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Dažniau lankosi 
NATO pareigūnai

Paskutiniu laiku Lietuvoje vis daž
niau apsilanko NATO pareigūnai. Šio 
mėnesio pradžioje Vilniuje lankėsi 
NATO partnerystės valdybos narys 
Charles Dale. Susitiko jis su Krašto 
apsaugos pareigūnais, Seimo na
cionalinio saugumo komiteto nariais. 
Po susitikimo su svečiu krašto apsau
gos ministerijos viceministras Jonas 
Kronkaitis pareiškė, kad Ch. Dale labai 
domėjosi lietuvių - lenkų bendra
darbiavimu gynybos srityje, abiejų ša
lių bataliono steigimu.

Inspektavo jis ir Karaliaus Mindaugo 
motodesantinį pėstininkų batalioną 
Panevėžyje. Tai bus pirmas NATO 
standartus atitinkantis Lietuvos karinis 
junginys. Ch. Dale gerai įvertino Lie
tuvos pasiruošimnus NATO standar
tams, tačiau dėl Lietuvos pakvietimo į 
NATO jis negalėjo nieko pasakyti, 
kadangi tai ne jo kompetencijoje.

Viceministras J. Kronkaitis aptarė 
silpniausią Lietuvos gynybos sritį - oro 
kontrolės būtinumą. Aptarė ir Lietuvos 
karininkų būtinumą.išmokti anglų kal
bą, kadangi be jos mokėjimo dalyvauti 
NATO gynybos struktūrose neįmano
ma.

Latvijos Seimo rinkimai 
ir santykiai su Lietuva

Latvijos ambasadorius Vilniuje Atis 
Sjanitis spalio 5 dieną sakė norįs tikė
ti, kad Latvijos parlamento rinkimų 
rezultatai teigiamai atsilieps santy
kiams su Lietuva ir padės paspartinti 
derybas dėl jūros sienos. Tai ‘tikrai 
optimistiška prognozė.

Penkių procentų barjerą į parlamentą 
įveikė ir pateko šešios politinės parti
jos, atspindinčios Latvijos politinį 
spektrą. J šimtą Latvijos parlamento 
vietų pateko centro dešiniųjų - Liau
dies partija (24), Latvijos kelias (21). 
Abi šios partijos laikomos centristinė
mis. Jos remia ūkio reformas, integra
ciją į Vakarų struktūras. Kraštutinių 
dešiniųjų - Tėvynės ir laisvės partija 
užims 17 vietų. Kairioji - Liaudies 
santarvės partija - išsikovojo 16 vietų, 
o Socialdemokratų susivienijimas 
(komunistai) - 14 vietų. Neaiškios 
pakraipos Naujoji partija užims 8 vie
tas. Kaip matome, vyriausybė turi būti 
koalicinė. Atrodo, dvi pirmosios par
tijos, turinčios vienodus siekius, galėtų 
sudaryti koalicinę vyriausybę, pri
imdamos dar ir trečią partnerį. Deja, 
partijų vadovai negali pažiūrėti vienas 
kitam į akis, kadangi abu nori tapti 
premjerais. Regis, jog bus sunku suda
ryti tvirtą koaliciją, taigi nestabilumas 
valstybės vyriausybėje gali tęstis ir to
liau. Ar Lietuvai bus lengviau susitarti 
dėl jūros sienos, kaip mano am
basadorius, pasakyti sunku.

Referendume už pilietybės įstatymo 
pataisas pasisakė 53% rinkėjų, prieš 

balsavo 45%. Tokie referendumo 
rezultatai palengvins apie 650 000 
Latvijos rusakalbių įgyti Latvijos 
pilietybę. Vaikams, gimusiems po 
Latvijos nepriklausomybės atstatymo, 
pilietybė suteikiama be latvių kalbos 
mokėjimo patikrinimo. Pataisos atitin
ka, Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos rekomen
dacijas. Ši žinia buvo plačiai pagarsin
ta per pasaulio šalių žiniaskaidą, o Lat
vija už tai pagirta.

Metinė Lietuvos 
atskaitomybė

Europos viršūnių Taryba šių metų 
gruodžio mėnesį susirinks Vienoje ir 
nuspręs ar kviesti Lietuvą pradėti dery
bas dėl narystės Europos Sąjungoje jau 
sekančiais metais.. Europos Tarybos 
administracija turi paruošusi metinį 
raportą apie Lietuvos pažangą priar
tėjant prie Europos Sąjungos standartų. 
Paskutiniu metu, ypač šio mėnesio 
pradžioje, įvairios Lietuvos delegaci
jos skuba į Briuselį įtikinti Tarybos 
administraciją, kad Lietuva per pa
skutinius metus padarė didelę pažangą, 
pildo Tarybas nurodymus ir priturėjo 
prie Europos Sąjungos standartų. Tai 
reikštų, kad Lietuvą galima kviesti 
deryboms į Europos Sąjungą kartu su 
kitomis, jau pakviestomis, penkiomis 
Rytų Europos šalimis. Dabartinė 
Gedimino Vagnoriaus vadovaujama 
Lietuvos vyriausybė deda dideles 
pastangas, kad tai įvyktų.

Spalio 1 dieną į Briuselį nuskrido 
ministras pirmininkas G. Vagnorius. Po 
susitikimo su Europos Tarybos pre
zidentu Jaques Santera, premjeras 
pareiškė, kad šiemet yra daugiau vil
čių nei praeitais metais. Jokių prie
kaištų nei dėl ekonominės ar finan
sinės eigos nebuvo. G. Vagnorius 
priminė, kad prieš metus Lietuvos 
vyriausybė pasižadėjo pašalinti visas 
kliūtis, kad jų neliktų Lietuvos pa
kvietimui deryboms į Europos Sąjun
gą-

Pradėti derybas 1999 metais Lietuvai 
būtų labai svarbu, sakė premjeras 
Europos Komisijos prezidentui J. 
Santerai. Tai būtų didelė paspirtis 
tolimesnėms reformoms, žmonių 
entuziazmui, o kitoms valstybėms būtų 
suteiktas ženklas, kad Lietuva ne už 
borto. Buvo aptartas ir Ignalinos 
atominės elektrinės klausimas, nors 
elektrinė nėra įvardyta Kopenhagos 
kriterijuose, kuriuos turi išpildyti 
narystės siekiančios šalys. Elektrinės 
išlaikymą turi spręsti ne politikai, bet 
ekspertai, sakė G. Vagnorius.

Premjeras4aip pat susitiko su Euro
pos Tarybos generaliniu sekretoriumi 

■Jurgen Trumpf, Komisijos vicepre
zidentu įgaliotiniu Leon Britten, Bel
gijos ministru pirmininku bei keliais 
kitais pareigūnais.

Spalio 5 d. Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, kartu su 
viceministru Gediminu Šerkšniu, ku
ris vadovauja Lietuvos pasirengimui 
deryboms su ES, taip pat išvyko į 
Briuselio pasitarimus, kurių metu 
asocijuotos jos narės tarėsi dėl aplin
kos apsaugos, ir kokia yra padaryta 
pažanga kovoje su organizuotu nu
sikalstamumu, sklindančiu iš Rytų 
Europos.

Spalio 6 dieną į Briuselį išvyko 
valdymo reformų ir savivaldybių 
ministras Kęstutis Skrebys su delega
cija, kad pristatytų Europos Komisijai 
Lietuvos valdymo reformos ministe
rijos padarytą pažangą. Praeitų metų 
Komisijos raporte buvo akcentuojami 
Lietuvos regioninės politikos trūkumai. 
Pagrindinį dėmesį siūloma atkreipti į 
finansinių institucijų stiprinimą ir 
koordinavimą.

Pernykščiame raporte taip pat buvo 
išreikšta nuomonė, kad Lietuva ne
pakankamai dėmesio skiria valstybės 
tarnautojų paruošimui. Numatoma 
steigti „Viešo administravimo institu
tą“, kuris rūpintųsi valstybės tarnauto
jų mokymu ir jų kvalifikacijų kėlimu. 
Kaip praneša LER radijas, susitarta su 
Europos Komisija dėl eksportinės ir 
metodinės paramos, t.y, Europos 
Komisija atsiųs ir apmokės specialis
tus, kurie paruoš būsimus instituto 
lektorius. Tai ilgalaikis proceso įgy
vendinimas.

Savo raportą Europos Komisija žada 
paskelbti lapkričio 4 dieną.

Kas dešimtas lietuvis 
sėdėjo kalėjime

Egidijus Bičkauskas, kalbėdamas 
Seimo teisės ir teisėtvarkos pakomite
čio posėdyje, pateikė eilę statistinių 
davinių apie Lietuvos kalėjimų padėtį 
ir pareiškė, kad kas dešimtas Lietuvos 
gyventojas yra vienokiomis ar kitokio
mis aplinkybėmis sėdėjęs kalėjime. 
Lietuvos kalėjimai yra perpildyti 
žmonėmis. Šį skaičių papildo daugybė 
žmonių sėdinčių izoliatoriuose prieš 
teismą, kuriems prokurorai tik pradės 
ruošti bylą. Daugumoje tai žmonės 
padarę nusikaltimus (ne žmogžudytę ar 
smurtą), kurie Vakarų šalyse su pini
giniu užstatu ar namų areštu būtų pa
leisti į laisvę ir ruoštų savo bylos gyny
bą.

Izoliatorius, tai sovietinis būdas 
apkaltinti žmogų, atskirti jį nuo ben
druomenės, jo teisininkų - gynėjų, ir 
įtakoti jį, kad prisipažintų esąs kaltas. 
Atrodo, kad bolševikinis metodas 
Lietuvos tesėsaugos struktūrose tebe
garbinamas, nes jį pašalinti sunku.

Vidaus reikalų ministerijos sekreto
rius Arvydas Svitulevičius teigė, kad 
bent pusei šiuo metu prieš teismą 
sulaikomų žmonių galėtų būti taiko
mos kitos kardomosios priemonės. A. 
Svitulevičius Laisvosios Europos ra
dijui sakė, kad vienintelis kelias šią pa
dėtį pakeisti yra būtinybė peržiūrėti 
Baudžiamojo proceso kodesą: suėmi
mą taikyti tik paskutiniu atveju.

Valstybė yra numačiusi statyti naujus 
kalėjimus Vilniuje ir Pravieniškių
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
priverčiamųjų darbų stovykloje, pra
plėsti izoliatorių statybą Klaipėdoje ir 
Panevėžyje. Tačiau jei statybos planas ir 
bus įvykdytas, kalėjimų problema vis 
tiek nebus išspręsta. Lietuvai einant į 
Europos Sąjungą, kalėjimų padėtis ir 
priverstinis sulaikymas yra Europos 
Sąjungai nepriimtini.

Pasak Seimo nario Egidijaus Bič
kausko, Baudžiamojo proceso kodekse 
yra milžiniškų trūkumų. Dėl spragų 
Baudžiamojo proceso kodekse neretai 
neįtikėtinai ilgai užtrunka teismo 
procesai. Spalio 7 dieną Seime buvo 
daug apie tai kalbama, vyriausybė pa
siūlė reformas; pritarta, kad reikia, ta
čiau sprendimų nepriimta. Šiuo metu 
vienas teisėjas nagrinėja tik vieną by
lą. Jei teisiamojo advokatai praneša, 
kad jie du mėnesius negalės dalyvauti 
teismo posėdžiuose, teisėjas su tuo 
lengvai sutinka, teigė Seimo kancleris 
Jurgis Razma. Teisėjas sėdi, nedirba, 
aukštas atlyginimas eina. Tik vargšas 
apkaltintasis sėdi uždarytas izoliato
riuje. Aišku, kad reformos bus, par
lamentas jau išjudintas, tik kada ir kaip 
reformas užstums ant vakarietiškų 
standartų bėgių, pasakyti sunku.

Nėra abejonės, kad prieš metus Sei
mo nario Audriaus Butkevičiaus areš
tas už kyšių ėmimą ir kalinimas 
izoliatoriuje, kur jis dar ir šiandien te
bėra, daug prisidėjo prie Baudžiamojo 
proceso kodekso reformos. Jo byla 
šiandien atkreipė dėmesį į Lietuvos 
teisinės sistemos trūkumus ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Lietuvoje negaminami 
geležinkelio pabėgiai

Iki šiol Lietuvoje negaminami ge
ležinkelio pabėgiai, jie importuojami 
iš Estijos. Ten juos gamina švedai, ar, 
reikalui esant, importuoja iš Švedijos. 
Už kiekvieną pabėgį Lietuva moka po 
35 JAV dolerius, o jų kiekvienais me
tais ji perka 100 000. Norėta pabėgius 
gaminti Kauno geležinkelio gamykloje, 
kur būtų galima pagaminti pigiau. Ta
čiau įrangai ir gaminimui finansuoti 
reikėtų gauti 2,4 mln. dolerių kapitalą, 
ko gamykla neturi.

