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Daug olimpiečių jau čia
'r.,

Į Sydnėjų.jaų atskrido pirmasis olim
piečių kontingentas. Didelė Lietuvos de
legacijos dalis iš Vilniaus išskrido ketvir
tadienio vakare, rugpjūčio 31 d. Iš Varšu
vos jie skrido specialiai užsakytu lėktuvu.

Prieš iškeliaujant, Lietuvos olimpinė 
delegacija trečiadienį buvo palydėta 
Prezidentūroje.

Susitikime su olimpiečiais Prezidentas 
Valdas Adamkus pasidžiaugė., kad spor- 
tininkai jau trečią kartą atstovaus atkurtai 
nepriklausomai Lietuvos valstybei ir iš
reiškė viltį, kad Lietuvos trispalvė plevė
suos tarp nugalėtojų vėliavų; Prezidentas 
įteikė trispalvę pirmajam ir kol kas vienin
teliam nepriklausomos Lietuvos olim
piniam čempionui (aukso medalio laimė
tojui) disko metikui Romui Ubartui. Pri
imdamas vėliavą Romas Ubartas priklau
pė ir ją pabučiavo. Vėliau kalbėdamas vi
sų sportininkų vardu, jis pažadėjo nenu
vilti sirgalių ir ketvirtose žaidynėse.

Išleistuvių Prezidentūroje metu vienas 
iš geriausių pasaulio disko metikų Virgi
lijus Alekna įteikė Prezidentui geltoną 
lagaminą, kuriame buvo sudėtas Lietuvos 
sportinės aprangos komplektas.

Ceremonijoje nebuvo dviratininkų, 
krepšininkų ir plaukikų. Kai kurie tre- 

’^mruojasi JAV ir į-Au s t ra Ii ją atskrenda 
atskirai. Dalimis į Australiją atskrenda ir 
lengvaatlečiai. Prieš pat Olimpiadą Vir-

Lietuvos įvykių apžvalga
Vytautas Daniela

Partijų kandidatai į Seimą
Artėjant sąrašų pateikimo terminui, 

vis daugiau partijų pristato savo kandida
tus ateinantiems Seimo rinkimams.

“Socialdemokratinė koalicija”, kuriai 
vadovauja Algirdas Brazauskas ir kurią 
sudaro LDDP, Vytenio Andriukaičio so
cialdemokratai, Kazimieros Prunskienės 
“Naujoji demokratija” ir Rusų sąjunga, 
eis bendru sąrašu. Jau žinoma, kad pir
muoju numeriu koalicijos sąraše bus įra
šytas Socialdemokratų partijos pirminin
kas Vytenis Andriukaitis, antruoju - 
LDDP lyderis Česlovas Juršėnas. Patsai 
Algirdas Brazauskas savo kandidatūros 
nekels, tačiau tenka suprasti, jog laimėji
mo atveju jis bus pakviestas į ministro 
pirmininko postą.

Artūro Paulausko “Naujoji sąjunga” 
arba socialliberalai savo sąraše pirmoje 
vietoje įrašė savo lyderį Artūrą Paulaus
ką, antruoju - Vilniaus universiteto rek
torių Rolandą Pavilionį. Tarp kitų pavar
džių pirmajame dešimtuke yra Ūkininkų 
sąjungos pirmininkas Jonas Čiulevičius, 
TV žurnalistė Nijolė Steiblienė, “Vil
niaus televizijos” direktorius Vytautas 
Kvietkauskas ir kt.

Artūro Paulausko socialliberalai yra 
sudarę “naujosios politikos” bloką su Ro
mualdo Ozolo centristais, Rolando Pakso 
liberalais ir Vytauto Bogušio moderniai
siais krikščioniais demokratais. Šiame 
bloke dar tebesitariama, kas laimėjimo 
atveju turėtų užimti aukštuosius Vyriau
sybės postus. Artūras Paulauskas neatme
ta galimybės, kad blokui per rinkimus ne
gavus reikiamos daugumos, bus tariamasi 

gilijus Alekna dar dalyvaus Berlyne vyks
tančiose “Aukso lygos” varžybose.

Kokios Lietuvos viltys? Pasak olim
pinės delegacijos vadovo Artūro Povi
liūno būtų didelė nelaimė, jei olimpinio 
medalio neiškovotų disko metikas Vir
gilijus Alekna bei Lietuvos dviratininkės. 
Taip pat daug tikimasi iš pasaulio čem
piono penkiakovininko Andrejaus Zad- 
neprovskio, porinės dvivietės irklavimo 
atstovių Birutės Šakickienės ir Kristinos 
Puplavskajos, bei baidarininko Alvydo 
Duonėlos.

Kalbėdamas apie Olimpiadoje daly
vausiančią Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinę, A. Poviliūnas sakė, kad krepšininkai 
privalo kovoti dėl pačių aukščiausių vietų. 
Lietuva Sydnėjuje žais vienoje grupėje su 
Italija, Prancūzija, JAV, Kinija ir Naująja 
Zelandija. Kitoje grupėje rungtyniaus Ju
goslavija, Rusija, Australija, Kanada, 
Angola ir Ispanija.

Vyriausiasis Lietuvos krepšinio rink
tinės treneris Jonas Kazlauskas žurna
listams sakė, kad rinktinė nebus labai 
silpna, kaip kai kas galvoja. Dėl susi- 
žeidimų komandoje nežais Artūras Kar
nišovas, Virginijus Praškevičius ir Arvydas 
Sabonis. Galutinė olimpinės krepšinio 
rinktinės sudėtis paaiškės po kontrolinių 
rungtynių dar namuose su Egipto krep
šininkais.

ir su LDDP arba Brazausko vedama “so
cialdemokratine koalicija” apskritai.

Lygiagrečiai, A.Brazausko koalicija 
savo pagrindiniu priešu laiko dešiniuo
sius, o A.Paulausko socialliberalai, R. 
Ozolo centristai ir R.Karbauskio Valstie
čių partija esą tik konkurentai.

Vytauto Landsbergio vedamos “Tėvy
nės sąjungos” sąrašo priekyje yra įrašytas 
patsai V. Landsbergis, premjeras Andrius 
Kubilius, Seimo pirmininko pavaduotojai 
Arvydas Vidžiūnas ir Rasa Juknevičienė. 
Aukštą vietą užima Lietuvos politkalinių 
ir tremtinių sąjungos pirmininkas Povilas 
Jakučionis. “Tėvynės sąjungos” sąraše 
dėl atskirų apygardų yra ir du garsieji 
krepšininkai, Rimas Kurtinaitis ir Serge
jus Jovaiša.

“Tėvynės sąjunga” (konservatoriai) 
bendradarbiaus su krikščioniais demok
ratais, bet į rinkimus eis atskirais sąrašais. 
Atskirą sąrašą sudarys ir Gedimino Vag
noriaus “Nuosaikieji konservatoriai”.

Rinkimų išlaidos partijoms
“Lietuvos ryto” surinktomis žiniomis, 

rinkimuose dalyvausiančioms partijoms 
nėra lengva sukaupti norimas lėšas. Ne 
vienas didesnis rėmėjas nusisuka nuo 
savo favoritų, nes jie nesugeba išpildyti 
pažadų arba pasuka kita kryptimi. Visgi, 
apklausinėjus partijų atsakinguosius as
menis, matyti, kad rinkimų kampanijai 
partijos planuoja išleisti šitiek:

Liberalų sąjunga 950 000 Lt,
Tėvynės sąjunga 900 000 Lt,
Centro sąjunga 800 000 Lt,
A. Paulausko

“Naujoji sąjunga” 1 000 000 Lt,
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Rugsėjo 15 dieną prasidedančiose 
Sydnėjaus olimpinėse žaidynėse Lietuvai 
atstovaus 62 sportininkai: be 12 narių 
krepšinio komandos, 50 atletų dalyvaus 
individualiose sporto šakose. Be krep
šininkų, Lietuvos delegacijoje -14 sporto 
šakų atstovai: 19 lengvaatlečių, 8 dvi
ratininkai, 6 plaukikai, 3 baidarių ir ka
nojų atstovai. Po du sportininkus Lietuva 
turės bokso turnyre, moterų stalo tenise, 
imtynėse bei moterų irklavime. Po vieną 
atstovą iš Lietuvos dalyvaus buriavimo,

Lietuvos olimpiečiai - lengvosios atletikos komanda prie Prezidentūros.

LDDP 600 000 Lt,
Socialdemokratai 500 000 Lt,
Krikšč. demokratai 160 000 Lt,
Valstiečių partija 200 000 Lt.

Naujos politikų knygos
Penktadienį, rugsėjo 1 d., Vilniuje įvy

ko Vytauto Landsbergio naujausios kny
gos pristatymas. Tai pirmoji trilogijos 
dalis, pavadinta “Sunki laisvė. Statom 
valstybę”. Knyga susideda iš dokumentų 
bei užfiksuotų telefoninių pokalbių ir 
apima laikotarpį nuo 1991 metų rudens 
(nepavykęs pučas Maskvoje ir po to sekęs 
Lietuvos pripažinimas) iki 1992 metų ru
dens, kai valdžią perėmė LDDP. Po kelių 
savaičių turi sekti antra trilogijos dalis, 
pavadinta “Sąjūdis opozicijoje”, kur do
kumentuojamas dešiniųjų priešinimasis 
LDDP politikai ir ekonomikai. Trečioji 
trilogijos dalis bus pavadinta<Išvesti Ru
sijos kariuomenę”.

Knygoje taip pat sudėtos ištraukos iš 
V. Landsbergio 
oponentų raši
nių ir įvairių do
kumentų faksi
milės. Taip pat 
iliustruojami ir 
dažnai sklei
džiami gandai 
apie V. Lands
bergio “turtus”, 
laikomus Švei
carijos bankuo
se ir kitur. Algirdo RADVILAVIČIAUS piešinys Nukelta į 2 psL

dziudo, gimnastikos, sunkiosios atletikos, 
šaudymo bei šiuolaikinės penkiakovės 
varžybose.

Iš viso Lietuvos delegaciją Sydnėjuje 
sudarys 105 asmenys. Be 62 sportininkų, 
joje bus dar 43 nariai - treneriai, medikai 
bei delegacijos vadovai.

Olimpinių žaidynių iškilmingoje 
atidarymo ceremonijoje Lietuvos vėliavą 
neš 1992 metų Barcelonos olimpinis 
čempionas disko metikas Romas Ubartas.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 30 d. savo 
naują knygą Vilniuje pristatė ir buvęs 
prez. Algirdas Brazauskas. Su žurnalisto 
Domo Šniuko pagalba parašyta knyga 
vadinasi “Penkeri Prezidento metai”. 
Knyga apima jo kadenciją 1993 - 1998 
metais. Vienu iš to meto laimėjimų A. 
Brazauskas laiko sėkmingas derybas dėl 
krašto sienų su Rusija ir Lenkija.

Nutraukė bado streikų
Rugpjūčio 30 d. bado streiką nutraukė 

likusieji keturi Kauno “Inkaro” fabriko 
darbininkai, išbadavę reikalaudami, kad 
fabriko vadovybė sumokėtų ilgą laiką ne
mokėtas algas. Iš viso darbininkams “In
karo” administracija yra skolinga apie 3.8 
mln. litų.

