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Lietuvos įvykių apžvalga 
___________ Anskis Reisgys

Tėvynės Sąjungos konferencija
Rugpjūčio 19 d. įvyko Konservatorių 

partijos konferencija. Pirmininkas Vytau
tas Landsbergis apžvelgė Lietuvos pasie
kimus per paskutinius ketverius metus, 
aptarė rinkimų programos projektą ir 
patvirtino kandidatų į Seimą daugįaman- 
datinėse ir vienmandatinėse apygardose 
sąrašus.

Savo kalboje V. Landsbergis teigė, jog 
per paskutinius ketverius metus Lietuva 
žengė žingsnį į priekį: sustiprėjo jos ūkis 
ir išaugo jos gerbūvis. Pirmininkas išvar
dijo kai kuriuos makro ekonominius ro
diklius: bendras vidaus produktas (BVP) 
nuo 1996 metų pabaigos padidėjo 3 000 
litų vienam Lietuvos gyventojui, o užsie
nio investicijos padidėjo net 3 kartus. 
Labai išaugo ūkinis apsirūpinimas tech
nologija, kurios esama net per daug. 
Nepaprastai išaugo lengvųjų automobilių

Kun. Egidijus Arnašius jau Melbourne
Rugpjūčio 4-toji melboumiškiams 

įsimins kaip diena, atskraidinusi jau kuris 
laikas su nekantrumu lauktą kunigą iš 
Lietuvos. Susirinkome oro uoste apie 20 
jaunų ir garbaus amžiaus su gėlėmis ran
kose. Spėliojame, ar atpažinsime? Staiga 
prieš mus jaunuolis su gitara. "Tai gal 
manęs laukiate? - klausia šypsodamasis, 
nė trupučio neatrodantis kelionės nuvar
gintas, gražios išvaizdos, simpatingas 
jaunas žmogus. Iš karto viskas aišku - tai 
mūsų kunigas Egidijus Arnašius, kurį 
Henrikas Antanaitis (Parapijos Tarybos 
Pirmininkas), lankydamasis Lietuvoje 
mums surado, pakvietė, sutvarkė ne tik 
kelionę, bet ir visas komplikacijas, su
sijusias su iškvietimu. Fotografuojamės, 
vežamės mūsų naująjį kleboną į Parapijos 
Namus Kensingtone, kur laukia sutik
tuvių vaišės ir daugiau tautiečių. Seniai 
čia nesilankius, pritrenkia šių namų 
jaukumas, erdvė, tvarka, švara. Tai kelių 
asmenų pastangų ir sugebėjimo bei noro 
rezultatas, kad mūsų naujajam klebonui 
čia būtų gera.

Kun. Egidijus Arnašius gimė 1968 m. 
balandžio 12 d. Tauragėje, darbininkų 
šeimoje, jauniausias iš penkių vaikų. Nuo 

Kun. Egidijaus Arnašiaus sutiktuvės. Pirmoje eilėje iš kairės: Dalia Antanaitienė, 
tam. Egidijus Arnašius, Henrikas Antanaitis ir Edvardas Šidlauskas.

ir mobiliųjų telefonų skaičius privačiose 
rankose. Pagerėjo technika sveikatos ap
saugos sistemoje ir sumažėjo mirtingu
mas. Šiose srityse Lietuva lenkia Estiją, 
o Rusija atsilieka kažin kur. Vidutinė 
bedarbio pašalpa padidėjo 50%, o vidutinė 
pensija padidėjo nuo 192 litų iki 310 litų.

Savo kalboje V. Landsbergis minėjo 
visus tris konservatorių premjerus: Ge
diminą Vagnorių, Rolandą Paksą ir An
drių Kubilių, bet tik pastarąjį gyrė saky
damas, kad A Kubilius sutiko vadovauti 
Vyriausybei pačiu sunkiausiu Lietuvos 
finansiniu metu ir kartu su savo bendra
darbiais gelbėjo ne tik valstybę nuo rimtos 
krizės, bet ir konservatorių garbę.

Konferencijoje Min. Pirm. Andrius 
Kubilius pakiliai kalbėjo apie Lietuvos 
ekonominę padėtį ir jos artimiausias 
perspektyvas: “Aš manau, kad mes kartais 
per daug pesimistiškai žiūrime į Lietuvos 

pat mažens jame pasireiškė gabumai 
muzikai. Baigiant Aukštesniąją muzikos 
mokyklą Klaipėdoje, pajuto pašaukimą 
tapti kunigų. Atlikęs karinę prievolę 
sovietų kariuomenėje Latvijoje, įstojo į 
Telšių Kunigų seminariją. Joje bestu
dijuodamas sukūrė žodžius ir parašė 
muziką pirmai dainai “Nemunais į 
Laisvę”, kurioje išreiškia didžiulį džiaugs
mą, sulaukus Nepriklausomos Lietuvos. 
Baigęs seminariją, vyskupo A Vaičiaus 
paskiriamas vikaru Mažeikių parapijoje. 
Kartu M. Račkausko gimnazijoje dėsto 
religiją. Laisvalaikiu dainuoja, skambina 
gitara, kuria dainas. Su maža grupe jaunų 
žmonių rengia koncertus. 1998 m. iš
leidžia CD (compact disc). Amerikos 
lietuviai pakviečia jį koncertuoti ir susi
pažinti su lietuvių bendruomene. Kun. 
Egidijaus įsitikinimu, muzika jo neati
traukia nuo kunigo pareigų, bet padeda 
geriau suprasti ir pajusti tikėjimą, meilę 
ir tiesą.

Jau antrą dieną po atvykimo, sekma
dienį, naujasis Melbourno ir apylinkės 
lietuvių parapijos klebonas šv. Marijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje susirinkusiems 
500 tautiečių koncelebravo pirmąsias 

šiandieninę situaciją. Lietuvos ūkis po 
praeitų metų krizės tikrai atsigauna ir gal
būt to dar nejaučia kiekvienas vartotojas. 
Tai prognozuoja ir užsienio ekspertai, kad 
į antrą šių metų pusę ūkis dar daugiau 
atsigaus ir vartotojai atgaus pasitikėjimą 
Lietuvos ekonomikos perspektyva. ”

Konferencijai A Kubilius pristatė 
naujausią partijos rinkimų programos 
“Naujas vėjas” projektą, kuriame pateikta 
Lietuvos raidos per artimiausią dešimt
metį vizija ir kaip šią viziją įgyvendinti. 
Svarbiausia kryptis - tai kiek galimai 
greitesnė Lietuvos integracija į Europos 
Sąjungą, nes ES yra instrumentas, lei
džiantis modernizuoti mūsų gyvenimą ir 
kurti gerbūvį Lietuvai. Kitas prioritetas 
- tai mūsų saugumas ir integracija į 
NATO.

Kiti ”Naujosios ekomomikos” priori
tetai - tai skaitmeninės ekonomikos vys
tymas ir informacinis Lietuvos ekono
mikos kūrimas. Taip pat palankios verslo 
aplinkos formavimas ir radikalus vals
tybės valdymo pertvarkymas.

mišias Australijoje, kartu su kun. Juozu 
Petrausku, kun. Stanislovu Gaideliu ir 
bažnyčios klebonu Michael Sierakowski. 
Labai gaila, kad dėl ligos buvęs mūsų 
parapijos klebonas mons. Pranas Dauknys 
šiose iškilmingose mišiose negalėjo 
dalyvauti. Neatmenam tokios pakilios 
nuotaikos ir džiaugsmo puikiai giedant 
chorui, kvartetui “Dievo Avinėli” (Birutė 
ir Zita Prašmutaitės, Rita Mačiulaitienė, 
Jurgis Rūbas), klausantis prasmingo 
pamokslo.

Lietuvių Namuose bendruose pietuo
se dalyvavo 220 žmonių, pripildydami 
nemažą reprezentacinę salę. Katalikų 
Federacijos vardu naująjį kleboną 
sveikino Edvardas Šidlauskas, Melbourno 
bendruomenės vardu - Andrius Vaitie
kūnas, Garbės Konsulas Andrius Ži
linskas, Lietuvių Namų Valdybos pirm. 
Vladas Bosikis, Parapijos Tarybos pirm. 
Henrikas Antanaitis, kartu pristatydamas 
organizacijų pirmininkus. Visi išreiškė 
džiaugsmą, sulaukę kunigo iš Lietuvos, 
taip pat linkėjo pajusti, kad čia jis yra savo 
namuose. Dėkodamas už tokį šiltą 
priėmimą, kun. Egidijus sutiko, kad ir jam 
čia namai, kartu kviesdamas ir jaunimą 
aktyviai dalyvauti parapijoje. Jei tik 
dešimtą dalį jam pasisektų įvykdyti to, ko 
iš jo tikimasi, visa kita Dievas papildys. 
Dėkodamas Henrikui Antanaičiui už 
pastangas jį išsikviečiant, jis tiki, kad visi 
drauge sukursime vieningą šeimą.

Dar tik trečia savaitė, kai savo tarpe 
turime kun. Egidijų. Per tą trumpą laiką 
jis suspėjo dalyvauti ir pensininkų pie
tuose, ir Katalikių Moterų Draugijos 
metinėje šventėje, ir aplankyti mons. 
Praną Dauknį bei kitus sergančius 
tautiečius, dalyvauti laidotuvėse. Buvo 
labai maloniai priimtas Melbourno Ge
neralinio Vikaro vyskupo dr. Hart, kurio 
pasiūlymu jau antra savaitė lanko 
Melbourno Katalikų Universiteto anglų 
kalbos kursą.

Ir atsiduso garbaus amžiaus sulaukę 
melboumiečiai - ačiū Dievui, yra kas 
mus palaidos, ir džiaugiasi jaunimas, nes 
kunigas jaunas, skambina gitara ir 
dainuoja.

V. Vaitiekūniene

Patvirtinti buvo Tėvynės Sąjungos 
kandidatai į Seimą. Pirmame dešimtuke: 
Vytautas Landsbergis, Andrius Kubilius, 
Rasa Juknevičienė, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos (PKTS) atstovas 
Povilas Jakučionis, Jurgis Razma, Arvydas 
Vidžiūnas, Audronis Ažubalis, Saulius 
Nefas, Irena Degutienė ir Kęstutis Ma
tulis. Konservatoriai labai aukštai įvertino 
PKTS darbą Lietuvos visuomenėje, 
priimdami Sąjungos atstovą į pirmąją savo 
gretą.

Europos Sąjunga stebėtojų nesiųs
Europos Saugumo ir Bendradarbia

vimo Organizacija (ESBO), susipažinusi 
su priešrinkimine padėtimi Lietuvoje, 
nusprendė nesiųsti stebėtojų į spalio 8 d. 
Seimo rinkimus sakydama, jog Lietuvoje 
egzistuoja tvirtos sąlygos demokratiniams 
rinkimams ir aukštas pasitikėjimas pačiais 
rinkimais. Taip sakoma organizacijos 
pranešime, kurį gavo Lietuvos Vyriau
siosios Rinkimų komisijos pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas.

Prezidentas tarėsi su Centro sąjunga
Rugpjūčio 23 d., tęsdamas susitikimus 

su partijomis, Prezidentas Valdas Adam
kus priėmė Centro sąjungos vadovus. 
Pasak jų, jis pritarė centristų rinkimų 
programos nuostatoms. Tačiau liko 
neaišku, ar Prezidentas pritarė centristų 
vadovų planams, laimėjus rinkimus per 
tris mėnesius trečdaliu sumažinti vals
tybės institucijų skaičių, atleisti pusę 
valdininkų, panaikinti pelno mokestį ir 
sumažinti pridėtinės vertės mokesčius. 
Centristai yra užsimoję panaikinti 5 
ministerijas ir 5 apskritis, o Seimo narių 
skaičių sumažinti nuo 141 iki 101 nario. 
Pakeitimų norima ir daugiau. Pagal Ro
mualdo Ozolo teigimą, Prezidentas pri
tarė bendriems programos principams.

Rd bendro susitikimo V Adamkus dar 
apie 20 min. kalbėjosi su Centro sąjungos 
pirm, pavaduotoju Kęstučiu Glavecku, 
kuris yra viešai atsiribojęs nuo popu
listinių savo partijos pažadų. Atrodo, kad 
K. Glaveckas skiriasi nuo kitų centristų 
vadovų. Jau anksčiau jis yra pareiškęs, 
kad atsisako savo vietos pirmame rinkimų 
sąrašo trejete, o kels savo kandidatūrą 
vienmandatinėje Kauno Dainavos apy
gardoje. Laisvosios Europos Radijui 
(LER) jis pareiškė: “ Nenoriu slėptis ben
drame partijos sąraše už bendražygių nu
garų”. Jis nori gauti tiesioginį pasitikė
jimą iš rinkėjų.

Kęstučio Glavecko gyvenimo draugė, 
parlamentarė Rūta Rutkelytė buvo pa
žeminta centristų sąraše iš 21 į 32 vietą. 
Rutkelytė yra nutarusi kandidatuoti Vil
niaus Antakalnio vienmandatinėje apy
gardoje, kur kandidatuos ir Liberalų są
jungos pirm Rolandas Paksas. Žinoma, 
kad centristai yra susitarę su liberalais 
nekonkuruoti ten, kur kandidatuos par
tijų vadovai. Rutkelytė teigia: "Negalė
čiau pasakyti, kad aš kandidatuoju prieš 
Paksą. Mano sprendimas kandidatuoti 
šioje apygardoje buvo padarytas seniai, tai 
yra ir praėjusią kadenciją kandidatavau 
šioje apygardoje”. Centro sąjungos vado
vas Romualdas Ozolas sakė, kad šis rei
kalas bus sprendžiamas Sąjungos konfe
rencijoje.

Centristai patikino Prezidentą, kad jie
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Koks politikų turtas?
1999 metų turtingiausiu Lietuvos 

politiku tapo Ūkio ministras Valentinas 
Milaknis, keliais šimtais tūkstančių litų 
aplenkęs ankstesnį šio titulo savininką 

' Seimo narį Ramūną Karbauskį, Valstiečių 
partijos lyderį. Politikų bei aukščiausių 
šalies valdininkų turto ir pajamų dekla
racija rodo, kad kaip ir praėjusiais metais 
turtingiausi buvo anksčiau verslu užsiėmę 
politikai arba išeivijai atstovaujantys par
lamentarai.

TUrtingiausias 1998 metų politikas 
Seimo narys HKarbauskis pernai metų 
pabaigoje valdė 4 869 000 litų turtą, nors 
metų pradžioje parlamentaras turėjo 
217 000 litų mažiau. Ramūnas Karbaus- 
kis, kuris yra Valstiečių partijos vadovas 
ir vienas uždarosios akcinės bendrovės 
“Agrokoncemas” savininkų, deklaravo, 

" kad pernai iš viso gavo net 3.1 mln. litų 
pajamų, tačiau sumokėjo tik 14 160 litų 
mokesčių.

