems kilniausiems tikslams, 
aiškiai išreikštiems jūsų šūkyje: Dievui, 
Tėvynei ir Artimui!“ - sveikino skautus 
šalies vadovas, o pats žurnalistams pri
sipažino, kad į šį judėjimą įsitraukė dar 
besimokydamas pradžios mokykloje. Jam 
daug reiškia būti skautu, nes šios orga
nizacijos šūkis nusako žmogaus gyveni
mo prasmę. „Tą trijų žodžių paunksnė
je linkiu jums, broliai ir sesės, vis budė

kime!" - kvietė Prezidentas.
Liepos 22-sios priešpiečiais pasilei

džiame senosios Lietuvos sostinės Ker
navės link. Diena saulėta, graži, o pagal 
vietinius gyventojus - karštoka. Termo
metras rodo ar ne 26 laipsnius šilumos. 
Pralekiame pro Elektrėnus, Vievį ir ne
trukus pamatome Kernavės bokštus (de
ja, ne pilies, o bažnyčios).

Nesitikėjau, kad Kernavė toks šaunus 
ir modemiškas miestukas! Jį puošia graži 
katalikų bažnyčia ir kiti nauji visuomeni
niai pastatai. Labiausiai mus domino 
ankstyvoji Kernavės praeitis. Netrukus 
apsilankėme Archeologijos ir istorijos 
muziejuje-rezervate, kurį be muziejaus 
sudaro ir 199.2 ha aplinkinio ploto. 
Muziejuje Kernavės ir apylinkių praeitis 
atsispindi archeologiniuose radiniuose, 
pradedant akmens amžiumi. Pats muzie
jus įkurtas 1989 metais, kai išsamiai bu
vo pradėta tirti Kernavę ir jos apylinkes.

Kaip sako muziejaus informacinis lei
dinėlis, „ rašytiniuose šaltiniuose Kernavė 
pirmą kartą paminėta 1279 m. Hermano 
Vartbergės bei eiliuotose Livonijos kro
nikose kaip Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Traidenio (1269 - 1282) valda. Tuo 
metu tai buvo vienas svarbiausių Lietu
vos valstybės ekonominių ir politinių 
centrų“. Dabar žinoma, kad „pirmieji 
gyventojai Kernavės apylinkėse įsikūrė 
IX - VIII tūkstantmetyje prieš Kristų. 
Pirmaisiais amžiais po Kristaus Pajau
tos slėnyje išaugo stambios gyvenvietės, 
gynybai buvo naudojami piliakalniai. XII 
a. senoji Kernavė tapo federaliniu mies
tu, kurio gynybinį branduolį sudarė ke
turi piliakalniai. Tyrimai parodė, kad 
Aukuro kalne buvo kunigaikščio dvar
vietė, Mindaugo sosto, Lizdeikos bei 
Kriveikiškių piliakalniai - tai saugoję ku- 

- nigaikščio pilį priešpiliai. Šalia feoda
linės tvirtovės, piliakalnių papėdėje, Pa
jautos slėnyje, išaugo amatininkų ir pirk
lių kvartalai. Tuo pat metu Pilies kalne 
susiformavo apjuosta pylimu ir gynybiniu 
grioviu aukštutinė miesto dalis".

Kai kurių istorikų (M. Strijkovskio ir 
kitų) nuomone, Kernavė buvusi vienu iš 
seniausių Lietuvos centrų, į kurį didysis 
kunigaikštis Traidenis iš Senųjų Trakų 
perkėlęs Lietuvos sostinę. Gediminas ją 
iškėlęs į Trakus, vėliau - į Vilnių. 1365 
metais pilis sudegino kryžiuočiai. 1390 
m., artėjant kryžiuočiams, pasitraukdama 
įgula pati sudegino pilį.

Jau kelinti metai netoli pilių vykdomi 
archeologiniai surasto viduramžių Ker
navės miesto, tuo metu turėjusio apie 
4000 gyventojų (anuomet didelio miesto), 
kasinėjimai. Deja, šių kasinėjimų vietos 
pamatyti neteko, nes čia betriūsią arche
ologai šiuo metu nedirba. Susidarėme 
įspūdį, kad kai jų ten nėra, tai nelabai 
norima, kad kas ten lankytųsi. Mums 
buvo paaiškinta, kad kai atkastoji vieta 
ištiriama, ji vėl užkasama, nes atvirame 
ore viskas labai greitai sunyksta! Prieš 

•atsisveikindami su Kernave dar užsi- 
ropštėme ant Pilies kalno, o po to aplankė
me ir Mindaugo sostą, nuo kurio atsiveria 
pasakiškas vaizdas į kiek tolėliau plau
kiančią Nerį. Pagalvojau, kad jei dar 
lankysiuos Tėvynėje, būtinai čia vėl su
grįšiu!