Badavimo akcija buvo nukreipta ir 
prieš Vyriausybę, kadangi šioji laikėsi pa
žiūros, kad už neišmokėtas algas yra atsa
kinga fabriko vadovybė, o ne valdžia. Ta
čiau galų gale buvo rasta, jog fabriko
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Lietuvos skolos
Lietuva užsienio bei vietos finansi

nėms institucijoms skolinga beveik 15 
mlrd. litų. Statistikos departamento Eko
nominių tyrimų skyriaus virš. Onos 
Grigienės teigimu, tokią sumą sudaro 
užsienio paskolos, gautos Lietuvos vals
tybės vardu (daugiau kaip 11.6 mlrd litų) 
ir paskolos, paimtos su valstybės garantija 
(daugiau kaip 3 mlrd. Lt).

Pasak O. Grigienės, iš viso iki š. m. 
balandžio 1 d. Lietuva gavo 13.64 mlrd. 
Lt paskolų, t.y. 93% visos sutartyse nu
matytos paskolų sumos. Iki to laiko grą
žinta 3.2 mlrd. Lt, arba 23.5% gautų pa
skolų. Lietuvos valstybės skola užsienio 
ir Lietuvos bankams, oficialioms finan
sinėms organizacijoms ir firmoms iki to 
laiko sudarė daugiau kaip 10.4 mlrd litų.

Tokios milžiniškos sumos gali ir bau
ginti, tačiau skolindamasis gyvena visas 
pasaulis, o kreditai yra vienas pagrindinių 
finansavimo bei investicijų šaltinių. Todėl 
skolos daugelyje valstybių, tokių kaip Če
kija, Lenkija, Vengrija, yra gerokai di
desnės. Tačiau jų gyventojai nesijaučia 
itin praskolinti, nes daug svarbiau žinoti 
ne kiek pasiskolinai, o kaip sugebėti šią 
skolą grąžinti. Lietuvoje tik dabar tam 
pradėta skirti daugiau dėmesio.

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomy
bės metais užsienio paskolos buvo dau
giau skiriamos “pravalgyti”, o ne investi
cijoms, kurios anksčiau ar vėliau galėtų 
duoti pelną ir sudarytų sąlygas skolas 
grąžinti. Pavyzdžiui, 1991-1994 m. 40% 
užsienio paskolų buvo skirta kurui ir ki
tiems energetiniams ištekliams įsigyti, 
skoloms už gamtines dujas sumokėti, 
20% - nacionalinei valiutai stabilizuoti 
ir tik 26% - investiciniams projektams, 
9% paskolų - žemės ūkiui. Smulkiajam 
ir vidutiniajam verslui skatinti per tuos 
metus teskirta 5% visų gautų užsienio 
paskolų. Dabar padėtis šiek tiek pasi
keitusi - didžiausia visų užsienio paskolų 
dalis skiriama investiciniams projektams. 
Iki šių metų balandžio 1 d. jiems buvo 
paskirstyta beveik 5.88' mlrd. Lt, arba 
39.7% visų 1991-2000 metais gautų pa
skolų. Vis dėlto labiausiai kelia nerimą 
tai, kad beveik tokia pati suma (beveik 
5.76 mlrd. Lt, arba 38.9%) buvo skirta 
iždo srautams subalansuoti, o tiksliau - 

Lietuvos Įvykių apžvalga Į
Atkelta iš 1 psL
sandėliuose yra pardavimui tinkamos 
avalynės, ir kad ją realizavus, atlyginimus 
galima išmokėti bent dalinai. Nors ba
dautojai reikalavo pilno algų išmokėjimo, 
vėliau jie sutiko, kad iš 3.8 mln. litų skolų 
būtų išmokėta nors vienas milijonas. Šiuo 
metu ir tokia suma dar nėra sudaryta.

Daug aistrų sukėlusi bado akcija pa
kartotinai atkreipė dėmesį į “Inkaro” 
avalynės fabrike vykusią korupciją ir ty
činį bankrotą, į kurį buvo giliai įsivėlęs 
jau keletą metų blogą vardą turįs EBSW 
koncernas. Ši firma buvo išgarsėjusi 
įmonių žlugdymu per tyčinius bankrotus, 
šimtų milijonų litų išvogimu iš buvusių 
valstybinių bankų, pinigų plovimu ir pan. 
Vienas iš jos vadovų Romas Petrikas 
slapstosi užsienyje, tačiau Lietuvoje te
besą bendražygiai, ypač EBSW “strate
gas” Algirdas Pašukevičius, tebėra laisvė
je ir dirba kitose bendrovėse. Kaip nuro
do “Lietuvos aidas” (2000.08. 30), bau
džiamoji byla visai eilei kaltinamųjų, su
sietų su EBSW ir “Kauno holdingo kom
panija”, tęsiasi jau keleri metai ir rodo 
visaš tyčinio vilkinimo žymes.

Šmeižto byla
Generalinė prokuratūra iškėlė šmeiž

to bylą Jonui Urkai už melagingą teigimą, 
kad 1995 metais jis paskolinęs Vytautui 
Landsbergiui, per dabar jau mirusį prof.
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daugiausia skolinamas! tam, kad būtų 
grąžintos senosios skolos, padengiamas 
biudžeto deficitas ir pan.

Per minėtą laikotarpį kurui ir kitiems 
energetiniams ištekliams įsigyti skirta 
daugiau kaip 1.6 mlrd. litų (10.9% visų 
paskolų), o nacionalinei valiutai stabi
lizuoti-695 mln. litų. Smulkusis ir vidu
tinis verslas galėtų būti vienas iš realiau
sių ir pajėgiausių objektų, galinčių uždirb
ti lėšas ir grąžinti skolas, tačiau jam fi
nansuoti iki 2000 m. balandžio 1 d. skirta 
tik 185 mln. litų, arba 1.3% visų užsienio 
paskolų.

Daugiausia paskolų- 892.7 mln. Lt - 
investiciniams projektams finansuoti iki 
2000 balandžio 1 d. Lietuvos įmonėms 
buvo suteikęs Pasaulio bankas (PB). Jis 
vėl aplenkė pernai į priekį šioje paskolų 
srityje išsiveržusius “Credit Suisse First 
Boston & Dresdener Bank” (CSFB&DB) 
bankus, kurie investiciniams projektams 
Lietuvoje finansuoti buvo skyrę 763.2 
nūn. litų. Europos irrveticįjų bankas (EIB) 
šiems tikslams iki balandžio 1 d. yra 
skyręs daugiau kaip 534.2 mln. Lt, o 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas (ERPB) - beveik 323.2 mln. litų.

Kalbant ne vien apie investicinius 
projektus, bet ir apie paskolas Lietuvos 
valstybės vardu kitiems tikslams, tarp 
tarptautinių finansinių institucijų, skoli
nusių Lietuvai, per pastaruosius metus 
taip pat yra pokyčių. Prieš metus tarp 
didžiausių šalies kreditorių pirmavusį 
Tarptautinį valiutos fondą (TVF) buvo 
aplenkusi “Morgan Securities” (MS) fi
nansinė institucija. Tačiau, pagal 2000 m. 
balandžio 1 d. duomenis, į priekį išsiveržė 
minėtieji CSFB & DB bankai, iš viso 
suteikę paskolų už 2.367 mlrd. litų, arba 
20.4% paskolų.

O. Grigienės pateiktais duomenimis, 
Lietuvos valstybės vardu iš MS iki 2000 
m. balandžio 1 d. buvo gautos 6 paskolos, 
kurių suma - beveik 236 mlrd. litų, arba 
20.3% visų paskolų. Visa ii suma panau
dota iždo srautams subalansuoti arba 
tiksliau - Lietuvos biudžeto deficitui pa
dengti. Iš trečiąją vietą užimančio TVF 
iš viso gauta beveik 1.33 mlrd. Lt paskolų.

Virga adai Gudas, Vilnius 
Red.: Šiuo straipsniu atsakome į p. Jono 
Rinkaus ir kitų skaitytojų pageidavimų.

Raimundą 
Rajecką, 
100000JAV 
dolerių, ku
rių jis neat
gavęs. Tar
dymo metu 
nustatyta, 
kad Jono 
Urkos pa
teikti faktai 
neatitinka 
tiesą. Patsai 
J. Urka sa
kė, kad pa
skolos “sutarties” originalo jis negalįs 
parodyti, nes Lietuvos pareigūnais ne
galima pasitikėti ir todėl originalą tenka 
laikyti Maskvoje. Jonas Urka jau anks
čiau buvo baustas 3 metais kalėjimo už 
svetimo turto iššvaistymą dideliu mastu. 
(Bankų grobstymo metu Jonas Urka buvo 
tarsi sumušęs rekordą, nes spaudos tei
gimais iš bankų jis sugebėjęs paimti virš 
100 milijonų litų ir grąžinęs tik dalį.)

Jono Urkos pasakojimas apie paskolą 
V. Landsbergiui buvo atspausdintas “Vei
do” žurnale, kaip ir tos pačios žurnalistės 
Rūtos Grinevičiūtės straipsnis apie kai 
kuriuos Lietuvos politikus, jų tarpe V. 
Landsbergį, kurie esą tapo milijonieriais 
“per politiką”. Šie straipsniai ne tik iššau
kė daug reakcijos kitur, bet ir sukėlė ne-

Trumpai iš visur 
Vytautas Patašius

♦ Prancūzijos min. pirmininkas Lionel 
Jospin siūlo suteikti plačią autonomiją 
Korsikai, su teise leisti savo įstatymus nuo 
2004 metų. Šis planas entuziastingai su
tiktas Korsikoje, bet jam priešinasi deši
niosios Prancūzijos partijos ir net kai ku
rie Jospin koalicinės vyriausybės nariai. 
Planą dar turi svarstyti Prancūzijos 
parlamentas.
♦ Burmos opozicijos lyderė Aung San 
Suu Kyi bandė išvykti iš sostinės 
Rangoon, aplankyti partijos skyrius 
provincijoje. Vos išvažiavusią iš miesto, 
ją sulaikė policija ir virš savaitės išlaikė 
apsuptą jos automobilyje. Vėliausiomis 
žiniomis, ji jėga buvo sugrąžinta į savo 
namus ir laikoma visiškoje izoliacijoje, 
nežiūrint užsienio valstybių protestų.
♦ Rugsėjo 3 d. Vatikanas palaimin
taisiais paskelbė du ankstesnius popie
žius, Pijų IX (1846 - 78) ir Joną XIII (1958 
- 1963). Pijus IX išgarsėjęs kaip “Vati
kano kalinys”, sėkmingai perorganizavo 
savo valstybės Italijoje netekusią katalikų 
Bažnyčią į moralinio autoriteto centrą 
Vatikano enklavoje. Jonas XXIII (Angelo 
Giuseppe RoncaHi) sušaukė Antrąjį Vati
kano susirinkimą, reformavusį Bažnyčią.
♦ Rugsėjo 3 d. Pietų Korėja leido 63 
buvusiems šiaurės Korėjos šnipams ir te
roristams grįžti į Šiaurės Korėją. Visi iš
leistieji jau senyvo amžiaus, atsėdėję savo 
bausmes kalėjimuose. Juos grįžtančius 
iškilmingai pasitiko Šiaurės Korėjos ko
munistinė vyriausybė. Pietų Korėjos 
žmonės tūdsi, kad mainais Šiaurės Korėja 
leis grįžti šimtams pietiečių žvejų, kurie 

pasitenkinimą 
pačioje “Vei
do” redakci
joje. Vėliau 
leidėjai apgai
lestavo, kad 
žurnale “ana
litinius tekstus 
pradėjo keisti 
skandalingos 
publikacijos, 
kuriose, be 
skandalo, daž
nai daugiau nieko ir nebuvo" (nr. 21). 
Naujuoju “Veido” redaktoriumi dabar 
yra Liudvikas Gadeikis, pakeitęs buvusį 
redaktorių Aurelijų Katkevičių. Nebėra 
ir Rūtos Grinevičiūtės.