Tačiau 1999 metų pabaigoje R. Kar
bauskį pagal turimą turtą vis dėlto ap
lenkė Ūkio ministras Valentinas Milaknis, 
vienas kompiuterijos bendrovės “Alna” 
savininkų ir buvusių vadovų. Pernai metų 
pradžioje ministro turtas siekė 493 000 
litų, o 2000-ius V. Milaknis sutiko jau tu
rėdamas daugiau nei 5 mln. litų. Ministro 
žmona Zofija valdo 73 000 litų vertės 
turtą. Pagal turimo turto dydį Seimo 
Centro frakcijos narė Rūta Rutkelytė ir 
toliau išlieka antra parlamentare po 
R.Karbauskio, nors jos turtas per 1999 
metus taip pat šiek tiek sumažėjo - nuo 
1.76 mln. litų iki 1.73 mln. litų. Pernai 
šeimą sukūrusio Seimo Centro frakcijos 
narių Rūtos Rutkelytės bei profesoriaus 
Kęstučio Glavecko bendras turimas turtas 
ir piniginės lėšos atrodo įspūdingiau -2.1 
mln. litų.

Tos pačios frakcijos narės Danutės 
Aleksiūnienės šeima taip pat turi milijo
ninį turtą. Parlamentarės ir jos vyro An
tano valdomas turtas 1999 metais padi
dėjo nuo 1.37 mln. litų iki 1.65 mln. litų.

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

parems jo poziciją Seime, kai bus svars
tomi vetuoti įstatymai dėl Klaipėdos 
uosto ir 1.1 v

Centro sąjungos rinkimų sąraše pir
muoju įrašytas Romualdas Ozolas, o po 
jo trys jo pavaduotojai: Egidijus Bič
kauskas, Kęstutis Glaveckas ir Vidmantas 
Staniulis. Devintuoju įrašytas ne partijos 
narys, bet jos rėmėjas Pramonininkų 
federacijos atstovas Valdas Sutkus. Ozolas 
tikisi, jog rinkimų metu centristai sulauks 
stiprios paramos iš pramonininkų. Po 
centristų sparnu žada prisiglausti Mo
derniųjų krikščionių demokratų vadovas 
Vytautas Bogušis.

Centristai savo kandidatus kels beveik 
visose apygardose, tačiau Romualdas 
Ozolas vienmandatinėje apygardoje ne
kandidatuos - tai būtų per didelis užim
tumas, sako jis. Jis žada aplankyti visą 
Lietuvą, be to, įsisteigus tiek daug naujų 
partijų, sunku nuspėti rinkėjų norus už ką 
balsuoti. Centristai nežada statyti savo 
kandidato Šiaulių Saulės apygardoje, kur 
kandidatuos Naujosios sąjungos vadovas 
Artūras Paulauskas.
Seimas sušauktas neeilinei sesijai

Neeilinė Seimo sesija prasidėjo rug
pjūčio 22 d. Opozicija teigia, kad sesija 
sušaukta be reikalo, visi dar jaučiasi pa
vargę. Romualdas Ozolas tą dieną paklau
sė LER žurnalisto: “Argirdėjote kaip buvo 
giedamas tymnas.... nesigirdėjo, žmonėsyra 
pavargę... " Seimo sušaukimą rėmė tik 
dešiniosios Seimo frakcijos, o kairiosios 
sesiją vadina “valdančiosios daugumos
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Toliau turtingiausių parlamentarų ei
lutėje rikiuojasi išeivijos atstovai, kurių 
turto dydis per 1999 metus labai mažai 
pasikeitė. Finansų ministras konserva
torius Vytautas Dudėnas kartu su žmona 
Egle valdo 1.4 mln. litų vertės turtą, o 
Krikščionių demokratų sąjungos valdybos 
pirmininkas Kazys Bobelis ir jo žmona 
Dalia -1.2 mln. litų vertės turtą.

Prezidentas Valdas Adamkus dekla
ravo, jog pernai gavo 345 000 litų pajamų 
ir sumokėjo 83 000 litų mokesčių. Šalies 
vadovo turtas padidėjo nuo 250 000 litų 
iki 300 000 litų. Tbo tarpu Prezidento 
žmona Alma Adamkienė yra gerokai 
turtingesnė. 1999 metų pradžioje turėtą 
2 mln. vertės turtą jį sugebėjo padidinti 
beveik ketvirtadaliu - iki 2.445 mln. litų.

Seimo ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) Pirm. Vytauto Landsber
gio pajamos pernai buvo beveik 531 000 
litų, jis sumokėjo 25 000 litų mokesčių. 
1999 metais V. Landsbergio turtas taip pat 
padidėjo. Metų pradžioje to turtas ir pi
niginės lėšos įvairiomis valiutomis 
(perskaičiavus vakar dienos kursu) siekė 
363 000 litų. Metų pabaigoje ši suma 
išaugo iki 407 000 litų. Tbo tarpu Gražinos 
Landsbergienės turimas turtas sumažėjo 
nuo 292 000 litų iki 244 000 litų.

Dabartinis Vyriausybės vadovas 
Andrius Kubilius ir jo žmona Rasa šalia 
kitų aukščiausių valstybės pareigūnų at
rodo gana neturtingi. Kubilių šeimos tu
rimas turtas per 1999 metus nepasikeitė 
ir liko 199 000 litų. Premjeras pernai 
uždirbo beveik 64 000 litų ir sumokėjo 
22 000 litų mokesčių.

Pusės milijono litų ribą įveikė Naujo
sios demokratijos partijos lyderė eks
premjere Kazimiera Prunskienė, kurios 
turtas 1999-siais padidėjo nuo 496 000 litų 
iki 607 000 litų.

(Pagpl “Lietuvos rytą’’2000.0824)
Pastaba: Pagal dabartinį keitimo 

kursą, 1 litas = apie 42 austrai, centus.

□

interesais”. LDDP narys Juozas Berna
tonis stebėjosi, kad Seimo sesijoje pateik
ta svarstyti net 90 teisės aktų projektų.

Seimui buvo pateiktas visas pluoštas 
Prezidento vetuotų įstatymų. Jų tarpe ir 
įstatymų paketas, susijęs su Klaipėdos 
uosto pertvarkomis. Vetuodamas įstaty
mus, Prezidentas nepateikė jokių pasiū
lymų, ką ir kaip reikėtų taisyti. Prezidento 
nuomone, Klaipėdos uosto pertvarkymo 
įstatymams reikia platesnių diskusijų. 
Tačiau priimant tuos įstatymus, nei vienas 
parlamentaras nebalsavo prieš ir nei 
vienas nereiškė jokių abejonių. Tad vargu 
ar šį kartą bus didelių diskusijų. Iškils 
klausimas, ar Prezidento veto priimti, ar 
jį atmesti. Prezidentas turėjo tik vieną 
pasiūlymą - įstatymą atidėti iki kitų metų 
liepos 1 d. Prezidentas, susitikdamas su 
kitomis partijomis, viešai (pvz. su krik
demais) ragino paremti jo veto. Centro 
sąjungos vadovas Romualdas Ozolas buvo 
sakęs, kad įstatymo atidėti negalima, nes 
tranzitinės prekės dabar aplenkia Klai
pėdos uostą. Tokių nuomonių daug. Susi
siekimo min. Rimantas Didžiokas siūlo 
įstatymą priimti, o reikalusi esant jį tai
syti. Prezidento veto atmetimui reika
lingas 71 parlamentarų balsas. Prezidento 
vetuoti įstatymai bus svarstomi Seime 
ateinančią savaitę.

Politikai turės rungtis 
su olimpiniais žaidimais

Seimo rinkimai įvyks sekmadienį, 
spalio 8 d. Tačiau kandidatai į Seimą 
turėtų būti pasiruošę kreiptis į rinkėjus 
jau šiandien. Reikia nepamiršti, kad 
rugsėjo antroje pusėje Lietuvos televizijos

Trumpai iš visur 
Vytautas Patašius

♦ Rugpjūčio mėnesį į Uzbekiją ir Kir
giziją įsiveržė keli šimtai gerai ginkluotų 
musulmonų sukilėlių ir kovoja prieš šių 
valstybių karines pajėgas, padarydami 
sunkių nuostolių. Manoma, kad įsiveržę 
sukilėliai buvo Afganistaną valdačių Ta
liban apmokyti ir apginkluoti.
♦ Archeologai atrado senos šventovės 
griuvėsius Titicaca ežero dugne, 20 metrų 
gylyje. Titicaca ežeras yra Andų kalnuose 
Bolivijos ir Peru pasienyje, 3 800 metrų 
virš jūros lygio. Įspūdingi griuvėsiai yra 
virš 1000 metų senumo, rodą aukštą šios 
srities civilizacijos lygį dar prieš ją įjun
giant į Inkų imperiją.
♦ Rugpjūčio 25 d. nežinomi asmenys 
pagrobė buvusį Serbijos prezidentą Ivan 
Stambolič, kai jis ryte mankštinosi Bel
grado parke. I. Stambolič nepriklausė 
opozicinėms partijoms, bet viešai kriti
kuodavo Slobodan Milosevič dėl jo dik
tatūrinio valdymo būdo. Manoma, kad 
Stambolič pagrobimas yra politinio pobū
džio nusikaltimas.
.♦ Rugpjūčio 26 d. Izraelio kariai kai
melyje netoli Nablus likvidavo Hamas 
pogrindinės palestiniečių organizacijos 
bombų dirbtuvę ir sužeidė du žinomus 
-Hamas teroristus. Vienas jų suimtas, an
tras pabėgo į palestiniečių administruo
jamą Nąbhrs miestą ir ten palestiniečių 
suimtas. Per susišaudymą su Hamas žuvo 
trys Izraelio kariai, bet jie galėjo žūti ir 
nuo saviškių kulkų.
♦ Rugpjūčio 27 d. Filipinų sukilėliai pa
leido dar penkis įkaitus vakariečius (ke
turias moteris ir vieną vyriškį), gavę už

Lietuvos nuostoliai
. Vilnius, rugpjūčio 24 d. (BNS). Seimo 

centristas ekonomikos profesorius Kęs
tutis Glaveckas mano, kad tik padidėju
sios užsienio investicijos gali sumažinti 
žmonių ir kapitalo “nutekėjimą” iš Lietu
vos. Spaudos konferencijoje KGlaveckas 
siūlė valdininkams taikyti materialinę at
sakomybę už valdymo klaidas, dėl kurių 
daugėja bankrutuojančių įmonių ir poten
cialių ekonominių emigrantų.

Jo teigimu, iš Lietuvos per pastarąjį 
dešimtmetį gyventi į užsienį išvyko apie 
230 000 asmenų arba 13% visų mokesčių 
mokėtojų. Dėl jų išvykimo, įvertinus pra
rastas išlaidas išsilavinimui ir negautą vi
daus produktą, valstybė neteko 9.4 mili
jardų litų. Šią informaciją K Glaveckas 
pateikė remdamasis Statistikos departa
mento, Laisvosios rinkos instituto ir savo 

transliacijos bus užimtos Sydnejaus 
Olimpinėmis žaidynėmis. Lietuvos tele
vizijos vadovybė skundžiasi^ jog jie neturi 
nei pakankamai pinigų, nei laiko, kad 
galėtų plačiai pristatyti rinkimus. Tokiu 
būdu politikai turės rungtis su olimpinių 
žaidynių transliacijomis. Jei partijų 
kalbėtojai populistinais šūkiais plūs vieni 
kitus, kaip tai buvo iki šiol, klausytojų bus 
mažai. Sportui - Olimpinėms žaidynėms 
transliuoti yra paskirta 200 valandų.

Nacionalinės radijo ir televizijos va
dovybė siūlo kiekvienam partijos sąrašui 
įstatymo nustatytą pusantros valandos 
televizijos transliacijos laiką sumažinti iki 
45 min., o vienmandatinių apygardų 
rinkimų agitaciją perkelti į radiją. Be to, 
partijų atstovų pasisakymus bus sten
giamasi pakeisti diskusijų forma, kur 
pakviesti partijų atstovai diskutuos viena 
tema, pvz. apie Lietuvos užsienio politiką 
ar jungimąsi į Europos Sąjungą.

Daugelis parlamentarų, jų tarpe 
centristas Kęstutis Glaveckas, kuris yra 
viešai pasisakęs prieš populistinius 
pareiškimus, tvirtina, kad populizmas 

juos po vieną milijoną JAV dolerių. Tebe
sitęsia derybos dėl likusių įkaitų išpir
kimo. Sukilėlių skaičius Jolo saloje nuo 
500 balandžio mėn. išaugo iki 5 OOOdabar. 
Juos į sukilėlių eiles pritraukia didžiulės 
sumos, gaunamos už pagrobtus turistus 
bei žurnalistus.
♦ JAV saugumo organai likvidavo nar
kotikų prekybos grupę, gabenusią kokai
ną iš Kolumbijos į JAV ir į Europą. Suimti 
43 asmenys, konfiskuotos 241 kokaino.
♦ Buvusio rusų povandeninio laivo 
kapitono Aleksandro Nikitin spėjimu, 
“Kursk” laivo katastrofa įvyko bandant 
naujo tipo torpedą. Rusų televizija paro
dė, kad protestų nuraminimui dar naudo
jami sovietiniai metodai. Su “Kursk” laivu 
nuskendusio jūreivio motinai švirkštu 
buvo įleisti raminantys vaistai, kai ji reiškė 
viešą protestą Rusijos min. pirm, pava
duotojui Uja Klebanov’ui Murmanske.
♦ Rugpjūčio 17 d. Maskvoje užsidegė 
Ostankino televizijos bokštas, aukš
čiausias pastatas Europoje, pastatytas 
1967 m. Per gaisrą lifte žuvo 4 žmonės, gi 
nuo liepsnų nutrūko bokštą stabilizavę 
lynai. Bokštas krypsta į šoną ir gali griūti.
♦ Rugpjūčio 28 d. įvyko riaušės nele
galių imigrantų į Australiją stovykloje 
Woomera, South Autralia. Apie šimtas 
internuotųjų, sužinoję, kad jiems nebus 
pripažintas pabėgėlio statusas, apmėtė 
akmenimis stovyklos personalą ir padegė 
eilę stovyklos pastatų. Sužeista apie tu
zinas tarnautojų, gi riaušininkai apsi
ginklavo namų darbo ietimis ir lankais. 
Riaušės į pavakarę numalšintos.

asmeniniais duomenimis.
Parlamentaro teigimu, 1993-1996 me

tais į užsienį buvo išvežamas Rusijoje už
dirbtas Lietuvos verslininkų kapitalas, o 
nuo 1997 metų prasidėjo ir intensyvus 
žmonių išvykimas.

