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Bus naujų vadovų
Spalio 2 d. įvykusiame Prezidento 

Valdo Adamkaus susitikime su Seimo 
Pirmininku V. Landsbergiu kalbėta ir 
apie šį rudenį numatomus paskyrimus į 
aukštus valstybės postus. „Kalbėjome 
apie tai, daugiau liesdami kvalifikaciją, 
kuri reikalinga atsakingoms pareigoms 
užimti, nebūtinai paminėdami kon
krečias pavardes ar kandidatus“, - sakė 
V. Landsbergis po daugiau kaip valan
dą vykusio susitikimo. Daugiau detalių 
paskyrimo klausimu jis nenorėjo pa
teikti. Šį rudenį turi būti paskirtas nau
jas Valstybės kontrolierius, Kariuome
nės vadas ir Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas. Kandidatus į šias pa
reigybes parenka ir Seimui pateikia 
Prezidentas.
„Williams“ gavo pritarimą
Seimas vardiniu balsavimu pritarė 

JAV bendrovės „Williams Internatio
nal“ investicijoms į Lietuvos naftos ūkį, 
pripažino ■ ją strateginiu investuotoju 
ir suteikė mokesčių lengvatų. Už tai 
balsavo 80 - 83 parlamentarai, kurių 
dauguma priklauso valdančiajai, ko
alicijai. Likę 20 - 22 Seimo nariai balsa
vo prieš arba susilaikė. LDDP frakcija ir 
kai kurie socialdemokratai balsavime 
nedalyvavo. JAV bendrovės „Williams“ 
atėjimu į Lietuvą suinteresuotas ir 
Prezidentas V. Adamkus. Jis įsitikinęs, 
kad, strategine investuotoja paskelbus 
„Williams“ ir jai pradėjus savo veikla 
Lietuvoje, pradės veikti Būtingės naftos 
terminalas, kurio statyba, Prezidento 
nuomone, neleistinai ilgai užtruko. 
Seimas leido JAV bendrovei „Williams“ 
pirkti 33% naujai išleidžiamų akcijų 
įmonės, į kurią sujungiamos akcinės 
bendrovės „Būtingės nafta“, „Mažeikių 
nafta“ ir „Naftotiekis“. „Williams“ iš
kart sumokės 75 mln. JAV dolerių ir dar 
75 mln. JAV dolerių beprocentiniu 
vekseliu, kuris bus apmokėtas ne vė
liau kaip 2002 metais. „Williams“ taip 
pat suteikiama teisė valdyti naująją 
įmonę.

Bijoma alkanų rusų
„Pilietinio karo Rusijoje scenarijus 

šiurpina pasaulį. Kaimyninės šalies 
politikai įspėja, kad alkanų pabėgėlių 

antplūdžiui turi rengtis ir Lietuva“ - to
kia antrašte pirmą puslapį rugsėjo 28 
dieną pradeda „Lietuvos rytas“. Rusijos 
liberalų demokratų partijos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas Stanislavas 
Žebrovskis Strasbūre „Lietuvos rytui“ 
pareiškė, kad alkani žmonės iš Rusijos 
miestų eis ieškoti maisto į kaimus, o 
gyvenantys pasienyje - į užsienio šalis. 
Ypač tam turėtų pasiruošti užsienio 
valstybės. Apie tai Rusijos atstovas 
kalbėjo ir praėjusią savaitę Strasbūre 
vykusioje Europos Tarybos Parla
mentinėje Asamblėjoje. S. Žebrovskis 
sakė, kad busimasis pilietinis karas 
Rusijoje nė iš tolo neprimins iki tol 
buvusių karų, S. Žebrovskis prognoza
vo, kad Rusija gali subyrėti į 39 regio
nus, kurių daugelis savarankiškai 
kontroliuos branduolinį ginklą. Lietu
vos delegacijos Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje vadovo 
Bronislovo Kuzmicko nuomone, di
džiausią nerimą Lietuvai turėtų kelti 
Rusijos skaidymasis į regionus, in
formuoja „Lietuvos rytas“. Didelį 
straipsnį apie Rusijos problemas 
spausdina „Kauno diena“: „Rusija: kri
zė kaip sistemos bruožas“. Straipsnyje 
pabrėžiama, kad „finansinė ir politinė 
krizė Rusijoje nebuvo staigmena. Apie 
jos neišvengiamumą mažai kalbėta 
pirmiausia todėl, kad nestabilioje 
situacijoje pesimistiška prognozė ne
retai suveikia kaip detonatorius ir būtų 
paspartinusi fondų biržos ir valiutos 
krizę“.

Rusijos krizės atgarsiai
Darbo biržos duomenimis, dėl finan

sų krizės Rusijoje, Lietuvoje daugėja 
įmonių, patiriančių finansinių prob
lemų. Per savaitę jų padaugėjo nuo 13 
iki 263. Buvo apklausti 2000 įmonių 
vadovai. Nedarbo lygis per savaitę 
nepakito, liko - 5.7%, tačiau gerokai 
padidėjo nevisiškas darbuotojų už
imtumas. Ne visą darbo dieną rugsėjo 
viduryje dirbo 9 400 darbuotojų. Per 
savaitę šis skaičius padidėjo 20%

Per pastarąjį mėnesį 21% sumažėjo 
tranzitas Lietuvos geležinkeliu. Ypač 
sumažėjo tranzitas į Kaliningrado sritį. 
Dėl finansinės krizės Rusijoje tik 30 - 
40% pajėgumu dirba ir Lietuvos ve-
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Didingoji Trakų pilis išdidžiai kelia savo bokštus aukštyn. Tik ne kariai 
puikuojasi jos kiemuose ir aikštėje, bet pulkai turistų.

žėjai. Dėl sumažėjusių užsakymų gali 
prasidėti Lietuvos transporto bendrovių 
bankrotai, nes vežėjai negali susimo
kėti mokesčių už išperkamosios nuo
mos būdu įsigytus sunkvežimius.

Lietuvos prekiautojai naudotais 
automobiliais patiria nuostolių, nes dėl 
krizės Rusijoje nebeatvažiun>» pa
grindiniai jų klientai. Ūkio ministeri
jos duomenimis, apie 25% viso Lietu
vos eksporto sudaro naudotų automo
bilių perpardavimas užsieniečiams, ku
rių 90% sudaro pirkėjai iš Rusijos. 
Lietuvoje apie 200 000 verslininkų 
užsiima naudotų automobilių pirkimu - 
pardavimu. Dėl užtrukusios krizės 
Rusijoje šiems verslininkams gali tekti 
ieškotis kito darbo.

Kol tebesitęsia finansinė krizė Ru
sijoje, Lietuvos ir Rusijos vyriausybės 
susitarė mainyti kurą į lietuviškus 
maisto produktus. Dėl tokių barterinių 
mainų iš esmės suderinta su Rusijos 
premjero patarėju, apsilankiusiu Vil
niuje. Abi pusės suinteresuotos kuo 
greičiau pradėti įgyvendinti tokį 
susitarimą. Į rytines Rusijos sritis, 
daugiausia Komių respubliką, bus 
siunčiami kuo įvairiausi lietuviški 
maisto produktai. Mainais iš ten Lie
tuva gaus akmens anglies, naftos, 
benzino. Lietuva derasi ir su Maskvos 
valstybine įmone, besirūpinančia mais
to produktų tiekimu, dėl perteklinės 
maisto produkejos pardavimo. Maskva 
ketina pirkti jautienos, sviesto, pieno 
miltelių bei mėsos konservų. Dėl 
perteklinio lietuviško maisto pardavi
mo tariamasi su Uzbekistanu, Ka
zachstanu ir Kirgizija. Šie kraštai 
atsilygins ten gaminamais produktais. 
Per Olandijos tarpininkus ketinama 
parduoti produktų ir Europos valsty
bėms, jei pavyks susitarti dėl kainų.

Iš Kaliningrado srities per Kybartų 
pasienio postą kasdien apsipirkti atei
na apie 250 žmonių. Kai kurie jų atsi
neša ir pigesnių rusiškų alkoholinių 
gėrimų, kuriuos pardavę perkasi mais
to produktų.

Nuo Rytų j Vakarus
Naftos produktų gamybos bendrovė 

„Mažeikių nafta“, praradusi rinkas 
Ukrainoje ir Rusijoje, pradėjo ekspor
tuoti gaminius į Vakarus. JAV bendro
vė „Allegine International“ ir Šveica
rijos'bendrovė „Vitol“ iš „Mažeikių 
naftos“ pradėjo pirkti žemesnio okta
ninio skaičiaus benziną, kuris maišo
mas su įvairiais priedais ir šitaip 
gaunamas aukštos kokybės automobi
lių kuras. Per mėnesį bus eksportuo
jama apie 50 000 tonų benzino. Naftos 
produktų eksportas į Ukrainą nutrūko, 
nes, nepaisydama laisvosios prekybos 
sutarties, Ukrainos valdžia impor
tuojamam kurui įvedė mokestį. Lietu
voje „Mažeikių nafta“ užima trečdalį 
naftos produktų rinkos.

Kėdainių trąšų gamykla „Lifosa“ 
šiemet jau uždirbo 24 mln. litų. Pernai 
įmonės pelnas iš viso sudarė 6.1 mln. 
litų. Krizė Rusijoje „Lifosai“ beveik 
neturi įtakos. Iš Rusijos „Lifosa“ perka 
apatito ir sieros žaliavą. Lietuvoje 
„Lifosa“ parduoda tik 1.5 - 2% fosforo ir 
kalio trąšų. Kita produkcija išvežama į 
Vakarų Europą. Įmonėje dirba 1300 
žmonių. Trąšų gamykla yra privati 
bendrovė, kurios 49% akcijų priklauso 
„Lifosai“, o 51% - Suomijos inves
tuotojui - vienam didžiausių trąšų 
gamintojų Europoje „Kemira Agro 
O Y“.

A. Butkevičiaus byla
Seimo pirmininko pirmasis pava

duotojas Andrius Kubilius ragino visus 
proceso dalyvius nebevilkinti par
lamentaro Audriaus Butkevičiaus 
teisminio proceso. Jo nuomone, yra 
pasirinkta sąmoninga gynybinė taktika 
jį vilkinti. Spaudos konferencijoje A. 
Kubilius pastebėjo, kad advokatų 
vaidmuo, vilkinant šį procesą, turėtų 
būti atskirai nagrinėjamas. „Reikia, kad 
pasikeistų advokatų ir paties kaltina
mojo požiūris arba reikia priimti
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
atitinkamas Baudžiamojo proceso 
kodekso pataisas, kad daugiau tokių 
galimybių nebūtų“, - mano A. Kubilius.

Jis sakė, kad Vyriausybė pateikė 
Seimui Baudžiamojo proceso kodekso 
pataisų projektą, kuriuo siekiama 
sumažinti galimybes dirbtinai vienai ar 
kitai teisminio proceso pusei vilkinti 
procesą. Pasak A. Kubiliaus, Seimas 
artimiausiu laiku jassvarstys. „Negalime 
kaip nors priversti advokatų nesinau
doti šia kol kas esančia spraga Bau
džiamajame proceso kodekse. Mes tik 
galime juos raginti to nedaryti. Iš kitos 
pusės turime nedelsiant peržiūrėti 
Baudžiamojo proceso kodeksą ir tas 
spragas panaikinti“, - sakė jis.

Audrius Butkevičius yra kaltinamas 
pasikėsinimu sukčiauti stambiu mastu 
ir vienuolika mėnesių kalinamas Lu
kiškių kalėjime. 1997 metais rugpjūčio 
mėnesį jis buvo sulaikytas „Draugys
tės“ viešbutyje tuo metu, kai iš nafta 
prekiaujančios firmos „Dega“ vadovo 
Klemenso Kiršos buvo gavęs 15 000 
JAV dolerių. Tai būtų pirmasis Seimo 
nario apkaltos procesas Lietuvoje po 
nepriklausomybės atkūrimo.