Komunizmo teismas tęsiamas
Pirmadienį, rugsėjo 4 d., Vilniuje vėl 

tęsė darbą Thrptautinis visuomeninis tri
bunolas komunizmo nusikaltimams įver
tinti. Seimo konferencijų salėje prasidėjo 
antroji tribunolo sesija, praneša ELTA.

Birželio mėnesį įsteigtas Tarptautinis 
Vilniaus tribunolas apklausė nukentėju
sius, surinko labai daug dokumentų, priė
mė įvairių šalių kaltinamuosius aktus, ta
čiau sprendimo komunizmui paskelbti 
nespėjo.

Pasak Tarptautinio Vilniaus tribunolo 
teisėjų kolegijos pirmininko advokato 
Vytauto Zabielos, antroje sesijoje naujos 
šalys ketina pareikšti kaltinimus komu
nizmui. Th i-Lenkija, Rumunija, Moldo
va. Tikimasi, kad tribunole bus išklausyti 
kaltintojai. Jų net penkiolika. Pirmojoje 
Vilniaus tribunolo sesijoje neatsirado nė 
vieno gynėjo, panorusio ginti komunizmo 
doktrinos. Antroje sesijoje, po skelbimų 
spaudoje, komunizmą žada ginti Lietuvos 
pilietis filosofas Jurijus Radovičius. Tri
bunolo sesijoje laukiami ir kitų šalių 
gynėjai.

Tarptautinis Vilniaus tribunolas dirba 
pagal Baudžiamojo proceso kodekso 
normas, o išvados bus daromos laikantis 
tarptautinės teisės. Kadangi Tarptautinis 

buvo sulaikyti jūroje už neaiškios valsty
bės sienos pažeidimą, apkaltinti šnipi
nėjimu ir tebelaikomi Šiaurės Korėjoje.
♦ Rusija ir JAV pasirašė sutartį, pagal 
kurią abi valstybės sunaikins 68 tonas 
branduolinių ginklų gamybai tinkamo 
plutonio.
♦ Rugsėjo 3 d. iš karo nusikaltėlių kalė
jimo Mitrovicoje, Kosovo srityje, išsilaužė 
suimtieji, slapta gavę ginklų ir nuginklavę 
kalėjimo sargus. Keletą bėglių pasisekė 
sugauti, kiti pabėgo į serbų kontroliuo
jamas sritis.
♦ Taip rugpjūčio 7 ir 13 dienų apie 10000 
kiniečių klausėsi Maskvos Filharmonijos 
orkestro koncertų Hong Kong teritorijoje, 
sumokėdami po 53 dolerius už bilietą. Tik 
žymiai vėliau paaiškėjo, kad tikrasis 
Maskvos Filharmonijos orkestras tuo pat 
metu koncertavo Prancūzijoje, Ispanijoje 
ir Portugalijoje. Apsukrių rusų muzikantų 
grupė pasinaudojo garsaus orkestro vardu 
pasipelnyti.
♦ Japonija evakuoja visus Miyakejima 
salos gyventojus (apie 3 800) iš jų namų, 
pakartotinai išsiveržus Oyama ugnia- 
kalniui saloje, kuri randasi 150 km. ats
tume į pietų rytus nuo Tokijo. Visa sala 
padengta storu pelenų sluoksniu, iš ugnia- 
kalnio veržiasi nuodingi garai.
♦ Ispanija paleido kelis šimtus sulaikytų 
nelegalių imigrantų, atvykusių iš Afrikos, 
nes jų tiek daug, kad nebeliko juos kur 
laikyti. Nuo šių metų pradžios Ispanijoje 
sulaikyti 6 000 nelegalių imigrantų, kurie 
mažais laiveliais keliasi per Viduržemio 
jūrą iš Maroko.

Vilniaus tribunolas yra visuomeninis, 
nuosprendis jokios juridinės galios netu
rės, tačiau juo siekiama viešai pasmerkti 
komunizmą.

Anga Klaipėdos universitetas
Prieš kelerius metus įkurtas Klaipė

dos universitetas šiemet susilaukė daug 
daugiau studentų, negu planuota. Naujus 
mokslo metus pradės virš 6 000 studentų, 
iš kurių net 2 000 yra pirmakursiai. Nea
kivaizdžiai studijuojančių yra 1 800.

Naujieji skaičiai rodo, kad šiemet po
puliariausias studijų dalykas yra žurnalis
tika - į vieną žurnalistikos specialybės 
vietą buvo net 13 norinčių. Antroje vieto
je pagal populiarumą - socialinio darbo 
studijos, sulaukusios daugiau nei 10 no
rinčiųjų į vieną vietą.

Tačiau universitetui trūksta lėšų. 
Dabar skolos jau siekia 758 000 litų ir 
jos padidės šildymo sezonui prasidėjus. 
Pasak rektoriaus Stasio Vaitekūno, šiais 
metais iš valstybės biudžeto negauta apie 
1.7 mln. litų planuotų lėšų.

Kairio “ultra” skrydis
Beveik viso pasaulio TV stotys paro

dė Jurgio Kairio rizikingą skrydį, kurį jis 
pats pavadino “Ultra”.

Šeštadienį vakare, rugsėjo 2 d., dau
giatūkstantinė minia sveikino Jurgį Kairį, 
atlikusį pasaulyje iki šiol negirdėtą akro
batinį triuką - po pėsčiųjų tiltu Kaune 
lakūnas praskrido apvertęs lėktuvą aukš
tyn ratais. Nuosavu lėktuvu “SU-26” J. 
Kairys iš pradžių praskrido po Karaliaus 
Mindaugo tiltu “paprastai” - ratais že
myn. Paskui kelis kartus, jau apvertęs lėk
tuvą aukštyn ratais, jis grėsmingai priar
tėdavo prie tilto ir paskutiniu momentu 
staiga šaudavo į viršų. Kauno savivaldy
bėje vykusioje konferencijoje J. Kairys 
sakė negalvojantis apie antro tokio skry
džio pakartojimą.

“Jei pasaulis norėtų turėti kažką 
panašaus, aš nežinau, dar labai gerai 
pagalvočiau. Šiandien man užteko šito 
vienopraskridimo”, sakė jis.
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Paslaptis ir gyvenimo nuostaba
Michael Sharkey*

Tylos Erdvės: Spaces of Silence yra 
Lidijos Šimkutės lietuvių ir angių kalbomis 
puikiai išdėstytas lyrikos rinkinys, išleistas 
Lietuvių Rašytojų sąjungos leidyklos, 
1999m. Vilniuje., 141psL

Lidija Šimkutė gimė Lietuvoje. Į 
Australiją ji atvyko būdama septynių 
metukų, bet palaikė stiprų ryšį su savo 
gimtine. Ji gyvena Pietų Australijoje, yra 
apkeliavusi daug kraštų ir savo poeziją 
skaičiusi Lietuvoje, Europoje, JAV bei 
Australijoje.

Šimkutė lietuvių kalboje yra išleidusi 
tris poezijos rinkinius. Šis rinkinys yra jos 
pirma dvikalbė knyga, nors jos eilėraščiai 
anglų kalba yra publikuoti įvairiuose 
Australijos literatūros žurnaluose (pra
džioje naudojo šeimos, vyriškos kilmės - 
Šimkus - pavardę).

Dauguma eilėraščių Tylos Erdvėse yra

savo santykiais jie yra kupini apmąstytų 
galimybių. Vienas toks pavyzdys yra "Miško 
Kaulai". Kiti eilėraščiai yra net trumpesni 
kaip šis pavyzdys, nors daugelis jų pateikia 
platesnį vaizdą, o kid išnaudoja puslapį 
kaip "lauką", kuriame pasėjami vos keli 
žodžiai

Šimkutės žodžiai visada yra taiklūs ir 
prisimintini-ar tai parinkti žodžiai gėlėms, 
žolei, vabzdžiams, ar kitai išraiškai, ar 
žmonių santykiams: įžvelgiantiems į savo 
nuotaikas, kintančias kaip dienos ir vėjas. 
Kitas pavyzdys:

UŽUOLAIDOS SLEPIA 
praėjusių nesantaikos 
dienų išlietą rašalą 

ant sujauktos lovos 
dėmėtas uždangalas 

išmėtytos knygos 
tiek daug įvykių 
suka minties vėduoklė
Visi eilėraščių pavyzdžiai, kurie yra čia 

pateikti, pasirodo trumpį bet visas rinkinys 
toli gražu ne menkas; įsigilinęs skaitytojas 
-po pirmo gilesnio skaitymo, ar kelių per
skaitymų, nujaučia esantį talentą, kuris 
taikliai nusako emocijas ir kuris tobulai 
išdėsto jausminius įvaizdžius.

Sydnėjaus LMSGD metinis susirinkimas
Š.m rugpjūčio 27 d. Lietuvių Namuo- metais ligoninėse ir slaugos namuose bu-

se, Bankstowne, įvykęs Moterų Draugijos 
metinis susirinkimas praėjo įprasta tvar
ka. Draugijos pirmininkė Julija Lašai- 
tienė pateikė trumpą praėjusių metų 
veiklos apžvalgą ir nurodė naują, po 
inkorporacijos pasikeitusią, Draugijos 
teisinę padėtį. Taip pat pasidžiaugė, kad 
pavyko surasti naują revizorių - Romą 
Palaitį, kuris prižiūrės bei tikrins Drau
gijos ir Sodybos finansus.

Draugijos iždininkė Tamara Vingi- 
lienė pateikė dvi, atskirai vedamas, Drau
gijos ir Sodybos metines ataskaitas. Drau
gijos patikėtinių vardu Maitina Reisgienė 
apžvelgė dabartinę Sodybos administraci
nę padėtį. Ligonių lankymo sekcijos va
dovė Onutė Kapočienė pareiškė, kad šiais

LMSGD naujoji valdyba. Iš kairės (sėdi): Martina Reisgienė, Julė Lašaitknė (pirm.), 
Tamara Vingilienė, Aleksandra Storpirštienė, (stovi): Dana Skorulienė, Danutė Jancy, 
Birutė Vaitkienė, Onutė Kapočienė, Nata Liutikaitė, Nijolė Chan.

Ūdija Šimkutė

Knygoje yra penki skyriai, surinkti 
eilėraščiai, kurie (tarp kitų 'nusakytų' 
galimybių) išreiškia santykio tąsą: nuo 
pirmo eilėraščio Tavo bakas' iki galutinio 
'Regiu' - ir ypač viso puikaus ketvirto ciklo: 
Tylos Erdvės.