Įvertinęs išvežto kapitalo dydį ir nuos
tolius dėl emigracijos, K Glaveckas teigia, 
jog 1997 metais Lietuva neteko 3.1 mili
jardų litų, 1998 m. - 3.4 milijardų, 1999 - 
3.3 milijardų litų. Į Lietuvą tuo metu iš 
užsienio buvo įvežta 1997 m. tik 79 mln. 
litų, 1998 m. -1.2 milijardai litų, 1999 m. 
-1.8 milijardai litų.

Pasak K Glavecko, direktoriai turėtų 
materialiai atsakyti už blogą valstybinių 
įmonių valdymą ir valdininkai - už priva
čių įmonių kontrolę. Jis pasiūlė visiems 
valstybės tarnautojams, kurie turės pasi
traukti, išmokėti tik 1 mėnesio (atlygini
mo dydžio) išeitines pašalpas.

sumažėtų, jei partijų atstovai diskutuotų 
daugiau viešai. Tačiau patirtis rodo, kad 
daugelis partijų diskusijų vengia. Tbo esąs 
susirūpinęs ir Prezidentas. Atrodo, kad 
bus sunku visoms 40 partijų sutilpti į 
siaurus televizijos transliacijos rėmus, o 
dar sunkiau sudominti žiūrovus.

Jau eilę metų Nacionalinis radijas ir 
televizija išgyvena sunkias finansines 
problemas. Metai iš metų skolos velkasi 
ir vis auga. Šiuo metu skolos siekia 12 mln. 
litų. Tiekėjai grasina nutraukti elektros 
energiją, atjungti šildymą. LRTV gen. 
direktorius Vaidotas Žukas LE radijui 
teigė, jog “Mums žada nutraukti elektros 
tiekimą. Telekomas išjunginėja mūsų 
telefonus kelintą savaitę... ” Nėra abejonės, 
kad ši padėtis gali atsiliepti Seimo 
rinkimų transliacijoms. Visos partijos, 
taip pat ir Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirmininkas Žibartas 
Jackūnas sako, kad Vyriausybė turi skirti 
daugiau pinigų, tačiau kaip žinoma, 
biudžetas nėra pajėgus ir bando suvesti 
galą su galu. □
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J .AJūragio knyga “
Elena Jonaitienė

Susirinkome pasveikinti knygą. Tai 
mūsų visų gerai pažįstamo gerbiamo 
poeto Juozo Almio Jūragio ketvirtas 
poezijos rinkinys “Tik sapno ugnį jausi”. 
Knyga išleista pernai, 1999 m., Lietuvoje, 
Vilniaus Užtupo leidykloje. Vilniuje 
Mokytojų namuose ir Kaune Maironio 
literatūros muziejuje knyga buvo iškil
mingai pristatyta ir su džiaugsmu priimta. 
Mes vėhiojamės ją pasveikinti, nors nauja 
lietuviška knyga - ir mums dovana, pade
danti mintis nuo kasdienybės atitraukti, į 
pasaulį poeto akimis pažvelgti. Knyga 
dedikuota poeto žmonai Lidijai, bet 
įžanginiame eilėraštyje poetas savo kūrinį 
skiria ir mums visiems, skaitytojams.

Mintis padūkėles, kurias sapnų 
verpetuose sugaudžiau,

Poezijos gėlytę šitą dovanoju jums.
Bendrą knygos mintį gal galima atspėti 

iš paties poeto žodžių pašnekesyje su 
“Mūsų Pastogės” redaktore (“M.R”Nr 18 
š. m. gegužės 15 d.), kad tai:”...gėrio ir 
grožio, laisvės ir laimės, taikos ir meilės, 
aukštumų gamtinių ir aukštumų antgam
tinių ilgesys... ” Atskiruose eilėraščiuose 
tasai ilgesys suranda didelę įvairovę 
išraiškos formų, atskleidžiančių įvairius 
aspektus turtingos poeto asmenybės ir jo 
santykių su pasauliu, Kūrėju ir žmogum.

“Tik sapno ugnį jausi” padalinta į 
septynis skyrius su profesorės Viktorijos 
Daujotytės priedu “Eilėraštis - dvasios 
budintojas.” Skyriai pavadinti gražiai 
poetiškai skambančiais vardais: “Kur 
šaltinėliui prasiveižt patiko”, “Žvaigždžių 
ir kvazarų šviesa”, “Ir prilaša širdis gyve
nimo medaus”, “Dienos, kaip auksinės 
monetos”, “Kibirkštėlės”, “Žalčio bliz
gėjimas mėnesienoj” ir “Sapnai vaivorykš
tės spalvos”. Netikslu būtų poezijoj ieš
koti skyrius atribojančių aiškių atskirų 
temų, tačiau norisi iš skyriaus j skyrių 
mėginti sekti poeto minčių vystymąsi ir 
subtilų nuotaikos bangavimą.

Knygos pradžioje “Kur šaltinėliui 
prasiveržt patiko” poetas kalba apie 
džiaugsmingą santykį tarp žmogaus ir 
pasaulio. Jo žvilgsnis visur mato grožį: ir 
mažoj gėlytėj, ir plataus vandenyno ban
gose, ir lietaus lašuose, ir tolimuose 
žvaigždynuose. Geras ir draugiškas žmo
gui pasaulis, bet reikia mokėti jį stebėti 
ir pažinti. O poetas moka ir daugiau: jis 
net girdi žemės giesmę ir savo kūryba į ją 
jungiasi. Gamtos didingumas stebinčiam 
iššaukia Kūrėjo pajautimą ir žmogus savo 
gyvenimą pajaučia kaip gero Kūrėjo 
dovaną. Tbomet ir būties laikinumas ne
begąsdina, nes po jos - amžinasis gyve
nimas, poeto žodžiais:pro mirties sutemas 
negamtinė energija ims mumyse žėrėti, ir į 
Omfalo akmenį šita būtis nebestiems. O 
žmogus paskirtis pasaulyje - siekti gėrio.

O vis dėlto... Ir pasaulio grožiu besi
džiaugdamas, ir žmogaus paskirtį giliai 
supratęs, savo asmeniškoje būtyje poetas 
turi patirti išgyvenimų, atsiplėšimų skaus
mą, toli pasilikusios tėviškės, netektų 
mylimų žmonių ilgesį, per greitai prabė
gančio gyvenimo gailesį. Skyriuje “Žvaigž
džių ir kvazarų šviesa” iškyla ne tik aukštų 
žvaigždynų ilgesys, bet ir tolimos praeities 
prisiminimai: motinos pamokančių pa
sakų, nebesugrąžinamų jaunystės dienų, 
ankstyvos meilės, pavasariško tėviškės 
grožio. O praeities prisiminimai atkreipa 
žvilgsnį į dabartį, nepastebėtai atėjusią 
senatvę.

Tačiau ne dažnai poetas prisipažįsta 
pavargęs. Vasaros lietaus lašai, rudens 
žvaigždžių šviesa šaukia gyventi, kurti, 
siekti, kad ir nepasiekiamų idealų.

Žydi medžiai ir girios žaliuoja 
Kvepia žemė rasom ir vėsa.
Mylim žemę, bet erdvės vilioja 
Žvaigždžių ir kvazarų šviesa...
Iš ilgesio žvaigždžių, bet turbūt ir iš

ik sapno ugnį jausi”
praeities ilgesio gimsta kūryba. Autorius 
prisimena draugus poetus: poetui Broniui 
Žaliui kalba apie poeto pašaukimo svar
bą, apie jo kebo erškėčius, su poete Ma
rija Magdalena Mykolaityte-Slavėniene 
pasidalina svetur gyvenančių tėvynės il
gesiu, širdimi į tėviškę sugrįžta. O mes, 
skaitytojai, pasijaučiame tarpe pažįstamų, 
savų, net jeigu jų mūsų tarpe nebėra. 
Daugiau tokių pažįstamų saviškių, mūsų 
tarpe tebesančių ir toli, ar net amžinai, 
išėjusių, sutinkame skyriuje “Ir prilaša šir
dis gyvenimo medaus”, kuriame sukaupti 
eilėraščiai skirti poeto artimiesiems ir 
bičiuliams. Suprantantys, atjaučiantys, 
gero linkintys draugiški žodžiai tarti 
kiekvienam atskirai, skaitytojui kalba apie 
draugystės šilumą, jos reikšmę žmogaus 
gyvenime. Šita eilėraščių grupė puikuojasi 
kitur retai sutinkama trioletų forma: aš- 
tuonių eilučių strofos su dviem rimais ir 
eilučių pasikartojimu neišdildomai įrašo 
atmintin iškeltą mintį ar vaizdą.

Mes susitiksim, mintimis 
Aplankę tėviškėlės vietą. 
Tenai, kur augt a ir žydėta, 
Mes susitiksim mintimis. 
Kad mus išraus su šaknimis 
Jaunystėj buvo nenuspėta... 
Mes sutiksim mintimis 
Aplankę tėviškėlės vietą. 
Krikščioniškosios minties gija perpina 

skyrių “Dienos kaip auksinės monetos”. 
Kai kurie eilėraščiai virsta malda ar gies
me. Pats pirmasis yra padėka Kūrėjui už 
gyvenimą su jo džiaugsmu ir sielvartais, o 
ypač už pažadą amžinybės, to “antgamti
nio auštančio ryto”, kurio poetas vis labiau 
ilgisi. Greita metų bėgtis nebegąsdina, 
svarbu tik, kad visos dienos būtų pilnos 
šviesių minčių, gerų darbų, gražių pras
mingų žodžių, pagal poetą:”...kad diena 
kiekviena, kaip auksinė moneta, turėtų 
nenykstančių vertę...” Krikščioniškosios 
šventės pamaldžiai švenčiamos, nors jos 
neišvengiamai iššaukia skaudžią tėviškės 
nostalgiją, kontrastą tarp to, kas buvo ten 
ir tada, ir to, kas yra čia ir dabar.

Po šventiškai susikaupusios rimtos 
valandos “Kibirkštėlės” kviečia stabtelti 
pasidžiaugti lengvais, trumpais žaismin
gais posmais gražių minčių, aforizmų, 
prabėgančių lengvaširdiškų pastabų ir 
rimtai išsvarstytų sentencijų apie gyve
nimo laikinumą ir svarbą jį užpildyti gėriu.

Jūs švęskite gyvenimą kaip aukštą, 
kilnų meną,

Kur dienoms spalvą duoda ne dažai, 
Kur širdis gėrio ir tiesos laimėjimais

gyvena, 
Pamokydama  jauną, džiugindama seną 
Darbais, kuriuos atlikt svajonių per

mažai...
“Kibirkštėlių” grakštus blykčiojimas 

pasikartoja ir “Žalčio blizgėjime mėne
sienoj”. Sviesi nuotaika nuolat kreipia 
mintis į saulę: grakščioj pasakėlėj, kur 
saulės aukso randama visoje žemėje, kvie
time saulės šviesos į žmogaus gyvenimą, 
ilgoje poemoje, kur poetas pasitinka 
saulėtekį pajūryje ir giliame susikaupime 
supranta, kad ne vien saulėje glūdi šviesos 
versmės, bet ir tų žmonių širdyse, kurie 
“liepsnoja kūrybos ugnimi”. Tik toli nuo 
savų namų nušviestiems, per sausą dyku
mą keliaujantiems saulė tampa kerštinga 
priešininkė. Labai įspūdingas, bet nejau
kus Australijos peizažas eilėraštyje “Ty
lėjo vėjas” ir nežinomo kareivio griaučių 
vienatvė eilėraštyje “Nebūsiu vienas” lai
kinai liūdnumu užtemdo “Žalčio blizgėji
mą” ir skaidrią nuotaiką, bet ji bemat su
grįžta linksmoj vėjo dainoje, jazmino po 
langu kvepėjime, poeto pašaukimo svars
tyme.

Paskutinis knygos skyrius, “Sapnai vai
vorykštės spalvos”, tarsi kelionės pabaiga, 
pagaliau tikslą pasiekęs, “namuose prie 
židinio svarsto”, kaip nebekeliaujant 

likusias dienas praleisti, kaip ir toliau 
nenustoti auginti savyje kilnų žmoniš
kumą, “drąsą ir ištvermę, išmintį ir paži
nimą”. Užkūrus jaukų namų židinį, išo
rinės aplinkos svetimumas nebegąsdina: 
ir australiškos akacijos regis gražiai 
žydinčios, ir banano žiedas stebinantis. 
Sapnai tampa vavorykštės spalvos... Čia 
autorius ir knygos pavadinimo paslaptį 
atskleidžia žodžiais: “Pagauk vavorykštę - 
tik sapno liepsną liesi”. Bet ir vaivorykštės 
spalvom besidžiaugiant, svarbioji žmo
gaus paskirtis neužsimiršta: per daug 
pasaulyje netiesos ir vargo, kad doras

“Vienui vieni”
- Tokiu pavadinimu neseniai buvo 

pasirodžiusi žinomo rezistento, politikos 
veikėjo, publicisto Juozo Brazaičio knyga 
apie lietuvių tautos pasipriešinimą 
okupantams. Dabar tuo pačiu vardu 
rengiamas vaidybinis filmas apie pokario 
rezistenciją, partizanų laisvės kovas. 
Filmo centrine figūra pasirinktas 
legendinis Lietuvos partizanas Juozas 
Lukša-Daumantas. Filmo organizatorius 
Vidmantas Vitkauskas išsiuntinėtame 
spaudai pranešime rašo, kad filmui 
režisuoti yra pakviestas žinomas reži
sierius Jonas Vaitkus. Daumantą vaidins 
aktorius Saulius Balandis, Nijolę Bra
žėnaitę -Juozo Lukšos mylimąją ir žmoną 
- Lietuvos muzikos akademijos studentė 
Brigita Bublytė. Abu jau yra vaidinę ne 
viename filme ar spektaklyje, iš knygų 
pakankamai susipažinę su pokarinės 
Lietuvos tragedija. Sauliaus tėvas kalėjo
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mininkė.

A brief 
history of my 
involvement 
in the Litho 
community 
in my life

time: I attended Lithuanian school, both 
in primary and secondary years was in folk 
dancing, attended congress South Ame
rica and USA (1997) as an Atstove. I was 
involved in Lithuanian theatre plays, 
three of them, I think. Elected 
“pirmininkė” of AUS in 1997. While in 
this role, I have largely written and 
delivered public speeches and written 
articles for newspapers.