Tačiau Seime nesutariama, ar apkal
tos procesą galima pradėti. Konstituci
joje nurodyta, jog apkalta prieš Seimo 
narį gali būti pradėta tik tada, jei yra 
įrodyta jo kaltė. Bet Seimo Statutas 
leidžia šią procedūrą pradėti ir prieš 
įtariamąjį.

Pastaruoju metu apkaltos procesą A. 
Butkevičiui siūlo jo paties bendradar
biai - centristai. Jų nuomone, tokį proce
są reikia pradėti jau dabar todėl, kad 
būtų įrodytas jo nekaltumas.

Įstringa bylos
Rugsėjo 30 d. Vilniaus apygardos 

teismas neribotam laikui sustabdė 
ekspremjero A. Šleževičiaus bei buvu
sio Lietuvos akcinio inovacinio banko 
valdytojo Artūro Balkevičiaus bylos 
nagrinėjimą ir nutarė kreiptis į Kons
titucinį Tiesmą. Prašoma išaiškinti, ar 
kai kurie Baudžiamojo proceso kodek
so straipsniai neprieštarauja Lietuvos 
Konstitucijai.

A. Šleževičius yra kaltinamas neteisė
tu pinigų atsiėmimu, kai Banko veikla 
buvo sustabdyta, o Banko valdytojui A. 
Balkevičiui yra iškelta byla dėl banko 
kapitalo iššvaistymo plačiu mastu.

Teisėjos K. Paleckaitės nuomone, šioje 
byloje parengtinis tardymas nebuvo 
atliktas iki galo, o Baudžiamojo proceso 
kodeksas atima teismui galimybę dėl 
parengtinio tardymo trūkumo grąžinti 
bylą tardymui papildyti. Konstitucinio 
Teismo pirmininkas Juozas Žilys sakė 
net nedrįstąs spėlioti, kada ši byla galė
tų sulaukti savo eilės, nes šiuo metu 
nagrinėjimo laukia dar 24 panašios 
finansinės bylos.

Prestižinis viešbutis
Prieš keletą dienų baigta viešbučio 

„Naujasis Vilnius“ rekonstrukcija, kuri 
truko beveik dvejus metus ir kainavo 4 
mln. litų. Pirmojo aukšto vestibiulio, 
konferencijų salės ir virš 100 vietų 
restorano rekonstrukcijos projektą 
parengė architektas Justinas Šeibokas, 
kuris ir projektavo 1974 metais pasta
tytą viešbutį. Per visą rekonstrukcijos, 
laikų viešbutis nebuvo uždarytas. 
Viešbučio apdailoje po pertvarkymo 
vyrauja medis ir turkiškas marmuras, 
grindys išklotos vokiška kilimine dan
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ga. Kiekvieno aukšto interjeras yra 
skirtingos spalvos: žalios, mėlynos, 
avietinės, gelsvos. Trečiasis viešbučio 
aukštas skirtas nerūkantiems. Iš buvu
sių 120 kambarių viešbutyje po re
konstrukcijos liko 102. Prašmatniausiai 
įrengti vadinamieji prezidentiniai 
; apartamentai kuriuose praleista para 
kainuoja 800 litų. Kituose viešbučio 
kambariuose praleista para kainuoja 
nuo 600 iki 340 litų. Viešbučio už
imtumas vasarą buvo nuo 80 iki 66%. 
Dažniausi svečiai yra užsieniečiai ir 
pasiturintys rusai.

Deportuojami lietuviai
Prieš savaitę iš Švedijos buvo de

portuoti 10 Lietuvos piliečių. Keturi 
lietuviai nelegaliai dirbo švedų ūkinin
kų laukuose. Kiti lietuviai bandė pa
tekti į Norvegiją, neturėdami reikiamo 
pinigų kiekio. Deportuotiems asme
nims švedai nupirko pigiausius bilietus 
į „Palangos“ keltą, kuris dukart per 
savaitę lankosi Stockholme. Per mėne
sį „Palangos“ keltu iš Stockholmo 
grąžinama 20 - 30 Lietuvos piliečių. Jų 
pasai būna pažymėti specialiu spaudu, 
kuris jiems kurį laiką draudžia lankytis 
Švedijoje. Švedijai, Norvegijai ir Dani
jai panaikinus vizų reikalavimą, į šias 
šalis neretai važiuoja Lietuvos piliečiai, 
kurie stengiasi nelegaliai įsidarbinti 
statybose, kavinėse, skina uogas 
ūkininkų laukuose.

Apie kun. R. Mikutavičių
Rugsėjo 28 d. „Respublika“ publikuo

ja naujas žinias apie kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus dingimą. Patikimų 
šaltinių Kauno apygardos prokuratūroje 
teigimu, kunigas Ričardas Mikutavičius 
dar 1995 metais gavo lOmetųgaliojančią 
JAV vizą. Anot tų pačių šaltinių, viename 
Lietuvos banke, turinčiame filialą ir 
Kauno mieste, iki šiol yra neuždaryta R. 
Mikutavičiaus asmeninė sąskaita, kurioje 
likęs solidus indėlis užsienio valiuta. Šią ■ 
informaciją „Respublikai“ patvirtino 
Kauno apygardos vyriausias prokuroras 
Gintaras Jasaitis. G. Jasaičio teigimu, 
versija, jog liepos 1 - ąją dingęs R., 
Mikutavičius savo noru pasitraukė į 
užsienį, yra tik viena iš 4 - 5 darbinių 
versijų. R. Mikutavičiaus sesuo Liucija 
Kolaitienė, prieš kelias savaites telefonu. 
kalbėdamasi su „Respublikos“ 
žurnaliste, kategoriškai neigė, jog brolis 
galėjęs savanoriškai pasitraukti į užsienį. 
Kunigo šeimininkės O. Stakvilevičienės 
teigimu, R. Mikutavičius buvęs „gana 
didelis garbėtroška“, norėjęs įsiamžinti 
Lietuvoje, įsteigti savo memorialinį 
muziejų, kurį „lankytų poetai ir būtų 
eksponuojama kolekcija“. Jis visada 
tvirtinęs, jog be Lietuvos būtų niekas. 
„R. Mikutavičiui dingus, jo pinigai li
ko banke“, - pabrėžia „Respublika“.

Kodėl žudosi?
„Lietuvos rytas“ ieško priežasčių, 

kodėl kasmet 1700 šalies žmonių ryž
tasi nusižudyti. Lietuvoje kasdien 
nusižudo maždaug po 5 žmones, dar 10 
kartų daugiau bando nusižudyti. Lietu
vos savižudybių rodiklis - 100 000 ša
lies gyventojų tenka 46 savižudybės per 
metus - šiuo metu yra pats aukščiausias 
Europoje. Panaši padėtis pasaulyje - tik 
Šri Lankoje. Savižudybių Lietuvoje itin 
sparčiai ėmė daugėti nuo 1989 metų. Iki 
1996 metų jų padaugėjo beveik 74%. 
Psichiatrai ir psichologai tai aiškina tuo, 
kad ekonominių reformų ir persi
tvarkymo laikais nemažai žmonių 
pasijunta nestabiliai ir nesaugiai. Ne 
mažiau svarbios ir visuomeninės

O Trumpai iš visur
Spalio 2 dieną Kalifornijoje, sulaukęs 

91 metų amžiaus, mirė kino aktorius 
Gene Autry, išgarsėjęs kaip pirrmasis 
dainuojantis Hollywood'o kaubojus. G. 
Autry mirė vos 3 mėnesiams praėjus po 
jo konkurento Roy Rogers mirties. Jis 
vaidino 95 filmuose, be to, eilę metų 
rodėsi televizijoje, yra įdainavęs 635 
plokšteles, ypač pagarsėdamas daina 
apie raudonnosį elnią Rudolfą.

- Turkų kariniai daliniai, persekiodami 
sukilėlius kurdus, vėl įsiveržė giliai į 
šiaurinį Iraką. Dėl tų pačiu kurdu suki
lėlių smarkiai paaštrėjo santykiai tarp 
Turkijos ir Sirijos. Abi valstybės pa
sienyje telkia kariuomenę ir keičiasi aš
triomis notomis.

1w
Popiežius Jonas Paulius II palaimin

tuoju paskelbė kroatų tautinį didvyrį 
kardinolą Aloysius Stepinac, mirusį Ju
goslaviją valdžiusios komunistų vy
riausybės arešte 1960 metais.

Irano vyriausybė, siekdama gerų san
tykių' sū D. Britanija, nėbėgeidžia rašy
tojo Salman Rushdie mirties. Kitokios 
nuomonės yra Irano parlamentarai. Iš 
270 Irano parlamento narių 160 pasi
rašė atvirą laišką pareikšdami, kad fat
wa (religinis mirties sprendimas) ka
daise paskelbtas Salman Rushdie jau 
mirusio ajatolos, vis dar galioja ir yra 
nebeatšaukiamas.

Viešąją pasaulio nuomonę šokiruoja 
Malaizijos laikysena suimto buvusio 
min. pirmininko pavaduotojo Anwar 
Ibrahim atžvilgiu. Po įvairiausių kalti
nimų Anwar Ibrahim teisme pasirodė 
smarkiai sumuštas policijos ir po sumu
šimo ištisas 5 dienas negavęs medici
ninio aptarnavimo.

Pagražėjo Birštonas

Vytautas Didysis Birštone.

Pagražėjo, pasipuošė šią vasarą Birš
tonas. Prie šventoriaus iškilo 10 me
džio skulptūrų liaudies dainų temomis 
ansamblis. Tai ketvirtojo tautodailinin-

nuostatos dėl savižudybių. Lietuvoje 
formuojasi savižudiška kultūra - 
visuomenė vis labiau pratinasi prie 
minties, kad galimas ir toks problemos 
sprendimo būdas, - rašo „Lietu vos rytas“.

Parengė Vytautas Doniela

John Howard vadovaujama liberalų 
ir nacionalinės partijų koalicija spalio 3 
d. laimėjo Australijos parlamento 
rinkimus, užsitikrindama pakankamą 
persvarą žemuosiuose parlamento 
rūmuose. Senate, kaip ir anksčiau, nei 
viena partija neturės daugumos ir vėl 
prireiks derėtis su mažųjų partijų ar 
bepartiniais senatoriais dėl kiekvieno 
svarbesnio įstatymo.

Neišsipildė darbiečių partijos viltys 
grįžti prie valdžios vairo, pasinaudojant 
daugelio rinkėjų neigiamu nusistatymu 
radikalios mokesčių reformos (Goods 
and Services Tax - GST) atžvilgiu. Visgi 
darbiečiai atgavo daugumą elektoratų, jų 
prarastų per praeitus rinkimus.

Mokslininkus vėl gąsdina pagreitin
tas ozono nykimas žemę supančioje at
mosferoje. Pietiniame pusrutulyje ozo-' 
no sluoksnyje atsiradusi skylė siekia 26 
milijonus kvadratinių kilometrų, ir ji 
yra žymiai didesnė negu bet kada anks
čiau. Ozono nesulaikomi kenksmingi 
ultravioletiniais spinduliai iššaukia 
žmonėse odos vėžį, akių kataraktas, jie 
naikina jūrų gyvūniją.

Nežiūrint pakartotinų pažadų sustab
dyti karo veiksmus Kosovo srityje, ser
bų kariuomenė vis dar puola albanų gy
venvietes ir didina pabėgėlių skaičių. 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba gauna 
vis daugiau duomenų apie serbų beato
dairiškai išžudytas albanes moteris ir 
vaikus, nekalbant jau apie vyrus. Jei 
žudynės nesiliaus, NATO ruošiasi pulti 
Jugoslaviją. JAV karo laivai Vidurže
mio jūroje yra pasiruošę pulti serbų tai
kinius Jugoslavijoje. Kitos NATO 
valstybės taip pat telkia savo karo 
lėktuvus.

kų simpoziumo darbai. O Vytauto kal
no papėdėje, ant Nemuno kranto, 
pastatytas didingas granito paminklas 
Lietuvos kunigaikščiui Vytautui Di
džiajam. Šį istorinį paminklą iš granito 
iškalė žymus skulptorius Gediminas 
Jokūbonis. Atrodo, kad per istorijos 
vingius Didysis Lietuvos kunigaikštis 
vėl atjojo į Birštoną ir sustojo ant Ne
muno kranto.