Šimkutė pateika santykio supratimą 
tarp dviejų intymių dalyvių, išreiškiamą tiek 
žestu ir tyla, tiek aiškiu nusakymu.

David Malouf knygos įvade pastebį kad 
"eilėraščiai byloja apie neįmanomus iš
reikšti dalykus, ir kad Tyla - tai neišven
giamas dėmesio, laukimo, pasyvaus 
stebėjimo palydovas, kol kurio nors daikto 
lūpomis prabyla pasaulis, vėl pranešdamas 
apie savo buvimą."

Čia gerai pajusta pastaba.
Šimkutės eilėraščiai yra unikalūs 

modernioje Australų literatūroje.
Jie nereikalauja dėmesio rašytojos 

sentimentams, jie pasižymi savo puikia gera 
dikcija, nusakančia šios poezijos paslap
tingumą ir gyvenimo nuostabą.

*Dr Michael Sharkey - žinomas Aus
tralijos poetas ir literatūros kritikas, School 
of English, Communication & Theatre, 
University of New England, Armidale, NSW.

Vertė L.Š.
ULITARRA, 17/18, 2000. (Australijos 

literatūros žurnalas) 

vo lankomi apie 30 tautiečių, daugumoje 
neturinčių jokių artimųjų. Revizijos komi
sijos atstovė Jadvyga Viliūnienė patvirtino 
visas ataskaitas esant tvarkoje. Dviem 
valdybos narėms Jadvygai Burokienei ir 
Jadvygai Dambrauskienei atsistatydinus, 
jų vietoje vienbalsiai buvo priimtos dvi 
kandidatės: Dana Jancy ir Birutė Vait
kienė. Laike einamųjų reikalų įsižiebė 
įdomios diskusijos apie testamentuose 
“Power of Attorney” parašymų būtinumą, 
ypač atskirai gyvenantiems vyresnio 
amžiaus žmonėms.

Užbaigus susirinkimą, prie kavos, 
arbatos ir pyragėlių dar ilgai buvo dali
namasi gyvenimiškais rūpesčiais ir nuti
kimais. D. S.

Lidija Šimkutė
SAULĖ SUSTINGUSI 

ledinėj padangėj

Sviedžia dyglius . <.
į mano suakmenėjusį kūną
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Tiesiu rankas
I šiurkštų aplinkos veidą
Jo oda beūepsnė

ir akys lietingos

Užsidariau keturiose dienose 
kur begaliniai sninga lubos

Prietemoje
tirpsta langai
užsitrenkia durys

Tvanku

TAVO ĮVAIZDĮ
Paleisiu į žvaigždes

Paseksiu jį
Savo mirties valandoj

PRESENTING X - P LIK ACTIVISTS
Tanya Cugura

I’m 28 
years of age, 
bom in Aus
tralia. Mo
ther’s Li
thuanian, 
father’s 
Croatian. 
I’m in the 
fundraising 
committee 
of X PUK. 
This inclu
des orga

nising lunches at the Lithuanian Club on 
the odd Sunday, and helping out with 
various other functions and activities. I 
am also the organiser of the tourist 
program. This included many months of 
shopping around for good deals on tours, 
and putting together packages that I’m 
sure that all the congress participants will 
enjoy.

I also play ‘helper1 to other members 
of the committee (I basically do a lot of 
late night typing and organising!) As for 
my ‘other life’, I studied economics and 
marketing and have done postgraduate 
studies in politics and community 
development. After studies I did some 
travel and work overseas. This started 
with a 6 month stint in Lithuania, where 
I was teaching English at a technical 
college and sport at a local school in 
Vilnius.

I then spent one and a half years in 
Croatia working as a report writer and 
editor for the European Union in 
Zagreb. This was followed by a year in 
London, and then bits in pieces in 
Melbourne before landing a job with the 
Australian Red Cross. I work in the 
Tracing and Refugee Services 
department. Primarily we help people 
find relatives that went missing 
during war or conflict, and if successful 
in locating them, helping them to 
reunite. The job took me to Kosovo last 
year, where I worked for 3 months 
as a ‘protection delegate’, again assisting 
families with missing relatives, as well as 
the minority populations to communicate 
with friends and family. I’m also 
interested and beginning to get involved 
in detention issues. That is, Red Cross 
services to those refugees that enter 
Australia illegally and are held in

ATSISVEIKINKIME 
tylėdami

Nekviesldme žodžių liudininkais

Tegu ištiestos rankos
Lieka žingsniuose

Gal kartus
Netikėtai susitikę }

Savo akių dugne
Nerasime kas buvo mus išskyrę

•’ iJOYUJv’ ■ ■

- * .• .■ "A.**•*

NETURĖDAMA ATRAMOS
Prisėstu prie savęs
Ir padainuosiu
Negirdėtą
Sau dainelę

Išryto
Nuplaukus į saulę
Panersiu

anapus mėlynės 

detention facilities. What are my 
hobbies? Reading, snow skiing, 
travelling, gossiping over a coffee with my 
mates...

Casimir Algis Zdanius
Position: 

Secretary of 
the AUS.

Born 
1970 in Mel
bourne to 

“ Drs. Kazys 
and Nijolė 
Zdanius.

My his
tory within 
the Lithu
anian co
mmunity is 

as follows: I have participated with the 
Lithuanian Scouts on and off for 15 years. 
This began at the age of seven when I 
attended the 1977 Tautinė Stovykla, 
Gilwell Park, Victoria. To this day it is the 
most memorable stovykla ever attended. 
I became involved with national dancing 
for several years from the age of 12.1 now 
play basketball for a Melbourne team 
called Varpas, which has been 
represented since the 1950’s, once a week 
in a competition. I have represented this 
team and the Lithuanian Australian team 
in various domestic and international 
Lithuanian Sports Festivals. I attended 
the 7th PUK in Australia in 1987/88 and 
the 9th PUK in the USA.

I am currently working as an architect 
on the Federation Square project, in 
Melbourne. Although over-budget and 
clouded in controversy, it is a very exciting 
and challenging project to be part of. 
Some other things I dig in no particular 
order are food, golf, film, exercise and 
rest.

Regarding Congress, I hope it is 
successful in launching a somewhat new 
forum for Lithuanians in diaspora. 
Special attention has been made to 
introduce new ideas and activities into the 
agenda; ideas that may create a new 
interest and encourage a flexibility for 
future Congress agendas. The voluntary 
input by the committee to organize the 
Congress has been outstanding. The 
number of local and international 
participants attending the event will no 
doubt reward their efforts.

Musų Pastogė Nr. 36, 2000.09.11, psl.3
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“Dar trūksta informacijos..
Interviu su gen. Jonu Kronkaičiu, Lietuvos kariuomenės vadu 

(Tęsinys iš “M.P” Nr. 35)

Algimantas Kabaila: ELTA rugpjū-
čio 4 d. laikraščių santraukoje iš “Lietuvos 
Žinių” duoda tokią informaciją “ Pabradės 
poligone oficialiai baigėsi 3 savaites trukęs 
šaudymo instruktorių apmokymas naudotis 
pusiau automatiniais šautuvais M-14. Nau
dotis Jungtinių Valstijų dovanotais ginklais 
lietuvių karius mokė JA V specialiųjų oro de
santo pajėgų kariškiai. Amerikiečiai dova
nojo mūsų kariuomenei 40 000 ginklų ir 
amunicijos ui maždaug 100 mln. litų. ” Ži
nau, kad ta dovana buvo Jūsų pastangų 
vaisius. Ar Lietuva yra gavusi dovanai ir 
kitokios ginkluotės? Kokios, jei ne paslaptis?

Gen. Jonas Kronkaitis: Iš JAV esa
me gavę 40 000 šautuvų M-14. Tai labai 
taiklus šautuvas, jis jau perduotas Sava
norių pajėgoms. Dabartinė tokio šautuvo 
kaina pagal katalogą yra 1089 JAV do
leriai. Pagal teritorinės gynybos koncep
ciją didelė dalis šių šautuvų bus mo
difikuoti į snaiperinius ginklus. Dovanos 
vertė virš 170 mln. Lt. Taip pat gavome ir 
šovinių. Švedija greitai dovanos dar ke
liasdešimt milijonų šovinių. Buvo bandy
mų šią dovaną užblokuoti, bet mums 
pasisekė. Gauta ir kitokios ginkluotės: 
pora tūkstančių kulkosvaidžių ir kelių 
milijonų vertės laivas iš Vokietijos. Šve
dija dovanojo keletą šimtų prieštankinių 
pabūklų. Regioninio oro erdvės stebėjimo 
centro įrengimas buvo finansuojamas 
JAV. Norvegija šiam centrui padovanojo 
administracijos pastatą. JAV pinigais 
perkame naujausios technologijos ryšių 
įrangą. Šį rudenį iš Vokietijos gausime 
daugiau negu 100 šarvuočių, taip pat 
siūloma sraigtasparnių bei kitų mums 
reikalingų ginklų. Lietuvos karininkų ko
manda vyks į Vokietija, kad juos įvertintų. 
Už poros mėnesių iš Švedijos gausime 
ginklų, automobilių, radarų ir kitokios 
įrangos būtinos dviems priešlėktuviniams 
batalionams. Taip pat bus padovanota 
daug šautuvų, prieštankinių raketų, me
dicininės įrangos pėstininkų batalionams 
ir stacionarinė poliklinika Mokomajam 
pulkui Rukloje. Danija ruošia mūsų arti
leristus. 10 samdytų vertėjų bus apmokyti 

Danijoje, kurie po to vers artilerijos va
dovėlius į lietuvių kalbą. Šiam darbui jau 
padovanoti kompiuteriai. Visko ir nesu
minėsiu, bet akivaizdu, kad mus vertina 
kaip patikimus partnerius, vertus para
mos. Gaudami NATO šalių dovanas mes 
galime valstybės skiriamas lėšas naudoti 
Lietuvoje gerinant kovinį karių pasiren
gimą, jų tarnybos sąlygas, kuriant naujas 
darbo vietas krašto apsaugos sistemoje.

A.K.: Jūs daug prisidėjote prie Lietuvos 
pasiruošimo NATO narystei Kada Lietuvo
je perėmėte Krašto Apsaugos viceministro 
pareigas?

J.K.: 1997m. kovo mėnesį su kole
gomis Romu Kilikausku, JAV Oro pajėgų 
atsargos pulkininku, ir Algiu Garsiu, JAV 
Jūrų pajėgų atsargos pulkininku, atvy
kome į Lietuvą. Aš buvau paskirtas Kraš
to apsaugos viceministru, A. Garsys - 
KAM generaliniu inspektoriumi, o R.Ki- 
likauskas - Vidaus reikalų viceministru.

A.K.: Ar planavote tapti Lietuvos Ka
riuomenės Vadu būdamas JAV? Nuo kada 
einate šias pareigas?

J.K.: Niekada nei planavau, nei tikė
jausi tapti viceministru, o apie Kariuo
menės vado pareigas net nepagalvojau, 
kol Prezidentas Valdas Adamkus asmeniš
kai man nepasiūlė. Kariuomenės vadu 
tapau 1999m. liepos 1 d.