My studies have consisted largely of 
psychoanalysis for six years, particularly 
post every -ism, language construction 
and development; schizophrenia as in the 
‘mental illness’. I’m currently studying 
social work, final year at university, part- 
time. I work part-time at Kildonan Child 
and Family Services, a non-govemment 
organization, funded by the Department 
of Human Services. I work as a social 
worker in one of the programs, focusing 
on placement prevention of children from 
parents who are DHS, Child Protection 
clients. What I hope to gain from congress 
being in Australia is to see how 
Lithuanian colonies in other countries are 
managing to survive, and to look at those 
that are thriving. I hope that the congress 
will potentially address some major issues, 
to do with identity, purpose and so on. I 
think that some countries may have to 
face the prospect of things either changing

žmogus galėtų ilsėtis. Reikia kelių į taiką 
ieškoti, vargstančių naštą lengvinti

Ilgo gyveninio patirtis ir išmintis su
kaupta naujoje poeto Almio Jūragio 
knygoje. Gerąją skaityti. Šviesios mintys, 
išreikštos skambančio rimo eilėraščiuose 
skaitančiam iš karto suprantamos ir at
mintin įsirašančios. Užsimiršta kasdie
ninės smulkmenos, iškyla tolimos praeties 
peizažai ir siluetai, atbunda giliai slypin
čių neatsakomų klausimų rūpestis. Gra
žūs žodžiai ramina ir padrąsina, guodžia 
ir skatina. Ačiū poetui!

□
Norilsko lageryje, Brigitos giminaičiai 
kovojo partizanų eilėse. J. Lukšos brolį 
Jurgį vaidins vienintelio likusio gyvo 
brolio Antano Lukšos sūnus Kęstutis. 
Filmo veiksmas prasidės 1944 metų 
vasarą, kai Lukšų motina laimina penkis 
sūnus, išeinančius kovoti už tautos laisvę. 
Š.m. birželio 24 d. filmo statytojai buvo 
susitikę Rukloje su Lietuvos kariais ir 
šauliais pasitarti dėl masinių scenų. 
Filmui sukurti reikės dviejų milijonų litų. 
Šiemet penktadalį skiria Lietuvos Kul
tūros ministerija, maždaug tiek pat 
numačiusi skirti ir kitais metais. J filmo 
rėmėjų komitetą įeina: arkivyskupas S. 
Tamkevičius, kapelionas kun. A Bulota, 
J.Čeponis, Antanas Lukša, dr. Nijolė V. 
Bražėnaitė, dr. P.Kisielius, dr. ARazma, 
dr. K. Ambrazaitis, dr. J. Kazickas, Pilypas 
Narutis ir kt. Filmavimą tikimasi užbaigti 
per 4-5 mėnesius. Premjera numatoma 
2001 m. “M.P.” inf.

quite radically or shutting shop.
I believe that there will be another 

congress organized by another country 
after this one. However, beyond that I 
cannot forecast what the impact of 
congress may be.

Petras Šurna
I am 34 

years of age. 
I have been 
involved in 
the Austra
lian Lithua
nian Youth 
Association 
since 1987 
when I atten
ded my first 
Congress as 
an Atstovas 
at the 6th

PLJK in Australia. Being a natural 
radical, I was attracted to the political 
activities of the AUS. I helped organize 
several rowdy demonstrations in 
Melbourne whilst Lithuania was still a 
captive country. Needless to say, they 
both made it to television. Before our 
Australian contingent of Atstovai left for 
the 9th Congress in the US, I thought it 
was logical for Australia to make a bid to 
host the next congress. We hadn’t had a 
congress in our continent for four 
congresses, so it seemed natural that the 
congress should come back ‘home’ to 
Australia. We organized a meeting at my 
premises, and decided that the interest 
was there to organize the event. That’s 
how I got involved with my current 
position in the organizing committee - 
President. In my spare time, I regularly 
go surfing with the Arbūzo Surfininku 
Klubas. I also play piano. You will be able 
to hear me perform a Beethoven sonata 
at the Talentų Vakaras during Congress.
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“Dar trūksta informacijos...”
Interviu su gen. Jonu Kronkaičiu, Lietuvos kariuomenės vadu

Algimantas Kabaila: Nuoširdus ačiū 
Jums, kad su mūsų skaitytojais sutikote pa
sidalinti atsakymais įkelis klausimus. Ypa
tingai esu dėkingas, kad šiam pokalbiui 
skiriate savo brangų laiką, nes suvokiu, kaip 
įtemptai tenka dirbti. Norėčiau pradėti su 
klausimu, kokie Jūsų darbo pagrindiniai 
tikslai?

Gen. Jonas Kronkaitis: J Lietuvą 
grįžau todėl, kad buvau įsitikinęs, jog 
mano vakarietiška patirtis bus naudinga 
besikuriančiai Lietuvos kariuomenei, bet 
nemanau, kad Lietuvoje nėra aukštos 
kvalifikacijos karininkų. Mano darbo 
pagrindinis tikslas - padėti sukurti pro
fesionalias karines pajėgas, atitinkančias 
Lietuvos karinę strategiją. Kadangi vienas 
iš pagrindinių mūsų nacionalinės saugu
mo strategijos aspektų yra įsijungimas į 
kolektyvinę NATO gynybos sistemą, mes 
kuriame kariuomenę, kuri galės lengvai 
integruotis, o taip pat ir savarankiškai 
veikti teritorinės gynybos atveju. Ir integ
racijos, ir teritorinės gynybos srityse jau 
daug atlikta. Dėl pasiektos pažangos 
karinėje srityje NATO vadovybė Lietuvą 
pripažįsta kaip pirmaujančią šalį kan
didatę. Mūsų kariuomenės plėtros planus 
įvertino JAV kariniai ekspertai ir Tarp
tautinės gynybos patarėjų grupė, kurią 
sudaro aštuonių Aljanso šalių atsargos 
generolai, o pirmininkas yra keturių 
žvaigždžių Jungtinės Karalystės gene
rolas, buvęs NATO Šiaurės Europos pa
jėgų vadas. Gavę jų teigiamus įvertinimus 
ir Lietuvos Gynybos tarybos pritarimą, 
pradėjome vykdyti dešimties metų planą. 
Pasiektais rezultatais esu patenkintas.

A.K.: Investuotojai visad sveria riziką. 
Kuo saugesnis kraštas, tuo mieliau į jį inves
tuojama. Taip pat ir paskolos saugesniam 
kraštui teikiamos su mažesnėmis palūka
nomis negu nesaugiam. Ar visi tai supranta, 
kad apsimoka gynybai skirti 2 ar ir 3 centus 
iš kiekvieno lito?

J.K.: Deja, daug kas to nesupranta. 
Laisvosios rinkos principai Lietuvoje dar 
irgi nesuprantami. Neįsisavintas ir efek
tyvus resursų panaudojimas, nes komu
nistinė ekonomika rūpinosi užimtumu, 
o ne efektyvia veikla. Dabar iškilus prob-

Lietuvos kariuomenės vadas generolas 
Jonas Kronkaitis.

lemai neieškoma jos priežasčių, bet pi
nigų, o jų niekada nebus gana. Pavyzdžiui, 
prieš savivaldos rinkimus viena iš partijų 
inicijavo akciją atimti 147 milijonus litų 
iš Krašto apsaugos ir juos duoti Švietimo 
ministerijai. Tačiau mažai kam rūpi pasi
domėti, kaip tie pinigai bus panaudoti, 
ar efektyvi yra pati švietimo sistema. Kal
bant apie užsienio investicijas, dauguma 
visiškai nesupranta saugaus krašto priva
lumų ir komercinės perspektyvos. Kaip tik 
tuo ir naudojasi Lietuvos nedraugai arba 
vietiniai sukčiai. Puikus pavyzdys - akci
nės bendrovės “Mažeikių nafta” privati
zavimas. Ši įmonė buvo paprasčiausiai 
žlugdoma, kad vėliau būtų galima beveik 
veltui nupirkti valstybei priklausančias, 
akcijas. Tik dabar viešai pradėta kalbėti 
apie milijonus išgrobstytų pinigų. Vyriau
sybei priėmus ryžtingą sprendimą šią 
įmonę parduoti JAV kompanijai “Wil
liams International”, daug žmonių manė, 
kad tai Lietuvai nenaudingas sprendimas. 
Jie dar nesupranta, kad Lietuva išsilais
vino nuo Rusijos valstybės kontrolės 
vienoje iš strategiškai svarbiausių šalies 
įmonių. Ką jau čia bekalbėti apie saugių 
sąlygų sudarymą Vakarų investicijoms... 
Lietuvos spauda dar nesugeba, o gal 
nenori, objektyviau analizuoti padėties ir 
informuoti visuomenę. Deja, yra kores
pondentų, kurie neįvertinę informacijos 
tikslumo, kieno nors propagandą spaus
dina kaip faktą. Tokia propagandinė 
informacija suvedžioja Lietuvos žmones, 

todėl jie negali atitinkamai įvertinti ir 
užsienio investicijų svarbos Lietuvos eko
nominiam augimui bei būtinų sąlygų Va
karų kapitalui.

Virš 90% lėšų, skiriamų krašto apsau
gai, yra išleidžiamos Lietuvoje ir tai tei
giamai įtakoja Lietuvos ekonomiką. Vals
tybės iždas išlaiko jaunus karius, kurie 
galbūt liktų bedarbiais. Tai irgi svarbus 
faktorius. Manau, kad du procentai arba 
du centai nuo bendrojo vidaus produkto 
lito tikrai ne per daug krašto apsaugai. 
Vakarų valstybės, kurios jau keletą metų 
mažina savo kariuomenes, gynybai išlei
džia virš dviejų procentų. Atrodo, kad 
žmonės pamiršta, jog Lietuvos kariuome
nė dar tik kuriama ir ši valstybės sritis 
pradėta beveik nuo nulio. Taigi, NATO 
šalių 1999 metų vidurkis gynybos išlai
doms yra 2.5%. JAV skiria 3.2%, Lenkija- 
2.3%, o Lietuva - 1.14%. Neseniai viena 
Seimo narė per televizija teigė, kad Len
kijos išlaidos krašto apsaugai yra tik 1% 
nuo BVP, o laikraštis dar labiau klaidino 
žmones rašydamas, kad Vakarų valstybės 
išleidžia 0.3%, tik Prancūzija ir Jungtinė 
Karalystė apie 0.8% nuo BVP Iš tikrųjų 
Prancūzija skiria 2.8%, o Jungtinė Ka
ralystė - 2.4% nuo BVP. 1999 m. Lietuva 
švietimo sistemai skyrė 5.9 karto daugiau 
lėšų negu krašto apsaugai, tuo tarpu 
Švedija - tik 1.3 karto. Lietuvoje vienam 
dėstytojui tenka apie 8 studentus, Šve
dijoje - 12, Vokietijoje -15, o Austrijoje 
- net 26 studentai. Be to, dėmesio vertas 
ir kitas statistikos palyginimas, Lietuva 
krašto gynybai išleidžia 116 Lt skai
čiuojant vienam asmeniui, o alkoholi
niams gėrimams 700 Lt. Žodžiu, nesvar
bu, kokius rodiklius lyginsime, Lietuvos 
išlaidos krašto apsaugai yra nuoseklios, 
neperžengiančios realių galimybių.

A.K.: Ar Lietuvai  yra realios galimybės 
tapti pilnateise NATO nare?

J.KLietuva turi galimybę tapti 
NATO nare, bet ši galimybė priklauso ne 
vien nuo kariuomenės pasirengimo. Bū
tina, kad tokį norą ir pasiryžimą turėtų 
valstybės piliečiai. Pastaruoju metu žinia- 
sklaidoje skelbiama statistika rodo, kad 
tik mažiau kaip pusė lietuvių nori, jog 
šalis integruotųsi į šią kolektyvinę gynybos 
sąjungą. Įdomu, kad jaunesni ir labiau 
išsilavinę lietuviai labiau remia narystės 
idėją. Tai rodo, kad dar trūksta aiškina

mosios informacijos. Vadinasi, žmonių 
nuomonę gali įtakoti ir užsilikusi sovie
tinė propaganda prieš NATO. Nemažai 
žmonių yra įsitikinę, kad NATO narystė 
Lietuvai labai daug kainuos, be to, ji mūsų 
negins. Tai akivaizdi antivakarietiškų po
zicijų skleidžiamo melo įtaka. Esu įsiti
kinęs, jeigu Lietuvos valdžia laikysis pasi
rinktos užsienio politikos krypties ir įti
kins piliečius, kad NATO yra pigiausias 
ir efektingiausias būdas garantuoti krašto 
saugumą, būsime pakviesti deryboms 
2002 metais. Tačiau iki to laiko turime 
įrodyti Aljanso šalims, kad ryžtingai lai
komės integracijos skirdami krašto ap
saugai užtektinai lėšų, kad būtų įgyven
dinta planuota reforma. Mūsų paskai
čiavimu reikalinga suma 2001m. iryra tie 
2% nuo BVP

A.K.: Dažnai girdžiu nusiskundžiant, 
kad Lietuva atsilieka nuo Latvijos ir ypač 
nuo Estijos. Kaip Jūs vertinate Lietuvos pa
siruošimą į NATO narystę, lyginant su mū
sų Baltijos kraštų kaimynais.

J.K.: Kažkodėl ir Lietuvoje dažnai 
laikomasi panašios nuomonės. Iš tikrųjų 
Lietuvos karinis pasiruošimas yra verti
namas geriausiai iš visų galimų šalių kan
didačių. Tokį įvertinimą pateikia įvairūs 
šaltiniai. Bet atkreipkime dėmesį, kad ne 
Lietuvos kariuomenė yra NATO kandi
datė, o Lietuva. Mes atsiliekame nuo Es
tijos ekonomikoje, todėl jos išlaidos kraš
to apsaugai viršija Lietuvos, tačiau Lietu
va turi kitų pranašumų ir galutiniai verti
nimai rodo, kad mūsų šalis yra stipriausia 
kandidatė. Beje, turime ir diplomatinių 
problemų. Mūsų ambasadoriams Berlyne, 
Londone ir Paryžiuje niekaip nepavyksta 
užsitikrinti tų valstybių politinės para
mos. Kita vertus, Vokietija ir Jungtinė Ka
ralystė karinėje srityje yra mums palan
kios ir teikia daug pagalbos. Šiuo metu 
man neramu, kad apklausa rodo, jog ma
žiau kaip pusė šalies piliečių pritaria 
NATO narystei. Nesvarbu, kaip mes su
tvarkysime kariuomenės reikalus, jeigu 
norinčiųjų stoti į NATO skaičius nepakils 
bent iki 60%, į Aljansą nebūsime pakvies
ti. Norint pasiekti tokį procentą, reikia 
vieningų valstybės vadovų ir politikų pas
tangų, aiškinant narystės pranašumus. Tai 
jau ne vien kariuomenės darbas.

(Tęsinys sekančiame “M.P.” nr.)