Jau tradicinę tampančią kurorto dieną 
liepos mėnesio viduryje linksmybės 
truko net tris dienas. Svarbiausias įvy
kis čia buvo Vytauto Didžiojo paminklo 
šventinimas ir atidengimas. O jau iš 
vakaro į padangę kilo įvairiaspalviai 
oro balionai - vyko oreivių varžybos, 
kuriose dalyvavo 11 oro balionų. Kitą 
dieną vyko įvairios sporto varžybos: 
futbolo, krepšinio, motorlaivių. Kon
certavo pučiamųjų orkestras „Trimi
tas“, kaimo kapelos, „Armonikos“ 
ansamblis, Kauno muzikinio teatro 
solistai.

Sekmadienį Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės atlaiduose Birštono šven
tovėje žmonių buvo kaip niekada. 
Šventės dienomis linksma ir triukšmin
ga buvo Birštone, šiaip jau ramiame ir 
apsnūdusiame kurortiniame miestely
je, kuris jau kelinta vasara labai pasigen
da poilsiautojų. Birutė Jonelienė
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
ALB Krašto Valdybos atstovai

ALB Adelaidės Apylinkės Valdybos 
pranešimu, atstovais į šių metų gale 
įvyksiantį ALB Krašto Tarybos su
važiavimą išrinkti šie asmenys:

1. Petras Bielskis. 2. Saulius Varnas. 
3. Ieva Pocienė. 4. Martynas Pocius. 5. 
Jūratė Grigonytė. 6. Birutė Mikužienė. 
7. Romas Pocius. 8. Alfredas Vitkūnas.

ALB Melboumo Apylinkėje išrinkta:
1. Dr. Kazys Zdanius. 2. Aldona 

Butkutė. 3. Povilas Kviecinskas. 4. Po
vilas Cleveland. 5. Zigmas Augaitis. 6. 
Henrikas Antanaitis. 7. Birutė Pra- 
šmutaitė. 8. Danutė Lynikienė. 9. Alisa 
Baltrukonienė. 10. Aldona Vyšniaus

Poezijos popietė Sydnėjuje
Sekmadienį, spalio 14dienąSydnėjaus 

Lietuvių namuose Katalikų Kultūros 
draugija suruošė jaukią literatūrinę po
pietę, kurioje buvo paminėti Sydnėjuje 
mirusieji lietuviai rašytojai bei poetai. 
Protarpiais kelias dainas padainavo 
draugijos dainininkai Pranas Andriukai
tis, Alfa Savickienė ir Jadvyga Muš- 
činskienė, kuri dainoms pritarė gitara.

Rašytojų bei poetų kūrybą pristatė: 
dr. G. Kazokienė - Vinco Kazoko ei
lėraščius; Juozas Almis Jūragis papasa

Adelaidės lietuvių pensininkų klube
Adelaidės Lietuvių Klubas gražiai gy

vuoja. Žiemos metu keletą kartų buvo 
surengti Bingo subuvimai. Vaišinomės 
kavute ir žiūrėjome iš Lietuvos atvežtą 
videofilmą apie Dainų ir šokių šven- 
tęVilniuje. Tai didelis malonumas!

Dabar, žiemai pasibaigus, sulaukėme 
pavasario, ir klubo valdyba tuoj pat 
surengė vakaronę Ji įvyko rugsėjo 26 
dieną Adelaidės lietuvių namuose. 
Vakaronėje dalyvavo net 70 svečių. Sa- 
lėn tik įžengus, visus pasitiko, kaip ir 
pridera pavasarį, ilgi gėlėmis išpuošti 
stalai. Visi švietė puikia nuotaika, grojo 
gera muzika, visus viliojusi apsisukti 
šokio sūkuryje. Visi vaišinosi valdybos

Svečiai iš JAV
Kelioms dienoms Sydnėjuje, pakeliui' 

į Adelaidę, lankosi skautininkai Sigitas, 
Miknaitis su žmona Janina iš Čikagos ir 
Juozas Orentas su žmona Irena iš 
Detroito. Jie dalyvaus Adelaidėje, 
vyksiančiame Seedorf - Stade - De
delstorf lietuvių gimnazijos ir abitu

Svečiai Sydnėjaus lietuvių sodyboje. Iš dešinės: S. Miknaitis, J. Orentas ir žmona 
Irena, J. Mik na jtienė, A. Storpirštienė, B. Vaitkienė ir dr, V. Doniela.

kienė.
ALB Sydnėjaus Apylinkėje išrinkti:
L Pranas Andriukaitis. 2. Algimantas 

Bumeikis. 3. Vincas Bakaitis. 4. Dr. 
Alfonsas Viliūnas. 5. Dalia Donielienė. 
6. Onutė Kapočienė, JP. 7. Dr. Geno
vaitė Kazokienė. 8. Antanas Kramilius, 
OAM, JP. 9. Bronius Žalys.

Šalia išrinktų atstovų, ALB Krašto 
Tarybos stivažiavimė dalyvauja ir ex 
officio nariai. Užsibaigus atstovų rin
kimams kitose vietovėse, pilną ALB 
Krašto Tarybos sudėtį Krašto Valdyba 
paskelbs spalio mėnesio antroje pusėje.

"M.P." inf.

kojo apie rašytojus Petrą Butkų ir An
taną Skirką; Aldona Prižgintaitė - Spea
kers pristatė Juozo Slavėno ir Marijos 
Slavėnienės (Putino sesers) kūrybą, 
paskaitydama jų eilėraščių; o Bronius 
Žalys paskaitė Antano Gasiūno eilėraš
čių ir Vytauto Janavičiaus romano "Ke
lionė į Atėnus," ištrauką,.,,, .

Popietėje pristatyta programa bus 
aprašyta ir sekančiuose "Mūsų Pasto
gės" numeriuose.

Vyt. Šiaurys

ponių paruoštais puikiais pietumis.
Tą pačią dieną, kaip tik tuo pačiu lai

ku, Melbourne vyko žymios Adelaidės 
futbolo komandos finalinės rungtynės. 
Atsirado "Svečių, kurie labai jomis' 
domėjosi, ką gi, ir jiems atskirame kam
baryje buvo parūpintas televizijos apa
ratas. Adelaidės komanda laimėjo rung
tynes prieš melboumiškius didžiausiu 
pasisekimu, sirgaliams tuo suteikiant tie
siog triumfališką nuotaiką.

Mūsų pensininkai vaišinosi iki 19 va
landos. Telieka tik padėkoti klubo val
dybos pirmininkui E. Dukui ir visai jo 
valdybai už tokią sėkmingą vakaronę. 
Lauksime ir sekančio subuvimo.

Ona Baužienė, BEM

rientų susitikime. Būvodatni Sydnėjuje 
jie grožėjosi Sydnėjaus vaizdais ir 
aplankė Lietuvių Sodybą Engadine. Apie 
gimnazijos 50 - čio susitikimą - 
vėlesniame „M. P. „ numeryje.

‘,M P.“ inf.

Lietuviais mes ffimf, 
Lietuviai’' turime ir būt!

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

PLB Valdybos pranešimas "Pasaulio lietuvio" klausimu
1998 rugsėjo "Pasaulio lietuvio" redaktorius Bronius Nainys pareiškė Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės valdybos atstovams, pirmininkui Vytautui Kamantui ir 
PLB Švietimo komisijos pirmininkei Reginai Kučienei, kad jis "Pasaulio lietuvio" 
daugiau neberedaguoja. 1998 m. rugpjūčio - rugsėjo numeris yra paskutinė jo 
redaguota bei spaudai paruošta laida. PLB valdyba turėjo perimti tolimesnį šio savo 
leidinio redagavimą.

1998 spalio 2 d. PLB valdybos,atstovai (Vytautas Kamantas ir Regina Kučiepė) 
perėmė iš buvusio redaktoriaus Broniaus Nainio "Pasaulio lietuvio" redakcijos 
patalpas, inventorių, raštus, dokumentus ir archyvus, esančius Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte, Ilinojaus valstijoje, prie Čikagos.

PLV valdyba nuoširdžiai dėkojaBroniui Nainiui už jo daugelio metų (1976 sau
sio - 1978 birželio ir 1981 sausio - 1998 rugsėjo) didelį, rūpestingą, bendruomeniš
ką ir lietuvišką "Pasaulio lietuvio" redagavimo darbą. Jo redagavimo metais leidi
nio puslapiuose buvo gerai ir įvairiai parodytas Lietuvos ir užjos ribų gyvenančių, 
veikiančių ir dirbančių visų kraštų lietuvių bendruomenių švietimo, kultūros, 
jaunimo, sporto, visuomeninis, politinis, ekonominis irkitoks gyvenimas. "Pasaulio 
lietuvis" pasižymėjo gera ir švaria lietuvių kalba, laiku ir tvarkingai lankė savo 
skaitytojus.

"Pasaulio lietuvį" - PLB valdybos leidinį Bendruomenės minčiai ir gyvenimui - 
dabar redaguoja patys PLB valdybos nariai, kol bus surastas naujas redaktorius - ė. 
Korespondencijas, straipsnius, žinias, laiškus ir nuotraukas prašome siųsti: Pasau
lio lietuvis, 14911 127th Street, Lemont IL. 60439, tel. 630 257 8714, fax 630 257 
9010.

Kandidatų "Pasaulio lietuvio" redaktoriaus - ės pareigoms siūlymus, patarimus 
arba klausimus prašome siųsti arba perduoti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybai (Lithuanian World Community), 14911 127th Street, Lemont IL 60439, 
tel. 630 257 8714, fax 630 257 9010, e - mail plbvaldyba@aol.com

Vytautas Kamantas 
PLB valdybos pirmininkas

A I, IS Sydnė jaus apylinkės 
metinis susirinkimas

Sydnėjaus Apylinkės narių metinis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 27 dieną 
Lietuvių namuose. Dalyvavo 31 turintis 
teisę balsuoti narys. Susirinkimą atida
rė Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Albinas Giniūnas, pakvietęs tylos mi
nute pagerbti mirusius bendruomenės 
narius.

Susirinkime apsilankė iš Lietuvos 
atvykę Olimpinio komiteto pareigūnai - 
LTOK viceprezidentas Vytas Nėnius, 
Lietuvos olimpinės misijos atstovas 
Algirdas Raslanas, Vyriausybės atstovas 
ir LTOK direktorius Vytautas Zubemis 
ir Lietuvos olimpinės rinktinės di
rektorius Kazys Steponavičius, kuriuos 
pakvietė į Australiją Olimpinis ko
mitetas.

Algirdas Raslanas padėkojo už 
pakvietimą susitikti su Australijos 
lietuviais ir tuo pačiu apdovanojo 
žymiausius Australijos lietuvių sportui 
-nusipelnius asmenis: ALB Krašto 
Valdybos pirmininką dr. V. Donielą, 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos pir
mininką A. Giniūną, Vincą Binkį, An
taną Laukaitį, LR generalinį garbės 
konsulą V. Šliterį, įteikė žymenį Lietu
vių namams. Po šios ceremonijos sve
čiai apleido salę posėdžiui.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas A. Giniūnas susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė Anskį Reisgį, 
sekretoriauti - Antaną Kramilių. Į 
mandatų komisiją pakviesti buvo 
Arvydas Rupšys, Martina Reisgienė ir 
Jonas Zinkus.

Susirinkimas pradėtas praėjusio 
susirinkimo protokolo skaitymu. Apy
linkės valdybos veiklos pranešimą pa
darė pirmininkas A. Giniūnas. Žinias 
.apie finansinį stovį pateikė iždininkė 
Nijolė Vaičiurgytė, o revizijos komisi

jos pranešimą padarė V. Patašius. Visi 
pranešimai priimti be pataisų ar 
klausimų.