A.K.: Atleiskite, bet noriu Jūsų pa
klausti keletą asmeniškų klausimų. Konkre
čiai, kokios Jūsų materialinės sąlygos dirbti 
Lietuvoje? Prieš tai dirbote JAV Būdamas 
JAV atsargos karininku, turėjote progos 
dirbti karinėje pramonėje. Ar galima paly
ginti Jūsų atlyginimą JAV su dabartiniu?

J.K.: Iki 1997m. kovo 1 d. dirbau ra
ketų gamybos įmonėje. Žmona Rūta dir
bo draudimo įmonėje. Mano alga JAV 
buvo maždaug 9 kartus didesnė negu 
dabartinė - 4725 Lt. per mėnesį, iš kurių 
po valstybinių mokesčių gaunu 3118 Lt. 
Tačiau į Lietuvą grįžau ne dėl algos, todėl 
nesiskundžiu. Kol kas mano atlyginimas 
padengia tarnybinio namo nuomą ir daug 
kitų išlaidų. Įdomu, kaip bus kitais me
tais, kadangi nuo sausio mėnesio vien na
mo nuoma viršys mano algą 1080 Lt. 

kiekvieną mėnesį. O kur dar komunali
nės paslaugos, vanduo ir apšildymas. Gy
vename valstybei priklausančiame “Aly
taus namelyje”. Tai sovietmečiu paga
mintas surenkamų konstrukcijų namas. 
Rusų ambasadorius jį pavadino “trakto- 
risto namu”, bet mums su žmona pa
kanka. Žinoma, jis netinka svečių priė
mimams, ypač iš užsienio, bet jie supranta 
esamą padėtį.

A.K.: Atidžiai stebėdamas Lietuvos įvy
kius iš tolo, matau Jūsų didelį įnašą į Lietu
vos saugumą ir nepriklausomybės išsaugo
jimą. Kiekvienam turėtų būti akivaizdu, kad 
Lietuvos galimybės tapti NATO nare yra di
desnės, kai valstybės pasiruošimui ir plana
vimui dirba karininkai, turėję patirtį JAV 
Iš kokių Lietuvos sluoksnių jaučiate paramą 
ir dėkingumą? Ar yra ir priešingai nusitei
kusių ir jei yra, ko jie siekia?

J.KJaučiu nuoširdų tremtinių, bu
vusių kalinių ir partizanų palaikymą. 
Dauguma čia gyventi sugrįžusių lietuvių 
iš Vakarų taip pat mane remia. Garbingo 
amžiaus, nukentėjusių nuo sovietų teroro, 
lietuvių nuoširdumas man yra pakanka
ma moralinė parama, nors kartkartėmis 
ir jaunimas, net vaikai, parodo savo prita
rimą. Daug paramos sulaukiu iš dabarti
nių Lietuvos karininkų, tačiau netrūksta 
ir priešingai nusiteikusių. Daugiausia tai 
sovietiniai nomenklatūrininkai, todėl jų 
nusiteikimas nestebina. Kartais jų kritika 
būna labai asmeniška ir peržengia bet 
kokio mandagumo ribas. Viena Seimo 
narė, pasisakydama savo apygardoje bai
minosi, kad man neiškristų dantys, kai ji 
su manimi kalba. Nepamenu, kad būčiau 
kada nors su ja kalbėjęs, o ir dėl dantų 
neturiu problemų. Straipsniai laikraštyje 
“Kauno diena” mane puola dėl Lietuvos 
kariuomenės “valymo” nuo sovietų kari
ninkų. Rašoma, jog Lietuvos kariuome
nės vadas - amerikonas, nors aš esu lie
tuvis. Kita vertus, kariuomenėje visi pul
kininkai yra tarnavę sovietų armijoje. 
Nemažai iš jų dėl įvairių priežasčių paliko 
tarnybą, kadangi kariuomenėje turi būti 
tvarka, pareigingumas, ištikimybė. Ma
nau, kad labai svarbūs yra sąžiningumo, 
vieningumo ir pilietiškumo kriterijai. 
Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje vyksta 
reforma, todėl aš siekiu, kad visi karinin

kai, norintys tarnauti, ją remtų. Dauguma 
lietuvių karininkų atitinka minėtus rei
kalavimus. Negaliu pasakyti, ko siekia, 
kurie šmeižia ir mane, ir Lietuvos kariuo
menę. Vis dėlto tokio elgesio pasekmė 
aiški - sumažės mūsų galimybės prisi
jungti prie NATO. Žinoma, yra tokių, 
kurie kaip tik ir nori šito. Jie tikslingai 
skleidžia dezinformaciją apie NATO.

A.K.: Kaip užsienio lietuviai galėtų 
prisidėti prie Lietuvos valstybės stiprinimo 
ir saugumo?

J.K.: Manau, kad užsienio lietuviai 
galėtų prisidėti įvairiais būdais, bet svar
biausia suprasti, kas dabar vyksta Lietu
voje. Pirmiausia, čia tebevyksta informa
cijos ir dezinformacijos karas dėl įtakos 
sferų. Užsienio lietuviai turi suprasti, kad 
jų giminės yra paveikti tos dezinforma
cijos. Mane stebina, kad gimtinėje besi
lankantys užsienio lietuviai taip pat pavei
kiami tos propagandos bei melo. Kad 
paprasti provincijos žmonės tiki tuo melu, 
manęs nestebina. Tačiau išsilavinę vaka
riečiai turėtų suprasti, jog nei vienas kola
borantas Lietuvoje dar nėra nuteistas ir 
tie, kurie bendradarbiavo su sovietais ir 
skleidė jų propagandą “Pravdoje”, “Tie
soje”. "Komjaunimo tiesoje” neišgaravo iš 
Lietuvos. Mane labai neramina stiprė
janti tendencija politiškai išnaudoti žmo
nių nepasitenkinimą ekonomine padė
tinu. Viena partija dalina anketas, kurio
se tauta raginama nurodyti kaltuosius dėl 
žmonių “blogos” padėties. Man tai pri
mena čekistų sudaromus liaudies priešų 
sąrašus 1941 metais. Tada į sąrašus patekę 
lietuviai buvo ištremti arba sušaudyti. Ne
ramu, kai stiprėja antisemitizmas. Žo
džiu, demagogai kaltina tuos, kurie sten
giasi padėti Lietuvai išeiti iš labai sudė
tingos padėties. Atrodo, kad herojais 
lieka tie, kurie kolaboruodami ir apgau
dinėdami sunaikino Lietuvą. Suprasdami 
dabartinę padėtį užsienio lietuviai gali 
prisidėti atstatant ne tik Lietuvos ekono
miką, bet ir moralines vertybes. Kaip tai 
padaryti, kiekvienas turi pats spręsti. Bet 
kokia pagalba bus sveikintina.

A.K.: Dar kartą nuoširdus ačiū Jums 
už Jūsų brangų laiką, kurį skyrėte šiam 
pokalbiui.

Dabar ir prieš kaiq...
Vaclovas Daunius

(Tęsinys iš “M.P.” Nr35)
Ar bandoma valstybines algas suregu

liuoti, mažinant dabartinį didžiulį skirtu
mą tarp aukštųjų ir žemųjų atlyginimų? 
Kaip aiškina Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministras Rimantas Kaire lis, tokie įs
tatymai yra ruošiami. Naujoje atlyginimų 
sistemoje numatyta, kad tam tikriems pa- 

* reigūnams mokamas atlyginimas bus di
desnis už dabar jiems nustatytą “bazinį”, 
bet jie negaus jokių individualių priedų.

Įstatymo įgyvendinimui yra numatomi 
penkeri metai. Per tą laiką bus įšaldyti 
aukštieji atlyginimai, o žemieji - laips
niškai keliami Tiems tarnautojams, kurių 
algas Įęętįnąma mažinti, bus paliktas 3-6 
mėnesių pereinamasis laikotarpis, kad jie 
galėtų apsispręsti, ar už mažesnį atlygi- 

< nimą dirbti toliau.
' Tačiau, kaip anksčiau minėta, tas fak- 

tas, kad dabartinės valdininkų algos litų 
v skaičiumi yra aukštesnės nei prieš karą, 

‘ dar nereiškia, kad jie “gyvena geriau”. Iš 
tiesų, įvairios kainos dabar irgi yra žymiai 
aukštesnės negu prieš karą. Koks yra 
skirtumas tarp pneškarinių ir dabartinių 
kainų, nurodo čia greta spausdinama len
telė, kuri sudaryta pagal 1939 metų Lietu
vos Statistikos Metraštį ir 1999 metų Sta
tistikos departamento duomenis. (Ši len
telė, kaip ir daug kitos informacijos, yra
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paimta iš Gintaro Sarafino straipsnio 
žurnale “Veidas” nr. 5).

Lentelė nurodo, kad per pastaruosius 
60 metų prekių ir produktų kainos padi
dėjo labai ryškiai, net 3-10 kartų. Tačiau 
atlyginimai tiek nepakilo, išskyrus paja
mas turtuolių, kuriems kasdieninių pro
duktų kainos jokios reikšmės neturi. Pro
porcingai, mažiau pakilo techninių gami
nių kainos (kaip ir visame pasaulyje), bet 
labiausiai pakilo kaip tik tokie buitiniai 
dalykai kaip maistas ir namų apyvokos 
daiktai.

Kaip prieškarinių ir dabartinių kainų 
sugretinimo lentelė nurodo, Lietuvoje 
ypač pabrango maistas ir buitinės prekės. 
Kodėl taip? Juk Lietuva - žemės ūkio 
kraštas ir joje nemažai įvairių gamyklų! 
Atrodo, atsakymą vėl duoda sovietinis 
palikimas, būtent įvairūs perdirbimo 
“kombinatai”, kurie kaip sovietinio tipo 
“tarpininkai” yra išlaidūs, neekonomiški 
ir ne retai neša nuostolius. Sakysim, skir
tumas tarp kainos, kurią už pieną gauna 
jį pristatęs Lietuvos ūkininkas, ir kainos, 
kurią už pieną moka miestietis, yra žymiai 
didesnis, negu Vakarų pasaulyje ar Aus
tralijoje. Bendrai, perdirbimo pramonė 
Lietuvoje tebėra pūna eikvojimo, grobs
tymo, ir ją gadina greito pasipelnymo 
trokškulys iš vadovų pusės. Šis faktas di
dele dalimi paaiškina, kodėl Vakarų Eu
ropos valstybės, net Lenkija, į Lietuvą su
geba įvežti maisto produktų ir buitinių 
reikmenų, nors pati Lietuva juos turėtų 
pasigaminti daug pigiau jau vien dėl to, 

kad atlyginimai Lietuvoje yra žymiai že
mesni, negu Vakaruose.

Taigi, Lietuvoje reikia pertvarkyti at
lyginimus. Bet kartu Lietuvos gamybiniai 
procesai turėtų būti ekonomiškesni (Ly. 

Mažmeninės kainos (vidurkis)

Pavadinimas 1938 m. u 1999 m.