Iš Kernavės pasukome į Trakus. Ap
silankėme Galvės ežero krantuose praei
tą šimtmetį pastatytame, o dabar jau labai 
apleistame Užutrakio dvare. Iš tolo pasi-
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f Mūsų mirusieji f
A.a. Meilute Regina ^kaitė-Eiiuiitiene

Susitikę vis teiraudavomės apie moti
nos sveikatą, tačiau niekada - „o kaip Tau 
pačiai, Meilute ? “ Į dešimtą dešimt j einan
ti jos motina - tai vienoki rūpesčiai, o du 
vaikaičiai, užimantys trečiadienius, šalia 
džiaugsmo dar ir atsakomybės reikalauja. 
Pagaliau Meilutei ir sunkiai sergančių 
vienišų tautiečių lankymo įsipareigoji
mas bei išteklių labdarai kaupimas taip 
pat rūpėjo. Visa tai reikalavo stiprios as
menybės ir ne tik organizuoto, bet kartu 
mylinčio, užjaučiančio žmogaus. Tokią 
Meilutę matė šalia jos ir su ja paskutinius 
dešimtį metų dirbusios artimo globos 
darbus. Neseniai, laidojant motiną, Mei
lutė buvo tokia pat stipri, rami, susitai
kanti su lemties diktuote. Todėl, kai už 
kelių savaičių atėjo žinia, kad Meilutė, 
staiga sunegalavusi, pasimirė Alfred li
goninėje - negalėjome susitaikyti su šia 
netektimi. Ką jau ir bemanyt apie budė
jusius prie jos vyrą Stasį ir vaikus - Valdą 
ir Sigitą, staiga praradusius žmoną ir mo
tiną Amžinybei.

Gimusiai 1928 m. birželio 9 d. Širvin- 
tuoše, pasienio apsaugos pareigūno šei
moje, Meilutei krašto okupacijų metu te
ko gyventi įvairiose Lietuvos vietovėse. 
1944 metais visa šeima: tėvai su jauna 
dukrele ir jaunesniu sūnumi, paliko tė
vynę. Iš bunkerių statymo Dancige kartu 
su šeimos tėvu dirbęs Stasys Eimutis, vi
sai šeimai gudriai išsivaduoti padėjęs, 
vėliau jau Austrijoje atsisveikinęs, nemanė, 
kad kada nors susitiks ir dar stipresniais 
ryšiais su jais susijungs. Paskui randame 
Meilutę Augsburgo DP stovykloje lan
kančią lietuvių gimnaziją, vis pakartoti
nai gerais pažymiais peršokančią klases. 
Iš Jungtinių Valstybių seserį laidoti atva
žiavęs brolis Algis (beje, kelių savaičių 
bėgyje jau mečią kartą) prie karsto prisi
minė, kaip Meilutė gimnazijoje pirmavu
si, kaip sunku jam buvę su jos pasieki
mais lenktyniauti.

Melbourne laikotarpyje Meilutė vėl 
sutiko Dancige paauglystės metais trum
pai pažintą Stasį. Dabar už jo ištekėjusi 
sulaukė dviejų sūnų, dviejų vaikaičių.

Nutikimai
Atkelta iš 4 psl.
buvo susirišta su broliu ir seserimi. Jis 
buvo atvežtas į Kauną ir iškilmingai pa
laidotas šalia savo tėvų. Gi prokurorė tei
sinosi, melavo, kad nieko nerado, į jo butą 
nevažiavo, kad tai buvo nelaimingas at
sitikimas, nors daktaras ir nustatė nužu
dymą. Taip daugiau nieko ir nebuvo ti
riama, nors paaiškėjo, kad jam buvo 
grasinama anksčiau, nes fabrike jis turėjo 
akcijų bei investicijų ir kartu su kitais nu
kentėjusiais teismo keliu norėjo jas atsi
imti. Bet į tai niekas nekreipia dėmesio, o 
žmogus neteko gyvybės ir dar per proku
rorės Juodą darbą“ galėjo būti plasti
kiniame maiše įmestasįnežinomųjųduobę.