Į Krašto Tarybos suvažiavimą atsto
vais išrinkti buvo devyni asmenys (žr. 
ALB Krašto Tarybos atstovų sąrašą). 
Organizacijų veiklos pranešimus pada
rė Lietuvių Katalikų Kultūros draugi
jos pirmininkas A. Giniūnas. Draugijos 
įgaliotinis A. Kramilius pasiuntė du 
talpintuvus su labdara į Lietuvą. Mo
terų Socialinės Globos Draugijos 
pranešimą padarė Jadvyga Dam
brauskienė. Draugija finansiniai parė
mė Lituanistines studijas Tasmanijos 
universitete, Tremtinių namus Lietu
voje ir mūsų jaunimo tautinių šokių gru
pę Sydnėjuje. Draugija kvietė tautiečius 
pensininkus, kurie dar gyvena savo 
namuose ir kuriems jau reikalinga ar 
neužilgo bus reikalinga fizinė pagalba, 
registruotios Sydnėjaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos draugijoje. Tam 
.tikslui yra gauta finansinė parama iš 
valdžios. Beje, nesuradus bent dešim
ties reikalingų pagalbos asmenų, ši 
parama gali būti ir nutraukta. Iškilo 
klausimų dėl lietuviškos radijo va
landėlės pranešimų neperdavimo ar 
trumpinimo. Susirinkimas įgaliojo 
Apylinkės Valdybos pirmininką A. 
Giniūną gauti atsakymus į šiuos 
klausimus.

Klausimų ir sumanymų metu buvo 
paliesti klausimai dėl senų lietuviškų 
knygų persiuntimo į Lietuvos bib
liotekas, vaizdajuosčių iš Lietuvos 
parūpinimo, korespondencijų anglų 
kalba spausdinimo „Mūsų Pastogėje“ 
reikalingumo, „Mūsų Pastogės“ fi
nansinių reikalų, raginta išleisti atski
rus numerius organizacijoms ar pa-

Nukęlta į 4 psl.
—Mūsų Pastogė" Nr40 1998.10il2 ps’ •
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Vilnijoje boikotuojamos lietuviškos mokyklos
Pagal Lietuvos įstatymus mokyklas steigia ir jas išlaiko savivaldybės. Ka

dangi Vilniaus rajono savivaldybė yra lenkiška, lietuviškų mokyklų ne tik ne
remia, bet net kliudo jas steigti. Nepaisant visų vargų, lietuviškos mokyklos
pradedamos steigti. Jų išlaikymą remia i 
se dar labai varganas.

Aušrelė Šatienė
Vilniaus rajono Bezdonių "Saulėtekio' 
pagrindinės mokyklos direktorė

Rytinė Lietuvos dalis, dar liūdnąja 
vadinama, išsiskiria savo problemo
mis, kurių nesupranta ir nesistengia 
suprasti nei aukštaičiai, nei žemaičiai, 
nei kai kurie Lietuvos valdžios vyrai. 
Dėl šio krašto sopulių dažniausiai ir 
rimčiausiai sunerimę čia dirbantys ar 
gyvenantys lietuviai bei grupelė in
teligentų, pakilusių į kovą už šio krašto 
atgimimą. Malonu, kad po pasaulį 
išsibarstę, karų ir audrų išstumti lietu
viai geriau suvokia, kokia reikšminga ši 
Lietuvos dalis, jos sopuliai ir ateitis. Tai 
jie pirmieji po nepriklausomybės 
paskelbimo ėmėsi remti steigiamas 
lietuviškas mokyklas. Rėmė kaip kas 
galėjo: kas lėšomis, kas dovanomis, kas 
geru, padrąsinančiu žodžiu, kurio mums 
tuo metu labai trūko.

Dažnai užmirštama, kad šis kraštas 20 
metų buvo lenkų okupuotas, kad čia 
gyvenantys lietuviai negalėjo pajusti 
nepriklausomos Lietuvos idealų, švie
timo, kultūros tradicijų. Per tuos metus 
buvo uždarytos beveik visos lietuviškos 
mokyklos, dėl to labai sumažėjo, o 
daugumoje vietų ir visai išnyko lietu
viai mokytojai ir kiti inteligentai: vieni 
ištremti, kiti dėl darbo stokos priversti 
išvykti, treti nutautinti. Inteligentijos 
stoka ir nulėmė dvasinį bei socialinį šio 
krašto lygį. O dar 50 metų rusų okupa
cija.

Žvelgdami į šį kraštą iš šių pozicijų 
čia gyvenantys bei dirbantys širdimi ir 
protu suvokia, kad dviejų okupacijų 
padarinius užgydyti yra labai sunku. Tai 
ilgas kelias, kurį kantriai tiesia 
entuziastai, dažnai žeminami, keikiami, 
gąsdinami...

Esu iš tų pirmųjų, kurie išdrįso paju
dinti ant lietuvio širdies užtrintą 
nutautinimo akmenį, turėjusį tikslą 
sunaikinti visa, kas buvojo pagrindinė 
teisė - teisė į savo kalbą, mokyklą, 
šventovę. Būrelis lietuvių entuziastų 
ritiname tą akmenį jau nuo 1988 metų. 
Kiekvieni metai sukėlė savas proble
mas, jų sprendimo būdus.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
viena po kitos ėmė steigtis lietuviškos

ALB Syclnėjaiis Apylinkės metinis susirinkimas

Atkelta iš 3 psl.

vieniams asmenims. Vieno laikraščio 
numerio išleidimas kainuoja apie 1600 
dolerių.

Dr. Alfonsas Viliūnas iškėlė klau
simą dėl jau kelintą kartą Lietuvoje 
besilankančio Wiesenthalio centro 
direktoriaus E. Zuroff, kuris, atvykęs į 
Lietuvą, kišasi į jos vidaus reikalus, 
reikalauja Seime pravesti įstatymus, kad 
būtų galima teisti taip vadinamus karo 
nusikaltėlius už akių, nors jie. būtų ir

r Lietuvos išeivija. Mokytojų darbas jo-

mokyklos. Kiekviena jų perėjo savąjį 
Golgotos kelią. Dar ir šiandien ne

■ kiekviename kaime yra lietuviška 
mokykla, nes tam visomis jėgomis 
priešinasi Vilniaus rajono savivaldybė, 
o ir esamoms mokykloms nepadeda, jas 
siekia sunaikinti. Kaip kitaip paaiškinti 
tokį faktą: mūsų mokyklos stogas buvo 
taip kiauras, jog per pamokas, lietui 
lyjant, mokytojas vos spėdavo nešioti 
indus su vandeniu. Tai protu ne-' 
suvokiama. O kai aš daug kartų kreipiau
si į rajono merę L. Janušauskienę, ji ne 
tik neskyrė lėšų patalpų remontui, bet 
net neatsiuntė komisijos apžiūrėti 
mokyklos pastato. Kaip vanduo ėmė lietis 
per elektros lemputes, atjungėme šviesą, 
nes iškilo grėsmė ne tik pastatui, bet ir 
vaikų gyvybei. Ir tai nesujaudino 
Vilniaus rajono savivaldybės, nors 
mokykloje mokosi daug lenkų tautybės 
vaikų...

Man suprantama Vilniaus lenkiškos 
savivaldybės logika - sugrius mokykla, 
nebus lietuviškos mokyklos, nebeliks 
lietuvybės židinio. O aš vis negaliu 
suvokti kai kurių lenkų politikų siekių 
kovoti prieš lietuviškų mokyklų stei
gimą -jie daro didelę žalą savo tautiečių 
vaikams, izoliuodami juos nuo valsty
bės gyvenimo. Nemokėdamas vals
tybinės kalbos vaikas sunkiai ras dar
bą. Man gaila tų jaunų, suklaidintų vai
kų, kurie nesimokydami valstybinėse 
(lietuvių kalba dėstomose) mokyklose, 
neišmokę gerai lietuvių kalbos, neras 
tinkamo darbo ir bus nuskriausti.

Nepaisant Lenkų rinkimų akcijos 
vadovų propagandos, į lietuviškas 
mokyklas kasmet ateina vis daugiau 
vaikų, o ir Vilniaus apskrities viršinin
ko administracijos jėgomis atsiranda 
vis daugiau lietuviškų mokyklų, ku
rioms reikia paramos.

Pirmosios mokyklos, įsisteigusios dar 
1992 m. (kaip ir mūsų mokykla), gavo, 
senas apgriuvusias patalpas ir aplūžu
sius suolus. Kūrėmės kaip išmanydami, 
gerų žmonių padedami. Pirmieji mus 
parėmė po pasaulį išsibarstę lietuviai, 
širdimi ir jausmais likę taip arti tos 
susopusios savo Tėvynės. Tai jų geęas 
žodis ir parama padėjo mums išgyventi. 
Nevardysiu visų, mus parėmusių, nes 
kiekvienam esu asmeniškai padėkoju
si.

Kai mūsų mokyklos pastatas buvo

mirties patale.
Dr. A. Viliūnas buvo paruošęs 

pareiškimą Seimo pirmininkui p. V.
Landsbergiui ir Lietuvos spaudai dėl šio 
svečio iš svetimos valstybės įžūlaus tarp
tautinės teisės įstatymų .laužymo. Dr. 
A. Viliūno pareiškimas buvo dukart 
perskaitytas ir daugumos susirinkusių 
paremtas. Laiškas pasiųstas dr. A. 
Viliūno vardu Seimo pirmininkui ir 
nariams.

Susirinkimas užbaigtas Tautos him
nu. A. Kramilius 

apgriuvęs, kreipiausi į tuo metu at
siradusią Vilniaus apskritį. Viršininkas 
Alis Vidūnas, apžiūrėjo pastatą, rado 
lėšų jam sutvarkyti, kad vaikams ant 
galvų nelytų, kad turėtų kur bent ran
kas nusiplauti.

Apskrities rūpesčiu ir dėmesiu atsi
rado ir daugiau lietuviškų mokyklų. Itin 
malonu, kad tas rūpestis yra toks 
žmogiškas, nuoširdus. O juk buvome 
tuos ketverius metus palikti kapstytis 
vieni.

Pirmosios lietuviškos mokyklėlės jau 
atšventė savo 6 metų sukaktį. Prisimi
nus pradžią, ašara stringa gerklėje.
Šiandien ši ašara virsta džiaugsmu, kai 
vietoje 34 vaikučių mokyklos darbo 
pradžioje, šiemet susirinks apie 130. Ir 
mintysna ataidi Justino Marcinkevi
čiaus žodžiai: „Ašara Dievo aky, 
Lietuva...“ Štai dėl jos, tos Dievo aša
ros, mes ir dirbame, ir verkiame, ir
džiaugiamės...

Mokykla - tai ne pastatas, į kurį 
susirenka mokiniai ir mokytojai, o 
dvasinis tarpusavio ryšys, jungiantis vi
są mokyklos bendruomenę, kurioje 
svarbiausias yra mokytojas. Dauguma 
jų kasdien važinėja į darbą: šalti vago
nai ar autobusai ankstyvą rytmetį. To
kia tad mokytojo (o gal misijonięriaus?) 
kasdienybė. Nevažiuos mokytojas, 
nebeliks ir lietuviškos mokyklos. O ir 
atvykstantis mokytojas padaro ne vis
ką, ką galėtų padaryti vietoje gyvenan
tis. Kaime gyvenantis mokytojas yra 
tarsi šviesulys, į kurį įsižiūrima, įsi
klausoma. Vaikams ir jų tėvams yra

Viena iš skulptūrų ansamblio 
Birštone. 

Pranešimas visuomenei
Su "Pasaulio lietuvio” žurnalu bet kokį ryšį turintiems pranešu, kad šio žurnalo ■ 

daugiau neberedaguoju. 1998 rugpjūčio - rugsėjo numeris buvo paskutinė mano 
redaguota, spausdinimui paruošta laida. Visą spalio laidai atsiųstą ir rugpjūčio -• 
rugsėjo laidai skirtą, bet joje netilpusią, užsilikusią medžiagą bei nuotraukas 
"Pasaulio lietuvio" leidėjos PLB valdybos pirmininko Vytauto Kamanto nurody
mu jam perdaviau 1998 m. rugsėjo 25. Nuo šios dienos už bet kokius su "Pasaulio 
lietuviu" susijusius reikalus nebesu atsakingas. Bronius Nainys

1998 rugsėjo 26

svarbu matyti mokytoją sekmadienį 
einantį į šventovę, lankantį artimųjų 
kapus, sodinantį medį. Net skalbinius 
džiaustantis ar iš šulinio vandenį 
semiantis mokytojas suteikia kaimui 
savito grožio.