1. Ruginė juoda duona (1 kg) 0,24 Lt’t q z*jndsnc’<2,'31 Lt
2. Kvietinis pyragas (1 kg) 0,60 Lt 3,01 Lt
3. Rugiai (50 kg) 8,05 Lt 21Lt
4. Bulvės (Ikg) 0,04 Lt 0,45-0,76 Lt
5. Pienas (1 litras) 0,17 Lt 1,00-1,63 Lt
6. Grietinė ( Ikg) 1,20 Lt 8,08 Lt
7. Baltas sūris (1 kg) 0,67 Lt ■ - ‘ 10,42 Lt. v- - ' >' ■
8. Olandiškas sūris (1 kg) 2,30 Lt ■-/>' . 14,84 Lt < <
9. Sviestas (1 kg) , - a 2,60 Lt 10,52 Lt
10.10 kiaušinių>nsizyvb.ii aamun 0,90 IstaufenJit ųį s#,35Et .Moifįp--
11. Rūkyti lašiniai (1 kg) 2,60 Lt . 1 «ąiitnte8?L8:>q ‘jįpb
12. Rūkytos dešros (1 kg) 3,20 Lt 26,89 Lt
13. Bičių medus (1 kg) 2,35 Lt 14-19,92 Lt
14. Cukrus (1 kg) 1,00 Lt 331Lt
15. Druska (1 kg) 0,14 Lt 0,54 Lt
16. Muilas (1 kg) 1,57 Lt
17. Tabakas (50 g) 1Lt 10Lt
18. Vyriški pusbačiai 16,30 Lt 'tgFF' -185,97
19. Vyriškas kostiumas • 80 Lt 540Lt’ ■
20. Darbinis arklys 322 Lt
21. Melžiama karvė 166 Lt 600-1 300 Lt
22. Penėta kiaulė (50 kg) 45 Lt 200 Lt
23. Višta 2,50 Lt 17 Lt
24. Litras benzino 0,87 Lt 2,31 Lt
25. Cementas (50 kg) 4,55 Lt 14 Lt

pigesni), kad atlyginimų perkamoji galia 
taptų stipresnė. Lietuvos piliečio gerbūvio 
pagerėjimas daug priklauso nuo to, ar 
Lietuvos gamybinį procesą pavyks refor
muoti, Ly. padaryti racionalesniu.
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Hliutės kampelis
l\ur yra Šveicarija?

Europos centre - pasakysite. Na jau, ne. Europos centras yra netoli Vilniaus - taip 
yra apskaičiavę Prancūzijos geografai. O Šveicarija yra kaimas Jonavos rajone. Paimkite 
bet kokią Lietuvos archeologijos knygą, ir ten rasite žinių apie radinius Šveicarijos 
kapinynuose.

Vietovių, pavadintų įvairių pasaulio šalių ar miestų vardais, Lietuvoje yra nemažai. 
Todėl iš Šveicarijos visai netoli nuvažiuoti į Paryžių arba Veneciją tame pačiame Jonavos 
rajone.

“Amerikonas” ne būtinai iš JAV atvažiavęs. Jis, ko gero, kuklus Amerikos kaimo 
Prienų rajone gyventojas. Molėtų rajone rasime Arabija ir Egiptą, o apie Zarasus - 
Madagaskarą. Raseinių apskrityje yra Florencija, o Kaišiadorių - Lijonas. Pakeliavę 
atklysime ir į Varšuvą ar Varšuvėlę, Maskvą, Kaukazą, Odesa, Samara, Sibirą ir 
Ukrainą.

Toksai vietovardžių emigravimas būdingas visam pasauliui: JAV yra 12 Paryžių, 8 
Maskvos, 10 Varšuvų ir nepamirškime daugelio lietuvių pamėgto St. Peterburgo 
(Florida). O kiek vietovardžių iš Anglijos perkelta į Australiją!

Vilniaus priemiestis už Kalvarijų vadinasi Jeruzalė. Sovietmečiu plečiantis miestams 
ir augant kaimams, jų naujos dalys įgaudavo savotiškus vardus. Sugintų km. dalis 
pavadinta Galicija, Lenkelių km. - Korėja; Simno priemiestis - Londonas, Šiaulių - 
Taškentas, o Panevėžio - Bulgarija.

Labai vargingas Kauno priemiestis nuo seno vadinosi Brazilka, o sovietmečiu 
Pakaunėje pelkynuose statoma gyvenvietė tuoj buvo pavadinta Bangladeš. (Šio 
pavadinimo dabar nebėra).

Gudijoje yra kaimų, vadinamų Litva, Litvinka, Litvinova. Viename iš jų dar gyvena 
lietuvių, ir pačių gyventojų kaimas vadinamas Lietuva. Ant. Salio raštuose minima, 
kad žmogus, paklaustas iš kur, atsakęs: “Esu iš Lietuvos”.

Keramikė-skulptorė Jolanta Janavičienė
Vos tik liepos mėnesį grįžusi iš Lietu

vos keramikė-dailininkė Jolanta Janavi
čienė jau spėjo ir vėl dalyvauti 2000 
Sculptors Society Exhibition, Darling 
Park, IBM Tower/Herald Building, 201 
Sussex Street, miesto centre vykstančioje 
parodoje Sydnėjuje. Šio pastato pagrindi
nės galerijos ir prie jos esančių menių bei 
gražiai sutvarkyto sodelio plotai nepap
rastai tinka skulptūrų parodoms. Paroda 
vyksta nemokamai. Gera proga pamatyti 
aibę įdomių kūrinių ir pasmaguriauti ska
nios kavos puodeliu impozantiško pastato 
kavinukėse’

Prieš apibūdindama paskutiniuosius 
Jolantos Janavičienės kūrinius Sculptors 
Society parodoje, norėčiau nors trumpai 
stabtelėti prie jos ir Jurgio Janavičiaus pa
rodų Lietuvoje. 1991 m gegužės mėnesį 
įvyko pirmoji paroda buv. Meninkų rū
mų galerijoje, dabartinėje prezidentūroje. 
Jolanta išstatė instaliaciją “Moters dalia” 
ir keramikos bei grafikos darbų, o Jurgis 
savo tapybos kūrinių. Abu menininkai 
buvo pakviesti dalyvauti ir Mokslo bei 
meno simpoziume Vilniuje, į kurį lietu
viai mokslininkai ir menininkai iš JAV 
tada negalėjo atvykti, nes negavo vizų. 
1995 m. įvyko jos ir vyro personalinės 
parodos M. K Čiurlionio dailės muzie- 
juje Kaune ir Jolantos - “Vartų”, o Jurgio 
- “Lietuvos aido” galerijose Vilniuje. 
1998 m. jos ir vyro personalinės parodos 
“Laiptų” galerijoje Šiauliuose. 2000 m. 
gegužės mėnesį “Lietuvos aido” galerijoje 
Vilniuje. Kadangi keramikos darbus sun
ku vežti į užsienį, tai Jolantos parodose 
vyrauja spalvotos grafikos ir guašo darbai, 
o Jurgio - tapyba ir fotografijos kūriniai. 
Tačiau nesuklysime teigę, kad menininkės 
keramikos darbų irgi rasime Lietuvos dai-
lės muziejuose. Išvysime jų tikriausiai ir 0 mimas
meno parodoje per Australijos Lietuvių 
Dienų šventę Sydnėjuje.

2000 Sculptors Society Exhibition gau
sėja dalyviais. 1999 metais dalyvavo 47 
skulptoriai, o šiais metais jau 60 yra išsta
tę savo kūrinius - jų tarpe ir Jolanta Jana
vičienė. Jos dvi “Wombat” skulptūros ne
paprastai gyvos, sakytum vedančios savo
tišką tarpusavio dialogą. Gyvulėlių apva
lios formos primena nugludintas Austra
lijos kalvas tektoniškuose gamtos kūrinių 
variacijose. Mano vaizduotėje “wombat” 
ir Australija identifikuojasi labiau nei 
kuris kitas šio krašto gyvūnas su senuoju 
žemynu. Menininkė vis kitais priėjimais 
sprendžia ją dominančią problemą - kaip

Jolanta Janavičienė, skulptūra.

išreikšti šio krašto šerdį meno formose. 
Tai buvo jau labai akivaizdu tos pačios 
Skulptorių draugijos parodoje 1999 m. 
Tada keramikė pasinėrė į tolimąją šio 
kontinento praeitį skulptūroje “Gyvuo
janti uola”. į

Jolanta Janavičienė nesitenkina vienu 
keliu, viena tematika, vienu išraiškos bū
du. Tad visai kitos koncepcijos yra “Tor
sas”. Skulptūros pailgintas liemens liek- 

ir besivystančios krūtys suponuoja 
jauną merginą. Skulptūra dar ir tuo įdomi, 
kad yra pirmiausiai lipdyta iš molio, o 
paskui uždėtas lygus vario sluoksnis. Tik 
trumpai žvilgtelėjus į skulptūrą vargu 
būtų galima atskirti, ar ji varinė, ar tik 
padengta variu. Aišku, skirtumas kainoje 
didelis, bet variu dengta suklptūra nesu
kelia skirtingo estetinio jausmo žiūrovuo
se nuo solidaus metalo kūrinio. Trečioji 
keramikės skulptūra “Trofėja” yra ab
strakčių formų patrauklus derinys,, su
kurta ta pačia technika.

Iš kitų skulptorių išsiskyrė savo tema
tika Babette Forster Gotume, kurios “The 
Boardroom” (įstaigos tarybos kambarys) 
kaukių ansamblis yra originalios mąstyse-

Kelionė į Baltarusiją
Viktoras Baltutis

Pasibaigus PLB X Seimui, visi atsiduso 
ir džiaugėsi, kad jis praėjo sėkmingai, nors 
Lietuvos spaudoje buvo ir kritikos. 
Vienas tautietis iš JAV skundėsi, kad 
Seime pasigedo aštresnės polemikos ir 
"ugnies", nes tai pažadina "miegančius". 
Miegančių tikrai nebuvo, ypač solidariai 
ir vieningai dalyvavo Australijos atstovai.

Pirmadienį, rugpjūčio 21 prie III 
Seimo rūmų susirinko būrelis lietuvių iš 
viso pasaulio: Australijos, JAV, Kolum
bijos, Kanados, Anglijos ir kt. Čia jų laukė 
"pagyvenęs" autobusas ir Baltarusijos 
lietuvių bendruomenės pirm. Virginija 
Tamauskaitė bei Gardino lietuvių ben
druomenės pirm. A. Dirginčius. Jie atsi
prašė, kad negalėjo gauti liuksusinio, su 
visais patogumais "vežimo" kelionei į 
Baltarusiją. Be to, reikia pažymėti, kad 
ekskursiją organizavo Baltarusijos lietu
vių bendruomenė (parėmė Taut. maž. 
depart.) veltui, ne imdama jokio mokesčio 
už autobusą, nakvynę ir kt.

Kartu mašinomis vyko Remigijus Mo
tuzas (minėto departamento gen. direk
torius) ir LR ambasadorius Baltarusijai

Autobusas "kosėdamas" visais savo 
sąnariais pajudėjo per Vilniaus gatves. Po 
geros valandos sustojome prie užkardos 
Lietuva - Baltarusija. Valandą trukęs pasų 
ir vizų patikrinimas baigėsi sėkmingai- 
visi praleidžiami. Autobusas "barškėda
mas" skubėjo per Baltarusijos laukus link 
Lydos. Vaizdas nedaug pasikeitė. Tik 
truputį mažiau javų laukų, negu Lietu
voje. Daug nešienautų pievų ir neapdirb
tos žemės. Kolūkio gyvuliai ganėsi veš
liose ganyklose, nes po sodraus ir nuola
tinio lietaus žolės netrūko.