Ieškant kapitalo paaiškėjo, kad 1995 
metais pabėgių gamybai Lietuva buvo 
gavusi dvi paskolas iš Europos vysty
mosi ir rekonstrukcijos banko. Viena 
buvo 40 mln. JAV dolerių, o kita - 20 
mln. JAV dolerių. Abi paskolos gautos 
su valstybės garantija. Kur tie pinigai? 
Seimo ekonominis komitetas apie tai 
nieko nežino, todėl spalio 7 dieną buvo 
kreiptasi į Valstybės kontrolę, kad būtų 
patikrintas paskolos panaudojimas. 
Viena aišku, kad pabėgių gamyklai šie 
pinigai panaudoti nebuvo. O gal paskola 
nebuvo paimta?

Kandidatai į Kariuomenės 
vado pareigas

Naujuoju Lietuvos kariuomenės va
du bus vienas iš trijų kandidatų: dabar
tinis Kariuomenės vado pavaduotojas 
pulk. Valdas Tutkus, Krašto apsaugos 
savanoriškų pajėgų vadas pulk. Arvy
das Pocius arba Stasio Raštikio pus
karininkių mokyklos viršininkas pulk. 
Bronislavas Vizbaras. Spalio 7 dieną 
Prezidentas Valdas Adamkus aptarė 
kadidatūras su Šeimos pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, Seimo na
cionalinio saugumo komiteto pirminin- 
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ku Algirdu Katkumi ir krašto apsaugos 
ministru Česlovu Stankevičiumi.

Nuomonės išsiskyrė: krašto apsau
gos ministras linkęs į pulk. A. Pocių, 
Seimo pirmininkas nesiūlęs nieko, tik 
pataręs krašto apsaugos ministrui, o 
Prezidentas pasilikęs prie pulkininkų V. • 
Tutkaus irB. Vizbaro kandidatūrų. Kaip 
pranešė LER, buvo karštų argumentų i 
už kandidatus, tačiau pasitarimo daly-1 
viai atsisakė bet ką pasakyti spaudai.

Prezidentas, kaip vyriausias gink
luotųjų pajėgų vadas, turintis pateikti 
naujojo kariuomenės vado kandidatą, 
šiuo klausimu apsispręs tik po susitiki
mo su visais trimis kandidatais.

Atrodo, jog Prezidentas vyriausiuoju 
kariuomenės vadu norėtų matyti pulk. 
Valdą Tutkų, Romoje baigusį NATO 
gynybos koledžą, sėkmingai vadova
vusį didžiausioms NATO pratyboms 
"Baltic Challenge" Lietuvoje. Apie V. 
Tutkų gerai atsiliepė Lietuvoje apsi
lankę aukšti NATO vadovai. Jis pats 
rimčiausias kandidatas ne tik ka
riuomenės vado pareigoms, bet ir 
Lietuvos atstovu NATO butinėje.

Prezidentas Valdymo 
reformų ir savivaldybių 

ministerijoje
Prezidentas Valdas Adamkus spalio 9 

dieną informaciniam vizitui apsilankė 
Valdymo reformų ir savivaldybių 
ministerijoje. Ministras Kęstutis Skre
bys pritarė Prezidento nuomonei, kad 
savivaldybių ir apskričių funkcijos nė
ra tinkamai atskirtos. Problema, kad 
aukštesnio lygio valdžia nenoriai 
perleidžia savo funkcijas žemesniajai, 
o ši negali tinkamai aptarnauti žmonių. 
Daugiausiai nesutarimų kyla spren
džiant nuosavybės grąžinimo klausi
mus, kada savivaldybė tvarko reikalus 
su žmonėmis, o apskritis gali pasakyti 
„taip“ ir „ne“ bei stato įvairius klausi
mus. Taip bereikalingai vilkinamas 
laikas. Tuo labai nepatenkinti žmonės. 
Kaip sako Prezidento spaudos atstovė 
Violeta Gaižauskaitė: „Tarp šių ins
titucijų vyksta savotiškas karas“. 
Ministerijos nenori atiduoti valdžios 
apskritims, o šios neperleidžia savi
valdybėms. Prezidentas nori, kad val
džia būtų arčiau žmonių.

Lankydamasis ministerijoje Prezi
dentas taip pat domėjosi Valstybės 
tarnautojų įstatymo projektu. Jo nuo
mone, šis įstatymas turėtų būti gerokai 
patobulintas,prieš siunčiant jį į Seimą. 
Jame esama daug neaiškumų, ypač 
trūksta apibrėžimų - definicijų.

Prezidentas, besilankydamas mi
nisterijoje, pareiškė, kad jis neturėjo 
tikslo vertinti jų darbą ar dalinti 
priekaištus, o : „Mūsų susitikimai at
skirose ministerijose jokiu būdu ne
turi būti įvertinami, kaip koks auditas 
ar revizija, bet tiktai norime išsiaiš
kinti tuos klausimus, kurie rūpi vi
suomenei, į kuriuos mes turime atsaky
ti Lietuvos žmonėms“.

Kaip praneša LER, Prezidentą labai 
nustebino, kad Lietuvoje yra ministe
rijų, turinčių savo komercinį viešbučių 
tinklą. Nenuostabu, kad pajūrio viešbu
čių veikla buvo lydima skandalų. 
Viešbučių vadovams ne kartą buvo 
priekaištaujama, kad kai kuriems 
valdininkams be jokio pagrindo buvo 
taikomos privilegijos. Vizito metu 
Prezidentas nekalbėjęs su Valdymo 
reformų ir savivaldybių ministerijos 
vadovais apie skandalus, tačiau tam jis 
skirstąs ypatingą dėmesį.

£* Ik T* ; • • V •.Trumpai is visur
Spalio 7 dieną visuose didesniuose 

Rusijos centruose įvyko masinės pro
testo demonstracijos, nukreiptos prieš 
prezidentą Boris Jelciną ir jo vyriau
sybę, kurias organizavo unijos ir 
komunistų partija. Organizatorių tvir
tinimu, demonstracijose dalyvavo virš 
milijono žmonių.

Tuo tarpu Boris Jelcino sveikatos sto
vis vėl kelia susirūpinimą. Per sutiki
mo iškilmes Uzbekistano sotinėje 
Taškente jis sunkiai laikėsi ant kojų. 
Rusų spaudoje pasirodė spėliojimų, kad 
jis serga Alzheimerio liga.

'®A®?'®’

Spalio 8 dieną Irano - Afganistano 
pasienyje įvyko pirmasis ginkluotas 
susidūrimas tarp Taliban milicijos ir 
Irano kariuomenės. Pagal žinias iš Ira
no, per tris valandas trukusį susidūri
mą Talibano kariams padaryta daug 
žalos.

Spalio 8 dieną dauguma Australijos ir 
kitų valstybių ambasadų tarnautojų 
pasitraukė iš Belgrado į Vengrijos 
teritoriją. Australija patarė visiems sa
vo piliečiams skubiai išvykti iš Ju
goslavijos, kad jie, kilus ginkluotam 
konfliktui tarp Jugoslavijos ir NATO 
pajėgų, netaptų serbų minių keršto 
aukomis.

i®’'®’

Spalio 9 dieną JAV kongreso Atsto
vų rūmai 236 balsais prieš 198 įgaliojo 
specialų kongreso komitetą pradėti 
prezidento Bill Clinton veiksmų tyrimą 
su tikslu patraukti jį atsakomybėn. Sa
vo darbams komitetas gavo neribotus 
įgaliojimus. Baltuosius rūmus ypač 
skaudina tai, kad 32 demokratai parė
mė šį respublikonų iškeltą pasiūlymą. 
Balsavimas pravestas buvo po karštų ir 
ilgų debatų.

Spalio 9 dieną Izraelio ministras 
pirmininkas Benjamin Netanyahu 

Vilniuje išaiškinta nauja 
nusikaltėlių gauja

Vilniaus apygardos prokuratūros ir
miesto kriminalinės policijos vadovai 
spaudos konferencijoje atskleidė ži
nią, kad demaskavo žiaurią nusikal
tėlių gaują. Sulaikyta penkiolika as
menų. Jų tarpe trylika tarp 1992 ir 1998 
metų įvykdytų žmogžudysčių vykdy
tojų bei užsakovų. Ruošiamasi nau
jiems suėmimams, likviduojant pa
vojingiausią ir labiausiai kvalifikuotą 
Vilniuje veikusią nusikaltėlių gaują. 
Jau išaiškinta 13 nužudymų, 5 pasi
kėsinimai nužudyti, 6 žmonių pa
grobimai reikalaujant išpirkos. Mano
ma, kad dar daug juodų gaujos darbų 
neišaiškinta, kaip ir asmenys, susidėję 
su šia gauja. Jų gali būti apie trisdešimt.

Policija daug dėmesio skyrė sekant 
„Vilniaus brigadą“ ir apie šią grupę nie-

Lietuvių pergalė šachmatų olimpiadoje
Elistoje (Rusija) vykstančioje 33 - 

ojoje pasaulio šachmatų olimpiadoje 
pirmame rate Lietuvos vyrai nugalėjo 
japonus rezultatu 4:0, Lietuvos moterys 
įveikė irakietes rezultatu 2,5: 0,5.

užsienio reikalų ministru paskyrė ArieT 
Sharon, anksčiau žinomą savo nu
sistatymu prieš bet kokius kom
promisinius susitarimus su pales
tiniečiais. Paskyrimas įvyko prieš pat 
Izraelio delegacijai išvykstant į Va
šingtoną svarbioms deryboms su 
palestiniečiais.

'®'®’'®’
Spalio 9 dieną popiežius Jonas Pau

lius II paskelbė šventąja Edith Stein 
(karmelitų vienuolę Teresę Benediktę), 
kuri kaip žydė buvo nukankinta Aus
chwitz koncentracijos stovykloje 1942 
m. spalio 9 dieną. Edith Stein į katalikų 
tikėjimą perėjo 1922 metais, 1987 me
tais ji buvo paskelbta palaimintąja.

Popiežius Jonas Paulius II savo kalbo
je per kanonizacijos iškilmes Šv. Petro 
aikštėje Romoje paskelbė spalio 9 die
nos datą diena, kurioje Katalikų Bažny
čia prisimins žydų holokaustą. Simon 
Wiesenthal centro atstovas šį popie
žiaus žingsnį komentavo nepalankiai.

JAV diplomatas Richard Holbrooke, 
sėkmingai pravedęs derybas, užbaigusias ■ 
karą Bosnijoje, Belgrade dabar bando 
įkalbėti Jugoslavijos prezidentą Slo
bodan Milosevic paklusti Jungtinių 
Tautų reikalavimui atitraukti gink
luotąsias pajėgas iš Kosovo ir leisti 50 
000 pabėgėlių grįžti į savo namus. 
Priešingu atveju šiame regione gręsia 
ginkluotas NATO įsikišimas.

Spalio 10 dieną Rusijos ministras 
pirmininkas Jevgenij Primakov pareiš
kė, kad, jei bus svarstoma ginkluota 
akcija prieš Jugoslaviją, Rusija Saugu
mo Taryboje pasinaudos veto teise, o 
Krašto apsaugos ministerijos atstovas 
gen. Leonid Ivašov pažadėjo ginklų 
tiekimu remti NATO užpultą Jugosla
viją, nesilaikant Saugumo Tarybos 
paskelbto draudimo.

Paruošė Vytautas Patašius

ko nežinojo. Gaujos nariai dirbo įvai
rius darbus - vertėsi loterijos bilietų 
platinimu, bizniu, jų tarpe buvo net ir 
Operos ir baleto teatro tenoras. Asme-
nys buvo sprogmenų meistrai, nu
sikaltimams kruopščiai ruošėsi, o jei 
matė, kad gali būti išaiškinti, planų 
atsisakė. Turėjo gerą komunikacinę 
įrangą, kad žinotų, ką daro policija. 
Ginklų ir maskavimosi medžiagos an
trą kartą nenaudojo ir nedelsiant jais 
atsikratė.