Dabar ir prieš karą...
Vaclovas Daunius

Neįmanoma paslėpti fakto, kad Lietu
voje yra susikūręs didokas plyšys tarp tur
tuolių arba milijonierių ir tų, kurie vos 
vos pragyvena. Tai neišvengiama dalis pa
likimo, kai, griūvant sovietinei sistemai, 
vieni sugebėjo ir suskubo “privatizuoti” 
didelius valstybinius turtus, o kiti - liko 
be nieko, dažnai ir be darbo.

Nesutvarkytas kol kas ir atlyginimų 
klausimas, ypač valdininkijos sluoksnyje. 
Šiuo atveju irgi susiduriama su sovietiniu 
palikimu, kai, bendrai, algos buvo nedide
lės, tačiau tarnautojas dar gaudavo įvai
rių priedų, “premijų” ir taip toliau - ku
rios ne kartą net viršydavo normalią algą. 
Ir tai nekalbant apie visokį kitokį “susi- 
kombinavimą” prekėmis arba kyšiais.

Kad atlyginimų klausimas Lietuvoje 
dar nesureguliuotas, matyti iš to, kad 
aukščiausios valdininkų algos yra dides
nės už žemiausias net 43 kartus! Be to, 
net apie 50 aukštų valdininkų gauna 
didesnes algas negu Prezidentas. Tai - 
aukšto rango teisėjai, valstybinių įmonių 
direktoriai ir panašiai, nors jų atsakomy
bė yra mažesnė negu valstybės vadovo.

Palyginimui, prieškarinėje Lietuvoje 
valdininkų atlyginimai buvo sureguliuoti 
pagal tam tikrą principą, būtent pagal 18 
kategorijų. Žemiausios kategorijos tar-
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nautojo (sargo arba valytojos) alga buvo 
150 litų, aukščiausios kategorijos tarnau
tojo (ministerijos generalinio sekreto
riaus) alga buvo 1 200 litų. Visų kitų 16 
kategorijų tarnautojų algos įvairavo nuo 
150 iki 1200 litų ir buvo aiškiai nustatytos. 
Kiekvienas tarnautojas žinojo, kad didė
jant darbo stažui jis gaus vis didesnį atly
ginimą. Pavyzdžiui, metus išdirbęs moky
tojas gaudavo 380 litų, bet po 9 metų jis 
gautų 456 litus, ir taip toliau. Didžiausią 
algą gaudavo Prezidentas - 4000 litų, mi
nistras - 2 500 litų. Nedideles išimtis suda
rydavo kai kuriems postams priklausąs 
butas (prezidentūra, butai karininkams, 
kilnojamiems tarnautojams ir pan.).

Tarpukario ir dabartinių algų sugreti
nimui čia spausdinama tabelė, iš kurios 
matyti, kaip pasikeitė valstybinių algų 
struktūra ir, be to, kaip padidėjo skirtu
mas tarp aukščiausiųjų ir žemiausiųjų 
algų. Deja, į šią lentelę neįeina dabarties 
kai kurių aukštų valdininkų (svarbiųjų 
teisėjų, valstybinių įmonių generaldirek- 
torių) ypatingai aukštos algos, kurios 
nustatomos pagal ministrų sprendimą.

Lentelės duomenys yra paimti iš 1935 
metų “Vyriausybės Žinių”, iš vėliausių 
(1999 rugpjūčio mėn.) dabartinės Vy
riausybės nutarimų ir komentarų, spaus
dintų “Veido” nr. 5.

Algos vertę galų gale nusprendžia jos 
“perkamoji galia”, nes alga pinigais 
(litais) gali būti pakilusi, tačiau jei kartu 
pakilo ir prekių (pvz. maisto produktų)

kainos, algos vertė iš tiesų gali būti men- algų sugretinimo, reikia sugretinti ir 
kesnė, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio, prieškarines bei dabartines prekių kainas. 
Vadinasi, prie prieškarinių ir darbartinių (Tęsinys sekančiame “M.R” nr.)

Valdininkų mėnesio atlyginimai dabar ir prieš karą

Pareigos Atlyginimas 1935 m. Atlyginimas 1999 m.

Prezidentas 4000 Lt 12 984 Lt
Ministrai 2 500 Lt 6 480 Lt.
Valstybės kontrolierius 2 500 Lt 7 534 Lt
Kariuomenės generolai 1200- 1700 Lt 4 515 - 4 935 Lt
Pulkininkai 750 -1200 Lt 3 885 - 4 305 Lt
Leitenantai 350 - 560 Lt 1 575 -1 680 Lt
Profesoriai 1 200 - 1 700 Lt 1 733 - 2 137 Lt
Docentai 800 -1 100 Lt 1 097 -1 733 Lt
Mokytojai 380 - 456 Lt 600 - 1 500 Lt
Gydytojai 340 - 408 Lt 560 - 1 500 Lt _
Operos solistai 800 - 960 Lt 600 - 3 600 Lt
Apyg. teismo teisėjai 1 050 -1 140 Lt 9 500-11 500 Lt
Prokurorai 900 -1 080 Lt 1575-6 720 Lt
Teismo anstoliai 240 - 228 Lt 1 176 -1 575 Lt
Ministerijų sekretoriai 1200 Lt 3412 - 6 824 Lt
Departamentų direktoriai 900 - 1 080 Lt 1 365 - 5 880 U
Vyriausieji juriskonsulai 700 - 840 Lt 609 - 3 150 Lt
Skyrių viršininkai 540 - 648 Lt 1 155 - 2520 Lt
Buhalteriai 380 - 456 Lt 473 - 2 121 Lt
Vertėjai 340 - 408 Lt 473-1680 Lt
Archyvarai 240-288 Lt 430-1050 Lt
Melioratoriai 240-288 Lt 430 - 600 Lt
Elektotechnikai 180 - 216 Lt 430-1260 Lt
Vairuotojai 200 - 240 Lt 430 -1 365 Lt
Staliai 170 - 204 Lt 430-1260 Lt
Valytojai 150 -180 Lt 215 - 525 Lt
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Hliutės kampelis
Kaip kuriama tautosaka

Juokai ir pašmaikštavimai, kuriuos sukuria liaudis, vadinami tautosaka, tad ir 
liaudies etimologiniai bandymai, aiškinant vietovių pavadinimus, įeina į tautosaką.

Nušienavę pievas prie Ventos, ūkininkai kauges palikdavo per naktį. Iš ryto atsibudę 
neberasdavo, nes Venta išsiliejus šieną nunešdavo. Ūkininkai klausdavo vienas kitą: 
“Kur šienai?” Iš to ir kilo pavadinimas Kuršėnai.

Kitoje vietoje ūkininkai rasdavo labai daug šieno ir kasmet sakydavo: “Ir vėl kas 
šieno papylė!”. Iš to kilo pavadinimas Papilė.

Iš ko gavo vardą Čekiškė, Ariogala ir Betygala? Labai seniai matininkai, 
bematuodami Dubysos gylį, sustojo toj vietoj, kur dabar Čekiškė. Vienas matininkas 
stovėjo ant kranto ir sakė: “Čia kišk matą!” Taip ir atsirado Čekiškė.

Beplaukdami upe toliau, vėl matavo jos gilumą. Vienas įkišo matą į vandenį, o 
kitas klausė: “Ar jau galas?” Taip ir liko Ariogala.

Toliau beplaukdami vis kalbėjo, kad šitos upės galo nebus. Kai priplaukė upės 
galą, tai ir sako: “Ginčijomės, kad nebus, bet y” galas”. Tai ir pavadino tą vietovę 
Betygala.

Miške paklydo mergina ir vaikšto, nerasdama tako. Užtiko ją didikas su palydovais 
ir klausia: “Iš kur tu viena?” Taip atsirado Kurtuvėnai.

Labai senais laikais, kur dabar Norkūnai, buvo didelis mūšis. Užmušė daug žmonių 
ir net karalių. Priešai buvo taip perpykę ant karaliaus, kad pradėjo niekinti jo kūną. 
Karalienė baisiai raudojo ir vis prašė: “Atiduokit nors kūną”. Nuo to laiko tą vietą ir 
vadino Norkūnais.

Kažkada vienam žmogui taisant užtvanką užkrito rąstas ir sulaužė pirštą. Jis ėmė 
šaukti: “A nykštį! A nykštį!” Girdėję šauksmą žmonės tą upelį pavadino Anykštos 
vardu. O paskui ir miestelis gavo Anykščių vardą.

Vieną kartą miške grybavo mergaitė. Priėjo elgeta ir prašo išmaldos. Mergaitė 
turėjo tik du baravykus. Išėmė iš krepšelio ir duodama elgetai sako: “Še du, va”. Taip 
ta vieta ir vadinasi - Šeduva.

Kitą kartą latviai kariaudami veržėsi vis toliau ir toliau į Lietuvą. Jau buvo pasiekę 
net Žemaičius. Žemaičiai labai supyko, pagriebė kirvius ir vijo latvius iš savo krašto 
sakydami: “Kur lendi - ne tavo! ”, ir išvijo iš Lietuvos, o jų žemę pradėjo vadinti “kur 
lendi” - Kurlendija.

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Rugpjūčio 20 d, įvyko labai gražus 

poeto Juozo Almio Jūragio knygos “Tik 
sapno ugnį jausi” pristatymas. Širdingas 
ačiū autoriui už padovanotus 10 knygos 
egzempliorių bibliotekai, kurie buvo iš
pirkti per kelias minutes. Tie, kurie ne
spėjote knygos įsigyti, užsukite į biblio
teką, ten dar rasite keletą kopijų, o taip 
pat ir autoriaus ankstyvesnių leidinių. 
Malonu matyti, kad dar mėgstame skaityti 
ir perkame knygas.

Dar begalės darbo yra likę mūsų bib
liotekininkėms tvarkant knygas ir sura
šant jas į kompiuterį. Džiugu matyti, kad 
bibliotekos kambarėlyje prieglobsčio susi
randa ir kitos grupės savo posėdžiams.

Iki šiol Klubo raštinė buvo tarsi kiek
vieno nario darbo kambarys. Nuo dabar 
prašome narių, norint gauti bet kokią
paslaugą, kreiptis į budintį direktorių, 
arba supervisorių. Visų norai bus pagal 
galimybę patenkinti, primenant, kad raš
tinė yra tik Klubo tarnautojams.

Dėkojame mūsų garbės nariui Broniui 
Stašioniui už padovanotą Vytį, kurį pats 
pirmininkas pakabino salėje. Jis mums yra 
svarbus ir dar tuo, kad tapytas Juozo Kal- 
govo, kuris yra lyg ir paties Klubo dalis.

Šiuo metu valgomajame pardavimui 
yra išstatyti 4 Leono Urbono paveikslai. 
Laukiame ir kitų mūsų meninkų darbų, 
kurie norėtų juos parduoti.

Olimpiados metu vyks keletas pobūvių 
ir priėmimų. Iš anksto atsiprašome, kad 
bilietų užsakymų telefonu nepriimsime. 
Užsukite į Klubą darbo valandomis ir 
įsigykite bilietus į norimus renginius.

Viskas atsiranda su laiku. Tik reikia 
turėti kantrybės palaukti. Štai vienu metu 
rašiau, kad Jurgis Bliokas pareiškė, jog 
būtų labai gerai Klubo bare išgerti ka
vutės. Mielas Jurgi, dabar prašome 
dažniau apsilankyti ir išbandyti mūsų jau 
turimą kavos mašiną.

Šiais metais suėjo 50 metų, kai Aus
tralijos Lietuvių Draugijos iniciatyva 1950 
m. balandžio 24 d. įvyko posėdis, kuriame 
dalyvavo: ABaužė, kun. P Butkus, J.Vai
čaitis, V.Kazokas, M.Bogušas, J.Žukaus
kas, Grušauskas, S.Baltramijūnas, S. Gri
na ir AKutka. Šis posėdis skaitomas 
Lietuvių Namų užuomazga. Gaila, kad

nei vieno iš jų nebeturime savųjų tarpe. 
Arkas tuomet svajojo, kad mūsų Namuo
se lankysis LR Prezidentas?

Esame labai dėkingi Gintarui Janule- 
vičiui, Petrui Smalinskui už visos prie
kinės Klubo dalies nudažymą. Nariai 
steigėjai suseno, čia užaugusi naujoji karta 
nepriprato prie “talkų”, tai ką mes dary
tumėme be naujųjų ateivių pagalbos?

Paskutiniame posėdyje direktoriai 
pareiškė padėką Romui Kalėdai už jo 
įdedamą darbą ir įvairių darbų organiza
vimą - nuo paveikslų kabinimo ant sienų 
iki stogo lopymų. Pastaruoju metu tų 
darbų susikaupė tiek, kad ir galo krašto 
nesimato. Nedykinėja ir dalis kitų. O 
mūsų pirmininką Kęstą Protą pradėjom 
pravardžiuoti “Garbės Vedėju be atlygini
mo”. Kada tik pasimaišom, jis visuomet
ten ką nors pertvarko. Namuose turbūt 
jau retas svečias. Ne pro šalį būtų jam čia 
lovelę suorganizuoti....

Rugsėjo 10 dieną Olimpiniame kai
melyje garbingai pakils lietuviška tri
spalvė. Į tą iškilmę galima patekti tik su 
“valdžios” pakvietimu, todėl mums ei
liniams tikimybė maža. Po to, 3.00 vai. 
bus oficialus susitikimas ir Lietuvos spor
tininkų priėmimas mūsų Klube. Šiame 
priėmime bus švediškas stalas. Įėjimas 
$15.00 asmeniui.

Generalinis Garbės Konsulas už
tikrino, kad LR Prezidentas Jo Eks
celencija V. Adamkus atvyks į mūsų Klubą 
rugsėjo 16 dieną. Banketo pradžia 6.00 
vaL Tikimės, kad mūsų nariai bus punk
tualūs ir, atvykus svečiams, ramiai sėdės 
savo vietose. Yra laukiami: Prezidento 
patarėjas: Remigijus Gaška su ponia, 
sporto ministras Rimas Kurtinaitis su 
ponia, LTOK prezidentas Artūras Po
viliūnas su ponia, generalinis garbės 
konsulas Viktoras Šliteris su ponia, ALB 
Krašto Valdybos pirmininkė Janina 
Vabolienė. Dar visa eilė Lietuvos ir Aus
tralijos liet, sporto vienetų vadovų: V.Nė- 
nius, K.Steponavičius, ARaslanas, P.Sta- 
tuta, VZubemis, R.Mickus, ALaukaitis. 
Banketas trijų patiekalų, bilietai $30.00.

Rugsėjo 29 d. 5.00 vai Atsisveikini
mo vakaras su Lietuvos sportininkais, 
“cocktail party” pobūdžio, įėjimas $10.00.

PLB Seimas ir rezoliucijos
Viktoras Baltutis

Į Vilnių atvykę Seimo nariai susitiko 
susipažinimo vakare Vilniaus universi
teto Istorijos fakulteto kieme. Kai kurie 
neatvyko, protestuodami dėl universiteto 
rektoriaus Rolando Povilionio užmetimų 
išeivijos lietuviams. Susipažinimo vakaras 
buvo malonus, oras puikus. Užsiregistra
vome ir gavome visą Seimo “medžiagą”.