Šiuo metu Lietuvos valdžia dar ne
randa galimybės (o gal laiko) pasvarsty
ti apie beprocentinę paskolą būstui 
įsigyti. Bet mes tikimės...

Šiuo metu visos Lietuvos mokyklos 
gyvena ne pačius turtingiausius metus, 
tačiau ar galima lyginti su Rytų Lietu
vos mokyklomis, kurios tik kuriasi? 
Mūsų mokyklos pastatas nedidelis, o 
vaikų skaičius kasmet didėja. Šiais 
metais, kad galėtume įsteigti naują kla
sę, biblioteką iškėlėme į palėpę, kuri 
beveik neapkūrenama. Mokyklai labai 
reikia priestato, kad vaikai galėtų 
suvalgyti savo priešpiečius ne ko
ridoriuje; reikia darbams kambarėlio, o 
ir dar vienos klasės prireiks kitąmet. 
Apie sporto salę nedrįstame nė svajoti. 
Bėdų daugybė, bet ir džiaugsmų yra.

Neseniai prie Vilniaus apskrities 
viršininko administracijos įsteigtas 
Valstybinei kalbai remti fondas, kurio 
pirmininkas Jonas Endriukaitis, savo 
nenuilstančiu kantrumu ir rūpestingu
mu kreipiasi į Lietuvos firmas, vers
lininkus, prašydamas paremti Pietryčių 
Lietuvos mokyklas. O aš išdrįstu gar
siai pamąstyti: ar Pietryčių Lietuvos 
sopuliai yra tik vyriausybės rūpestis? Ar 
nederėtų kiekvienam lietuviui paklaus
ti save, ką jis žino apie tą Lietuvos dalį, 
ar yra bent ką padaręs, kad šiame krašte 
vėl atgimtų nuo lietuvio lūpų nuplėštas 
lietuviškas žodis, kad kiekvienoje 
šventovėje būtų laikomos pamaldos 
lietuvių kalba, kad lietuvis nebijotų 
savo per prievartą sulenkintą pavardę 
ištarti lietuviškai, kad kiekvienas 
kitakalbis vaikas turėtų sąlygas pagal 
savo pageidavimą mokytis valstybine 
kalba dėstomoje mokykloje.

Paklauskime kiekvienas save, ką apie 
šio krašto praeitį ir dabartį žinome, ką 
esame gerajam padarę? Bent tiek...

P.S. Seimo narys Jan Mincevič bet 
kuria proga duodamas spaudai „in
terviu“, kaltina Lietuvą jos mažu rū
pesčiu lenkiškoms mokykloms. Kal
bėdamas netiesą jis šmeižia Lietuvos 
valstybę prieš visą pasaulį. Ir niekas 
nepareikalauja,kad jis paneigtų savo 
šmeižtą ar atsiprašytų.

(„Tėviškės Žiburiai“)

Mažosios Lietuvos fondo 1998 m. II 
Aplinkraštis ir XXIV - oji apyskaita 

pranešė, kad 1998 m. liepos 2 dj 

Klaipėdos universitete vyko mokslinė 

konferencija „Mūsų išeiviai“. Klaipė

doje gyvenanti Milda Aušrienė buvo, 

pasirinkusi temą „Mūsų išeiviai Aus
tralijoje“.

J. R.
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^risiminii mirusieji rašytojai

Vincas Kazokas
1919 - 1984

Spalio 4 dieną Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos rūpesčiu Lietuvių 
namuose buvo suruošta literatūros ir dainos popietė. Popietės metu buvo prisiminti 
sydnėjiškiai rašytojai ir poetai: Vincas Kazokas, prei. Petras Butkus, Antanas Skir- 
ka, Marytė Magdalena Slavėnėnienė, Juozas Slavėnas, Antanas Gasiūnas ir Vytautas 
Janavičius.

Sakoma, kad gabumai yra paveldimi. 
Tuo aš įsitikinau, kai 1972 m. slapčio
mis aplankiau Vinco Kazoko tėvą, ma
no šešurą, kurio sodyba yra Dzūkijoje, 
Kapčiamiesčio valsčiuje, prie pat 
Lenkijos sienos - draudžiamoje zonoje. 
Mano šešuras tada jau buvo aklas, ba
ltais baltutėliais plaukais, sulinkęs, 
silpnas senelis. Jis paėmė mano ranką ir 
pasveikino: „Mano, martele, baltoji 
gulbele, skaisčioji gėlele, mano sūnelio 
paguodėle, mano anūkėlių rūpintojėle, ■ 
tai, tu, atskridai, tai, tu, parsiradai iš 
tolimos šalelės, už devynių marių, už 
kalnų aukščiausių, mūsų senų aplan
kyti, kai laikas jau mūsų galvas nubal
tino obelų žiedais, senatvė sulenkė 
nugaras, išbarstė dantis, užkrovė 
gyvenimo naštą“ ir t.t.

Ir tai buvo vienas vienintelis sakinys, 
be jokio sustojimo, be pertraukų, be 
pasitaisymų. Jo žodžiai liejosi kaip upė, 
nepertraukiamai ir vienodais

Buvau visiškai apstulbinta, nes tokio 
fenomeno nebuvau sutikusi anksčiau, 
bet nesutikau ir vėliau.

Supratau, kad tai gimęs poetas, liau
dies dainius, jautrus ir švelnus lyrikas. 
Tačiau tas pats švelnus poetas buvo ir 
praktiškas, savimi pasitikintis ir valin
gas žmogus. Toje smėlėtoje, varganoje 
Dzūkijos pasvietėje jis buvo gal tik 
stipriausias ūkininkas, skolinęs pinigus 
net kunigams. Tėvas sakydavęs: jei aš. 
jūsų mokslą būčiau turėjęs, Lietuva 
man būtų per maža. Ir panoro jis savo 
sūnų,Vincą išleisti į kunigus. Sūnui 
pasipriešinus, tėvas griežtai nutraukė su 
juo visus ryšius ir visą paramą. Taip 
Vincas nuo šešiolikos metų pradėjo 
vargą vargti, pats kaip įmanydamas 
verstis, nes reikėjo jam ne tik pragy
venti, bet ir mokslus baigti.

Sakoma, aplinkybės įtakoja kūrybos 
savitumą, jos charakterį. Todėl Vinco 
Kazoko poezijoje mes tikimės surasti 
daug dramos, daug juodų, tamsių spal
vų. Tačiau aš įsitikinau, kad daugeliu 
atvejų taip nėra. Nėra to ir Vinco 

kūryboje. Jaunystė ir giedri prigimtis jo 
kūryboje išsiskleidė skaisčiais žiedais. 
Paskaitysiu jums porą eilėraščių iš jo 
knygos „Sapnų pėdomis“. Norėčiau 
atkreipti dėmesį, kaip poetas save 
sutapatina su pačia gamta, kaip jis laiko 
save viena integralia tos gamtos dalimi.

Džiugesys

Rodos, lyg einu per begalinį lanką, 
Lyg per žydinčias mares brendu, - 
Aš einu, ir virpa mano rankos, 
Mano džiaugsmui žemės neužtenka 
Ir šitų mažų ir mirgančių žiedų.

Rodos, lyg girdžiu: kiekvienas žiedas - 
Ir prie kelio, ir prie tekančios versmės- 
Tartum juokias, tartum giesmę gieda, 
Aš girdžiu: kiekvienas žiedas 1 ■ 1 
Yra žemės' žydinti giesmė.

Rodos, lyg einu per begalinę lanką, 
Per daugybę ten pražydusių žiedų.
Aš einu, ir virpa mano rankos, 
Lyg aš pats per begalinę lanką 
Eičiau virtęs žydinčiu žiedu.

Kiti eilėraščiai apsvarsto jausmų 
pasaulį, pačios ankstyvosios jaunystės 
prabudimą!-kai mergaitės meta lėles ir 
ieško kažko joms dar nesuprantamo, pv.

Mergaitės

Ateina valanda, ir širdys jų nubunda. 
Jos pameta lėles ir pradeda svajot.
Ir nesuprantamo joms ilgesio pagunda 
Liūdnas jas išveda po vienumą klajot.

Ir nerimas jų širdis kaip tamsa užlieja, 
Ir vaikšto jos, vis pasigesdamas kažko, 
Užmiršusias, ką vakar taip nepaprastai 

mylėjo,
Ir nežinodamos kur eit, ir ko ieškot.

Jos pradeda dainuoti...

Nežiūrint tėvo kietumo, jis vis dėlto 
pasiliko sūnui idealu, prie kurio poetas 
gretino savo darbus ir užsimojimus. Tą 
mes aiškiai matome eilėraštyje „Sėjė
jas“, o viename posme jis kalba apie 
tėvą, kuris tvirtai žino ko nori ir tiki sa
vo darbu; kitame posme poetas gretina 
save:

Palaimink, Dieve, šitą sėją 
Ir mano pastangas menkas.
Taip meldės tėvas, kviečius sėjęs, 
Aukštyn pakeldamas rankas.

O aš, gyvenimai! anksti išėjęs 
Savas dienas kaip kviečius sėju.

lę bėręs dirvon grūdą bėrių
Jisai jau mato ateity
Išaugant naują brandų derlių 
Ir būsimas gausias pjūtis.

i

O aš vis sėju, sėju, sėju
Ir nematau nei derliaus, nei pjovėjų.

Paskui sunkias atrinkęs varpas
Jis Dievui sudeda aukas -
Ir iškilmingai gaudžia varpas,
Ir alpsta siela padėka.

O aš kada dėkosiu. Viešpatie, atėjęs, 
Kad vis dar sėju, dar vis sėju?

Šiuos eilėraščius Vincas parašė iki 30 
- tųjų savo gyvenimo metų. Vėliau ei
lėm laiko kaip ir neliko, nes redakto
riaus darbas bei energingas jo da
lyvavimas lietuvių bendruomenės 
kultūriniame, visuomeniniame gyve
nime visą tą laiką prarydavo. Vincas yra 
išsitaręs, kad žurnalistika nužudė jame 
poetą. Jis neberašė poezijos tiek, kiek 
norėjo rašyti. Jo mintys krypo į 
metafizinę pusę, kurią reikėjo gerai 
išmąstyti ir suteikti tam tinkamą formą. 
. Visi likusieji eilėraščiai jau paimti iš 
jo pomirtines poezijos knygos „Ugnis ir 
žodis“. Paskaitysiu jo eilėraštį „Laiš
kai“:

M ūsų maldos yra kaip laiškai.
Kuriuos mes rašome krauju ir ašarom.
Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
Kuriuos į paštą nešame be adreso 
Ir laukiame, ir laukiame atsakymo...

Ir nesulaukę rašom vis ir sakome, 
Kad jos bus išgirstos ir išklausytos... 
Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
Krauju ir ašarom rašomi 
Ir siunčiami be adreso.
Vėlesnieji eilėraščiai daugiausiai yra 

filosofiniai svarstymai apie gyvenimą 
ir mirtį, apie gyvenimo prasmę ir 
žmogaus vietą pasaulio sąrangoje, apie 
gyvenimo laikinumą ir pomirtinę ne
žinią. Eilėraštis

Mano dienos

Mano dienos tai gyvenimas margas,
Kaip vainikas suskintų žiedų.
Pilnas džiaugsmo, sopulio ir vargo, 
Be t jose negyvenu,
Tik praeinu, tik praeinu...

Mano dienos tarytum nesibaigiančios 
šventės, 

Kaip neišsakomo džiugesio pilni festivaliai, 
Kupini svaigulio, šviesų ir laimės. 
Bet čia nesustoja, čia negyvenu, 
Tik praeinu, tik praeinu.