Gauja neturėjo jokio vardo ir nepa
laikė jokių ryšių su kitomis gaujomis. 
•Tačiau gauja jau veikė nuo 1992 metų 
ir policija apie penkis metus nė neįtarė, 
kad tokia gauja egzistuoja. Pirmuosius 
pėdsakus policija pradėjo aiškinti tik 
1997 metų gale. Šiuo metu policija 
atskleidžia vis daugiau nusikaltėlių ir 
nusikaltimų.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys

Pasaulio šachmatų olimpiada vyksta 
įspūdinguose Šachmatų rūmuose, ku-. 
riuos pašventino budistų ir stačiatikių 
dvasininkai.

V. Augustinavičius (Vilnius)
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Australijos lietuviai sportininkai žengia Laisvės alėja Pasaulio lietuvių 
šventės metu.

Pasaulio Lietuvių Centro dešimtmetis
Prieš gerą dešimtmetį Čikagos lie

tuvių tarpe kilo įdomi mintis - įsigyti 
Pasaulio Lietuvių Centrą Čikagos 
priemiestyje, Lemonto apylinkėje. Šią 
mintį ėmė puoselėti tėvynainiai lietuvių 
sostinėje Čikagoje. Keičiantis gyvento
jų kartoms, gražias lietuviškas kolo
nijas, kur buvo įsikūrę ir kuriuose gy
veno tėvynainiai, jau daug jaunosios 
kartos šeimų paliko ir gražiai kuriasi už 
Čikagos esančiose gražiose apylinkėse.

Kai šią mintį pradėjo populiarinti 
jaunoji ir vidurinioji lietuvių karta, tuoj 
atsirado ir prieštaravimų, kad tuo nori
ma sugriauti gražų, jau keliolika metų 
Čikagoje veikiantį, jėzuitų pastango
mis įkurtą, Jaunimo centrą. Tiesa, 
Jaunimo centras daug metų aptarnavo 
Čikagos lietuvių visuomeninę veiklą, 
jame vyko visi organizacijų renginiai, 
susirinkimai, pokyliai, įsikūrė li
tuanistinės mokyklos, Tyrimų centras. 
Žodžiu, Jaunimo centre glaudėsi ne tik 
jaunimas su sava veikla, bet ir visos 
lietuviškos organizacijos. Tačiau ir čia 
pakito aplinka, į renginius atvykti 
pasidarė nebesaugu. Nežiūrint visų 
pakitusių sąlygų, ir šiandien Jaunimo 
centras puikuojasi, vyksta plati or
ganizacijų veikla, veikia lituanistinės 
mokyklos, pedagoginis institutas, 
archyvas. Koplyčioje sekmadieniais 
vyksta lietuviškos pamaldos, o po 
jų pabendravimai kavinėje. Žodžiu, tė
vų jėzuitų (kurių mažai jau beliko) 
įkurtas visuomenės pastangomis cen
tras lieka ir toliau labai reikalingas, ir 
čia kas savaitgalį vyksta koncertai bei 

.kitokie renginiai, jų nestokojama ir da
bar.

Tačiau Pasaulio Lietuvių Centro 
įkūrimo iniciatoriai rankų nenuleido. 
Organizavosi iniciatorių grupė - jaunų, 
tvirtų žmonių, siekiančių užsibrėžto 
tikslo. Kiek menu, vienas iš tokių 
entuziastų buvo inž. Bronius Nainys, 
aplink save subūręs darbščių žmonių 
būrį.

Po ginčų spaudoje, Pasaulio Lietuvių 
Centro kūrėjai surado šalia Čikagos, 
Lemonte, erdvius buvusios seminarijos 
rūmus su žemės sklypu, sutelkė pra
dines lėšas ir nupirko patalpas busk- 
mam Pasaulio Lietuvių Centrui, kliši-'- 
tavusias apie milijoną dolerių. -7

Įsigijus šį centrą, iniciatoriai ėmėsi 
ryžtingo darbo. Išrinko jam tvarkyti 
Tarybą ir valdybą. O, kiek čia reikėjo 
įdėti darbo! Sutvarkė palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijos koplyčią, įrengė 

kelioliką gyvenamųjų butelių. Juos 
greitai išpardavė, ir juose apsigyveno 
pensininkai. Įrengė sales, klases li
tuanistinėms mokykloms ir vaikų 
darželiui. Žodžiu, centras buvo at
naujintas, talpino plačią ir įvairią 
lietuvišką veiklą. Apsilankius centre po 
dešimtmečio, negali atsistebėti jo 
įrengimu. Čia vyksta įvairiausi koncer
tai, meno parodos, svečių iš Lietuvos 
sutikimai. Veikia darbštus Pasaulio 
Lietuvių Centro komitetas, kuriam 
vadovauja energingoji, sumanioji 
visuomenininke Bronė Nainienė. Jai 
talkina didelis būrys moterų, pa
sišventusių padėti Pasaulio Lietuvių 
Centrui. Kiekvieną sekmadienį po kun. 
A. Palioko laikomų pamaldų, dalyviai 
renkasi į didžiąją salę ir vaišinasi 
šeimininkių paruoštais valgiais, pa
bendrauja. Lauke neretai vyksta įvai
rių organizacijų rengiamos geguži
nės.

Taigi Pasaulio Lietuvių Centras tapo 
lietuviškojo gyvenimo širdimi, ne
atskiriamąja dalimi. Centro reikalus 
puikiai tvarko Taryba ir Valdyba. Gai
la, kad tų darbščiųjų žmonių išvardinti 
neįmanoma, jų daug. Visi pasišventę ir 
jiems priklauso didžiausias visų dė
kingumas.

Centras moka skolas ir, atrodo, 
neblogai verčiasi. Jis dar ilgai tarnaus 
tėvynainiams, patalpose veikia PLB, 
Lietuvių Fondo, „Pasaulio lietuvio“ 
įstaigos, o taip pat prieglaudą čia randa 
ir kitos organizacijos.

Kaip matome, prieš dešimmetį ki
lusios diskusijos, net pikta kritika, 
neturėjo pagrindo, dabar Pasaulio 
Lietuvių Centras yra lietuviškos veik
los širdis, reikia jį išlaikyti, remti, juo 
naudotis.

Pasaulio Lietuvių Centro dešimtmetis 
buvo paminėtas rugsėjo mėnesio 26 - 27 
dienomis vaišėmis, geromis pro
gramomis. Apžvelgti centro išlaikymo 
klausimai, apsvarstyti ateities uždavi
niai. Tai buvo maloni šventė, liudijanti, 
kad drąsa, ryžtas, jaunųjų žmonių 
sumanumas nugali visas kliūtis ir 
pasiekia savo tikslą.

p „Lietuviai tikrai gali didžiuotis Pasau
lio Lietuvių Centru, jo veikla ir jo atei
timi. Tuo'vertėtų pastebėti, kad 
jis nė kiek!n'ėpakenkė ir gražiajam 
Jaunimo centrui, kuris sėkmingai vei
kia pačioje Čikagoje.

Jurgis Janušaitis

S BENDRUOMENĖS VEIKLOJE®

OjgjjK XX Australijos Lietuvių Dienos Geelonge 
BU Meno paroda

Parocia rengiama Gordon TAFE Instituto gale- 
rijoje, Fenwick St., Geelonge, . nuo 1998 m.

įSįaZ gruodžio 28 d. iki 31 d.
Vinco ir Genovaitės Kazokų meno fondas ski

ria dvi premijas po 1000 dolerių.
Parodos rengėjai dar kartą kreipiasi į mūsų menininkus Australi

joje, kviesdami gausiai dalyvauti parodoje. Sutinkantieji dalyvauti 
prašomi skubiai atsiųsti darbų nuotraukas, kad būtų lengviau pla
nuoti išdėstymą bei apšvietimą gautose erdviose, patogiose ir skonin
gose patalpose.

Antroje nuotraukų pusėje reikia užrašyti autoriaus vardą ir pavar
dę, kūrinio pavadinimą, paveikslo ar skulptūros išmatavimas, kainą 
(jeigu norima parduoti) ir kitas detales, kaip pav., miestą ir valstiją. 
Paveikslai turi būti rėmuose, su pakabinimo galimybe.

Prašome visus menininkus savo darbus atsiųsti į Geelongą kur
jerio paštu ir su pilnu apdraudimu. Menininkai savo darbus arba ga
lės atsiimti patys, arba jie bus išsiųsti 1998 m.gruodžio 31 d., nuo 17 
iki 18 vai., prieš Naujųjų metų balių.

Šio skelbimo ir pristatymo formos nuorašus lietuviškai ir angliškai 
galima gauti komitete.

Darbus būtina pristatyti iki gruodžio 15 dienos, susitarus su paro
dos komiteto pirmininku E. Reilly, PO Box 3016 Geelong, Vic. 3220, 
arba tiesiog į galeriją gruodžio 26-27 dienomis nuo 9 iki lOval.Prieš 
pristatant prašome skambinti tel. (03) 5223 2106 (a.h.) arba pranešti 
E - mail <ejreilly@ne.com.au.>. ALD Ruošos komitetas

Tautos šventė Perthe
• Pertho lietuvių bendruomenės 

Apylinkės valdyba Tautos šventės 
minėjimą suruošė rugsėjo 13 dieną 
Lietuvių namuose. Minėjimas buvo 
pradėtas St. Francis Xavier bažnyčioje, 
East Perthe, 11 valandą. Pamaldose 
dalyvavo 21 bendruomenės narys. 
Trispalvę prie altoriaus nešė B. Stec- 
kis, lydimas tautiniais rūbais vilkinčių 
moterų. Vargonais grojo V. Radzivanas. 
Šv. Mišias aukojo kun. P. Pitzen, mūsų 
bendruomenei neretai padedantis, kai 
kun. A. Savickis atostogauja.

Vėliau minėjimas buvo tęsiamas jau 
Lietuvių namuose. Ten susirinko 34 
tautiečiai. Pavalgius, Apylinkės valdy
bos pirmininkė Eglė Kairienė atidarė 
minėjimą. Visi atsistoję pagiedojo Tau
tos himną, po to Daiva Siebertienė 
paskaitė tai dienai skirtą paskaitą. 
Prelegentė sakė, kad rugsėjo 8-ąją 
Lietuva mini DLK Vytauto bandymą 
karūnuotis Lietuvos karaliumi. Jo 
valdoma Lietuva 14 -15 amžiuose buvo 
didžiausia Europos valstybė.

Paskaitai pasibaigus, pirmininkė 
padėkojo Daivai Siebertienei ir pakvie
tė V. Repševičienę paskaityti B. Steckio 
eilėraštį „Tėvynė ir tauta“.

Toliau vyko oficialioji minėjimo da
lis, kurios metu buvo renkamas Ben
druomenės ir Lietuvių sąjungos nario 
mokestis, vaišinamasi kava ar arbata ir 
ponių suneštais pyragais.

GeelongoJietuvių mokyklėlėje: iš kairės - Steven Wiasak, Julija Bindokaitė, 
Rebeca Wiasak ir Tim Bindokas.

• Ema Justienė aštuonis mėnesius 

siuvinėjusi paveikslą, išstatė ji šių me
tų Vakarų Australijos Royal Show 
parodoje. Jos pastangos nenuėjo veltui - 
vertinimo teisėjai paskyrė jos rankų 
darbui pirmąją vietą ir mėlyną kaspiną. 
Savo siuvinėjimui ji pasirinko Renoir 
paveikslą „Mergina su šuniuku“ Tai 
jau kelintas kartas, kai Ernos Justienės 
paveikslai parodose apdovanojami 
pirmąja vieta.
• Šių metų rugpjūčio 29 dieną 

Mandurah mieste (Vakarų Australija), 
sulaukęs 85 metų amžiaus, mirė lietu
vis Jonas Marčiulynas - Mark. Lietuvių 
bendruomenei Jonas nebuvo žinomas.

Ilsėkis ramybėje.
• Rugsėjo 16 dieną Denmarke( Vaka

rų Australija), savo namuose mirė 
Vytautas Gražulis. Velionis buvo gi
męs 1922 m. liepos 20 d. Virštininkuose.

Po pamaldų Allambie Park koply
čioje, rugsėjo 21 dieną velionis buvo 
palaidotas Allambie Park kapinėse.

A.a. Vytautas su žmona ir dukrele 
Renata į Australiją atvyko 1949 metais 
laivu „Oxfordshire“. Buvo darbštus ir 
sąžiningas. Du kartus lankėsi Lietuvo
je. Paliko liūdinčią žmoną Mariją ir 
vaikus - Renatą, Eriką, Ronie ir Vic su 
šeimomis.