Kitos dienos rytą įvyko PLB X Seimo 
atidarymas. Dalyvavo LR Prezidentas 
V.Adamkus, Seimo Pirm. V. Landsbergis, 
Min. Pirm atstovas, arkivysk. ABačkis 
ięS- Tamkevičius, vysk. A Baltakis bei kiti 

mažiau ar daugiau garbingi svečiai. Be
veik to pačio turinio kalbos tęsėsi ilgokai. 
Išrinkome X Seimo prezidiumą: Juozas 
Polikaitis (JAV), Algimantas Gečys (JAV) 
ir Saulius Varnas (Austrai.). Šiek tiek pa
siginčyta dėl darbotvarkės ir bandymo 
priimti visus PLB V-bos pranešimus ir 
apyskaitą, kai tuo tarpu nebuvo laiko juos 
perskaityti ir išsamiau su jais susipažinti. 
Po ilgesnių diskusijų nutarta priėmimą 
svarstyti kitos dienos popietėje.

Visoje X Seimo darbotvarkėje per 
daug laiko buvo skiriama Lietuvos, o ne 
išeivijos reikalams. Daug kalbėta apie 
įstojimą į NATO ir Europos Sąjungą. Bu
vo pakviesti net kariuomenės vadas Jonas 
Kronkaitis ir Krašto aps. min. Česlo
vas Stankevičius. Ypač pastarasis labai 
ilgai kalbėjo apie Lietuvos kariuomenės 
reikšmę ir jos reikalingumą. Kariuome
nės vadas apie kariuomenę šiandieninėje 
Lietuvoje kalbėjo santūriau. Užklaustas, 
kiek naujokų, stojančių į Lietuvos kariuo
menę yra netinkamų, jis neatsakė, bet 
posėdžių salėje esantis svečio teisėmis 
Krašto apsaugos vicemin. paaiškino, kad 
netinkančių yra virš 50%. Niekas ne
abejoja, kad Lietuvai reikalinga kariuo
menė!

Kita diena buvo skirta švietimui. 
Beveik tik apie tai ir kalbėta - apie 
Rygos, Karaliaučiaus ir Rytuose esančių 
lietuvių etninėse žemėse mokyklas, ir 
Vilniuje veikiančią mokyklą “Lietuvių 
namai”. Čia vėl pamirštos mokyklų 
problemos Vakaruose: JAV, Australijoje, 
Kanadoje ir kitur.

Daug laiko ir diskusijų sukėlė pateik
tos Seimui rezoliucijos. Tarp jų ypač buvo 
stengiamasi aptarti Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie Lietuvos Vy
riausybės statusą, nes, mažinant kadrus, 
norima šią įstaigą padaryti priklausomą 
nuo užsienio ar švietimo ministerijos. 
Pagaliau buvo priimta, kad skubos keliu
būtų priimtas 
įstatymas (PLB 
Seimas ragina 
LR Seimą!) Tau
tinių mažumų 
departamentą 
atskirti ir jam 
vadovauti skirti 
viceministrą. 
Kita rezoliucija, 
užėmusi daug 
laiko - dėl Val
dovų Rūmų 
(griuvėsiai, esan
tys už Arkika- K. Račinsko piešinys: anų laikų “Valdovų rūmai” iš pietų pusės.

Rugsėjo 30 d. 7.30 vai. Klubo Olim
pinė Vakaruška su geru orkestru. Tikimės, 
bus likę dar daug užsienio svečių. Įėjimas 
$15.00. Dar kartą noriu atkreipti dėmesį, 
kad visi bilietai bus pardavinėjami tik 
Klube. Užsakymai telefonu nebus pri
imami. Olimpiados metu yra numatoma 
pakeisti Klubo ir valgyklos darbo va
landas. Rašant šias eilutes dar nebuvo 
padaryti sprendimai. Prašome sekti 
spaudą.

tedros Vilniuje) atstatymo. Keista, kad 
kai Lietuvoje daugybė įvairiausių ekono
minių problemų, norima atstatyti Val
dovų Rūmus, kurie kainuotų apie 165 
min. Lt. ----- -

Taip rezoliucijų priėmimas užsitęsė. 
"Pasaulio Lietuviui" ir bendrai išeivijos 
spaudai nebeliko laiko. Tik greitai ir 
apgraibomis buvo svarstomas tolimesnis 
"PL” leiditno reikalas: palikti jį žurnalu, 
ar kas antrą mėnesį leisti biuletenį? Būtų 
galima aprašyti ir kitus Seime svarstytus 
reikalus, bet jiems buvo skiriama mažiau 
dėmesio ir jie nesukėlė didesnių dis
kusijų. Kažkas Seime pasakė, kad šian
dieninė Lietuva - tai didžiulis turgus, kur 
viskas parduodama į privačias biznierių 
rankas.

Renkant sekančią PLB Valdybą, vėl 
pateikiamas vienas sąrašas,, neleidžiant 
jį papildyti kandidatais. Išrinkta sekanti 
PI .B V-ba su pirm. V. Kamantų, M. Len
kauskiene, G. Žemkalniu, kun. Putrimu 
ir kitais. Tai beveik ta pati PLB V-ba, su 
mažais pakeitimais. Garbės teisman 
išrinkti: E. Čuplinskas (Kanada), S. Var
nas (Austral.), V. Baltutis (Austrai), J. 
Polikaitis (JAV) ir ALipšys (Vok.) Kon
trolės komisija: A Gečys, H. Žibąs, S. 
Dalius ir R. Žilinskienė. Po posėdžių pa
sodintas ąžuoliukas LR Seimo aplinkoje.

Seimo pabaigtuvės įvyko Vilniaus 
Rotušėje. Orkestras ir ilgas didžiulis 
stalas, nukrautas valgiais. Atskiri stalai 
gėrimams. Dalyvavo Prez.Valdas Adam
kus, Seimo Pirm Vytautas Landsbergis, 
Min. Pirm Andrius Kubilius ir kiti aukšti 
LR pareigūnai bei PLB X Seimo nariai 
ir svečiai. Kalbų nebuvo, bet visi fotogra
favosi su Prezidentu ir jo žmona Alma, 
Seimo Pirm V Landsbergiu ir Min. Pirm 
A Kubiliumi.

Apie LR Seimo rinkimus nekalbėta, 
bet spaudoje jau prasideda pasisakymai 
ir nuomonių pareiškimai. Vyrauja mintis, 
kad reikia išrinkti Seimą, kuriame dau-
gumą turėtų ne viena specifinė partija, 
bet kelios. Šitaip Seimas būtų darbin- 
gesnis ir atsakomybe dalintųsi didžiosios 
partijos.

PLB X Seimas dar kartą pasisakė už 
LR nepriklausomybės tęstinumą, įsto
jimą į NATO ir Europos Sąjungą.

Galiu pridurti, kad dabartinė Lie
tuvos padėtis nėra tokia beviltiška ir 
skurdi, kaip rašo Lietuvos žiniasklaida. 
Žmonės sotūs ir apsirengę, vyksta atosto
gauti ir dažnai tenka išgirsti, kad jei tik 
nori dirbti, darbo yra.

Kam neteko lankytis Klube ilgesnį 
laiką, apsilankykite, apžiūrėkite atliktus 
darbus, įvertinkite išlaidas, o po to būtinai 
patikrinkite naujas “X” serijos mašinas, 
atitinkančias naujoviškas valstijos tai
sykles. Įsigykite sau ir draugams po 
plunksnakotį ir marškinėlius, prisimi
nimui, kad Olimpiados metu aplankėte 
Sydnėjaus Lietuvių Klubą. IKI PASI
MATYMO KLUBE! Algis Bučinskas
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Antanas Laukaitis

priešrinkiminė kova, jis atskris pas mus į 
Sydnėjų.-

Norintieji dalyvauti Prezidento garbei

Olimpiada 
jau čia pat

Jau tik kelios die
nos beliko iki Syd- ruošiamame bankete rugsėjo 16 dieną

nejaus' Olimpiados atidarymo. Atrodo, 
jau visi pasiruošimo darbai baigti ir 
Sydnėjuje prasidės tas didysis olimpinis 
šurmulys. Matosi, kad ir mūsų Lietuvių 
Klubas gražiai puošiasi ir laukia svečių. 
Aš manau, kad Olimpiados metu Klubas 
bus pilnas kaip bičių avilys. Ir tai bus ta 
vieta, kur galės susitikti sportininkai, 
svečiai ir vadovai iš viso pasaulio. Net ir 
mano geras draugas Vytenis Šliogeris 
paliko savo darbą “Talkoje” ir, apsivilkęs 
gražų Klubo švarkelį, padeda prie baro ir 
kitur. 7Manau, kad Olimpiados metu 
atsiras ir daugiau pagalbininkų. Nervų 
nuramini-mui ir troškulio numalšinimui 
nereikės ilgai prie baro stovinėti.

Draugų ir savo vardu sveikinu Juozą 
Kalgovą pasveikusį, numetusį svorio, 
gerokai iš veido atjaunėjusį ir sugrįžusį 
prie savo barmeno darbo Klube. Sveikinu 
ir Klubo pirmininką Kęstą Protą, kuris be 
savo pagrindinių darbų Klube, yra ir 
olimpinis asistentas. Šalia viso to jis yra 
pakviestas būti parado “maršalka” 
Olimpiados atidarymo metu. Jam teks 
būti prie lietuvių olimpiečių ir sekti, kad 
viskas praeitų gerai. O su Kęsto energija 
ir sugebėjimais, tikiu, kad viskas ir Klube, 
ir olimpiniame darbe bus gerai atlikta. 
Taip pat tikiu, kad ir kiti olimpiniai asis
tentai bei mūsų olimpiniai vairuotojai 
pasirodys šauniai. Linkiu sėkmės jiems

Pirmieji jau yra čia
Rugpjūčio 23 dieną pirmieji į Sydnėjų 

atskrido Lietuvos olimpinės rinktinės 
misijos vadovas Algirdas Raslanas ir 
olimpinių sporto šakų vasaros komisijos 
pirmininkas Vytas Nėnius. Kartu su 
Lietuvos gen. garbės konsulu Viktoru 
Šliteriu pasitikome juos oro uoste. Nu
stebome, kad Sydnėjaus oro uostas, kur 
dar prieš porą mėnesių buvo didelės 
statybos ir betvarkė, šiandien jau yra 
pilnai sutvarkytas ir laukia atvykstančių 
svečių. O mūsų pirmieji vadovai, nors ir 
po ilgo skridimo iš Vienos, visai neatrodė 
pavargę. Matyt jau priprato prie austra
liško klimato ir skirtumo nejaučia. Nuo 
pat pirmosios dienos abu kibo į paruo
šiamuosius darbus, o jų tikrai begalė. 
Kelionės, lėktuvų keitimai, viešbučiai ir 
kita. Taip, kad telefonas buvo tiesiog 
raudonas. Aplankė jie ir bazes Newcastle, 
Wollongong, Penrith ir čia vietoje, kur 
prieš Olimpiadą gyvens ir treniruosis 
sportininkai. Dabartiniu mūsų žiemos 
oru jie labai patenkinti ir sako: reikia tik 
spausti nykščius, kad toks oras būtų ir per 
Olimpiadą. Jie atvežė ir parodė olimpines 
išeigines bei sportines uniformas. Jos 
tikrai labai gražios. Tikėkimės, kad ir 
sportiniai rezultatai su jomis bus geri.

Prezidentas be žmonos
Paskutinėmis naujienomis, Lietuvos 

Prezidentas Valdas Adamkus į Olimpiadą 
atskrenda pats vienas, be žmonos Almos. 
Jis Sydnėjuje bus Olimpiados atidarymo 
dieną - rugsėjo 15 anksti ryte. Ir dabar 
dar neaišku, kiek ilgai jis čia galės 
pasilikti. Viskas priklausys nuo padėties 
Lietuvoje. Tačiau labai malonu, kad ir 
tokiu metu, kai Lietuvoje vyksta didelė

Specialus himnas Lietuvos olimpiečiams
Vilnius, rugpjūčio 25 d. (BNS). Sporto 

gerbėjai galės įsigyti specialiai Sydnėjaus 
Olimpinėms žaidynėms sukurtą diską 
“Trys milijonai”. Dainą “Ttys milijonai 
atlieka Marijonas Mikutavičius kartu su 
operos*solistais - baritonu Deividu Ste- 
ponkumi, tenoru Audriumi Rubežiumi ir 
sopranu Asta Krikščiūnaite.
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(šeštadienį), prašomi užsisakyti vietas, 
sumokant $ 30 Lietuvių Klubo raštinėje, 
arba pas olimpinių renginių komiteto 
narius: K. Protą, V. Donielą, V. Šliterį, N. 
Wallis arba A Laukaitį. Pas juos galima 
užsisakyti vietas ir į kitus renginius: 
rugsėjo 10 d. (sekmadienį) po vėliavos 
pakėlimo olimpiniame kaimelyje, po
būviui 3 vai. p.p. Lietuvių Klube, atsi
sveikinimo vakarui rugsėjo 29 dieną, 
penktadienį, ir kitus.

Olimpinė jaunimo stovykla
Olimpiados metu vyks ir tarptautinė 

jaunųjų sportininkų stovykla, kurioje 
dalyvaus jauni atstovai iš 180 kraštų.
Lietuvą atstovaus Lietuvos olimpinio 
sporto centro auklėtiniai vilnietė Inga 
Jagminaitė ir kėdainiškis Vytautas 
Galvydis. Jie laimėjo anksčiau paskelbtą 
LTOK konkursą, kurio pagrindiniai 
reikalavimai buvo gerai sportuoti ir mo
kėti užsienio kalbą. Inga yra rankininkė, 
du kartus buvusi merginų rankinio čem
pionė, Vytautas yra vidutinių nuotolių 
bėgikas, iškovojęs šalies jaunimo čem
piono titulą 800 m bėgime.
Ar žinai, kad:
▼ Paskutinėse pasirengimo rungtynėse 
Lietuvos olimpinė krepšinio rinktinė 
Ispanijoje nugalėjo Ispanijos rinktinę 
rezultatu 87:72. Rungtynės buvo gana 
kietos bei įtemptos ir rezultatas keitėsi 
tai vienų, tai kitų naudai.
▼ Taiwano sportininkai už iškovotą 
aukso medalį gaus 320 000 Amerikos 
dolerių, Hong Kongas už auksą mokės 
$125 000, Kinija - $115 000, Japonija - 
$96 000, o Vokietija tik $15 000, Gruzija 
- $50 000, Pietų Korėjos olimpiniai spor
tininkai - medalininkai gauna labai gerą 
išlaikymą visam savo gyvenimui.
▼ Lietuvos lengvosios atletikos rink
tinėje dalyvaus Amerikos lietuvis Jonas 
Motiejūnas. Jis, sekdamas olimpinio 
čempiono ir pasaulio rekordininko M. 
Johnson stilių, Lietuvoje 400 m. distan
cijoje neturi sau lygių. Jis taip pat gerai 
pasirodo 4 x 400 m. estafetėje. Būdamas 
ir Lietuvos pilietis, jis Olimpiadoje gali 
atstovauti Lietuvą. Australijos vyresnieji 
lietuviai dar labai gerai atsimena šio 
atleto tėvą Algį Motiejūną, kuris 1964 
metais, vadovaujant dabartiniam Lietu
vos Prezidentui Valdui Adamkui, lankėsi 
čia su Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktine ir buvo vienas iš populiariausių 
šios komandos žaidėjų.