Mano dienos kaip šimtai į saulių
Nušviestos pokylių salės,

Sydnėjaus lietuvių dainininkių ansamblis "Sutartinė".
Nuotr. Juozo Makūno

Kaip nenutrūkstama grandinė kambarių,
Kur vystosi skirtingi, nepriklausomi 

gyvenimai,
Pro juos aš praeinu
Vis niekur nepritapdamas
Ir neužtrukdamas, ir nesustodamas,
Nes čia negyvenu,
Tik praeinu,
Tik praeinu, tik praeinu.

Ir paskutinis eilėraštis, kurį dar 
norėčiau jums paskaityti skirtas savo 
tautai, dėl kurios labo Vincas Kazokas 
paskyrė savo gyvenimą.

Mano tauta

Neklausk, ar upė nori tekėti -
Ji teka!

Neklausk, ar tauta nori gyventi -
Ji gyvena!

Mano tauta kaip upė:
Ji gyvena ir teka.

Mano tauta kaip upė:
Ji maištinga pavasariais,
Kai pralaužia ledus
Ir, išėjus iš krantų
Plačiai išsilieja.
Ji drumzlina rudeninis,
Ir pasiduoda prievartai žiemą...
Mano tauta kaip upė -
Ji teka, ir teka, ir teka
Plukdydama valtis, laivus ir šapus, 
Kurie sakosi rodą jai kryptį...
Bet ji teka, ir teka,
Ir jos kelrodžiai
Nuosėdom grimsta
Ir dingsta.

Neklausk, ar upė nori tekėti -
Ji teka!

Neklausk, ar tauta nori gyventi -
Ji gyvena!

Mano tauta kaip upė:
Ji gyvena ir teka.

Mano tauta kaip upė:
Kai teka per girias,
Jos vanduo tamsiai žalias,
Kai skuba per molynus,
Ji drumzlinai parausta,
Kai lygumom banguoja,
Jos veidas giedras kaip dangus.
Bet ji viena ir ištisa -
Toji pati nuo versmių iki žiočių
Toji pati per laiką ir kartas.

Dr. G. Kazokienė.
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Lietuvos olimpiečiai Sydnėjuje

Pen keri lito gyvenimo metai

Lietuvos olimpiečių atstovai Syd
nėjuje. Iš deš.: V. Nėnius, A. Rasla
nas, V. Zubernis ir A. Laukaitis.

SOCOG (Sydnėjaus Olimpiados 
Organizacinis Komitetas) kvietimu 
rugsėjo 24 dieną į olimpinį miestą 
Sydnėjų atskrido Lietuvos olimpinio 
komiteto delegacija, kurią sudarė: LTOK 
viceprezidentas ir šios delegacijos va
dovas Vytas Nėnius, Lietuvos olimpi
nės misijos vadovas Algirdas Raslanas, 
Vyriausybės atstovas ir LTOK di
rektorius Vytautas Zubemis ir Lietu
vos olimpinės rinktinės direktorius Ka
zys Steponavičius. Oro uoste juos 
pasitiko SOCOG atstovė Alia Salem, 
kuri vėliau visą laiką buvo šios 
delegacijos vadovė, Lietuvos Res
publikos generalinis garbės konsulas 
Viktoras Šliteris, Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubo „Kovo“ prezidentė Nitą 
Wallis ir Lietuvos olimpinis attache. 
Antanas Laukaitis. Atvykusieji buvo 
apgyvendinti gražiame „Menzies“ 
hotelyje, pačiame miesto centre.

Jau kitą dieną prasidėjo oficialus dar
bas su SOCOG paskirtais direktoriais ir 
vadovais. Kiekvienos olimpinės sporto 
šakos, kurioje dalyvaus Lietuvos 
sportininkai, vadovai darė pranešimus, 
klausė, kuo gali lietuviams padėti ir la
bai maloniai atsakinėjo į visus klausi
mus. Labai draugiškas buvo Europos 
valstybių vadovas G. Cameli, italų 
kilmės, jau 30 metų dirbantis, anksčiau 
Italijos, dabar Australijos, olimpiniuo
se komitetuose. SOCOG vyriausioji 
būstinė yra didžiulis keliaaukštis pa
statas ir čia dirba apie 2000 darbuotojų. 
Pavalgius vietoje pietus, delegacijai bu
vo rodomi olimpiados pastatų filmai, 
aptarti apgyvendinimo ir kiti busimieji 
reikalai. Po šių konferencijų visa 
delegacija buvo nuvežta sustikti su 
Australijos Olimpinio Komiteto pre
zidentu J. Coates, kuris savo.milijoni- 
nės vertės priimamajame (iš kurio ma
tėsi visa gražioji Sydnėjaus įlanka) 
pasveikino svečius,pavaišino kilniaisiais 
gėrimais ir visus apdovanojo olimpi
niais kaklaryšiais. Delegacijos vadovų 
jis taip pat buvo apdovanotas.

Šeštadienį buvo apžiūrėtos atskiros 
olimpinės vietovės, o sekmadienis liko 
skirtas lietuviams. Lietuvių klube, kar
tu su sudarytu Pagalbiniu komitetu 
Lietuvos sportininkams, kuriam va
dovauja Lietuvos olimpinis attache 
Lietuvių klubo, klubo „Kovo“ vado
vybe ir Krašto Valdybos pirmininku dr. 
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V. Doniela bei Sydnėjaus Apylinkės 
valdybos pirmininku A. Giniūnu buvo 
aptarta ir pasirašyta sutartis, kad visą 
olimpiados laiką Lietuvių klubas taps 
vyriausia Lietuvos olimpine būstine 
čia. Svečiai taip pat dalyvavo Sydnė
jaus Bendruomenės susirinkime ir bu
vo pristatyti susirinkusiems. Delegaci
ja apdovtlnojo kelis žymesnius mūsų 
bendĮTipmenės žmones. Po susipažini
mo su vietos lietuviais ir nuoširdaus 

■ pabendravimo, visi kartu dalyvavo 
bendroje vakarienėje. Jos metu buvo 
pakelti tostai už Lietuvos sportininkus 
ir būsimus olimpiados dalyvius.

Pirmadienį vėl vyko įtemptas darbas. 
Olimpiniu autobusiuku ir palydovų 
lydima delegacija apvažinėjo ir pama
tė kone visas olimpines sales ir stadio
nus. Tai buvo labai įdomi ir susipaži
nimui reikalinga diena. Viską labai 
smulkiai užsirašinėjo delegacijos 
vadovai, padarė daug nuotraukų. Vė
liau jie viską papasakos ir parodys 
Lietuvoje kolegoms ir sportininkams.

Antradienį delegacija lankėsi New
castle mieste Hunter regione, kur spor
to vadovai labai nuoširdžiai priėmė, 
viską aprodė. Šis miestas, ir anksčiau 
aplankytas kitoje Sydnėjaus pusėje 
esantis Wollongong miestas, siūlo savo 
paslaugas Lietuvos olimpiečiams, ku
rie į Sydnėjų atvyks gal 2 - 3 savaitėmis 
anksčiau prieš olimpiados pradžią. Čia 
jie treniruosis ir, svarbiausiai, akli- 
matizuosis, kadangi tai bus būtinai 
reikalinga Lietuvos rudenį pakeičiant į 
gražų ir šiltoką Australijos pavasarį. 
Newcastle dvi vietinės televizijos sto
tys kalbėjosi su delegacija, o taip pat su 
jais susitiko ir vietinės spaudos atsto
vai. Mūsų savaitinė lietuviška radijo 
valandėlė taip pat supažindino klau
sytojus ir pasikalbėjo su delegacijos 
vadovais. Jų atvažiavimą aprašė ir 
vietinis bendruomenės laikraštis „Mū
sų Pastogė“.

Pabaigus darbą Sydnėjuje, delega
cija kelioms dienoms išskrido į gražiau
sią Australijos kurortą - Gold Coast 
(Auksinę pakrantę), kur jie bus nedi
delės vietos lietuvių grupelės - seniūno 
J. Songailos ir sportininko vetemo G. 
Rakausko - svečiais.

Rugsėjo 6 dieną delegacija jau išskri
do į namus, prieš tai dar oficialiai ir 
draugiškai atsisveikinę su Sydnėjaus 
lietuviais.

Šios kelios Sydnėjuje išbūtos dienos 
buvo labai naudingos olimpinei Lietu
vos delegacijai, kuri susipažino su 
australų olimpiniais vadovais, apžiū
rėjo baigtus ir dar statomus stadionus, 
susidraugavo su vietos lietuviais, kurie, 
kaip ir visas Lietuvių klubas stengsis 
olimpiečiams visokeriopai padėti.

Antanas Laukaitis

- Tai vienintelis paveikslas, kur dai
lininkas aiškiai pasakė, ką norėjo pasa
kyti. Iš vokiečių spaudos

Gertrūda Dručkuvienė 
Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus numizmate

Birželio 25 d. ■ reikšminga diena 
Lietuvos valstybės istorijoje. Tą dieną 
1993 m., po 53 metų pertraukos, į 
apyvartą sugrįžo Lietuvos 
nacionaliniai pinigai - litai. Per 
penkerius metus šis pavadinimas 
visiškai išgujo svetimo rublio sąvoką. 
Šiandien gera proga sugrįžti į dar 
netolimą laiką, kai su nekantrumu 
laukėm savų pinigų pasirodymo, ir 
trumpai apžvelgti nueitą kelią.

Santūri dokumentų kalba
Jau istorine - archyvine medžiaga vir

tę dokumentai liudija, kad nebuvo leng
va pasirengti nacionalinės valiutos 
įvedimui. Dabar galima išgirsti įvairių 
nuomonių, tačiau santūri dokumentų 
kalba byloja, kad lito atgimimą užtikri
no darnus visų žinybų ir bankų darbas. 
Tą darbą teigiamai įvertino Tarptau
tinis valiutos fondas, 1993 m. birželio 28 
d. pranešime sveikinęs šį žingsnį. Be 
abejonės, buvo ir klaidų, ir trūkumų, 
tačiau neužmirškime, kad gi ne dešimtą 
kartą kūrėme savus pinigus..

Iki litui pasirodant apyvartoje, buvo 
atliktas didelis paruošiamasis darbas. 
Nuo 1988 m. pavasario savų pinigų idė
ja, jų būtinumo problema aktyviai 
nagrinėjama spaudoje, svarstoma te
oriniuose seminaruose. 1989 m. gegu-

***
Šiemet išleista ju

biliejinė 50 litų mo
neta, skirta A. Mic
kevičiaus 200 - sioms 

gimimo metinėms.

žės 18 d. tuometinė LTSR Aukščiau- vo tariamasi su Vokietijos, Šveicarijos, 
šioji Taryba priima ekonominio sa- Prancūzijos ir kitų valstybių pinigų 
varankiškumo įstatymą, kuriame nu- spausdinimo ir monetų kalimo firmo-
matoma galimybė įvesti savus pinigus. 
Tuoj po to Vyriausybė sudaro Lietuvos 
savarankiškos pinigų ir kredito siste
mos sukūrimo grupę (vadovas VU doc. 
VI. Terleckas), kuri parengia sa
varankiškos pinigų ir kredito sistemos 
sukūrimo koncepciją. Išsigandusi TSRS 
vadovybė, siekdama išsaugoti imperiją 
su unitarine pinigų ir bankų sistema, 
1989 m. lapkričio 27 d. priima įstatymą 
„Dėl Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir 
Estijos TSR ekonominio savaran
kiškumo“. Šis dokumentas neturėjo 
realaus pagrindo, nes neleido res
publikoms turėti savų pinigų, bankų, 
nustatinėti kainų. Baltijos valstybės ant 
šio kabliuko neužkibo.