Ilsėkis ramybėje. . .
Iš „Žinučių“
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Melburno bendruomenės susirinkimas
Rugsėjo 27 dieną Melburno Lietuvių 

namuose įvyko ALB atstovų rinkimai į 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimą 
Geelonge.

Susirinkime dalyvavo apie 60 ben
druomenės narių. ALB Melburno 
Apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Vaitiekūnas pasveikino susirinkusius, 
supažindino juos su susirinkimo tikslu 
ir į Mandatų komisją pakvietė Apy
linkės valdybos narius L. Rūbą. R. 1 
Samsoną ir I. Vilkšienę.

Kadangi Valdyba iš anksto gavo 
asmenų, galinčių dalyvauti ALB Krašto 
Tarybos suvažiavime sutikimą, tai per 
susirinkimą daug vargo nebuvo.

Neatsiradus daugiau kandidatų, 
susirinkimas į ALB Krašto Tarybos

Adelaidiškiai rinko ALB 
Tarybos atstovus

Australijos Lietuvių Dienoms artė
jant, kaip ir visuomet, visos ALB 
Apylinkės ruošiasi ir Krašto Tarybos 
suvažiavimui.

ALB Adelaidės Apylinkės atstovams 
išrinkti rugsėjo 20 dieną Lietuvių 
Namuose buvo sušauktas Nepaprasta
sis Visuotinis Susirinkimas. Susirinkimui 
pirmininkauti buvo pakviesta Viktorija 
Vitkūnienė, sekretoriauti - Antanas 
Šerelis.

Susirinkimą trumpu žodžiu ati
darydama, Apylinkės valdybos pir
mininkė Janina Vabolienė kvietė 
susirinkimo dalyvius įsipareigoti savai 
bendruomenei, jai atstovaujant bū- 
sintame Krašto Tarybos suvažiavime, 
šių metų gale. Suprantama, kad ne visi 
gali vykti į tolimesnes vietoves, dauge
lis yra įsipareigoję kituose tuo pat me
tu vyksiančiuose renginiuose ir todėl
negali dalyvauti suvažiavime, tačiau 
susirinkimo dalyviai galėjo parodyti 
didesnį entuziazmą. Nors susirinkime 
dalyvavo nemažas žmonių skaičius, bet 
šalia Valdybai anksčiau pasižadėjusių 
žmonių kandidatuoti į Krašto Tarybos 
suvažiavimo atstovus, susirinkimo 
dalyviai daugiau pasiūlymų nepatei
kė. Pasiūlyti atstovai buvo patvirtinti 
bendru plojimu. Apylinkės Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja naujiems Krašto 

Tarybos atstovams už sutikimą atsto
vauti Adelaidės Apylinkę 1998 m. ALB 
Krašto Tarybos suvažiavime.

ALB Adelaidės Apylinkės valdyba 
praneša, kad 1998 metų Krašto Tary
bos suvažiavime mus atstovaus sekan
tys asmenys:

Petras Bielskis, Saulius. Varnas, Ieva 
Pocienė, Martynas Pocius, Jūratė 
Grigonytė, Birutė Mikužienė, Romas 
Pocius ir Donatas Dunda. Šalia šių 
astuonių, susirinkimo išrinktų atstovų, 
Krašto Tarybos suvažiavime ex officio 
dalyvauja: PLB Seimo atstovė ir 
Apylinkės valdybos pirmininkė Janina 
Vabolienė, PLB Seimo atstovas ir 

Iš Adelaidės moterų veiklos
Lietuvių Katalikių Moterų Draugi

jos valdyba pasiliko ta pati 1998 - 1999 
metų kadencijai: pirmininkė ir pietų 
organizatorė - Salomėja Vasiliauskienė, 
sekretorė - Saulenė Pusdešrienė, 
iždininkė ir maldos organizatorė - Te
resė Gasiūnienė, renginiams - Birutė 
Budrienė ir Jovita Vosylienė, bažny
čios puošėja - Stefa Čiplienė, Draugijos 
turto globėja - Elena Baltutienė.
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suvažiavimą patvirtino sekančius 
bendruomenės narius: H. Antanaitį, A. 
Baltrukonienę, A. Butkutę, P. Cleveland, 
P. Kviecinską, D. Lynikienę, B. 
Prašmutaitę, A. Vyšniauskienę ir dr. K. 
Zdanių.

Šie Melburno bendruomenės nariai 
automatiškai (ex officio) įeina į ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimą: Melbur
no ALB Apylinkės valdybos pirminin
kas A. Vaitiekūnas, Jaunimo Sąjungos 
pirmininkė V. Jokubaitytė, AL Fondo 
pirmininkas A. Šimkus ir PLBS atsto
vas G. Žemkalnis.

Pirmininkas padėkojo visiems su
sirinkusiems ir pakvietė pasilikti 
diskusijų popietei.

A. Vyšniauskienė

Archyvo vedėjas Viktoras Baltutis ir 
PLB Seimo atstovas Vytautas Patupas.

Šiai susirinkimo daliai pasibaigus, 
bendruomenei rūpimais klausimais 
pranešimus padare keturių organiza
cijų atstovai. Valdybos atstovė prie 
MCC Sofija Kanienė suteikė smulkes
nės informacijos apie galimybes vyres
nio amžiaus asmenims gauti pagalbą, 
gyvenant savo namuose. Šiuo metu to
kia pagalba iš vyriausybės remiamos 
organizacijos Central Mission, naudo
jasi jau šeši lietuviai. Susidomėjusieji 
yra prašomi kreiptis į Valdybos atsto
vę.

Dr. Stasė Pacevičienė suteikė žinių
apie Sibiro tremtinių gyvenimą Lie
tuvoje; Ji taip pat informavo apie 
„ŠST“ komiteto jai patikėtą ir į Lietu
vą nuvežtą piniginę labdarą, kurią ji 
įteikė Vilniaus, Alytaus ir Druskininkų
Tremtinių draugijoms.

Tautinių šokių ir choro atsovai Ant.
Pocius ir Alfredas Vitkūnas patei

kė keletą įdomių žinių apie savo 
organizacijų veiklą ir ruošą Lietuvių 
Dienoms Geelonge.

Taip pat susirinkime netikėtai ap
silankęs Australijos Lietuvių Fondo 
pirmininkas Algis Šimkus iš Melburno 
padarė ALF veiklos pranešimą bei 
papasakojo apie lėšų paskirstymų, jų 
prašančioms organizacijoms.

Atrodo, kad trumpi organizacijų 
pranešimai visuotiniame susirinkime 
yra pageidautini, kadangi per juos 
sužinome apie visokeriopą mūsų 
bendruomenės veiklą. Adelaidės Apy
linkės Valdyba taria ačiū visiems 
organizacijų atstovams, paruošusiems 
įdomius pranešimus.

Ačiū susirinkimą pravedusiai pir
mininkei Viktorijai Vitkūnienei ir 
sekretoriui Antanui Šereliui už jų įnašą 
gerai praėjusiame susirinkime, o taip pat 
dėkojame visiems surinkimo daly
viams. ĄLg Adelaidės Apylinkės

Valdyba (Š.B.L.Z)

Šalia valdybos yra šios padėjėjos: 
ligonių lankytoja - Judita Nekrošienė, 
bažnytinių rūbų prižiūrėtoja - Pranė 
Horakienė, švaros palaikytoja - Stasė 
Bardauskienė.

Revizijos komisiją sudaro: Agota 
Kaminskienė, Leokadija Staugienė ir 
Zinaida Vencienė.

A. Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos Valdyba (Š.B.L. Ž.)

Diskusijų popietė Melburne
A. Vyšniauskienė

Turbūt pirmą kartą Melburne vyko 
tokia popietė. Susirinkome apsvarstyti, 
kokia linkme pasukti bendruomenės 
veiklą, kaip pagyvinti jos gyvenimą, ir 
kokios yra bendruomenės problemos.

Į šį pagalbinį Melburno Apylinkės 
komitetą įeina pirmininkas A. Vai
tiekūnas, M. Sodaitienė ir A. Vyš
niauskienė.

Pirmininkas pakvietė daug darbo 
lietuvybei paaukojusius bendruomenės 
narius: AL Fondo pirmininką A. Šimkų, 
Melburno tautinių šokių vadovę D. 
Antanaitienę, „Dainos“ choro dirigen
tę B. Prašmutaitę, kad pasidalintų jie 
savo mintimis su kitais bendruomenės 
nariais. Susirinkimui sekretoriavo A. 
Vyšniauskienė.

A. Šimkus: Į šį kraštą atvyko lietu
viai politiniai emigrantai. Jiems pir
moje eilėje rūpėjo atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Nuo to laiko praėjo 
50 metų - tai visa karta. Kurį laiką 
rūpinomės Lietuvos šalpa. Kyla klau
simas, kuria linkme savo veiklą mes 
turėtume pasukti daoar?

Dabartinę lietuvių bendruomenę 
sudaro didelė dalis čia gimusių ir 
brendusių bendruomenės narių. Jie 
nebeturi anų laikų tautinio idealizmo. 
Tačiau didžioji bendruomenės narių 
dauguma tebeturi tautinės kilmės jaus
mą, nors jis ir yra šiek tiek prislopintas 
šio krašto gyvenimo. Jiems Lietuva yra 
tolimas tėvų, senelių kraštas, o ne jų 
gyvenama gimtoji vieta.

Manau, kad šiuo metu svarbiausias 
vaidmuo yra savo istorinės kilmės 
pažinimas, dabartinės tautos padėties 
supratimas. Lietuva dabar visai kito-
kia, kokia ji buvo prieš karą ne tik 
ekonominėje, kultūrinėje, bet ir bendro 
gyvenimo srityse. Viskas pasaulyje 
įtaigojama tarptautinių srovių. Norė
dami pagyvinti bendruomenės gyve
nimą bei veiklą, mes neturime pamiršti 
ir minėtų faktų. Tenka prisiminti ir tai, 
kad dalis bendruomenės jau yra eko

nominiai emigrantai.
Taigi svarbiausia dabartinė veikla, 

ypač jaunosios kartos atžvilgiu, turi 
būti kultūrinė. Šioje srityje mes tikrai 
turime kuo pasididžiuoti. Tačiau labai 
svarbu, kad būtų išlaikyta aukšto lygio 
kultūrinė veikla. Prastos kokybės 
kultūrinė veikla nepritrauks jaunimo.

Niekas nestovi vietoje, tačiau mūsų, 
vyresniųjų, pareiga žiūrėti, kad prin
cipiniai mūsų lietuviškos kultūros dės
niai nežūtų su besikeičiančiomis 
sąlygomis. Nevengti kritikos ir ne- 
persaldinti tai kas yra gera. Mes dažnai 
pamirštame, kad mūsų jaunimas užau
gęs vakarietiškoje kultūroje ir plačiau 
bei giliau galvojantis, nei mes. Jis yra 
gana pastabus ir analitiškas. Kartais jis 
stokoja žinių, ir samprotauti gali su 
nepilna žinių baze. Mūsų, vyresniųjų, 
pareiga tas jų žinias papildyti, bet 
nesmerkti jų supratimo. Papildžius jų 
žinias, būtina duoti jiems laiko su jo
mis gerai apsiprasti, jas apsvarstyti ir 
tik tada leistis į diskusijas. Kartais 
jaunimo mąstysena yra prasmingesnė, 
nei mes, vyrenieji, norėtume pripažin
ti. Jei norime būti kritiški, tai ir patys 
turime būti gerai susipažinę su tema bei 
situacija ir turime įtikinti kitaip 
galvojant ius pagrįstais argumentais, 
bet ne su neoagrįsta kritika.

D, Antanaitienė: Labai džiaugiuosi, 
kad atsirado proga apsvarstyti mūsų 
bendruomenės problemas.

Su lietuvišku jaunimu dirbt; jau 
daugelį metų. Neseniai grįžome iš Lie
tuvos. Mačiau jų džiaugsmą, nepapras
tą susijaudinimą, pamačius tėvų ir se
nelių kraštą. Jie ir grįžę toliau nori 
dalyvauti lietuvių gyvenime, vėl 
aplankyti Lietuvą, mokytis lietuvių 
kalbos, susipažinti su Lietuvos kultūra. 
Dauguma mano jaunimo susirašinėja 
su Lietuvos jaunimu, arba vienas kitas 
su jais kalbasi per Internet.