0 štai ir kitas man žinomas 40 metų 
vyras, nenorėdamas atiduoti savo buvu
siai žmonai jai nepriklausančio pusės 

namo, buvo rastas ežero pakrantėje su 
perpjauta gerkle.

Prezidentui ir man buvo ' 
pasiūlyta ženytis

Nors Prezidentą Valdą Adamkų aš

Globojo senstančius tėvus - brolis jau 
nuo seniau gyveno Jungtinėse Valstybėse.

Anksčiau aktyviai dalyvavusi „Dai
nos Sambūryje“, vėlidu Meilutė įsijungė 
Socialinės Globos draugijom Čia ištisą 
eilę metų dirbo jos valdyboje, kur kon
struktyviai reiškėsi ne tik pasiūlymais, bet 
ir konkrečiais darbais. Savo kritišku 
įžvalgumu dažnai pataisydavo, kas tai
sytina, tačiau mokėdavo išklausyti ir kito
kią nuomonę, o įtikinta - ją priimdavo. 
Draugijos darbas jai buvo labai prasmin
gas, tad ir pasilikusiųjų liūdėti bei jos 
atminimą gerbiančiųjų gausias aukas šei
ma nukreipė Lietuvos našlaičiams.

Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje be 
brolio Algio atsisveikino ir D-jos pirmi
ninkė J. Žalkauskienė, o prie karsto bu
dėjo tautiniais drabužiais vilkinti tos pat 
D-jos narė B. Staugaitienė. Gedulo pie
tuose prisiminimais dalinosi klasės drau-

• gas A.Liubinas.
O mus likusius tarytum pati Meilutė 

poeto žodžiais guodžia: „Įsižiūrėk, kaip 
miršta rudenį žolė: be jokio išgąsčio ir 
be jokių kliedėjimų “.

Bažnyčioje sklidusi liūdna, bet 
raminančiai graži solisto giesmė pasą
monėje tebeskamba ir primena Meilutę 
neatšaukiamai išėjus.

D. Simankevičienė

Lietuvoje
pažįstu jau daug metų, Lietuvoje su juo 
.buvau susitikęs bent tris kartus ir gavau iš 
jo man asmeniškai užrašytą jo knygą 

. „Likimo vardas - Lietuva“, bet nežinojau, 
kad kaip ir man, taip ir jam, prieš tampant 
Prezidentu, viena dama jam pasiūlė ją 
vesti. O buvo taip.

Vieną savaitgalio rytą mano bute 
Vilniuje pasigirsta telefono skambutis ir 
moteriškas balsas paprašo kalbėtis su 
manim. Nežinau, kaip ir iš kur ji gavo 
mano telefono numerį. Man prisistatė, 
kad ji žurnalistė, rašytoja Auksė Aukš- 
tikalnienė, norinti su manim pasimatyti ir 
kad tai labai svarbus reikalas. Nors aš 
turėjau Departamente susitikimą, bet 
pasakiau, kad pusvalandžiui galiu ją ma
tyti. Susitarėm susitikti Vilniaus centri
niame knygyne, jai pasakius, kad ji mane 
žino, o ji bus su juoda skrybėle. Susitikom. 
Paėmus mane už rankos, nuvedė prie par
duodamų knygų, pasiėmė savo parašytą 
knygą „Sovietmėšlini - Ne“, užrašė ir 

nusivedusi prie kasos pasakė užmokėti. 
Nustebau, bet sumokėjau lOlitų. Tada, vėl

Aukos 
Lietuvos našlaičiams

A. f A. Meilutės Eimutienės 
laidotuvių proga aukos "Vietoje gėlių" 
skiriamos Lietuvos našlaičiams. Aukojo: 
po $ 100: Janukaičių šeima (Detroit, JAV), 
Šėkų šeima (Los Angeles, JAV), Eimučių 
šeima, J. G. Vita Karavijos (JAV);
po $ 50: Čelnai, J. Lėlys, Jadvyga Zablic- 
kienė-Biknaitienė (JAV), R. A. Savickai 
(Adelaidė);
po $ 30: F. Savickienė, Stasiliūnų šeima; 
po $ 20: R. E. Lipšiai, Mackevičiai, Bro- 