Nepamirškime olimpinių renginių
Vienas iš pirmųjų bus rugsėjo 10 d. , 

(sekmadienį). Po iškilmingo vėliavos 
pakėlimo olimpiniame kaimelyje, 3 vaL 
p.p. Lietuvių Klube įvyks Lietuvos 
olimpiečių ir mūsų sydnėjiškių susiti
kimas. Švediškas stalas ir vaišės - $15.

Rūgėjo 16 d. (šeštadienį) susipažinimo 
banketas su Lietuvos Prezidentu Valdu 
Adamkumi ir kitais svečiais. Vaišės $30.

Rugsėjo 24d. (sekmadienį) renginys 
svečiams ir sydnėjiškiams.

Rugsėjo 29 d. (penktadienį) atsisvei
kinimo vakaras, turbūt 5 vai. vak. Visi 
renginiai vyks Lietuvių Klube.

Marijonas Mikutavičius sakė, kad 
dainos pavadinimas simbolizuoja lietuvių 
tautą. “Statistiniai duomenys neatitinka, 
bet kuo mažiau, tuo kiečiau mes atro
dome”, - sakė jis.

Diske, kuris prekyboje pasirodys rug
sėjo 20 dieną, yra dainos “Trys milijonai” 
originalas ir keturios jos versijos.- Daina 
jau nuskambėjo radijo stotyje “Lietus”.

Neįvykęs Sabonio pabėgimas
Red.: Kad mūsų garsusis krepšininkas Arvydas Sabonis nemėgo sovietinės santvarkos, 

o vėliau - ir sovietinio paveldo išsilaisvinusioje Lietuvoje, žino visi, kuriems teko išgirsti 
jo aštrias politines pastabas. Bet ilgą laiką buvo nežinoma, kad Arvydas galvojo apie 
pabėgimą į Vakarus, kai jis kaip tuometinės SSSR krepšinio komandos narys buvo nuvykęs 
į JAV Apie tai Arvydas neseniai papasakojo “Laiko balso” žurnalistui Vidui Mačiuliai.

Apie neįvykusį pabėgimą užsienin iš 
sovietinės Lietuvos - po daugelio metų 
tylėjimo papasakojo pats A Sabonis:

- Pirmą kartą viešai prisipažinsiu, nes 
apie tai žinojo tik mano mama, jog sykį 
esu ištaręs: “Kodėl aš gimiau čia, o ne 
tenai?!” Tai buvo seniai, gal tada, kai aš 
pirmąkart buvau pakviestas į NBA, bet 
negalėjau ten išvažiuoti. Gal dar anksčiau 
ištariau tuos žodžius... Galima daug ko 
norėti, bet jeigu tu nemoki, nesugebi, ne
gali.. Kai ko jau buvau išmokęs krepšiny- 
je, todėl norėjosi dar labiau tobulėti. 
Tačiau aš to negalėjau siekti, nors ir važi
nėjau po pasaulį, žaidžiau.

Buvo įmanoma pabėgti iš Sovietų Są
jungos ir pasilikti užsienyje, bet aš to ne
dariau. Taip nepasielgiau, negalėjau taip 
pasielgti vien dėl mamos, kad ji antrą kar
tą nebūtų ištremta tenai - į Sibirą, kur 
jau buvo... Negalėjau to padaryti ir dėl 
Lietuvos, nes sugrįžti atgal man būtų 
uždarytos durys. Gal dėl tokių kažkada 
mano pasakytų žodžių ar juodų minčių 
kam nors dabar bus juokinga, bet man su 
mama - ne. Jai ir man netikėtas dalykas, 
kad aš apie tai pirmąkart viešai prisipažin
siu. Tai buvo mudviejų paslaptis.

Dabar, tai prisiminus, mūsų akyse 
ašaros... Pabėgimas neįvyko, nes aš jo ne
norėjau dėl mamos ir Lietuvos. Norėjau 
tik krepšinyje dar tobulėti, augti, siekti. 
Ir dabar manęs Amerikoje vis klausia, 
kodėl aš neatvažiavau būdamas septynio
likos ar dvidešimties metų. Kas dabar gali 
pasakyti, kaip būtų susiklostęs mano gy
venimas, jeigu būčiau atsidūręs JAV jau
nas? Niekas nežino. Todėl tada, svajoda
mas apie naujas krepšinio aukštumas, aš 
ir pasakiau: “Kodėl, mama, aš gimiau 
čia?” Visos mintys sukosi tik apie krep
šinį. Bet tada abu prisiminėme dainą: 
“Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. 
Gimiau pačiu laiku...”

KRYŽIAŽODIS Mr. 14
Vidurinių amžių civilizacijas raida (XI a. — XVa.J

VERTIKALIAI: 1. Pirklių sąjunga. 3. Pagrindinė miesto bažnyčia. 4. Kaip vadinosi Kryžiaus 
žygių dalyviai 5. Įstatymų leidimo ir tautos atstovų organas Anglijoje. 6. Amatų ir prekybos 
centras viduramžiais. 10. Prahos universiteto profesorius, už Bažnyčios kritikavimą sudegin
tas ant laužo. 11. Vokietijos miestų prekybinė sąjunga.
HORIZONTALIAI: 2. Specialus Bažnyčios teismas, įsteigtas kovai su eretikais. 7. Kaip 
dvasininkija vadino žmones, kritikuojančius Bažnyčią ir jos mokymą? 8. Miesto tarybos rūmai 
9. Miesto tarybos “galva” Anglijoje ir Prancūzijoje. 12. Didelė grupė žmonių su vienodomis 
paveldimomis teisėmis ir pareigomis. 13. Pinigų saugykla. 14. Kunigaikštis, suvienijęs turkų 
gentis. 15. Tio pačiu amatu besiverčiančių miestiečių organizacija.

KRYŽIAŽODŽIO Nr. 13 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 1. Riteris. 2. Vienuolis. 3. Lažas. 4. Vilna. 5. Chlodvigas. 6. Vasalas. 9.
Kalavijas. 10. Dešimtinė. 12. Serbai 13. Anglai. 14. Duoklė. 15. Abatas.
HORIZONTALIAI: 7. Italija. 8. Islamas. 11. Minaretas. 16. Frankai 17. Titulas.

Sudarė Jūratė Zailskiatė

“Aš nepritapsiu Amerikoje. Šešerius 
metus praleidau Ispanijoje. Pritapau. O 
Amerikoje jau po pirmojo sezono supra
tau, kad negalėsiu gyventi. Kiekviena ša
lis turi savo bruožus, charakterį, veidą. 
JAV yra internacionalinė valstybė. Visi 
kažkada iš kažkur yra atvažiavę. Gal dėl 
to nėra gilių tautos šaknų. Man tenai vis
kas svetima, nors daug ką lengviau pasiek
ti. Aš save vadinu “grynaveisliu” lietuviu, 
todėl man tenai labai sunku gyventi. Te
nai nėra to, kas mane trauktų, viliotų. Sa
kau, negalima lyginti, kas yra tenai ir kas 
čia, Lietuvoje, mano gimtinėje. Aš nieka
da nelyginsiu amerikiečio ir lietuvio. Bet 
man tenai nesinori gyventi Gimiau ir mir
siu Lietuvoje! Mano kontraktas NBA dar 
nesibaigė. Gal duos Dievas - ištversiu ir 
viską atlaikysiu...”

Savo uždarbio Arvydas nepalieka už
sienyje, bet investuoja Lietuvoje: atsirado 
krepšinio mokykla, restoranas, sveikatin
gumo kompleksas, Palangoje - viešbutis. 
Didžiuokis, Lietuva, kad turi Arvydą.
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LIETUVOS OLIMPINĖS RINKTINĖS 
galutinė paraiška dalyvauti XXVII Olimpiados Žaidynėse Sydnėjuje 

(Tęsinys iš praėjusio “M.P.” numerio)

76. Rita RAMANAUSKAITĖ - lengvoji atletika Kaunas
77. Kristina SALTANOVIČ - lengvoji atletika Vilnius
78. Daugvinas ZUJUS - lengvoji atletika Birštonas
79. Sonata MILUŠAUSKAITĖ - lengvoji atletika Prienai
80. Arūnas JURKŠ AS - lengvoji atletika Jurbarkas
81. Nelė ŽILINSKIENĖ - lengvoji atletika Vilnius
82. Irina KRAKOVIAK - lengvoji atletika Vilnius
83. Tomas BARDAUSKAS - lengvoji atletika Kaunas
84. Austrą SKUJYTĖ - lengvoji atletika Vilnius
85. Žana MININA - lengvoji atletika Vilnius
86. Jonas MOTIEJŪNAS - lengvoji atletika JAV
87. Renata GUSTAHYTĖ - lengvoji atletika Vilnius
88. IngaJUODEŠKIEbĖ - lengvoji atletika Jonava
89. Šarūnas MAŽUTAITIS - plaukimo treneris Kaunas
90. Rita KONDROTAITĖ - plaukimo treneri Panevifys
91. Arūnas SAVICKAS - plaukimas Panevėžys
92. Darius GRIGALIONIS - plaukimas Panevėžys
93. Rolandas GIMBUTIS - plaukimas Kaunas
94. Minvydas PACKEVIČIUS - plaukimas Kaunas
95. Saulius BINEVIČIUS - plaukimas Kaunas
96. Jūratė LADAVIČIŪTĖ - plaukimas Panevėžys
97. Roma GARKAUSKIENĖ - stalo teniso treneri Kaunas
98. Rūta GARKAUSKAITĖ BŪDIENĖ - stalo tenisas Kaunas
99. Jolanta PRŪSIENĖ - stalo tenisas Kaunas
100. Bronislavas VYŠNIAUSKAS - sunk, atletikos treneris Klaipėda
101. Ramūnas VYŠNIAUSKAS - sunkioji atletika Klaipėda
102. Vytautas BLONSKIS - Šaudymo treneris Vilnius
103. Daina GUDZINEVIČCTĖ - šaudymas Vilnius
104. Andrejus ZADNEPROVSKIS - šiuoLpenkiakovė Vilnius
105. Jurijus MOSKVIČIOVAS - šiuo l.penkiako^ės treneris Vilnius

Zigmantas RAUDONIUS - baid/kanojų irklavimas Vilnius
Romualdas BRAZAUSKAS • krepšinis Vilnius

Sporto specialistų, mokslininkų, medikų, masažuotojų ir atsarginių
sportininkų, kurie dalyvaus aklimatizacijos MTS Australijoje, bet
negyvens olimpiniame kaimelyje sąrašas:

1. Edmundas ŠVEDAS LTOK medicinos tarnybos vadovas
2. Antanas SKARBALIUS Programos “Sidrqus 2000” sporto mokslo
3. Juozas SKERNEVIČIUS mokslininkas vadovas
4. Jonas PODERYS mokslininkas <
5. Sigita KIBILDIENĖ gydytoja j įert'
6. Raimondas GREIČIUS gydytojas
7. Egidijus TUTKUS masažuotojas •. • ■
8. Luigio BARATTO gydytojas
9. Simona PISONI masažuotoja
10. Alberto SETTIN dviračių treneris
11. Juozapas GARALEVIČIUS - lengvosios atletikos treneris
12. Juzefas ROMANKO V AS lengvosios atletikos treneris
13. Teresė NEKROŠAIĖ lengvosios atletikos treneris
14. Tatjana UBARTIENĖ masažuotoja
15. Ina ŠIMELIŪNAITĖ plaukimo treneė
16. Antanas ČIKOTAS irklavimo vyr.treneris
17. Česlovas ANTANYNAS LOSC direktoriaus pavaduotojas
18. Raimondas ŠIUGŽDINIS buriavimas - atsarginis
19. Zita URBONAITĖ dviračiai / plentas - atsarginė
20. Rasa POLIKEVIČIŪTĖ dviračiai / plentas - atsarginė
21. Saulius RUŠKYS dviračiai / plentas - atsarginis
7? nintnrac AMR R AŠKA riviiidn - atcnrcrinie

In memoriam
Sulaukęs vos 54 metų, Adelaidėje staiga mirė

Algimantas 5.Leonavičius. Dar jaunas įstojęs Australijos 
kariuomenėn, velionis dalyvavo Vietnamo kare. Vėliau tęsė mokslus ir įsigijo magistro 
laipsnį jūrų biologijos srityje. Velionis su žmona Yvonne turi penkis vaikus, kurie 
pasižymi muzikiniais gabumais. “M.R” inf.

Įkandin vyro velionio Juozo išėjusiai
a.a. Bronei Makulienei

Jos sūnų Vytautą Didelį su žmona Milda, vaikaičius Kristiną, Ričardą 
Vytautą su šeima bei visus artimuosius liūdesyje užjaučia ir su Bičiule 
atsisveikina

A. V Dumskiai V. Petraitienė
A. G. Karazijos D. V. Simankevičiai
J. R Mačiuliai V. Vaitiekūnienė

Mirus
Zitai Scali

Vyrui, vaikams, tėveliams, seseriai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 
ir drauge liūdime

Liusė, Miliauskų ir Folden šeimos

XXI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ
SYDNEY BODO m. gruodžio 26-31 d. d.

PROGRAMA
Gruodžio 27 d. - trečiadienis

10 vaL Pamaldos, St. Joachims bažnyčioje, John Street, 
Lidcombe.

12 vaL XXIALD atidarymas, Civic Centre Town Hall, 
Bankstown.

2.30val. Sporto šventės atidarymas, Auburn Basketball 
Centre, Church Street, Lidcombe, tel 9646 5343; 
9646 3840;

7 vai Literatūros popietė Lietuvių Klube, 16-18 East 
Terrace, Bankstown.

7 vai. Harbour Cruise ir kartu laive - jaunimo 
susipažinimo vakaras.