Mums, vyresniems, tik atrodo, kad jie 
šoka, dainuoja, puotauja, gauna ap
mokamas atostogas, išnaudoja vy
resniuosius, pensininkus. Bet mes 
užmirštame, kiek laiko užtrunka pa
siruošimas. Pavyzdžiui, Jaunimo su
važiavimas. Juk jo paruošimas užtrun
ka 2 - 3 metus įtempto darbo, bendra
vimo. O po kurio laiko, po visų tų dai
nų ir šokių bei linksmybių “išsirita“ 
sąmoningai galvojantis jaunimas. Jūsų 
parama jaunimui yra neįkainojamas 
bendruomenės turtas.

Jaunimą labai domintų videovaka- 
rai. Dabar yra tiek daug gražių lietu
viškų videofilmų. Per juos jaunimas 
susipažintų su Lietuva, lietuviškais 
papročiais, tradicijomis ir t.t. Jaunimas 
mėgsta kartu pabūti, pabendrauti. Bū
tų gal visai įdomu, jei jie atsineštų, 
miegmaišius ir visi kartu, be abejo tam 
tikroje priežiūroje, žiūrėtų videofilmus.

Ruošti „Disco“ vakarus. Gal į juos 
dažniau apsilankytų ir neseniai iš Lie

tuvos atvykęs jaunimas?
Šeštadienio vakarais reikėtų atida

ryti Lietuvių namus, kad čia būtų ga
lima išgerti kavos puodelį, pasivaišinti 
pyragaičiu, ir, svarbiausiai, pabendrauti
vieniems su kitais. Būtų labai gerai, jei 
atsirastų žmonių, kurie peržvelgtų 
lietuvių bendruomenės sąrašus ir ten, 
kur yra 13 - 15 metų amžiaus jaunimo, 
nuvažiuotų į namus ir asmeniškai 
pakalbintų įsijungti į lietuvišką gy
venimą: tautinius šokius, skautus, 
sportininkus. Man teko girdėti, kad yra 
norinčių išmokti lietuvių kalbą, bet jie 
nenori laikyti abitūros egzaminų. Būtų 
gerai, jei atsirastų žmonių, kurie galėtų 
juos pamokyti.

Vyresnioji karta neturi pergyventi, 
kad remia jaunimą finansiniai. Daugu
ma mokosi, studijuoja, neturi pinigų, 
bet jie visada ateina padėti atlikti 
minėjimų programas, ruošia savo 
vakarones, koncertus.

Tėvai visada remia savo vaikus. Aš 
jau esu suaugusi, bet vis tiek mano ma
ma visą laiką padeda man ir netgi 
anūkams. Aš padedu savo vaikams. 
Taip radome, taip ir paliksime!

Būtų gerai iš Amerikos pakviesti kuin. 
Saulaitį, kuris daug dirba su jaunimu, ir 
jaunimas jį labai myli.

Reikia daugiau pritraukti naujai 
atvykusius lietuvius į mūsų tarpą. Kad 
nesigirdėtų mūsų bendruomenėje pa
sidalijimo į ,jūs ir mes“. Visi mes esa
me vienos lietuviškos šeimos nariai.

Būtina į savo tarpą priimti ir sve
timtaučius: žmonas, vyrus, draugus, 
drauges. Jie mielai įsijungtų į mūšų 
gretas.

B. Prašmutaitę: Siūlau nupirkti video 
įrengimus. Jau 1997 metais entuziastai 
buvo pradėję telkti lėšas. Galėtų pri
sidėti ir organizacijos. Vieną kartą

Nukelta į 5 psl.
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Prisiminti mirusieji rašytojai 
(Tęsinys iš praeito Nr.)'

Prelatas Petras Butkus
1914.1.9 - 1993.4.14

rašytojas Antanas Skirka
1914.4.23 - 1986.8.7

Galbūt atsitiktinai šių skaitymų 
rengėjai pavedė man pakalbėti apie 
prelatą Petrą Butkų ir apie savo gyve
nimo darbuotę karinėje profesijoje 
pasirinkusį AntanąJonąSkirką,betman 
toks sugretinimas atrodė lyg sąmonin
gai suplanuotas. Šių dviejų vyrų 
gyvenimai susilietė ne kartą, ėjo viena 
kryptimi, išpažino vienodus tautinius 
idealus.

Abu gimė tais pačiais keturioliktai
siais šio šimtmečio metais. Jie į gyveni
mą ėjo su pirmąja Lietuvos jaunimo 
karta, kuri pradėjo mokslus laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos mokyklose. 
Nuostabi buvo toji naujoji lietuvių kar
ta. Ilgalaikėje vergijoje tautos užtvenk
tos kūrybinės jėgos prasilaužė į tautos 
gyvenimą kaip tik šioje kartoje, ją kėlė 
ir nešė pirmyn. Šita lietuviškumo ban
ga, pilna savigarbos ir pasitikėjimo 
savimi, veržėsi augti, bręsti, išnaudoti 
turimus gabumus, ir atrasti gabumus dar 
savyje neatpažintus. Ta gyvoji banga 
nešė Petrą ir Antaną pasitikti savo 
gyvenimo paskirties. Abu jie anksti 
suprato, kad yra gimę būti vadais. Dėl to 
veržėsi į mokslą, kad daugiau žinotų, 
plačiau matytų ir būtų pajėgūs siekti 
šviesesnio gyvenimo Lietuvos žmo
nėms.

Petras - Žemaitijos sūnus, įstojo į 
kunigų seminariją, kad dėl jo kunigiš
kos veiklos velniui būtų neramu že
maičių žemėje. Antanas, išdidus su
valkietis, įstojo į Lietuvos kariuomenę, 
kad Lietuva būtų stipri, kad neramu 
būtų Lietuvos priešams. Laiko tėkmėje 
atsitiko taip, kad abu tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, tame pačiame Tauragės 
mieste. Kunigas Petras Dragūnų pulke 
kapelionu, liktinis vyresnysis pus
karininkis Antanas - 7 - tame Žemaičių 
kunigaikščio Butegeidžio pulke raš
tininku ir ginklininku.

Abu sėdėjo kalėjime. Sėdėjo be kal
tės. Vien už tai, kad nepasidavė Lietu
vos užkariautojų norams. Mes, kurie 
nesėdėjome priešų kalėjimuose, ne-

Atkelta iš 4 psl.

mėnesyje parodyti lietuviškus vi
deofilmus. Prie įėjimo galima būtų im
ti ir po porą dolerių.

Būtų labai pravartu įsteigti „web
site“ internete. Sudaryti visų kartų 
komitetą; jaunimo, viduriniosios kar
tos ir vyresnio amžiaus. „Jaužinios“ ir 
latviai turi Australijoje savo „website“.

Būtų labai gerai organizuoti lietu
viškų rankdarbių, virimo ir kt. užsiė
mimų grupę. Susirinkti kas 2-3 mėne
siai. Tai galima būtų organizuoti net ir 
privačiuose namuose.

1999 metai yra Jungtinių Tautų 
Vyresnių žmonių tarptautiniai metai. 
Per mos metus būtų galima surengti 
vyresnių žmonių pagerbimą už jų 
praeityje atliktus ir dabar atliekamus 
darbus per Australijos Dieną, pensi
ninkų susirinkimo ar šiaip kokios 
vakaronės metu. Tarptautinių vyresnių 
žmonių metų šūkis yra:’ Gyventi vi
suomenėje, kuri yra visoms kartoms“.

Prelatas Petras Butkus, MBE

galime pilnai suprasti jų, kaip kalinių, 
išgyvenimų baisumo. Patirtos kančios 
tik labiau užgrūdino jų vyrišką charak
terį. Abu atvyko į Australiją 49 - taisiais 
metais ir kurį laiką gyveno ir dirbo, ir 
lietuviška veikla rūpinosi Bathursto 
pereinamoje stovykloje. Abu apsigy
veno Sydnėjuje. Juos rišo vyriška 
draugystė ir panašūs norai gyventi ir 
dirbti Lietuvai.

Matydamas jų lietuviškos veiklos 
išsišakojimus čia, Sydnėjuje, aš vis 
pagalvodavau, kad juodu yra legen- 
darinių priešistorinės Lietuvos vado
vų Prutenio ir Vaidevučio dvasiniai 
įpėdiniai. Kaip galbūt iš istorijos ži
note - Romėnų legendose yra mini — 
mos lietuvių kilmės brolių Prutenio 
ir Vaidevučio asmenybės. Prutenis bu
vo krivių krivaitis, tautos vyriausias 
kunigas. Vaidevučiui teko valdovo rolė 
rūpintis tautos gerove ir saugumu.Taip

Galėtume surinkti medžiagą ir Ade
laidės Archyvui. Jie prašo, kad kas nors 
aprašytų veiklius bendruomenės narius 
iš Melburno. Arba išleisti sekantį 
„Metraščio“ tomą.

Būtų gerai, kad būtų sudarytos sąly
gos Lietuvių namuose pirkti Austra
lijoje naujai išleistas knygas.

Netrukus sueis 50 metų, kai įsikūrė 
Australijos lietuviška bendruomenė. Per 
Australijos dieną ar karalienės gimimo 
dieną būtų galima apdovanoti meda
liais nusipelniusius bendruomenės 
narius.

Ar nebūtų gerai nupirkti autobusiu
ką, kadangi jo nuoma labai brangi, o 
mūsų bendruomenėje yra daug vyresnio 
amžiaus žmonių, kurie negali nuva
žiuoti patys tolimesnius atstumus. 
Pavyzdžiui, kiek daug būtų norinčių 
nuvykti į Lietuvių Dienas Geelonge, 
bet kelionė jiems per tolima.

(Tęsinys sekančiame numeryje) 

mūsų Prutenis buvo kun. 
ko ir rikiavo Lietuvos žmones prie Die
vo altoriaus ne vien tik jų sielų gerovei. 
Jo pagrindinė pastoracijos mintis buvo 
ta, kad tikėjimas stiprina' lietuvybę, ir 
kad lietuvybė stipriausias šaknis turi 
tik religijoje. Suburti žmones prie 
altoriaus, tuo pačiu žygiu suburti juos ir 
prie Tautinės vėliavos. Kad kun. Petro 
eitas pastoracinis kelias buvo teisingas, 
supratome tik jo netekę.

Mūsų Vaidevutis - vyr. puskarininkis 
Antanas rūpinosi išeivių tarpe palaikyti 
karinės jėgos ir kardo garbę ir jų 
reikalingumo supratimą, nes karinės 
jėgos ir kardas gina tautą ir tikėjimą. 
Lietuvis, buvęs karys, gerbia laisvės 
kovas kovojusių veteranų narsumą ir 
pasiaukojimą. Ir kiekvienas lietuvis, jei 
jis siekia laisvės savo tautai, savo ko
vai semiasi jėgų, minėdamas Lietuvos 
karo žygius ir pergales. Jei gerbi savo 
tautą, jei kovoji užjos laisvę, esi doras 
žmogus. Tokia buvo Antano gyvenimo 
filosofija.

Apie tų dviejų žmonių veiklą vi
suomenėje, kol jie buvo gyvi, mes daž
nai giriančiai ar peikiančiai pa
kalbėdavome. Bet apie tai, kad juodu iš 
pašaukimo rašytojai - niekas nekalbėjo, 
nebent artimiausieji jų draugai.Tačiau 
svarbiausioji jų gyvenimo esmė buvo jų 
rašytojiškas pašaukimas. Jie turėjo 
talentą. Jie savyje augino mintis, kokių 
kiti nemąsto. Jie turėjo idėjų, reikalin
gų lietuviams ir darbą dirbant, ir šven
tes švenčiant. Jie mokėjo savo mintis

Antanas Skirka jaunystėje.
išreikšti rinktiniais žodžiais, kurie 
magišku kūrybos būdu tuščią popie
riaus lapą paversdavo gyvosios dvasios 
šviesos ir šilumos nešėju. Dėl tų gyvo
sios dvasios ženklų ir šviesos šiandien 
mes apie juos su pagarba kalbame.