Po 1991 metų sovietinio pučo, Balta
rusija atgavo nepriklausomybę, bet 
valdžią perėmus Lukošenkai, grįžo į 
sovietinio gyvenimo stilių ir santvarką: 
išliko kolūkinė sistema. Kai kuriems 
ūkininkams pavyko atgauti savo tėvų 
žemę, bet neilgam, nes jiems praturtėjus 
ir pradėjus gyventi šiek tiek geriau, 
kolūkiuose gyvenantys iš pavydo vogė jų 
gyvulius. Net padeginėjo trobesius, taip 
priversdami palikusius kolūkį grįžti atgal. 
Apie tokius įvykius niekur nekalbama ir 
spaudoje nerašoma. Papasakojo Baltaru
sijos lietuviai, kurie savo kailiu tai patyrė.

Popietėje atvykome į Pelesą, kuri 
matėsi iš toli: balta nauja bažnyčia ir 
mokyklos pastatai su dviaukščiais namu
kais mokytojams ir iš toliau atvykusiems 
mokiniams. Čia mus pasitiko iš Alytaus 
atvykęs orkestras, o mokyklos tautinių 
šokių grupė pašoko ir padainavo. Jautėsi 
pastangos, kuo geriau pasirodyti ir pa
rodyti lietuvišką dvasią, kuri šiame krašte 
tokia trapi ir skausminga. Nuoširdumas 
ir meilė svečiams, atvykusiems iš "užsie
nio" plaukė iš kiekvieno Pelesos lietuvio.

Po sveikinimų ir kalbų vyko vaišės. 
Kažkada esu girdėjęs pasakymą, kad juo 
žmogus vargingesnis, tuo labiau jis sten
giasi savo vargą ir nedalią paslėpti vaišin
damas ir negailėdamas paskutinių savo 
išteklių. Tikrumoje teko sužinoti, kad vai
šes "kompensavo" LR Taut. maž. depart. 
Ant ilgų stalų išdidžiai puikavosi du 
paršiukai, apkrauti obuoliais, o šalimais 
eilėmis gražiai sudėstyti įvairiausi valgiai.

nos išdava. Gaila tik, kad pasirinktasis 
baltas stovas menkai derinosi su juodomis 
kaukėmis; Errol Davis “Flying Dream 
Torso” (skriejantis torsas sapnuose) yra 
drąsios koncepcijos, simboliškai pavaiz
duota krintančio Ikaro bronzos figūra. 
Ella Krug “Girl with Red Hair” (raudon
plaukė mergina) iškalta iš Vakarų Austra
lijoje randamo liepsnos akmens (flame 
stone) yra imponuojantis, tiesiog paver
giantis kūrinys. Philip Childs “Anhinga

Net mūsų Australijos lietuviai nesugebėtų 
tokio pokylio paruošti. Vaišinomės ir dai
navome iki vėlyvos nakties. Visi buvo 
apnakvydinti dviaukščiuose nameliuose ir 
mokyklos klasėse. Iš ryto pusryčiai: 
blynai, uogienė ir stipri kava. Svečiai ne- 

. liko skolingi. Paleista "kepurė” prisipildė 
įvairių kraštų valiutos.

Lietui krapijant, palikome Pelesą ir 
išvykome aplankyti senų Lietuvos pilių, 
kurių griuvėsių Baltarusijoje nemaža. 
Blogame kelyje vos neįklimpome, sukome 
aplinkui į geresnį kelią ir antros dienos 
popietėje pasiekėme Rimdžiūnus.

Čia jau laukė būrys apylinkės lietuvių, 
mokyklos vadovybė ir mokiniai. Taip pat 
pasirodė ir apylinkės "valdžia". Didžiuliai 
pastatai nustebino visus ekskursantus. "U" 
raidės pastatas užėmė nemažą plotą. 
Kalbėjau su Baltarusijai skirtu Lietuvos 
ambasadoriumi, kuris nepritarė tokiai 
ekstravagancijai (pastatai dar nebaigti ir 
juos užbaigus kainuos apie 14 mln. Lt). 
Šį projektą 1992 m. pradėjo A. Šleže
vičiaus vyriausybė. Mokykloje mokosi 129 
lietuviai mokiniai. Pažvelgus į pastatą, 
sunku suprasti, kam reikalingi tokie dideli 
rūmai tokiam mažam skaičiui mokinių? 
Paaiškėjo, kad apatinę pastato dalį jau yra
užėmę Baltarusijos mokyklos mokiniai. 
Jie pamažu plečiasi ir, galimas dalykas, 
kai lietuvių mokinių skaičius mažės, jie 
perims ir kitas patalpas.

Mokyklos ir kitos meninės pajėgos 
dainavo, šoko ir linksmino atvykusius 
dviem kalbomis. Kai kam iš atvykusiųjų 
tai nepatiko, bet teko nuryti šį "kąsnį". 
Kalbėjo mokyklos vadovai, dėkodami 
Lietuvos Vyriausybei ir lietuviams už šią 
"dovaną". Dėkojo ir baltarusiai: rajono ir 
apylinkės vadovai už supratimą ir pagalbą 
savo kaimynams, nes turint tokias patal
pas, galima veikti ir ugdyti kultūrinį bei 
visuomeninį gyvenimą. Po to - vėl vaišės 
ir "žaidimai". Vaišių metu (per vertėją) 
teko pasikalbėti su apylinkės vadovybe, 
kuri yra baltarusių rankose. Jie labai 
domėjosi, kaip atrodo jų kraštas žvelgiant 
užsieniečių akimis. Mandagiai paminė
jau, kad Lydos miesto gatvės švarios, nors 
reikalingos remonto, žmonės apsirengę ir 
kratuvėse prekių, kaip ir sovietiniais 
laikais, yra. Šiek tiek pakalbėjome apie 
Lukošenkos "valdžią", kuri, jų nuomone, 
yra viena iš geriausių ir visų gyventojų 
remiama. Bet lietuviai, gyvenantys apy
linkėse, skundėsi, kad kolūkio viri>ininkai 
prieš balsavimus pasako: "Jei nebalsuosite 
už Lukošenkos kandidatus, bus suma
žintas užmokestis už darbą ir padidintas 
valstybės mokestis". Nėra pasirinkimo. 
Baltarusijos spaudos laisvė vienapusė. 
Galima viską rašyti, tik neliesk Luko
šenkos ir jo valdžios!

Grįžome per Medininkų užkardą 
(muitinę). Nors mūsų vadovai užtikrino, 
kad prie užkardos baltarusiai mus praleis 
be eilės, laukėme net tris valandas, kol 
pravažiavome pasienį. Vilnių pasiekėme 
11.00 vai vakaro.

Giliai liko atmintyje Baltarusijos lie
tuvių gyvenimas, varganas lituanistinis 
švietimas, svetimųjų nuožmus Valdymas ir 
stengimasis išnaudoti lietuvių padėtį. 
Tikiu, kad lietuviams dar ilgai teks kovoti 
dėl savo kalbos išlaikymo, iki šios etninės 
lietuvių žemės grįš į Lietuvos globą.

■ 'fe

II” ir “Sun Catcher” maloniai stebino 
skulptūros ir stovo dama.

Parodoje buvo parduota nemažai 
kūrinių, daugiausiai konservatyvios 
koncepcijos ir solidžių metalų darbai. Pa
roda veikia iki rugsėjo 8 dienos.

Sekanti Sculptors Society paroda įvyks 
NSW Parlamento pagrindinėje menėje 
lapkričio 14-23 dienomis.

Isolda Poželaitė-Davis, AM
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Antanas Laukaitis

Lietuvos geriausias 
krepšininkas - 35 me
tų, 220 cm. ūgio centro 
puolėjas Arvydas Sa

bonis Į Australiją neatvyksta ir Lietuvos 
olimpinėje krepšinio komandoje nežais. 
Šiek tiek anksčiau Arvydas galvojo, kad 
koja susitvarkys ir jis galės žaisti. Koja 
gyja, tačiau labai lėtai. Žinomas Lietuvos 
medicinos profesorius Kęstutis Vitkus 
praėjusią savaitę apžiūrėjo jo koją ir pa
sakė, kad Arvydo dalyvavimas Sydnėjaus 
Olimpiadoje, kai koja dar ne visai išgijusi, 
gali būti pražūtingas. Jo amžiuje rizikuo
ti ir žaisti su tokia koja - labai pavojinga, 
nes kojoje atsirado patologinių pakitimų 
ir išsivystė sąnario raiščių, kaulų ir rau
menų komplekso uždegimas. Arvydo 
kojos pėda nuolatos tinsta ir pasportavus 
pradeda skaudėti. Vietoje Sydnėjaus, A. 
Sabonis vyksta į Ameriką ir ten pamažu 
pradės rengtis NBA čempionatui.

Lietuvos olimpinė krepšinio rinktinė 
neteko savo dviejų pagrindinių žaidėjų. 
Be A.Sabonio ir be vieno iš geriausių 
puolėjų - A. Karnišovo, kuris taip pat 
turėjo kojos operaciją, Lietuvos rinktinei 
bus labai sunku patekti į prizininkų eiles. 
Tačiau spauskime nykščius ir tikėkimės, 
kad mūsų vyrai pasirodys gerai.

Olimpiečiai atvyksta
Vieni iš pirmųjų į Sydnėjų atvyko 

plaukikai. Jie atskrido iš Amerikos ir oro 
uoste pasirodė tik su sportiniais marški
nėliais, nes Amerikoje šiuo metu pati va
sara. Žinoma, išėję j lauką jie tuoj pat 
apsivilko treningus ar megztinius. Pamatę 
kai kuriuos plaukikus pamanėme, kad tai 
krepšininkai, nes buvo kone dvimetriniai. 
Plaukikai tuoj pat autobusu išvažiavo į 
Newcastle ir ten iki Olimpiados pradžios 
gyvens bei treniruosis.

Jau sekančią dieną atskrido didelė 
lengvaatlečių ir irkluotojų grupė. Jie skri
do specialiu lenkų LOT oro linijos lėktu
vu kartu su Lenkijos sportininkais. Šioje 
grupėje matėsi nemažai mums jau iš 
anksčiau pažįstamų sportininkų ir vado
vų. Visi atletai autobusu buvo nuvežti į 
Newcastle, vandens sporto atstovai nu
važiavo tiesiai į Olimpinį kaimelį, o kai 
kurie jų vadovai, treneris ir gydytoja - į 
olimpinį regatos miestelį Penrith’e ir 
Springwood’e.