Gruodžio 28 d. - ketvirtadienis
9 vai Sporto varžybos pastoviai vyks Auburn Basketball Centre, Church Street,

Lidcombe.
8.30 vaL ALB Krašto Tarybos suvažiavimas, dalyvių registracija (I-ji diena)

Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
9 vaL Adelaidės Lietuvių Teatro “Vaidila” repeticija Lietuvių Klube, 16-18 East 

Terrace, Bankstown.
12 vaL Bendra pirmoji chorų repeticija Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, 

Bankstown.
2 vaL Meno ir Tautodailės parodos atidarymas Bankstown Arts & Crafts

Building, Olympic Pde & Dale Pde kampas, Bankstown.
3 vaL Jaunųjų Talentų vakaro dalyvių repeticija ir scenos paruošimas Lietuvių

Klube, 16 -18 East Terrace, Bankstown.
• 4 vaL Mokytojų konferencija “Kalbos, šokių ir dainų bei tradicijų mokymas” 

Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
7 vai. Jaunųjų talentų vakaras Lietuvių Klube, 16-18 East Tferrace, Bankstown.

Gruodžio 29 d. - penktadienis
8 vaL Tautinių šokių repeticija Whitlam Leisure Centre, Memorial Ave,

LiverpooL
8 vai. Adelaidės Lietuvių Teatro “Vaidila” repeticija, scenos paruošimas

Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
9 vaL Sporto varžybos Auburn Basketball Centre, Church Street, Lidcombe.
9 vaL ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (II-ji diena) Lietuvių Klube, 16-18 

East Terrace, Bankstown.
2 vaL Adelaidės Lietuvių Teatro “Vaidila” spektaklis “Mindaugas “, Lietuvių 

Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
7 vaL Tautinių Šokių Šventė Whitlam Leisure Centre, Memorial Ave, Liverpool

Gruodžio 30 d. - šeštadienis
8 vaL Jungtinė chorų repeticija, Parramatta Riverside Theatres, Church St ir

Market St. kampas, Parramatta.
9 vai. Sporto varžybos Auburn Basketball Centre, Church St., Lidcombe.
9 vaL ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (III-ji diena ) Lietuvių Klube, 16-18 

East Terrace, Bankstown.
12 vai. FLB Lietuvos Baleto Bičiulių popietė Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, 

Bankstown.
6.30 vaL Dainų Šventė ir XXI AL Dienų uždarymas, Parramatta Riverside

Theatres, Church Street ir Market Street kampas, Parramatta.
Gruodžio 31 d. - sekmadienis

9 vai. Baigiamosios rungtynės, apdovanojimai, Sporto Šventės uždarymas 
Auburn Basketball Centre, Church Street, Lidcombe.

8 vai. Naujųjų Metų balius Emporium Function Čentre, 258 South Terrace, 
Bankstown.

Pastaba: jeigu dar bus nežymių pakeitimų, paskelbsime spaudoje.
Jadvyga Dambrauskienė, XXI ĄLD Rengėjų grupės sekretorė

M. K. Čiurlionio jubiliejus
vyks akademinė sesija ir vaidinimas “Ilgė-M. K. Čiurlionio gimimo 125-sios 

metinės bus minimos ir JAV, praneša 
ELTA. Jubiliejinį festivalį ruošia Ame
rikos Lietuvių Meno Draugija.

Pirmasis festivalio koncertas lapkričio 
1 d. įvyks Čikagos Kultūros Centre. Kartu 
su “Dainavos” ansambliu, pianistu Roku 
Zubovu, aktore Audra Budryte specialiai 
Čiurlionio jubiliejui parengtą programą 
atliks svečiai iš Lietuvos - Vilniaus sty
ginis kvartetas.

Amerikoje gyvenančių dailininkų M. 
K. Čiurlioniui dedikuotų kūrinių paroda 
bus atidaroma lapkričio 3 d., Pasaulio Lie
tuvių Centre. Ten pat vyks ir M. K Čiur
lionio gimimo sukakčiai sukurtų Lietuvos 
kompozitorių kūrinių premjera. Jubilie
jinius kūrinius atliks pianistai Sonata ir 
Rokas Zubovai su Vilniaus styginiu 
kvartetu.

Lapkričio 4 d. Jaunimo Centre atida
roma Čikagos lituanistinių mokyklų mo
kinių piešinių paroda, numatytas jaunųjų 
pianistų bei vaikų choro koncertas. Či
kagoje veikiančioje Čiurlionio galerijoje 
ketinama atidaryti M. K. Čiurlionio tapy
bos darbų reprodukcijų parodą, ten pat

jimosi sonata”, parengtas pagal M. K. 
Čiurlionio ir S.Kymantaitės-Čiurlionie- 
nės laiškus.

Lapkričio 5 d. Jaunimo Centre rengia
mas iškilmingas M. K Čiurlionio gimimo 
125-ųjų metinių minėjimas, o Čikagos 
universiteto salėje - koncertas.

Rugsėjo pabaigoje Lietuvos nacio
nalinis simfoninis orkestras Maskvoje 
surengs koncertą, skirtą 125-sioms M.K. 
Čiurlionio gimimo metinėms. Koncertas 
įvyks rugsėjo 27 d. Maskvos konservato
rijoje. Kartu su Juozo Domarko vadovau
jamu orkestru koncertuos smuikininkas 
Vilhelmas Čepinskas.

M. K.Čiurlionio jubiliejaus proga su
rengtoje parodoje bus demonstruojami 
faksimiliniai menininko dailės darbų 
atspaudai. Parodą ketinama atidaryti 
rugsėjo pabaigoje Maskvoje, o vėliau 
ekspozicija keliaus į kitus Rusijos miestus. 
M. K. Čiurlionio jubiliejui skirtus rengi
nius organizuoja Lietuvos ambasada 
Maskvoje kartu su Lietuvos Kultūros 
ministerija bei Maskvos merija. ELTA 

.kįįlsų Pastogė Nr. 35, 2000.09.04, psl. 7
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Dėl artėjančių rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą
2000 m. spalio 8 d. yra paskelbta LR Seimo eilinių rinkimų diena.
Pagal LR Seimo rinkimų įstatymą LR piliečiai, nuolat gyvenantys Viktorijoje arba 

Tasmanijoje, aiba rinkimų metu esantys ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, o laikinai 
apsistoję Viktorijos ar Tasmanijos valstijose, balsuoja LR konsulate Melburne.

Visų LR piliečių, turinčių dabartinį galiojantį LR pasą ir norinčių dalyvauti 
renkant LR Seimą, kurie nuolat gyvena Melburne ir jo apylinkėse, arba spalio 8 
dieną - rinkimų į LR Seimą dieną - bus Viktorijoje arba Tasmanijoje, prašau 
registruotis pas Iloną Hahn telefonu (03) 9819 5515 ne vėliau kaip iki rugsėjo 24 
dienos. Reikia pranešti savo pavardę, vardą, asmens kodą, LR paso numerį, 
gyvenamosios vietos adresą (Australijoje arba Lietuvoje);

Nebūtina registruotis asmenims, kurie balsavo LR Prezidento rinkimuose. Jų 
duomenys bus perkelti į Seimo rinkėjų sąrašą.

Visi LR piliečiai, kurie nuolat gyvena Lietuvoje, bet balsavimo dieną bus Viktorijos 
arba Tasmanijos valstijoje, ir norintys balsuoti, turi pateikti prašymą raštu ne vėliau 
kaip iki rugsėjo 24 dienos. Prašymas turi būti adresuotas LR Vyriausiajai rinkimų 
komisijai. Prašymus prašau siųsti Andriui Žilinksui, LR garbės konsului Melburne, 
LR konsulatas, 47 Somers Street, Burwood Vic. 3125.

LR piliečiai, kurie nuolat gyvena Australijoje, bet balsavimo dieną bus Lietuvoje, 
ir norintys balsuoti, turi registruotis Lietuvoje pagal savo gyvenamos vietos Lietuvoje 
balsavimo apylinkę.

Visi LR piliečiai, nuolat gyvenantys arba laikinai apsistoję Viktorijos ir Tasmanijos 
valstijoje, spalio 8 dieną balsuoti galės Lietuvių Namuose Melburne, Konsulato 
kambaryje. Balsavimo valandos dar nenustatytos ir bus praneštos atskirai.

Andrius Žilinskas, LR garbės konsulas

Tautos Šventė Hobartė
bus švenčiama rugsėjo 9 d., šeštadienį, 4 vaL po pietų pas p.p. Šikšnius,

43 Easton Ave, Moonah West. Paskaitą skaitys A.Taškūnas.
Prašome gausiai susirinkti

Hobarto Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 12 dienų, 11 vai.

Melboumo Lietuvių Namuose. A.S.

A L Fondui aukojo:
n.n. ELItaknusko atminimui

$10-J. Donela (Sth. Aust.) ($340).
a.a. J. Makulio atminimui

$30 - J. ir S. Meiliūnai ($1570);
$20-J. Balčiūnas ($2730), A. ir J. Šim- 

kai ($505), D. Lynikienė ($520), N. Zda
nienė ($80), V. ir R. Savickai ($260), A. 
ir A. Kesminai ($575), E. ir R. Lipšiai 
($155);

$10 - B. Prašmutaitė ($225), A. Vyš
niauskienė ($110), A. Sadauskienė ($30), 
Z. Pranskūnienė ($440), I. Jokubauskienė 
($80), R. Umbražiūnienė ($30).

a.a. Jono Meiliūno atminimui
$200 - J. ir S. Meiliūnai ($1770).

a.a. J. Rekešio atminimui
$30 - J. ir S. Meiliūnai ($1800);
$20-J. Balčiūnas ($2750).

a.a. A. Stakaičio atminimui
$20 - B. Prašmutaitė ($245).

a.a. B. Makulienės atminimui
$20 - J. Balčiūnas ($2770).

a.a. N. Igaunio atminimui
$20-E. Margan($275).
Valdybos vardu nuoširdžiai dėkoju už 

aukas.
A. Balbata, AL Fondo iždininkas

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200 

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Sydnėjuje turite būtinai aplankyti 
Lietuvių Klubą!

Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 
Darbo dienomis nuo 4.00 vai. 

antradieniais uždaryta

Sekmadieniais nuo 5.00 m 6.00 vai
LINKSMOJI VALANDA

Rugsėjo 11,12 ir 13 dienomis 
Klubas atidaromas nuo 3 vai.

Nuo rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 30 d. Klubas dirbs 
kiekvieną dieną (ir antradieniais) nuo 10 vai. ryto. 

Valgykla veiks taip pat kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto

Sekmadienį, rugsėjo 10 d. 3.00 vai.
LIETUVOS SPORTININKŲ SUTIKIMAS

Šeštadienį, rugsėjo 16 d. 6.00 vai.
L.R. JO EKSCELENCIJOS PREZIDENTO 

SUTIKIMO BANKETAS
Labai svarbu: bilietai Banketui parduodami tik 

iki trečiadienio, rugsėjo 13 d.

Penktadienį, rugsėjo 29 d. 5.00 vai.
PAGERBTAM LIETUVOS SPORTININKUS

Šeštadienį, rugsėjo 30 d. 7.30 vai.
KLUBO OLIMPINĖ VAKARUŠKA

VISIEMS RENGINIAMS REIKALINGI BILIETAI

ALF ^metinis susirinkimas
Iš anksto pranešame, kad Australijos Lietuvių Fondo metinis narių susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugsėjo 24 d., 130 vaL po pietų Melbourne Lietuvių Namuose, 44 
Errol Street, North Melbourne. ALF Valdyba

Ieško: Elzbieta Rupšienė iš Lietuvos ieško žinių apie savo brolį Juozą 
Kazakevičių, Juozo, gim. 1912 m., Plutiškėse, Prienų rajone, Marijampolės 
apskrityje.

J. Kazakevičius 1934-35 m. baigė karininkų mokyklą ir tarnavo leitenantu 
Kaune. Iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. per Vokietiją. Toliau apie jį žinoma tik 
tiek, kad jis gyveno Australijoje, dirbo fotografu.

Likusi šeima labai norėtų sužinoti, kaip jis praleido savo paskutinius gyvenimo 
metus, kada mirė, kur palaidotas? Bendravusius su Juozu Kazakevičiumi labai 
prašome atsiliepti ir pranešti Baliui Stankūnavičiui adresu: 1 Avendon Blvd., 
Glen Waverley, VIC 3150; Fax: 03 94294741; e-mail: baiys@bigpond.com

Iš anksto dėkoju, su pagarba Balys Stankūnavičius

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

Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 
Foundation Ine.-44 - 50 Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Thrint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tek (03) 9578 4319.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PI)E., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parų.
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Visus kviečiame į sporto klubo “Varpas”

so nes-Mį fpwswsym'i zmiu 
kuris įvyks šeštadienį, rugsėjo 9d., 7.00 v.v. Lietuvių Namuose, 50 Errol St, 
North Melbourne. Gros Orkestras “DABAR”. Pavaišinsime karšta vakariene 
ir pravesime turtingą loteriją. Bilietai: $25 - asmeniui, $20 - pensininkams ir 
studentams.
Vietas prašome užsisakyti pas Angelę Kristens tel.: (03) 9497 3518 ir Šarūną 
Žiedą teL: (03) 9848 4171

DĖMESIO - DĖMESIO! I
« Krepšinio bilietų į būsimas Lietuvos rinktinės varžybas Wollongonge i 
I užsakymai pasibaigė. Užsisakę bilietus anksčiau, gali juos atsiimti sekmadieniais 1 
| Lietuvių Klube pas Antaną Laukaitį. |

> Autobusai į rungtynes rugsėjo 11 ir 12 dienomis (pirmadienį ir antradienį) | 
i iš Lietuvių Klubo išvažiuoja punktualiai - 4.30 p.p. Dar yra vietų antradienio j 
į autobuse. Skambinti teL: 9798 0306. <

Pirmadienį 6 vaL p.p. žaidžia moterų rinktinės Prancūzija-Kanada ir 8 vaL 
p.p. vyrai Lietuva - Australija. Antradienį 6 vaL p.p. žaidžia moteiys Australija ■

I - Brazilija ir vyrai Lietuva - Jugoslavija. i
L — —— — — — —— — — — — — — ———— — J

(Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją laikinai pavaduoja Dalia | 
Donielienė. y

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@bigpond.com

Redakcinė kolegija:
Rita Baltušytė-Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu $65. N.Zelandijoje oro paštu $80.
Užsienyje oro paštu $110.

8

mailto:baiys@bigpond.com
mailto:mpastoge@bigpond.com

	2000-09-04-MUSU-PASTOGE_0001
	2000-09-04-MUSU-PASTOGE_0002
	2000-09-04-MUSU-PASTOGE_0003
	2000-09-04-MUSU-PASTOGE_0004
	2000-09-04-MUSU-PASTOGE_0005
	2000-09-04-MUSU-PASTOGE_0006
	2000-09-04-MUSU-PASTOGE_0007
	2000-09-04-MUSU-PASTOGE_0008