Prelatas Petras Butkus buvo poetiš
kos dvasios vyras. Lyriškų nuotaikų 
žmogus. Save vadino gamtos vaiku.. 
Mylėjo gyvenimą ir žmones. Tik ne vi
si žmonės jį užtenkamai mylėjo. Mėgo 
būti su jaunais, kol buvo jaunesnis. 
Liūdėjo su raudančiais, linksminosi su 
besilinksminančiais. Tačiau savo 
raštuose jis nieko nerašė grynai pa
saulietiškam reikalui. Jis rašo kaip Die
vo vaikas, kaip savo protu ir talentu 
Dievo reikalą atstovaująs žmogus. 
Gražiausioji jo kūrybos dalis yra jo 
religiniai ir šventiniai straipsniai 
„Tėviškės aiduose“ ir skautiškame 
„Tėvynės židinyje“. Giliai poetišku

Petras. Jis rin- žodžiu skambėdavo jo pamokslėliai 
kalėdinėse radijo valandėlėse ir didžių
jų bažnytinių tautinių švenčių pamoks
lai šventovėje.' Knygoje „Tautų šven
tovės“ jis susižavėjusiomis akimis 
žvelgia į Dievo pasaulį ir lyriškais

išsisakymais piešia, kaip jo jaunos die
nos linko kunigystėn, ir koks didelis 
džiaugsmas nušvietė jo širdį, ją pa
siekus. Keliaudamas per svetimus 
kraštus, lankydamas mokslo draugus ir 
pažįstamus dvasiškius ar pasauliečius, 
jis vis ilgiau sustoja katalikų katedro
se. Aplanko ir kitų tikėjimų šventyk
las, žavisi jas puošiančiais meno kū
riniais. Tuose kūriniuose jis matė tautų 
pastangas užmegzti ir išlaikyti ryšį su 
Dievybe. Dėl lyriško ir vaizdingo sti
liaus, dėl autoriaus mokėjimo suderinti 
asmeniško gyvenimo momentus su 
žmonijos, tikinčios žmonijos, pa
stangomis amžiais išliekančiais sa
kralinės architektūros kūriniais pra
kalbinti Dangų, prelato Petro Butkaus 
knyga „Tautų šventovėse“ yra bran
gintina, nepasenstanti knyga.

Rašytojas Antanas Skirka ir išeivi
joje neprarado savo kareiviškumo. Vy
rų būryje buvo aiškiai pamatomas, ir 
nepažįstantieji laikydavo jį buvusiu 
karininku. Jo dvasia ir palinkimai taip 
pat buvo kariškai sustyguoti. Raštų sti
lius vyriškai kietokas, tiksliai aiškus ir 
suprantamas. Kariškai jo pasaulėjautai 
pagrindus padėjo senelis, kurio namuo
se Antanas užaugo. Tas senelis buvo 
galbūt paskutinis, žinąs daug senovės 
istorijos atstikimų pasakotojas. Įvedus 
krikščionybę ir panaikinus krivių ir 
vaidilų luomą, turintieji gerą atmintį 
žmonės iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas 
perduodavo senovės žinias ir moky
mus, kuriuos anksčiau skelbdavo 
vaidilos. Toks pasakotojas buvo Anta
no senelis. Senelio dažnai pasakojamos 
Sūduvos krašto pasakos, legendos ir 
padavimai Antanui buvo akstinas 
išsiugdyti savyje tokį būdą, kokiu 
pasižymėdavo gerieji legendų didvy
riai. Tarnaujant kariuomenėje jo pa
triotinė laikysena dar labiau sutvirtėjo, 
plačiau susipažinus su istorijos vei
kalais ir persiimant auklėjamąja kariš
ka dvasia.

Kaip rašytojas Antanas išaugo Aus
tralijoje. Jo kūrybą spausdino kariškoji 
ir mūsų vietinė spauda. Jis jautė pareigą 
rašyti, nes buvo patyręs, kad lietuviš
kas kūrybos žodis stiprina tautos kultū
rinį lygį ir padeda išeivijos lietuviams 
išlaikyti gerąsias lietuvio būdo savy
bes. Svarbiausios Skirkos knygos yra 
„Kur bėga Šešupė“, „Ilgiuosi tavęs“, 
„Tu esi nepamirštama“ ir „Mintimis į 
tėvynę“. Antano Skirkos kūryba apima 
plačius pažinimo ir vaizdavimo ho
rizontus: legendas ir senovės nutiki
mus Sūduvoje, nepriklausomosios 
Lietuvos žmonių gyvenimo vaizdus, 
kalėjimo išgyvenimus, pasakojimus 
apie pabėgėlių gyvenimą Vokietijoje. 
Savotiškai įdomūs yra paveikslai Aus
tralijos, pažintos čia gyvenimą kuriant, 
matytos kelionėse per egzotiškus 
gamtovaizdžius, susitinkant su nema
žiau egzotiškais australais. Tuose 
epizoduose autorius, jausdamasis 
pranašesniu europiečiu, ieško links
mesnių prošvaisčių australiškoje nuo
bodybėje.

Jo knygose mes, senoji karta, ran
dame daug brangintinų ir širdžiai ar
timų dalykų.

Juozas Almis Jūragis
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J. Palaitienės darbai parodose
Dailininkė Jasonia Talaitis atsiuntė 

mums paskutinių dviejų savo darbų 
nuotraukas ir pranešė, kad šie darbai šį 
mėnesį bus išstatyti Sydnėjaus ir 
Melburno galerijose.

Dailininkė rašo, kad prieš pradėdama 
Sydnėjaus arkivyskupo kardinolo 
Edward Clancy portretą, ji kelis sykius 
su juo kalbėjosi ir tai buvę įsimintini 
susitikimai. Tai jau antras jos tapytas 
kardinolo portretas. Praeitais metais Jo 
Eminenciją ji nutapiusi oficialiuose 
Australijos katalikų universiteto dra
bužiuose. Kitas J. Talaitis darbas 
vaizduoja aborigenų lyderį Patrick 
Dodson.

1998 metų „Portia Geach Memorial 
Award“ būsiąs atidarytas Sydnėjuje 
spalio 16 d., o 1998 - ųjų „Doug Moran 
National Portrait Prize“ paroda būsian
ti atidaryta Melburne spalio 30 dieną ir 
veiks iki lapkričio 10 dienos. Skiriamos 
100 000 dydžio premijos (J. Palaitis ją 
laimėjo 1994 m.). "MJ*." inf.

Jasonia Palaitis. "Patrick Dodson, 
Yawuru genties vyras". Aliejus ant 
drobės, 1998. Apdovanotas "Žiūrovų 
pasirinkimo” ("Salon des Refuses") 
premija. Paveikslas buvo vienas iš fi- 
nalistųl 9/8 DougMoran nacionalinėje 
portretų parodoje. -----►

Vilnijos 
mokyklose

Šį rugsėjį Vilniaus bei Šalčininkų 
rajonuose Vilniaus apskrities viršininko 
administracija įsteigė devynias švietimo 
įstaigas: 5 pradines, 1 pagrindinę mokyklą, 
2 darželius, 1 parengiamąją klasę. Apie 
sunkumus steigiant mokyklas, vietos val
džios pasipriešinimą žiniasklaida in
formavo vasaro pabaigoje. Vakar apskri
ties viršininko administracijoje vykusioje 
spaudos konferencijoje gausiai susi
rinkusiems žurnalistams apskrities vir
šininkas Alis Vidūnas papasakojo apie 
nuveiktus ir ateities planus.

A. Vidūnas sakė, kad ne tik steigiamos 
naujos mokyklėlės, bet ir remontuojamos 
anksčiau įkurtos. Ir naujose yra ką tvarky
ti, nes dažnai nuperkami, išnuomojami 
apleisti pastatai. Kitais metais, o gal net šį 
rudenį planuojama pradėti statyti naują 
Kalvelių vidurinę mokyklą - dabar joje 
dirbama dviem pamainomis. Statybą ža
da remti JAV Lietuvių Bendruomenė. Bus 
statomos nedidelės pagrindinės mokyk
los Lavoriškėse, Karvyje. Šiemet Lavo
riškėse atidaryta pirmoji pradinės mokyk
los klasė, vaikai ir mokytoja įsikūrė priva
čiame name. O Karvio pradinę priglaudė 
klebonija. Dabar kapitaliai remontuoja
ma Turgelių pagrindinė mokykla. Šiemet 
turėtų prasidėti Rudaminos darželio re
montas. Bus remontuojamos, plečiamos, 
ne tik Vilniaus bei Šalčininkų, bet ir kitų 
apskrities rajonų švietimo įstaigos.

Vilniaus ir Šalčininkų rajonų lietuviš
kų mokyklėlių mokytojams stengiama
si nupirkti tarnybinius butus. Šiemet nu
pirkti du butai Akmenynėje, po butą Mic
kūnuose ir Turgeliuose.

„Mus kaltina, kad steigiame mokyk
las keliems mokinukams, bet juk negali 
iškarto ateiti daug ", - sakė apskrities vir
šininko patarėjas švietimo klausimais Jo
nas Endriukaitis. Paprastai į tik įkurtas

"Mūsų Pastogė" Nr.41 1998.10.19 psl.

Dailininkė Jasonia Palaitis savostud-
ijoje Sydnėjuje su kardinolo Edward 
Clancy portretu.

mokyklas ateina keletas ar keliolika 
vaikų, po dvejų metų jų skaičius išauga 
dvigubai. Puikus Turgelių pagrindinės 
mokyklos pavyzdys: per šešerius metus 
mokykla išaugo nuo 8 iki 65 moksleivių. 
„Kai 1992 m. įkūrė lietuvišką pradinį 
mokyklą, kaime šaipėsi iš tų, kurie savo 
vaikus į ją leidžia, nes žmonės nematė 
perspektyvos - kur po pradinės? - pasa
kojo Turgelių mokyklos vedėja Aušra 
Maskoliūnaitė. - Pirmaisiais metais į pir
mą klasį ateidavo po 1 -2 mokinius. Pra
ėjus ketveriems metams, apskritis įsteigė 
pagrindinį. Dabar į pirmą klasį susiren
ka apie dešimtį mokinių. Labai laukia
me lietuviško darželio, nes tai būtų 
mokyklos pamatas. Iš lietuviško darželio 
vaikai eitų į lietuvišką mokyklą

Lietuviškas Vilniaus ir Šalčininkų ra
jonų mokyklas lanko 31% visų šio krašto 
moksleivių. Atgimimo pradžioje šis 
skaičius buvo gerokai mažesnis, nes, anot 
Regioninių problemų ir tautinių mažumų 
departamento direktoriaus Remigijaus 
Motuzo, tuomet buvo suskubta steigti 
lenkiškas klases. Į poreikį mokyti vaikus 
lietuviškai rajonų valdžia neatsižvelgė. 
„Nors įkurtų lietuviškų mokyklų sąrašas 
ilgas, pernai Vilniaus krašte lenkiškų 
mokyklų buvo 91, lietuviškų - tik 49“, - 
sakė R. Motuzas.

Šiuos skaičius kaip vieną iš argumen
tų, kodėl reikia steigti kuo daugiau lie
tuviškų mokyklų, apskrities viršininko 
administracijai, Vyriausybei, kitoms 
valdžios institucijoms pateikia „Vilnijos“ 
draugija. „Vilnijos“ duomenimis, šilais 
mokslo metais tėvai prašė įsteigti nei 25 
švietimo įstaigas. Administracijos atstovai 
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Penkeri lito gyvenimo metai
(Tęsinys iš praeito ,ąM.P.“ nr.)

1994 m. kovo 30 d. LR Vyriausybės 
nutarimas nustatė, kad tia^inė valiuta, 
yra JAV doleris, oficialus lito kursas: 4 
litai už 1 JAV dolerį. Kursas nepakitęs 
iki šiandien.

Dalį piniginių ženklų, pasirodžiusių 
pirmąją lito įvedimo dieną, mes te- 
benaudojame. Tai 100 litų banknotas ir 
visos centų monetos.

Lietuvos banko iniciatyva visos pir
mos laidos lietuviškos monetos yra 
išleistos kaip suvenyrinis rinkinys ža
lios spalvos dėkle su Lito komiteto na
rių parašų faksmilėmis.

1993 m. gruodžio 10 d. į apyvartą 
buvo išleisti 1993 m. laidos 5 ir 50 litų 
vertės banknotai, 1994 m. sausio 25 d. -
1993 metų laidos 2 ir 20 litų banknotai,
1994 m. kovo 1 d. -1993 metų laidos 10 
litų ir 1994 m. laidos 1 lito banknotai. 50, 
20, 10 litų banknotai pakeitė tos pačios 
nominalios vertės 1991 metų laidos 
banknotus. Išorine išvaizda jie nedaug 
tesiskiria nuo savo pirmtakų, tačiau bu
vo žymiai geresnės kokybės: spausdin
ti giliaspaude, turi daugiau apsaugos 
požymių. 5,2 ir 1 lito banknotai pakeitė 
ir išstūmė iš apyvartos tų pačių nomi
nalų monetas.