• vedani, H. Daugvila-Korsakas, R. Savic
kaitė, J. A. Šimkai, Dideliai, J. S. Meiliū- 
nienė, A. A. Kesminai, M. Matulionienė, 

Australijos lietuvių dėmesiui
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, pavadinta legendinio partizanų vado Juo

zo Lukšos vardu, įgyvendina plačią moksleivių pilietinio, patriotinio ugdymo 
programą. Gimnazijoje įkurtas Rezistencinio judėjimo muziejus, Katalikiško ug
dymo centras, išeivijos lietuvių literatūros skaitykla ir kt. Veikia ateitininkų, 
kudirkaičių, jaunųjų lukšiečių organizacijos, Savanoriškos krašto apsaugos sava
norių būrys. Palaikomi ryšiai su panašaus pobūdžio Lietuvos ir užsienio ugdymo 
įstaigomis, išeivijos lietuvių organizacijomis, rezistencinio judėjimo dalyviais, 
tremtiniais. Gimnazijoje įvairiomis progomis lankėsi daug iškilių Lietuvos ir 
užsienio politikų, visuomenės ir kultūros vaikėjų, gimnaziją remia ir materialinę 
paramą teikia „Į laisvę“ Fondas, Juozo Lukšos-Daumanto fondas, Kanados Lie
tuvių Fondas, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Daug vertingos literatūros gim
nazijai atsiuntė užsienio lietuviai, jų tarpe ir p. V. Vaitiekūnienė iš Australijos. 
Reguliariai iš užsienio gauname laikraščius „Draugas“ ir „Tėviškės Žiburiai“, 
žurnalą „Pasaulio Lietuvis“.

Nuo kitų mokslo metų gimnazijoje planuojama dėstyti Lietuvos pasiprieši
nimo istoriją. Baigiama rengti šio kurso programa, kuri bus pateikta tvirtinti Švie
timo ir mokslo ministerijos istorijos ekspertų komisijai. Vėliau ją planuojame iš
leisti ir padovanoti visoms Lietuvos vidurinėms mokykloms bei gimnazijoms.

Mus labai domintų informacija apie lietuvių gyvenimą ir veiklą Australijo
je. Lauktume informacijos ir literatūros. Gauta finansinė parama padėtų įsigyti 
reikiamos literatūros ir mokymo priemonių.

Gimnazijos adresas: S. Lozoraičio 13, LT-4316 Garliava, Kauno rajonas, 
Lietuva. Tel./faxas (370-7) 55 12 55, e-paštas: root@gluks.kau.soros.lt

 V. Vitkauskas, Direktorius
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grožėjome atstatytąja! Trakų pilimi ir už- ”kibin4“ (toki9 savotiškl! su mėsa kePtl!
kandę viename restoranėlyje karaimiškų -'vtrtimų“), pasukome f vieną musų dar

■ — • neaplankytą pilį - tikrumoje piliakalnį -■
paėmusi mane už rankos, nusivedė į šalia Senuosius Trakus
esantį parką ir pradėjo visokiausių žodžių 
tiradą ant buvusios ir esamos valdžios, 
pasakydama, kad ją visi apiplėšė, ji nega
linti toliau čia dirbti ir jai reikia tą darbą 
tęsti iš užsienio. Ir staiga: „ Ponas Laukai
ti, veskite mane, išvežkite į Australiją ir 
aš ten galėsiu vėl kovoti“. Kaip perkūnas 
iš giedro dangaus trenkė mane išgirdus 
tokį pasiūlymą. „-Atsiprašau, Ponia, bet 
aš esu laimingai vedęs, turiu šeimą ir 
negaliu jūsų vesti“, - pasakiau. Tada ji 
prašė, kad surasčiau jai kitą vyrą, kuris 
turi būti turtingas ir būtinai inteligen
tiškas. Pasakiau, kad tokių pas mus var
ganoj Australijoj nėra. Tada ir vėl ji pra
šo surasti ką nors turtingo ir inteligen
tiško, kas jai padėtų išleisti kitą knygą. 
Sakau, kad ir tokių nežinau, o ji laiko 
mano ranką ir nepaleidžia, gi praeinantys 
žmonės tik žiūri ir šypsosi, nes, pasirodo, 
ją žino visa Lietuva. Tada ji išsiima savo 
banko knygutę, rodo buvusias dideles pi
nigų sumas, kurias, kaip ji sako, išvogė 
dabartinė valdžia ir parodo, kad dabar 
gauna tik 230 litų pensiją ir jau kelinta 
diena kaip nevalgiusi, todėl prašo ją 
piniginiai sušelpti. Sakau: „Užtenka“. 
Ištraukiau savo ranką ir pasakiau, kad 
turiu vykti į Departamentą, kur yra ir 
mano pinigai. Ji dar bando ką tai sakyti, 
bet aš tiesiog pabėgu, nes pamačiau, kad
tai protiniai nesveika moteris, kuri pagar
sėjo jau visoje Lietuvoje ir lygiai taip pat 
prieš rinkimus bandė „suvilioti“ Valdą 
Adamkų.