1990 m. vasario 13 d. buvo priimtas 
Lietuvos banko įstatymas, numatantis 
išimtinę banko teisę leisti į apyvartą 
Respublikos pinigus. 1990 m. rugsėjo 4 
d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba patvirtino Banko statutą, o- 
rugsėjo 13 d. - banko valdybą. 1991 m. 
lapkričio 5 d. priimtas Lietuvos Res
publikos pinigų išleidimo įstatymas ir 
sudarytas Lito komitetas, kurio nutari
mas Nr.l buvo „Dėl pasiruošimo 
Lietuvos Respublikos pinigų sistemos 
pertvarkymui“. 1992 m. spalio 1 d., 
įvedus Lietuvos Respublikos savus 
laikinus pinigus - talonus, buvo įvykdy-

tas pirmasis Lietuvos stabilios pinigų 
sistemos kūrimo etapas. Lietuvos Res
publikos lito komiteto nutarimas Nr.3 
(1992.10.30) įvertino tai, kas jau atlik
ta, ir numatė sąlygas, kurioms esant bus 
galima įvesti litą. Tai ir kainų augimo 
pažabojimas, ir infliacijos tempų 
stabilizavimas, ir galutinis tarp
valstybinių atsiskaitymų su buvusio
mis SSRS respublikomis sutvarkymas...

Netinkamomis ekonominėsmis są
lygomis įvestas litas labai greitai galėjo 
tapti bevertis. Norint to išvengti, 
pasirengimas litui įvesti buvo nuolat 
svarstomas Lito komiteto, Lietuvos 
banko valdybos. Vyriausybės posė
džiuose.

Slapti Lito komiteto 
nutarimai
Be ekonominio ir juridinio pagrindo 

reikėjo sukurti patį litą - kokybišką, 
pakankamai gražų ir patogų naudoti, 
šiuolaikišką ir kartu tautišką, sunkiai 
padirbamą, bei jį pagaminti palan
kiausiomis sąlygomis. Buvo svarstomi 
trys pinigų gamybos variantai: užsie
nyje, Lietuvoje ir vienoje iš Baltijos 
valstybių, t.y. steigiant bendrą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos centrinių bankų 
pinigų spaustuvę. Prieita išvada, kad 
tuo metu organizuoti pinigų spausdi
nimą būtų netikslinga, nes tai kainuotų 
daugiau negu turima tiems reikalams 
lėšų. Ieškant tinkamiausio varianto bu- 

mis. Lietuvoje nutarta kol kas įsteigti tik 
monetų kalyklą. Tai ir buvo padaryta 
1990 m. lapkričio 3 d. Vilniuje.

Monetų kalykla pradėjo dirbti 1992 
m. rugsėjo 30 d. Iš pirmųjų monetų čia 
buvo nukalti tik aliuminiai centai: 1,2,5. 
Kitos centų ir litų monetos nukaltos 
Birmingemo monetų kalykloje An
glijoje. Užbėgant į priekį, galima 
pasakyti, kad visos vėlesnės lietuviš
kos monetos’ - tiek apyvartinės, tiek 
proginės bei jubiliejinės - nukaltos 
Lietuvos monetų kalykloje. Gerai 
įsižiūrėjus jose galima pastebėti išra
dingai išdėliotas mažytešraideles LMK 
(Lietuvos monetų kalykla) - kalyklos 
ženklą. Čia atliekami visi monetų 
projektavimo ir gamybos darbai: pieši
nio sukūrimas, modeliavimas, puansonų 
ir matricų gamyba, ruošinių poliravi
mas bei literavimas. Kalykla aprūpinta 
SCHULER ir HME firmų kalimo pre-
sais, EDV firmos monetų skaičiavimo 
bei įrankių gamybos technika (analogiš
ki prietaisai naudojami Skandinavijos 
šalyse).

Grįžtant prie lito kūrimo proceso, rei
kia pasakyti, kad nuo 1989 m. dailinin
kai L. Pocius, R. Valantinas, G. Jonaitis, 
J. Tolvaišis, R. Miknevičius, R. Bartkus 
ir kiti dalyvavo pinigų projektų kuri—

Nukelta į 8 psl.
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (17)

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Ir prie Petro Vileišio (1885 - 
1946) biusto trumpas sakinys: „Jis dar 
„Aušros“ laikais geriausiai suprato vie
nybės galybę ir nuosaikiai ją vykdė gy
venime“.

Viename aikštės šone tarybiniais me
tais stovėjo ir poetės Salomėjos Neries 
paminklas. Dabar ten tik tuščia vieta, nes 
kapas ir paminklas perkeltas į Petrašiūnų 
kapinių panteoną.

Nepardaviau tavęs aš niekad, 
Neišdaviau, mieloji!
Nors po manęs klaustukai lieka...
Širdis gi nemeluoja.
(Citatos iš knygos „Prie didelio kelio“.)

Daukniškių kaimo (Biržų vlsč.) vieta... Bolševikmečiu kaimas buvo nugriau
tas ir jo vietoje padarytos ganyklos.

Kitame aikštės gale - aukštas „Laisvės 
paminklas“ su Lietuvos vietovių išlais
vinimo datomis - jo viršuje Laisvės, su
traukiusios vergijos grandines, statula. 
Paminklo šonuose įrašytos svarbiausios 
Lietuvos nepriklausomybės kovų datos: 
„Širvintai - Giedraičiai - 1920; Klaipėda 
-1923; Panevėžys - Dauguva - Radviliškis 
- 1919; Širvintos -1920“.

Tolimajame aikštės gale - trys stelos, 
vaizduojančios tautos - žmogaus gyveni
mą, kuris visą laiką keičiasi ir drauge iš
lieka tas pats!.. Tą primena ir nedidelė 
gėlių lysvelė - ten prieš 9 metus stovėjo 
garbinamo Lenino paminklas. O daug 
senesnę praeitį primena muziejaus prie
kyje stovį du žalvariniai liūtai, padėję 
letenas ant Žemės simbolių - rutulių. Jie 
čia prieš keliasdešimt metų buvo atvež-
ti iš Biržų Astravo dvaro, kai aš dar bu
vau vaikas.

Rugpjūčio 2 diena. Žmona dar sykį 
nori aplankyti šeimos mirusiųjų kapus. 
Taigi popiet vykstame į Petrašiūnų 
kapines. Jos nelabai toli nuo Žaliakal
nio, kur mes esame apsistoję, tik kelios 
stotelės troleibusu. Kol moterys tvarko
si apie kapus, aš vaikštau po kapines, 
tikriau - po kapinių panteoną, kur 
laidojami žymieji Kauno žmonės (ne 
visi ir po mirties lygūs!..). Kapų čia 
daug, reikėtų labai daug laiko, kad 
praeitum pro visus čia palaidotus - 
profesorius, rašytojus, daktarus, kul- 
tūrinininkus, karininkus, politikus...

Netoliese nuo šeimos artimojo 
amžinojo poilsio vietos - poetės Sa
lomėjos Neries (1904.11.7 -1945.07.07) 
kapas su rašytojos statula, ji perkelta iš 
Karo muziejaus sodelio. Poetė už savo 
ryšius su anuometine santvarka, iš Ka
ro muziejaus sodelio buvo perkelta į 
Petrašiūnų kapinių panteoną, kur 
laidojami žymieji kauniečiai. Gal ir 
reikėjo poetės kapą perkelti, gal... Bet, 
nežiūrint jos įsimaišymo į tautos priešų 
tarpą, Lietuvą ji mylėjo, ir jai skirti 
gražiausieji jos eilėraščiai:

Vilnele, bėk į Viliją, 
O Vilija - į Nemuną... 
Sakyk: Tėvynę mylime

... Labiau.mes už-gy.venimą.

Atrodo, kad poetė vėliau pati supra
to, kad ji pateko ne ten, kur derėjo būti. 
Eilėraštyje „Tolimasis sapnas“ ji sako:

Sakykloj kalba - keista! -
Jisai iš Galilėjos.
- Tebūnie jai atleista
Nes daug jinai mylėjo!

Gal reikia tikėti poete, kai ji sako 
tėvynei: 

Žengiu pro šimtų šimtus kapų, 
papuoštų įvairiausiais paminklais, 
menančiais mirusiųjų darbus tautai. Kai 
kurios pavardės surištos ir su mano 
gyvenimu, arba taip daug girdėtos, kad 
stabteliu ties jomis ir užplūsta pri
siminimai...

Štai dailininkų Antano Žmuidzi
navičiaus (1876 - 1966), Juozo Zikaro 
(1881 - 1944), kalbininkų Kazio Būgos 
(1870 - 1924), Jono Jablonskio (1860 - 
1930) ir jo žmonos Konstancijos, 
kompozitorių - Stasio Šimkaus (1887 - 
1945), Juozo Naujalio (1869 - 1934), 
Juozo Gruodžio (1884 - 1945) kapai. J. 
Gruodžio paminklas godžių „metalo 
pirklių“ sužalotas. Kiek tolėliau - gen. 
Itn. Vinco Vitkausko (1890-1965) kapas 
- vienų jis laikomas tėvų žemės išda-
viku, kitų nuomone, vargu, ar tuo laiku 
jis galėjo kitaip pasielgti, pakliuvus į 
raudonąsias letenas... O štai operos 
solisto Antano Sprindžio (gim. 1907 m.) 
ir jo žmonos kapas. Tai, turbūt, tas pats 
biržietis, šalia kurio šeimos ūkio ilgo
kai gyvenau; jis tik vasaroms grįždavo 
į tėvų namus, be to, buvo už mus daug 
vyresnis, taigi mažai jį tepažinau.

Kapai, kapai, kapai! Čia beveik 
kiekvienas antkapis - meno kūrinys. 
Praeinu pro JAV gyvenusio rašytojo 
Vytauto Alanto (1902 -1990) kapą, toliau 
rašytojas Juozas Grušas (1901 -1986) ir 
jo žmona Puicherija ilsisi, dailininko 
Kazio Šimonio (1887 - 1978) amžino 
poilsio vieta...

Buvau daug girdėjęs linksmų isto
rijų apie keistuolį profesorių Viktorą 
Ruokį iš dabar jau mirusio bičiulio 
agronomo, anais senais, gerais laikais 
studijavusio Dotnuvos žemės ūkio 
akademijoje. Profesorius dabar rimtai 
žvelgia granitinėmis paminklo akimis. 
Ir dar vieno, nors asmeniškai nepažin
to,buvusio karo meto veikėjo pulk. Ka
zio Škirpos (1895 - 1979) kapas - jį ge
rai prisimena tautiečiai iš Antrojo 
pasaulinio karo pradžios...

Užėjau ir visą Smetonų šeimos (iš 
užsienio) kapavietę: Antanas - preziden
to sūnus palaidotas 1993 m.

Atskirai įrengta paminklinė aikštelė

'f mirusieji f
Mirė a.a. Vladas Aglinskas

Gauta liūdna žinia iš velionio sūnaus 
Kęstučio Aglinsko, kad jo tėvas a.a. 
Vladas Aglinskas, gyvenęs Frankston, 
Viktorijos valstijoje, ir paskutinius 3 
mėnesius gyvenęs pas sūnų, mirė šių 
metų rugsėjo 9 dieną Latrobe Valley 
ligoninėje nuo širdies priepuolio. 
Velionis buvo 83 metų amžiaus.

A. f A. Leonora Jagiičiaiisltas
1933.5.18 - 1998.8.30

Leonora Grumbytė-Jagučianskienė 
gimė Kaune. Sydnėjuje savo laiku dainavo 
"Dainos" chore ir dalyvavo bendruomenės 
renginiuose. Paskutiniu metu, pašlijus 
sveikatai, priklausė tik Sydnėjaus Gyvojo 
Rožančiaus būreliui.

Rugsėjo 4 dieną Velionės laidotuvės 
prasidėjo Šv. Martos bažnyčioje, Strath- 
fieldc šv. Mišiomis. Religines apeigas at
liko vietinis kunigas Fr. Paul Ryan. Per 
gedulingas mišias giedojo samdyti 

A. f A. Leonorai Jagncianskienei 
mirus, užuojautą reiškiu jos dukroms: Virginijai, Loretai, Violetai, 
vaikaičiams ir visiems giminėmns Lietuvoje.

A. Lukšytė - Meiliūuienė

Padėka
Mylimam vyrui, tėvui ir diedukui 

a.a. Antanui Švedui
mirus, dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už gėles, 

asmeniškai ir spaudoje pareikštas užuojautas ir aukas "Mūsų 
Pastogei".