Visus 1993 ir 1994 metų laidos 
banknotus tebenaudojame iki Šiol. Ta
čiau šalia jų turime ir 1997 metų laidos 
10 ir 20 litų banknotus. Jų piešinys 
praktiškai nesiskiria nuo ankstesniųjų, 
tačiau be jau įprastų apsaugos priemo
nių (apsauginio siūlelio, įvairiaspalvių 
plaušelių ir kt.), yra naujas atpažinimo 
ženklas akliesiems - atitinkamai vienas 
ir du apčiuopiami trikampėliai, ele
mentai, skirti apsaugoti nuo spalvoto 
kopijavimo. Skiriasi 20 litų banknoto 
vandenženklis - ne Vytis, kaip kituose, o 
Maironio portretas. Šalia ankstesniųjų 

. turime ir 1997 metų laidos 50, 20 ir 10 
centų vertės monetas. Jos yra didesnės 
už senąsias bei aiškiau skiriasi viena 
nuo kitos dydžiu.

1991 metų laidos šių monetų diamet
rai atitinkamai yra 21 mm, 17,5 mm, 16 
mm. 1993 m. laidos - 23 mm, 20,5 mm, 
17 mm. Ir paskutinis apyvartoje pasiro
dęs - 200 litų banknotas. Jo idėja nėra 
nauja. Dailininkas Rytis Valantinas šio 
banknoto projektą, nedaug tesiskiriantį

teigia, kad netikslingakiekviename kaime 
kurti po mokyklą, geriau vaikus vežioti 
autobusiukais. J. Endriukaitįs.isakė, kad 
šiemet iš aplinkinių kaimų vaikai bus 
vežami į Turgelių, Butrimonių, Juodšilių 
mokyklas. Bet kol kas autobusiukus tik 
planuojama pirkti. Nomeda Gaižiūtė

(, .Lietuvos aidas“) 

nuo pasirodžiusio banknoto, konkursui 
pateikė dar 1991 m. Ilgai laukęs savo 
eilės banknotas pasirodė net su 18 
apsaugos požymių. Naujovė - ho
lograminė metalizuota juostelė su 
pasikartojančiu užrašu 200 LTL, kopi
joje tampanti juoda. Vandens ženklas - 
Vydūno portretas.

Kolekcinės monetos
Be jau aptartų piniginių ženklų per 

penkerius lito gyvavimo metus išleista 
net 15 proginių bei jubiliejinių monetų, 
dar vadinamų kolekcinėmis, ir nė vieno 
banknoto. Daugelis jų pagamintos 
išsaugant vaizdo kontrastą, derinant 
blizgantį paviršių su matiniu. Monetas 
sukūrė dailininkai: Petras Garška, Leo
nas Pivoriūnas, Petras Gintalas, Antanas 
Žukauskas, Giedrius Paulauskas, Petras 
Mazūras, Vladas Vildžiūnas, Rimantas 
Eidėjus, Algirdas Bosas.

Pirmosios proginės 10 litų monetos, 
skirtos S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 
per Atlantą 60 - sioms metinėms, gimimo 
data nedaug skiriasi nuo lito įvedimo 
datos. Ji išleista 1993 m. liepos 16 d. 
Kita moneta, taip pat 10 litų nominalo, 
išleista popiežiaus Jono Pauliaus II 
apsilankymo Lietuvoje proga. 1994 m. 
Pasaulio lietuvių dainų šventė įamžin
ta vėlgi 10 lirų proginėje monetoje. 
1995 m. pasirodė trys kolekcinės 
monetos: 10 litų penktųjų Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių proga, 50 litų - 
skirtų Lietuvos nepriklausomybės at
sikūrimo penkmečiui paminėti, 50 litų - 
išleistų Mikalojaus Konstanto Čiurlio
nio gimimo 100 - sioms metinėms 
paminėti. 1996 m. pasirodė 50 litų 
moneta, Sausio 13 - sios kovų už Lietu
vos laisvę atminimui, 50 litų moneta - 
skirta XXVI olimpinėms žaidynėms 
Atlantoje prisiminti ir dvi monetos iš 
serijos „Lietuvos valdovai“: 50 litų su 
karaliumi Mindaugu bei 50 litų su 
Lietuvos Didžiuoju kunigaikščiu Ge
diminu (seriją numatoma tęsti).

1997 m. buvo minimas lito ir Lietu
vos banko 75 - metis. Šį jubiliejų įamži
no 1 lito moneta, pagaminta iš dviejų 
skirtingų rūšių metalo: vario nikelio 
lydinio ir labai aukštos prabos (999,9) 
aukso. Tai vienintelė auksinė lito mo
neta, įskaitant ir prieškarinį laikotarpį. 
Be to, 1997 m. nukaltos dar dvi monetos: 
50 litų, skirta lietuviškos knygos 450 - 
sioms metinėms ir 50 litų karaimų ir 
totorių įsikūrimo Lietuvoje 600 - sioms 
metinėms paminėti. ' Pati paskutinė 
jubiliejinė moneta išleista jau šiais 
metais. Tai 50 litų moneta, skirta A. 
Mickevičiaus 200 - sioms gimimo 
metinėms. Turbūt reikėtų keletą žodžių 
tarti ir apie monetą, kuri buvo nukalta, 
bet iškilus tam tikroms problemoms, taip 
ir neišėjo į gyvenimą. Tai 1994 m. 
Lilehamerio olimpiadai skirta moneta.

Visos proginės 10 litų monetos 
pagamintos iš vario - nikelio lydinio, 50 
litų - sidabrinės (praba 925). Didžiausiu 
tiražu (40 000) išėjo moneta, skirta 
Pasaulio lietuvių dainų šventei, ma
žiausiu - auksinė moneta (1 500). Visų 
kitų tiražas svyruoja nuo 4000 iki 10000 
vienetų.

Šiuo metu vis dažniau pasigirsta 
diskusijos dėl lito ateities. Kad ir kaip 
būtų, šios sukakties proga norėtųsi 
palinkėti, kad į Europą ateitume turėda
mi stabilią ir patikimą nacionalinę 
valiutą.

"Kauno diena".
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (18) f Mūsų mirusieji f

Bronius Žalys

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
Jis - didelis akmuo - maždaug metro 

aukščio ir pusantro metro pločio stovi 
lauko viduryje. Pažymėta, jog tai 
„Geografinis Europos centras - 50 54' x 
25 19*“. Viduryje - aštuoniakampė 
žvaigždė, rodanti pasaulio šalis; jį pa
pildo angliškas užrašas. Žodžiu, esi 
patikintas, jog tikrai esi Europos šir— 

į 

dyje. Aplink nepaprastai gražios 
apylinkės, nors prie jų privažiavimo ir 
nėra. Atrodė, kad tą dieną tik mes vieni 
tuo centru tesidomėjome. Savo „at
radimą“ palaistę bičiulės Genutės at
vežta kava, grįžome atgal į Vilnių, prieš 
tai spėję dar apžiūrėti Vilniaus San- 
tariškių medicininį kompleksą, regis, 
užimantį visą šį priemiestį.

Nebuvome įėję į tą kompleksą, nei į 
pastatus (negi trukdysi rimtą gydytojų 
darbą?), bet keliaukščiai jo pastatai, 
sumūryti iš rusvų plytų, atrodė tikrai 
imponuojančiai. Čia gydoma tuber
kuliozė, vaikų ligos ir beveik kiekvie
na kita žmogiška liga. Kompleksas 
pradėtas statyti 1977 metais, tačiau 
statyba tebetęsiama - statomi nauji 
pastatai.

• • •
1998.08.09. Sekmadienio rytą nu

ėjome į Sereikiškių parką, kur vyko 
spaudos ir televizijos išgarsinta mugė 
„Vilniaus dienos‘98“. Tai tik jos pra
džia, mugė vyks visą savaitę. Tik įėjus, 
mus pasitiko kaimo kapelos orkestras 
„Velniai“ ir visokios kaukėtos pabai
sos, kurių vyriausia, kaip vėliau 
supratome, buvo „gandras“ - šios mu
gės simbolis.

Mugė tarptautinio pobūdžio. Čia 
dalyvavo kone visos Lietuvos tautinės 
mažumos ir iš svetur atvykusieji - 
armėnai, graikai, lenkai (pardavinėję 
verbas), prancūzai, rusai, švedai, 
vokiečiai, totoriai. Dar neatvyko čigo
nai, nedalyvauja, matyt kviesti, žydai ir 
baltarusiai. Į atidarymą atvyko sostinės 
meras R. Paksas (kažkieno užsiundy
tas ir prie manęs prišoko TV reporte
ris, teiraudamasis, ko čia aš, „aus- 
traliokas“, ieškau. Teko aiškintis!..).

Mugė, nežiūrint tą dieną protarpiais 
pilančio lietaus, vyko labai šauniai. Par
ke pastatytose palapinėse vyko gana 
gyva prekyba, susirinkusius linksmino 
net kelios kapelos, atskirose didžiulėse 
palapinėse linksmas dainas dainavo 
chorai, šoko tautinių šokių grupės. 
Beveik kiekviena tautybė stengėsi 

pristatyti apsilankiusiems save ir savo 
gaminius. Vieni tai darė žodžiais ir 
mostais, kiti dalino spausdintus lape
lius ir t.t.

***

Jau kuris laikas ankstyvesnės išei
vių spaudos klausimais susirašinėjau 
su žurnalistu Damijonu Šniuku. Šian
dien, rugpjūčio 12 - ąją, ir susitikome.

Kavinėje, prie kavos puodelio aiš
kinomės Australijos lietuvių ir kitos 

spaudos intrikacijas,, o vėliau, p. Sniu- 
kui pasiūlius, įškilome į niekada 
nepabostantį Vilniaus senamiestį, kuris, 
jį pažįstančiam aiškinant, sušvito dar 
įdomesnėmis varsomis, nei matėme jį 
anksčiau savo vienišų klajonių metu.

Pradėjome nuo Žurnalistų sąjungos 
rūmų Vilniaus gatvėje. Jų tik mažą dalį 
naudoja Žurnalistų sąjunga. Kita dalis 
nuomojama įvairiems klientams. Iš čia 
pasukome vėl į ne kartą išvaikščiotas 
senamiesčio gatves. Kur nepažiūrėsi - 
XIV, XVII a. rūmai, daugumoje 
atnaujinti, perdažyti, atrodo tikrai ža
viai. Gaila tik, kad dar ne visi sena
miesčio pastatai atnaujinti.

O bažnyčių, bažnyčių senajame 
Vilniuje! Dar einat Vilniaus gatve į mus 
stiebėsi visa eilė religinių pastatų: 
Benediktinų vienuolynas, Šv. Kotry
nos bažnyčia, Šv. Ignoto bažnyčia ir 
jėzuitų noviciatas. Dominikonų gatvės 
kampe - dominikonų Šv. Dvasios 
bažnyčia ir vienuolynas. Pranciškonų 
gatvėje - senutė, labai apleista Šv. 
Pranciškaus bažnyčia, statyta XV - jo 
amžiaus pradžioje, ir vienuolynas. 
Buvome įėję į šios didokos bažnyčios 
vidų. Didingas pastatas dabar bando
mas atremontuoti. Prie durų senas 
užrašas: "Eclesia venerabilisima - 
Labiausiai gerbiama“. Tai viena iš 
labiausiai apleistų bažnyčių Vilniuje. 
1864 metais rusai ją buvo uždarę, jos 
patalpose įrengė archyvus. 1995 metais 
bažnyčia grąžinta pranciškonų ordinui. 
Sakoma, kad senąjame Vilniuje esama 
40 bažnyčių. Ar jų tiek tikrai yra, neži
nau, suskaičiuoti jas sunku! Tačiau jų 
tikrai labai daug. Šalia šios bažnyčios - 
Mokslų ir technikos rūmai, po kuriuos, 
mūsų vadovo dėka, taip pat teko 
pavaikščioti. Dalis rūmų labai gražiai 
restauruota, juose įsikūrusios įvairios 
įstaigos.

***

Sekantį pirmadienį, rugpjūčio 17 
dieną, žurnalisto Domo Šniuko dėka, 
susitikome prie Lietuvos nacionalinės

Skaudžią netekties valandą mirus
A. f A. Eleonorai Petrukėnienei, 

visa Pertho lietuvių bendruomenė ir ALB Apylinkės valdyba nuošir
džiai užjaučia dukteris Dalią ir Laimą bei jų šeimas.