Taip, atrodo, ir vėl likau viengungis. 

Ramanauskienė, Milvydų šeima, V. R. Sa
vickai, Simankevičiai, M. B. Juškai, V. 
Bosikis, Z. Augaitis, S. Savickienė, L. K. 
Bartaškos;
po $ 10: V. R. Pumpučiai, Venckai, A. 
Sadauskienė, Z. Pranckūnienė, B. Kovai, 
D. Lynikienė, Pošiūnas, J. Arienė, D. M. 
Prpa, V. Juškienė, M. E. Šidlauskai, G. B. 
Kymantai, J. J. Žalkauskai, A. N. Kairai
čiai, Anonimas, Saženienė, S. Vasiliaus
kienė (Adelaidė), Czaudema, Bladziavi- 
čienė, M. Antanaitienė, M. Sodaitienė, D. 
Dainius, J. Keblys, A. Vyšniauskienė, A. 
L. Ramanauskai;
nn S 5: Dagiai, A. Urbonavičienė.

Viso: $ 1280.

Senieji Trakai - tai kaimas, esąs 5 km 
nuo Trakų. Kaimo gale yra buvusios Se
nosios Trakų pilies vieta. Negalėčiau jos 
pavadinti piliakalniu, nes ji tik tik savo 
aukščiu išsiskiria iš aplinkinių laukų. Ir 
jei tos vietos nesuptų milžiniški kanalai - 
grioviai, anksčiau buvę 35 - 40 metrų plo
čio ir 4 - 6 metrų gylio, nelabai patikėtum, 
kad tai pirmosios pilies vieta. Pilis čia 
buvo pastatyta apie XIV amžiaus pradžią. 
Pagal padavimus, Senuosius Trakus įkū
ręs didysis kunigaikštis Gediminas, kuris 
persikėlė į šią pilį iš Kernavės. Vėliau jo
je gyveno jo sūnus kunigaikštis Kęstutis, 
čia gimė Vytautas. XIV a. antroje pusėje 
Kęstučiui pastačius Trakų pusiasalio pilį, 
ji nebeteko savo reikšmės. 1405 m. Se
nuosiuose Trakuose Vytautas pastatė baž
nyčią ir įkūrė benediktinų vienuolyną, 
kuriam atiteko ir pilies pastatai. 1757 m. 
bažnyčia sudegė ir 1889 m. pastatyta 
dabartinė, pavadinta „Viešpaties apreiš
kimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto“ 
bažnyčia. Į bažnyčią neįėjome, nes buvo 
užrakinta. Pilies aikštė, kurią išvaikš
čiojome, apima 150mx 130mketurkam- 
pį sklypą. Jau temstant grįžome į vakarė
jantį Kauną.

(Tęsinys sekančiame „M.P.“ nr.)
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INFO RM ACIJ A SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
K<«.s prisimena?

Lietuvoje yra redaguojama knyga apie žymųjį dailininką Vytautą Jonyną, 
kurioje bus paminėti ir pokaryje jo sukurti mokesčio ženkliukai, kurie buvo 
klijuojami į Tautos Fondo išleistas knygutes, tada vadintas „Lietuvio Pasu“. Tautos 
Fondo Atstovybė Australijoje tokias knygutes ir ženkliukus platino nuo apytikriai 
1952 metų, tačiau dabar nei knygučių, nei ženkliukų beveik nėra išlikę. Tais laikais 
knygutės buvo naudojamos ir ALB solidarumo mokesčio įrašymui.