Dėkojame Kęstučiui Protui už jautrią giesmę bažnyčioje ir p. 
L. Budzinauskui už širdingus atsisveikinimo žodžius kremato
riume.

Mums liks neužmirštamas tas draugų ir pažįstamų nuošir
dumas, kurio susilaukėme mūsų liūdesio valandoje.

žmona Marija, sūnus Vytas, dukra IVijolė 
su šeimomis

žuvusiems Sibire prisiminti: joje 
augančios pušys visos „surakintos“ 
sunkiomis grandinėmis, o tarp jų eilės 
baltų kryžių, šone - baltas liudys ange
las, šalia jo - tremtinių kančios vietos: 
„A. a. Seredžius - Tiksi - Veliuona - 
Tomskas - Irkutskas - Mys Mastach - 
Vorkuta - Bykov Mys - Trofimovskas - 
Tit Ary...“

Atskiras kapinių pakraštys skirtas 
žuvusiems kalnuose alpinistams, o dar 
vienoje kapų vietoje netyčia radau la
bai gražiai įrengtą kapą - paminklą

(Tęsinys sekančiame numeryje)

Sūnus rašo, kad velionis buvo ilgame
tis „Mūsų Pastogės“ skaitytojas ir 
laikraščio reikalams paliko 200 dole
rių.

Reiškiame gilią užuojautą velionio 
šeimai.

„Mūsų Pastogės“ redakcija ir 
administracija

profesionalai.
Po gedulingų mišių Leonoros palaikai 

buvo palaidoti Rookwoodo kapinėse, 
lietuvių sekcijoje. Laidotuvėse dalyvavo 
ir grupelė lietuvių, kurie prie kapo lietuviš
kai sugiedojo "Marija, Marija". Laidotu
vėmis rūpinosi dukros Virginija, atvykusi 
iš Amerikos, Loreta ir Violeta. Dalyviai 
gedulingiems pietums buvo pakviesti į 
Sheraton Wentworth viešbutį mieste.

Ilsėkis ramybėje. AVK.

žurnalistui, kultūros tyrinėtojui, rašyto
jui Aleksandrui Merkeliui (1907-1994). 
Jis buvo vienas iš mano mokytojų 
žurnalistinėje technikoje. Tai jis mane 
mokė kaip „laužyti“ laikraščio pusla
pius. Kiek žinau, jis visą laiką gyveno 
Čikagoje. Matyt, kad jo palaikai vėliau 
buvo perkelti į Petrašiūnus. Prez. A. 
Smetonos laikais jis redagavo „Lietu
vos aidą“.

Praėjome ir pro eiliniams piliečiams 
skirtą kapinių dalį. Ji kiek kuklesnė už 
panteoną, kadanagi, vis dėlto matyt, nė
ra pilnos lygybės ir mirusiųjų mieste... 
Bet, man atrodo, kad įnirusiems tai vi
sai nesvarbu...

® @ @

1998.08.06. Ryte atvykus bičiuliams 
Didžiariekiams, pasileidome geografi
nio Europos centro link. Nors pagrin
dinis kelias, einąs Molėtų ir Utenos 
link, buvo pažymėtas, kad juo, siauru, 
negrįstu laukų keliuku važiuodami 

. nuvyksime į tą garsųjį „centrą“, bet to
liau - žinokis! Jokių nurodymų. Paga
liau apsižiūrėjome, kad jau per toli 
nuvažiavome ir teko klausti kelio pas 
sodybiečius. Tik rusiškai kalbant, 
sužinojome kur tas garsusis Europos 
centro akmuo yra!..

ogė"' Nr.40 1998.10.12 psl' ¥
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Dėmesio! Dėmesio!

Raganos - ieškokite šluotų ir juodų kačių, vampyrai - aštrinkite dantis, 
burtininkai - skaitykite burtų knygas, o vaiduokliai ir dvasios - pradėkite vai
dentis Bankstowno East Terrace gatvėje, nes "Sūkutio" jaunimas ruošia puikų

Kaukiq ''SCailoween 30isco”
spalio 31 d,, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro Lietuvių Klube. Įėjimas $ 10.
Bus turtinga loterija ir prizai už geriausią apsirengimą. Gaila, bet dėl Klubo 

taisyklių bus įleistas tik virš 18 metų jaunimas, o kiti-iki 100 metų amžiaus.
Visiems patiko praeitas disco, tad vėl yra proga įdomiai apsirengti ir šokti iki 

ankstaus ryto pagal T.C. paruoštą muziką. "Sūkurio" jaunimas

Melbourne Pensininkų Sqjungos nariams
Sekantis Melboumo pensininkų susirinkimas įvyks spalio 13 d. Užsimokėję nario 

mokestį nariai prašomi atvykti užsirašyti Kalėdinės šventės vaišėms.
Valdybos narių telefonai: pirm. A. Tomkevičiaus (03) 9859 1379 (po 3 vai. po 

pietų): iždininkės V. Jablonskienės tel. (03) 9818 7145; sekretorės A. Sadauskienės 
tel. (03) 9857 5643. A. S.

Penkeri lito gyveninio metai
Atkelta iš 7 psl.
mo konkursuose. Lietuvos teismo 
ekspertizės institutas rūpinosi lito ap
sauga. Instituto direktorius teisės moks-, 
lų daktaras prof. Pijus Zigmantas 
Pošiūnas pinigus pradėjo tirti atsiradus 
bėdoms dėl prastos kokybės 500 talonų 
kupiūrų. Jo vadovaujamas institutas 
ištyrė 24 tūkstančius talonų. Buvo 
stengiamasi padaryti viską, kad litas kuo 
skubiau būtų apsaugotas nuo padirbėjų. 
Didelį darbą, įtvirtinant lito patikimu
mą, atliko mūsų tautietis iš Australijos 
Kęstutis Lynikas. 1989 - 1990 m. jis 

paruošė daug rekomendacijų apie būsi
mos nacionalinės valiutos kokybę, 
apsaugą, būtinas gamybos detales. Jis 
numatė net būsimo lito spalvas bei jo 
gamybos būdą. (K. Lynikas turėjo didelę 
patirtį. Jis dirbo šioje srityje Australi
joje ir yra sukūręs naują technologijos 
požiūriu penkių Australijos dolerių 
banknotą.) Buvo primygtinai siūloma 
spausdinti litus giliaspaude ir s,u 
apsauginiais siūleliais. Tačiau nežinia 
kodėl po 1990 m. K. Lyniko paslaugų 
atsisakyta. Jis nedalyvavo,pasirašant 
sutartį dėl litų gamybos, nedalyvavo 
kontrakto vykdymo kontrolėje. Galbūt 
tai ir buvo viena iš priežasčių, kodėl 10, 
20 ir 50 litų baknotai, spausdinti JAV 
firmoje „United States Banknote 
Corporation“, buvo tokie prasti, kad 50 
litų banknotai jau tais pačiais metais, o 
10 ir 20 litų - kitais, buvo išimti iš 
apyvartos ir pakeisti naujo pavyzdžio 
banknotais. Apie tai kalba 1993 m. 
birželio 4 d. Lietuvos Respublikos lito 
komiteto nutarimas (tuomet slaptas). 
Jame konstatuojama, kad sutartis su 
minėta USBC „teisiniu ir techniniu 
požiūriu sudaryta nekvalifikuotai, 

' vykdant šią sutartį padaryta keletas 
esminių pažeidimų, Lietuvai-padaryta 
moralinė ir materialinė žala, litas bus 
įvedamas ne pačiu geriausiu šaliai lai
ku - pavėluotai“. Nutarta: „Skubiai 
peržiūrėti sutartį ir atspausdinti naujus 
geriau apsaugotus banknotus“. Kitas 
slaptas 1993 m. liepos 28 d. Lito komi
teto nutarimas reikalavo, kad dėl USBC 
padarytos žalos Lietuvai būtų atlyginta.

Lito kokybės klausimais vėl smarkiai 
susidomėta dar prieš minėtų nutarimų 
priėmimą, tai yra 1992 m. vasarą, gavus 
užsakymo siuntą.Tuomėtinis premjeras 
G. Vagnorius sudarė litų kokybės eks
pertų komisiją. Dirbti vėl buvo pakvies

tas Lietuvoje atostogavęs K. Lynikas. Jo 
išmanymas pinigų gamybos techno
logijoje ir kontrolėje labai pagelbėjo 
Lietuvos ckpertams. Naujai pagaminti 
litai, beje, jau Anglijoje „Thomas de la 
Rue and Company of Limited“ (ši firma 
spausdino ir prieškarinių litų bankno
tus) buvo kur kas geresnės kokybės.

Vienintelis ir teisėtas

Techniškai lito įvedimui buvo pa
siruošta jau 1992 m. pradžioje. Tačiau 
susikomplikavus Lietuvos ekoniminei 
padėčiai, tai daryti pasidarė nebe- 
tikslinga, nes litas būtų sparčia) 
nuvertėjęs. Po Seimo rinkimų pasikei
tus valstybės vadovams ir Lietuvos 
banko valdybai, pasikeitė ir Lito komi
teto sudėtis. Naujasis Lito komitetas 
nusprendė pagreitinti lito įvedimą, 
nelaukiant, kol stabilizuosis ekonomi
ka.

1993 m. birželio 14 d. Lito komitetas 
išleidžia nutarimą, kuriame sakoma: 
„Nuo 1993 m. birželio 25 d. išleidžiami 
į apyvartą Lietuvos Respublikos na
cionaliniai pinigai, kurių vienetas yra 
litas, o jo šimtoji dalis - centas. Kaip 

■tesėta atsiskaitymo ir mokėjimo prie
monė išleidžiami į apyvartą 10,20,50 ir 
100 litų banknotai ir 1, 2, 5, 10, 20, 50 
centų bei 1, 2, 5 litų monetos“. Nuo tos 
dienos buvo pradėta išimti iš apyvartos 
laikinuosius pinigus - talonus, keičiant 
juos į litus santykiu 100 su 1. Talonai 
buvo priimami iki 1993 m. liepos 20 d. 
Nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d., 
uždraudus atsiskaitymus užsienio 
valiutomis, litas tapo vienintele teisėta 
atsiskaitymo ir mokėjimo priemone 
Lietuvoje.

Norint apsaugoti litą ir užtikrinti jo 
stabilumą 1994 m. kovo 17 d. LR Seimas 
priėmė Lito patikimumo įstatymą, ku
ris įsigaliojo nuo 1994 m. balandžio 1 d. 
Jame sakoma, kad „į apyvartą išleisti 
litai yra visiškai padengti aukso 
atsargomis ir Lietuvos banko kon
vertuojamos užsienio valiutos rezervu“. 
Įstatymas numato litų kiekio apyvartoje 
reguliavimo sąlygas. Trečiajame straips
nyje sakoma, kad „oficialus lito kursas 
nustatomas pasirinktos bazine valiutos 
atžvilgiu“. Jį nustato ir keičia LR Vy
riausybė, suderinusi su Lietuvos banku.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
* NAMUOSE 1

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 1
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9796 4962 '

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v. 
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 v.v.

Klubo valgykla veikia:
Šeštadieniais -12.00 v.p.p. - 2.00 v.v. švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6.00 v.v. - 8.00 v.v.
Sekmadieniais -12.30 v.p.p. - 7.00 v.v.

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

I E S M I N E
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

Sydnėjaus Lietuvių Klubo bibliotekoje
| parduodamos žavios dail. VKIClOVO RdtO kūrinių | 
| reprodukcijos: plakatai - po $ 20; atvirukai - $ 5 už keturis. |

Biblioteka dirba sekmadieniais nuo 12 vai. iki 14 vai. po pietų. ,
- Norintieji reprodukcijas siųsti artimiesiems paštu, veltui gaus spec, kartoninius 

futliarus. Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka J

Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" smarkiai ruošiasi savo 
metiniam koncertui, įvyksiančiam š. m. lapkričio 15 d. Sydnėjaus Lietuvių Na
muose, Bankstowne. Choro Valdyba

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. $ $ $ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

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

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

U žsienyje oro paštu $ 110
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