ALB Pertho Apylinkė

Klaidos atitaisymas

t A. Marijos Intienės
J prisiminimui

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.
J. Donėla

Padėka
Tariame nuoširdų ačiū visiems prisidėjusiems prie atsisveikinimo 

su mūsų mylima
Žmona, Mama, Močiute

a.a. Meilute - Regina Eimutiene.
Dėkojame prelatui dr. Pr. Daukniui už palaiminimą ligoninėje, 

bažnyčioje pravestą Rožinį, atlaikytas gedulingas šv. Mišias ir maldas 
kapuose. Vincui Daniui ir Ritai Mačiulaitienei už jautrias giesmes, 
MSMD - jos pirm. p. Jonei Žalkauskienei ir broliui Algiui Šėkui už 
gražius atsiveikinimo žodžius, p. Bronei Staugaitienei tautiniuose rū
buose budėjusiai prie Velionės karsto, visiems gausiai dalyvavusiems 
šv. Mišiose ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą. MSMD - jos na
rėms ir talkininkėms už gražiai paruoštus gedulo pietus.

Dėkingi esame už gėles ir aukas vietoje gėlių Lietuvos našlaičiams 
ir šv. Mišioms. P. D. Simankevičienei ir Algiui Liubinui už nekrologus 

lietuvių laikraščiuose, taip pat visiems, pareiškusiems užuojautas as
meniškai, ryšio priemonėmis ir per spaudą. Visa tai mums suteikė 
dvasinės stiprybės ir paguodos liūdesio metu.

Stasys, sūnūs Sigitas ir Valdas su šeima

Martyno Mažvydo bibliotekos ir, jam 
vedant, pasukame į šių rūmų gražuoles 
sales. Prieš tai teko praeiti per specia
lius aparatus, turbūt tikrinusius ar esa
me patikimi lankytojai. Rūmuose nuo 
1919 metų kauptas ir tebekaupiamas 
rašytinis mūsų tautos turtas. Po šio ra
šyto - spausdinto lietuviškojo žodžio 
šventovę mus išvedžiojo Lietuvių kal
bos publikacijų centro vadovė p. Silvija 
Vėlavičienė.

Pati biblioteka, nors Vilniuje įsteigta 
dar 1919 metais, netrukus buvo išgaben
ta į Kauną, ir tik 1963 metais, pastačius 
jai tinkamą specialų pastatą, buvo vėl 
atkelta į Vilnių. Tautinės bibliotekos 
vardas jai suteiktas tik 1989 metais. Nors 
sovietinės okupacijos metais biblioteka 
perkentėjo aršią sovietišką cenzūrą, vis 
tik ji augo ir ypač auga dabar. Bibliote
ka šiuo metu savo fonduose turi 2 914 
449 knygas ir įrištus periodinius leidi
nius, 70 018 rankraščių, 70 018 
mikrofilmų, 1 456 816 - kitų spausdi
ntų, įskaitant žemėlapius, spausdintus 
muzikos tekstus ir t.t. Bibliografinė 
kolekcija turi 4 392 622 egzempliorius. 
Bibliotekoje dirba 614 žmonių.

Biblioteka savo kolekcijoje turi visą 
eilę 15 - 17 - 18 - 19 - 20 amžių retų 
knygų, kurių dalis išdėstyta specialiuo
se stenduose, tam skirtose patalpose, su 
atitinkamais paaiškinimais. Čia di
džiuojasi ir Daukšos „Postilė“ (XVI a), 
katekizmas senąja prūsų kalba iš 1545 
metų (jų, kiek žinoma, pasaulyje yra 
išlikę tik du egzemplioriai), Sirvydo 
žodynas, pirmoji K. Donelaičio „Metų“ 
laida, vysk. M. Valančiaus, Maironio 
raštų pirmosios laidos, „Aušros“, 
„Varpo“ komplektai, vienas iš dviejų 
išlikusių kun. Strazdelio giesmynų - 
„Giesmės svietiškos ir šventos“, iš

leistų Vilniuje 1814 metais. Tarp kitų 
pasaulio lietuvių leidinių čia turimas ir 
pilnas „Mūsų Pastogės“ komplektas, 
pradedant 1949 m. pradžia

. Seniausia knyga 
bibliotekoje - „Lenkijos karalystės tei
sių rinkinys“ iš 1507 m. Surinkti ir 
„graždankiniai“ (rusų alfabetu, lietuvių 
kalba) leidiniai iš knygų draudimo 
gadynės ir net vysk. Motiejaus Va
lančiaus ameninių užrašų „knygynė
lis“.

Pasiklausus, ar rastų vietos Austra
lijos skautų stovykliniai ir kt. panašūs 
leidiniai, buvo pasakyta, kad bibliote
ka juos su malonumu patalpins savo 
fonduose, kadangi tai taip pat yra dalis 
lietuvių išeivijos kultūrinio gyvenimo 
istorijos.

***
Mieli "MūsųPastogės" skaitytojai, vi

są savo trijų mėnesių kelionės laiką ra
šiau Jums apie tai, kas mane domino 
tėvynėje, tikėdamsis, kad tai domina ir 
Jus. Ar man pavyko, nežinau! Do
mėjausi daugiausiai ne krašto ūkiu, ne 
finansinėmis machinacijomis, bet ei
linio užsienio lietuvio pastebėtu gyve
nimu krašte ir pačiu tėvynės grožiu. Ži
noma, ir mane, kaip lietuvį, domino kraš
to ūkinė pažanga, eilinio gyventojo 
gerovė ir t.t., bet čia jau painesnis da
lykas, ir apie tai spręsti reikia patyrusio 
ekonomisto, kokiuo aš nesu.

Vis tik šis tas ir pastebėta. Keliaujant 
po kraštą matyti, kad dirvonuojantys 
laukai labai sumažėję. Tačiau vis dar 
gali girdėti, kad labai daug mažažemių 
tautiečių nesuduria" galo su galu", Mies
tuose vargsta seni žmonės, pensininkai, 
kuriems nelengva pragyventi iš mažų 
pensijų.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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INFORMACIJ

"Dainos" choro koncertas įvyks lapkričio 15 dieną (sek

madienį), 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Programoje - vaikų, moterų, vyrų ir mišrūs chorai.
Repertuare irgi išgirsite naujų dainų.
Įėjimas -10 dolerių, vaikams ir moksleiviams - veltui.
Visi kviečiami apsilankyti. Choro valdyba

Melburno kaimo dainininkai ieško
mėgėjų dainuoti senas lietuvių dainas! Susirenkame kartą į savaitę, kas savaitė.
Būtina: meilė senoms dainoms, nors viena ausis, šioks toks balselis, o jeigu 

smuiku groji, arba kokią dūdą puti, dar smagiau!
Amžius - niekis, aistra - viskas!

Pasukite tel. numerį 9499 1168.
Edis Lipšys

Lauksime Ramygaloje
Mieli Australijos ramygaliečiai, jau

čiu malonią pareigą jums pranešti, kad 
Ramygalos kraštiečių klubas "Žarčių 
liepsnelės” ruošia iškilmingą Ramyga
los vidurinės mokyklos, buvusios An
tano Smetonos vardo progimnazijos, 
įkūrimo 80 - ties metų jubiliejinį susi
tikimą su buvusiais šios mokyklos 
auklėtiniais.

Manau, kad bėgantis laikas, bolševi
kų okupacijos pradžios ir pabaigos aki
vaizdoje pasitraukusiems ir išsi- 
gelbėjusiems nuo raudonojo teroro, 

nusinešė jūsų linksmas, laimingas, sun
kias ir skausmingas dienas užmarštin, 
iš atminties išbraukė gal samonotos 
bakūžės ar "Žarčių" pelkių vaizdą.

Po daugelio metų, tikiu, kad bus 
malonu susitikti, vienas kitą atpažinti ir 
visus išgyvenimus ar pergyvenimus pa
pasakoti jaunesniajai kartai ir daug pri
siminimų prikelti iš užmaršties dulkių. 
Išgirsite ir sužinosite, kaip gyveno, 
laikėsi mokykla, o okupacijos metais 
kovojo prieš okupantus.

Šį rudenį, 1998 m. lapkričio 14 d., šv. 
Mišiomis bus pradėta ši nepakartoja
ma šventė.

Laukiami visai, buvę šios mokyklos 
auklėtiniai. Jūs savo atsiminimais, 
aprašymais, nuotraukomis ar dokumen

tais praturtinsite mokyklos muziejų.
Ramygalos kraštiečiams artimiausias 

kaimynas yra Lėno apylinkės žmonės. 
Būtų gera ir malonu, kad šioje šventėje 
dalyvautų nepamirštamo prezidento 
giminės ar giminaičiai, esantieji Aus
tralijoje.

Prezidentas Ant. Smetona šios mo
kyklos, tiksliau progimnazijos, pašven
tinime ir atidaryme pats dalyvavo ir ge
rai pažino Ramygalą bei to krašto 
žmones.

Tikimės, kad jūs suprasite ir jums 
padedant žymiai turtingiau pasiruoši
me nepakartojamai šventei - susitiki
mui Ramygaloje.

Atsiliepkite, rašykite, atvykite, rem- 
kite pagal galimybę. Laukiame jūsų ir 
visų kitų. Pasakykite sau:

Tėvužių žemele, suteik tu man galią.
Kad mano giesmelės skambėtų skardžiai, 
Pajudintų širdis jaunimo graudžiai.
I meilę gimtinės palenktųjų valią.
Atsiminimus, dovanas,dokumentus 

prašome perduoti Ramygalos muziejų 
tvarkančiai mokytojai Irenai Zubaus- 
kienei: Kaštonų gt. 5 - 7,5333 Ramy
gala, tel. 492185. Norintieji gauti dau
giau informacijos prašomi skambinti 
mokytojai Irenai Zubauskienei.

Adolfas Stankevičius

Patikslinimai - pataisymai
"M.P." Nr. 40 - me, p. A. Laukaičio str. "Lietuvos olimpiečiai Sydnėjuje" (6 psl., 

2 - ra skl.) priešpaskutinėje pastraipoje išleisti keli žodžiai. Pastraipą ištaisę, 
kartojame: "Rugsėjo 6 d. delegacija jau išskrido į namus, prieš tai dar oficialiai ir 
draugiškai atsisveikinus su Sydnėjaus lietuviais gražioje Viktoro ir Jutos reziden-

■ Clj°je '- . ... • • x "M. P." red.
»• Straipsnio autorių ir suinteresuotuosius atsiprašome.

"M.P." Nr. 38 - me, korespondencijoje apie "Jolantos ir Jurgio Janavičių kūry
bos parodą Šiauliuose", padaryta klaida po nuotraukomis. Vietoje "Dailininkai - 
Jolanta ir Vytautas Janavičiai" turi būti: "Dailininkai - Jolanta ir Jurgis Janavičiai".

Dailininkus Janavičius ir suinteresuotuosius nuoširdžiai atsiprašome.
"M.P." red.

REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ,
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
Australuos Lietuvių Fondo Valdyba
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

* NAMUOSE 1
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
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 a 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

Pranešimas
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai yra kviečiami siū

lyti kandidatus į Spaudos Sąjungos komitetą. Nominacijos turi pasiekti 
komitetą ne vėliau spalio 27 dienos. Nominacijos pateikiamos raštu, su 
bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais. Komiteto 
adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.

Dabartinį LB Sąjungos komietą sudaro pirmininkas V. Patašius, vice
pirmininkas V. Doniela, sekretorius V. Šliogeris, nariai - A. Laukaitis ir 
K. Protas.

Pagal Sąjungos įstatus du dabartinio komiteto nariai - V. Patašius ir 
V. Šliogeris - turi atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą. Jie gali 
būti vėl renkami į naują komitetą.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Aukos
"Mūsų Pastogei"

J. Petraitis Tas. $10

A. Vitkūnas SA $10
H. Juodvalkis Tas. $20
Dėkojame už aukas.

"M.P." Administracija

"Kovo" ruošiamas antrasis

Melburno taurės karnavalas
š. m. lapkričio 1 dieną, sekmadienį, 2 vai. popiet.Bankstowne, Lietuvių namuose. 

Programoje - kumelaičių, kumelių, žirgų ir arklių lenktynės. Lenktyniaujančių 
paradas bus apžiūrimas iš anksto. Ten pat, vietoje, vyks lažybos už greičiausius 
arklius. Po to vyks pagrindinis įvykis - "Kovo" taurės įteikimas. Bus pravedamos 
Melburno taurės lažybos: 2,5 ir 10 dol.

Laimėtojai prizus atsiims po Melburno taurės varžybų antradienį, lapkričio 3 
dieną.

Ateikite apsirengę kaip dera Melburno taures lenktynėms. Teisėjai skirs pre
mijas gražiausiai pasipuošusiai poniai ir elegantiškiausiai apsirengusiam ponui.

Sporto klubas "Kovas"

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

U žsienyje oro paštu $110
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