Būtų labai malonu, jei kas nors galėtų perleisti tokią užsilikusią knygutę, ypač 
su įrašais ir ženkliukais, kad nuotrauką būtų galima įamžinti minėtoje knygoje. 
Taip pat laukiame prisiminimų, kaip tokie „Lietuvio Pasai“, ženkliukai ir t.t. tada 
buvo platinami Australijoje. Gal kas nors iš to meto visuomenininkų prisimena, 
koks buvo neišplatintų ženkliukų likimas? Susisiekti: Dr. Vytautas Doniela, 
P.O. Box 189, Bankstown, NSW 1885, tel. (02) 9796 3314.

NAMUOSE
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233

1. Pranešame, kad nominacijos j Lietuvių klubo 
direktorius baigiasi sekmadienį, 1998 m. rugsėjo 
20 dieną, 4 vai. popiet.
2. Lietuvių klubo narių susirinkimas įvyks sekma
dienį, 1998,spalio 11 dieną, 3 vai. popiet.

CanberrosLietuviii Bendruomenės Sąjungos 
visuotinis metinis susirinkimas

1998 m. visuotinis metinis susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 11 d. 2 vai. po 
pietų Lietuvių Klube. Valdyba maloniai kviečia visus bendruomenės narius daly
vauti. Darbotvarkėje: Valdybos pranešimai, Valdybos bei Krašto Tarybos atstovų rin
kimai, klausimai ir sumanymai. Po susirinkimo seks kavutė su užkandžiais.

CLBS Valdyba

Nori susipažinti: Netekėjusi, išsilavinusi, nerūkanti ir negerianti, 40 
metų amžiaus lietuvė, buhalterė, linksmo ir draugiško būdo, šeimyniška blondinė, vi
dutinio ūgio ir svorio nori susipažinti vedybų tikslu su lietuviu iki 65 m. amžiaus. Rašy
ti: Valė Startaitė, P.O. Box 2921, LT-2000 Vilnius, Lietuva. Tel. (370 2) 3413 73.

PRANEŠIMAS
"TALKOS" NARIAMS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka" 

1998 spalio mėn. 3d., 
šeštadienį, 3.00 vai. 
Lietuviu Namuose, 

44 Errbl Street, 
North Melbourne, 

Šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ :
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos

sudarymas
3. 1997 metinio susirinkimo

protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos 
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai
(renkami 2 nariai)

7. Valdybos atlyginimo
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai ir pasiūlymai

10. Susirinkimo uždarymas
— ooo —

Pagal 'Talkos'1 nuostatus dešimt 
narių atvykę i susirinkimą 

sudaro kvorumą. 
Kiekvienas narys, nežiūrint jo turimų 
įnašų, susirinkime turi tik vieną baisa.

Narys negali atstovauti daugiau 
kaip 3 kitus narius.

Nario atstovavimo įgaliojimas turi 
būti surašytas ir pasirašytas ant 
oficialaus blanko ir turi aiškiai 
nurodyti kaip atstovaujantis 

narys turi balsuoti.
Blankai gaunami 'Talkos” įstaigose. 

Atstovavimo Įgaliojimai turi pasiekti 
draugijos centrinę įstaigą ne vėliau 

kaip 48 vai. prieš susirinkimą.
Vadovaujantis Draugijos įstatais, 
šis pranešimas ir metinė apyskaita 

nariams nėra siunčiami individualiai.

Apyskaitas galima gauti visose 
Talkos Įstaigose ir susirinkime.

Labdaros siuntiniai j Lietuvą
Melbourne Liet. Klubo Valdyba or

ganizuoja labdaros siuntinių siuntą į 
Lietuvą.

Siuntiniams dėžes galima gauti Lietu
vių Namuose,. Baro salėje kiekvieną 
sekmadienį nuo 12 vai. iki 2 vai. po 
pietų.

Dėžės kaina, įskaitant pristatymą į 
namus Lietuvoje, 50 dolerių. Dėžės 
svoris negali viršyti 30 kg. Prašome į 
dėžes nedėti pinigų ar kitokių vertybių.

Klubo valdyba dės visas pastangas, 
kad siuntiniai saugiai pasiektų gavėjus, 
bet atsakomybės neprisiima.

Siuntinių pristatymo data bus pa
skelbta vėliau.

Dėl informacijos kreiptis galima: V. 
Bosikis, tel. (03) 9458 1637.

Melb. Liet. Klubo Valdyba

Gal galite pagelbėti...
Kupiškio miesto bibliotekai esu 

paruošęs išsiuntimui Broniaus Kviklio 
''Lietuvos Bažnyčios” knygų seriją. Deja, 
trūksta šios knygos 5 tomo I-mos knygos.

Turinčius ir galinčius šią knygą per
leisti prašau skambinti Broniui Žaliui tel. 
(02) 0790 2319 arba vakarais į namus tel. 
(02) 9520 3073 arba rašyti: 16/23 Laurina 
Ave., Engadine, NSW 2233.

Už knygą atsilyginsiu. B. Žalys

IEŠKO: Broliai Stasys (gimęs 

1926 m.) ir Vladas (gimęs 1928 m.) Bag
donai, gyvenę Tytuvėnuose, tarnavę Sa
visaugos daliniuose ir vėliau buvę vokie
čių išvežti į Vokietiją, iš kur emigravo į 
Australiją. Jų sesuo Jadvyga Meškaus
kienė, gyvenanti Pievų g-vė, Tytuvėnai, 
Kelmės raj., Lietuva, nuoširdžiai prašo 
žinančius apie juos jai pranešti.

Aukos "Mūsų Pastogei” 
V. Bycroft Qld $ 10.00
J. Simonaitis NSW $ 50.00
V. Petniūnienė NSW $ 5.00
V. Stagis Vic. $ 10.00

Ačiū už aukas. "M.P." admin.
'Mūsų Pastogė" Nr.38 1998.9.28 nsl «-----  -----------------

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

Septyni mėnesiai Lietuvoje
Gabrielius Žemkalnis, PLB atstovas Lietuvoje, neseniai sugrįžęs į Aus

traliją, pasidalins su mumis patirtais įspūdžiais iš Lietuvos. Pokalbis įvyks 
spalio 11 d. 1.00 vai. po pietų Melbourne Lietuvių Namuose.

Visi kviečiami šioje popietėje dalyvauti.
ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

į FAUSTO SRDfiUSKO
skulptūros parodo

vyksta š.m. rugsėjo 23 - spalio 10 dienomis Pinacotheca, 10 Waltham | 
j Place, Richmond, Melbourne, TelJFax (03) 9428 3066.

Paroda atidaryta:
trečiadieniais - penktadieniais - nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. po pietų; 
šeštadieniais - nuo 11 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.

Visi kviečiami apsilankyti ir susipažinti su šio talentingo tautiečio nau- j 
» jausią kūryba. »

Pranešimas vyresniesiems tautiečiams
Asmenys virš 70 metų amžiaus, gyvenantys Bankstowno ir Canterbury 

municipalitete, kurie gyvena savuose namuose, bet jau nepajėgia patys save 
prižiūrėti, apsitarnauti, kaip pavyzdžiui, maudytis, palaikyti asmeninę higieną, 
nuvykti pas gydytoją, pasigaminti sau maistą ir pan., dėl pagalbos ir patarna
vimo gali kreiptis į Multicultural Aged &DisabiIity Support Services Inc. 
(CMADSS). Kreiptis reikia pas Nijolę Chan, 19 South Pde., NSW 2194. Tel. 
9718 6199 arba į Sydnėjaus Lietuvių MotenĮ Socialinės Globos Draugijos pirmi
ninkę Juliją Lašaitienę tel. 9743 4118, kuri jums smulkiai išaiškins kaip visus 
šiuos klausimus galima išspręsti.

Ši paliegusiems valstybės skiriama parama yra suteikiama visų tautinių 
bendruomenių žmonėms, taigi, mieli tautiečiai, nesidrovėkite prašyti šios paramos, 
tuo labiau, kad ją tikrai esate užsitarnavę. Giminės arba kaimynai, žinantys kam 
reikalinga tokia pagalba, gali šiuos žmones rekomenduoti. Patarnautojos - 
slaugytojos, kuriosjus lankys namuose, kalba lietuviškai ir angliškai. Prašykite, jūs 
esate užsitarnavę tokią pagalbą.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

Spalio 18 d., sekmadienį, Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugija ruošia metinę tradicinę

I E S M I N Ę
kuri įvyks tą dieną 12 vai. Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje - 23 Laurina 

Avenue, Engadine North. Pietūs nuo 1 vai. p.p. Maloniai kviečiame tautie
čius iš arti ir toli apsilankyti. Jaunimo tautinių šokių grupė atliks programą. Veiks 
laimės šulinys. Pasivaišinsite sodybiečių moterų pagamintais tradiciniais pa
tiekalais. Vėliau - kavutė ir pyragai. SLMSGD-ja
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