Vieni iš pirmųjų vadovų, kurie atskri
do į Sydnėjų - tai Algirdas Raslanas, Vy
tautas Nėnius ir Kazys Steponavičius. Jų 
darbas čia buvo tikrai sunkus ir sudėtin
gas. Reikėjo sudaryti apgyvendinimo są
rašus, suderinti transportą ir dar daug 
visokių kitų reikalų. Tačiau visi jie dirbo, 
kaip dzūkai sako, nuo visos dūšios. Visi 
darbai buvo atlikti laiku ir gerai. Vadovai 
buvo atvykę ir į Lietuvių Namus, kur įvy
ko pasitarimas su Priėmimo ir renginių 

komitetu. Komitetą sudaro Kęstutis 
Protas, Vytautas Doniela, Nita Wallis, 
Viktoras Šliteris, Algis Bučinskas ir An
tanas Laukaitis. Vadovai taip pat susipa
žino su olimpiniais pagalbininkais: Irena 
Kalėdiene, Daina ir Viktoru (jnr.) Šlite- 
riais, Dimitru Kraucevičium ir Vytu Bu
roku. Pasitarimuose problemų neiškilo ir, 
atrodo, visi renginiai bus geri ir įdomūs.

Visų jau atvykusių sportininkų savi
jauta gera. Viskuo jie yra patenkinti ir 
dar iki šiol nusiskundimų nebuvo. Dabar 
laukiame ir visų kitų olimpiečių pasi
rodymo.

Prezidentas išlydėjo
Rugpjūčio 30 dieną Prezidentūroje 

Prezidentas Valdas Adamkus atsisveikino 
su pirmaisiais į Olimpiadą išvykstančiais 
sportininkais. Jis palinkėjo visiems geros 
sportinės sėkmės Sydnėjaus Olimpiadoje 
ir įteikė Lietuvos trispalvę pirmajam ir 
iki šiol vieninteliam nepriklausomos Lie
tuvos olimpiniam čempionui disko meti
kui Romui Ubartui. Priimdamas vėliavą, 
olimpinis čempionas R.Ubartas priklau
pė, ją pabučiavo ir visų sportininkų vardu 
pažadėjo Lietuvos nenuvilti. Mūsų žino
mas disko metikas Virgilijus Alekna įtei
kė Prezidentui geltoną lagaminą, ku
riame buvo visa olimpinės rinktinės nario 
sportinė apranga.

Lietuvos olimpinio komitero prezi
dentas Artūras Poviliūnas, kuris su žmo
na atvyksta į Sydnėjaus Olimpiadą, įtei
kė Prezidentui ir jo žmonai Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto specialius pakvieti
mus. Tokius pat pakvietimus gavo ir 
Prezidento patarėjas Remigijus Gaška 
su žmona. Jie abu 1964 m. vadovavo 
Amerikos lietuvių krepšinio rinktinei iš
vykoje į Australiją.

Prezidentas Valdas Adamkus į Sydnė
jų atskrenda Olimpiados atidarymo die
ną. Prezidentas atskrenda be žmonos 
Almos. Kaip jis pats sakė, anksčiau 
olimpines žaidynes jis visuomet stebė
davo per televizorių. Tačiau šį kartą - 
pirmą savo gyvenime - olimpines žai
dynes jis stebės pačioje Olimpiadoje. 
Nežinia, kiek ilgai jis galės pabūti 
Sydnėjuje, bet tikėkimės, kad rimtesnių 
įvykių Lietuvoje neįvyks ir jis galės 
truputį ilgiau pabūti su mumis.

Po oficialių kalbų palydų ceremoniją 
vedęs Juozas Šalkauskas pakvietė visus 
išklausyti naują lietuvišką olimpinį him
ną - Marijono Mikutavičiaus sukurtą 
uždegančią dainą “Sydnėjus - 2000. Trys 
milijonai”. Visi išvykstantieji gavo po ka
setę su šios dainos įrašais ir pasirašė spe
cialiame olimpiečių stende.

Likusieji olimpiečiai į Sydnėjų at
vyksta nedidelėmis grupelėmis rugsėjo 4- 
8 dienomis.

LR Prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma sn lengvosios atletikas sportininkėmis 
Prezidentūros Baltojoje salėje.

Olimpiečiai nusiteikę ryžtingai
Virgilijus Alekna, disko metikas: “Syd- 
nėjun iškeliauju nejausdamas jaudulio ir 
nuovargio, “neperdegęs”, kaip kam galbūt 
atrodo. Galėjau normaliai pasirengti artė
jančiam olimpiniam startui, išbandyti jėgas 
su pagrindiniais varžovais. Kodėl turėjau 
jiems nusileisti, prastai mėtyti diską, jeigu 
jis pats toli skriejo pasaulio stadionuose šią 
vasarą? Tikiuosi, kad įrankis man bus pa
klusnus ir olimpiniame stadione. ”
Diana Žiliūtė, dviratininkė: “Būsiu ne
paprastai laiminga, jeigu stodama į olim
pinių lenktynių starto vietą jausiu, kad su 
manimi visa Lietuva. Jūsų tikėjimas ir mo
ralinė parama šiose nepaprastai sunkiose 
varžybose man labai reikalinga. ”
Romas Ubartas, Barcelonos žaidynių 
disko metimo čempionas: “Nors mūsų 
rungtis individuali, mes - vieninga ir galin
ga komanda. Psichologiškai lengviau rung
tyniauti, kai sektoriuje vienas kitam pa
sakai padrąsinantį žodį. Manau, disko 
metikams medalį pavyks iškovoti. Svar
biausia, kad kelionėje labai nepavargtume, 
Sydnėjuje kuo greičiau aklimatizuotumė- 
mės ir puikiai jaustumėmės varžybų dieną. 
Man ši olimpiada - trečioji nepriklauso
mos Lietuvos rinktinėje. Jaunesniems atle
tams norėčiau įrodyti, kad dar turiu pakan

KRYŽIAŽODIS Mr. 15
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (XIV a. — 1569 m.)

VERTIKALIAI: 1. Pirmasis Lietuvos Didysis kunigaikštis, tapęs Lenkijos karaliumi. 2. 
Religijos išpažinėjas senovės Lietuvoje. 6. Priverstinis neapmokamas baudžiauninko darbas 
dvare. 7. Šv. Mergelės Marijos ordino riteriai. 8. nirtingas feodalas, einantis valstybines 
pareigas. 9. Lietuvos Didysis kunigaikštis, kuriam lenkai sutrukdė tapti Lietuvos karaliumi. 
11. Lietuvos Didysis kunigaikštis, vedęs aktyvią Rytų užsienio politiką. 13. LDK bajorų 
suvažiavimas. 14. Valstiečio piniginis mokestis bajorui
HORIZONTALIAI: 3. Kariai, tapę žemvaldžiais. 4. Žemės matavimo vienetas, lygus 21 ba. 
5. Duoklė, mokama žemės ūkio produktais. 9. Valstietis, kurį bajorui dovanojo Lietuvos 
Didysis kunigaikštis. 10. Paveldima feodalinė žemės valda. 12. Dviejų monarchinių valstybių 
sąjunga. 15. Žmogus, priėmęs krikštą. 16. Teisinių aktų rinkinys, nustatantis žemvaldžių 
tarpusavio santykius, jų teises ir pareigas valstybėje. 17. Mūšis, kuriame kryžiuočiai patyrė 
stambiausią pralaimėjimą kovose su lietuviais.
KRYŽIAŽODŽIO Nr. 14 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI: 1. Gildija. 3. Katedra. 4. Kryžiuočiai. 5. Parlamentas. 6. Miestas. 10. Husas. 
11. Hanza.
HORIZONTALIAI: 2. Inkvizicija. 7. Eretikai 8. Rotušė. 9. Meras. 12. Luomas. 13. Bankas. 
14. Osmanas. 15. Cechas. Sudari Jūrate Zailskieni

kamai jėgų ir patirties”.
Birutė Šakickienė, Mdaotoja: “Su Kris
tina Poplavskaja irkluosime porinę dvivietę 
valtį Abi sukaupėme didesnį patyrimą ir 
pastaraisiais metais pasiekėme gerų rezul
tatų. Sydnėjaus kanale svarbiausia irkluoti 
taip, kaip mokame, viską padaryti kuo ge
riau ir negalvoti apie vietą, nors ji planuo
jama netoli prizinės. Džiugu, kad pavyko 
neblogai pasirengti varžyboms, nebuvome 
susirgusios ir patyrusios rimtų traumų.” 
Jonas Kazlauskas, Lietuvos olimpinės 
krepšinio rinktinės vyriausias treneris: 
“Nors žaisime be ryškiausių žvaigždžių - 
Arvydo Sabonio ir Artūro Karnišovo, mūsų 
komanda ne tokia silpna, kaip kai kam at
rodo. Šiandien prieš draugiškas rungtynes 
su Egipto rinktine paskelbsime galutinę 
mūsų komandos sudėtį Į ją pateks tikrai 
šiuo metu pajėgiausi krepšininkai, kurie 
nusipelnė tęsti Barcelonos ir Atlantos žai
dynėse iškovotų medalių tradicijas".
Arturas Poviliūnas, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentas: “Kova 
dėl pergalės - ne vien kova dėl medalių. 
Tai kova dėl olimpiečių asmeninių rezul
tatų, jų miesto ir šalies garbės, kurios nusi
pirkti neįmanoma. Ją galima tiktai iškovo
ti kaip olimpinį apdovanojimą. ”

Su olimpiniais pagalbininkais, iš kairės: Antanas Laukaitis, Irena Kalėdienė, Daina 
Šliterytė, Kęstas Protas, Viktoras Šliteris (jnr.), Dimitras (Jumbo) Kraucevičius, 
Algirdas Raslanas (Lietuva), Vytas Burokas ir Vytas Nėnius (Lietuva).
Mūsų Pastogė Nr. 36,2000.09.11, psl. 6

6



Lietuvos olimpiečiai jau treniruojasi čia
Iriuose nameliuose Mėlynojoje OlimpinioRita Baltušytė

Patys pirmieji Sydnėjaus Olimpiados 
dalyviai iš Lietuvos - Olimpinės misijos 
vadovas Algirdas Raslanas ir Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto viceprezi
dentas Vytautas Nėnius. Rugpjūčio 23 d. 
vakare išlipę iš lėktuvo, jau kitą dieną jie 
Didžiuoju Ramiojo vandenyno greitkeliu 
skriejo į Newcastle (175 km į šiaurę nuo 
Sydnėjaus) patikrinti, kaip ten pasirengta 
Lietuvos plaukikų ir lengvaatlečių apgy
vendinimui ir treniruotėms. Aplankytas 
ir Wollongong, kur treniruosis mūsų 
krepšininkai, vėliau įsikurs didelė Lie
tuvos delegacijos dalis.

Savaitę vėliau (rugpjūčio 29 d.) iš Los 
Angeles atskridę plaukikai (Darius Gri- 
galionis, Arūnas Savickas, Rolandas 
Gimbutis, Saulius Binevičius, Minvydas 
Packevičius ir Jūratė Ladavičiūtė), grupės 
vadovas Dalius Barkauskas, treneriai Ša
rūnas Mažutaitis ir Rita Kondrotaitė nuo 
praėjusio trečiadienio jau treniruojasi 
Newcastle universiteto baseine, netoliese 
ir gyvena. Baseinu tenka dalintis su gau
sia Olandijos komanda ir dar penkių šalių 
plaukikais. Arūnas Savickas sakė, kad 
baseinas geras, treniruotė buvo sėk
minga. Nors dėl 16 valandų laiko skir
tumo dieną dar labai ima miegas, spor
tininkai stengiasi eiti gulti tik vakare. 
Arūnas ir jo komandos draugas Darius 
Grigalionis Australijoje antrą kartą, per
nai jie varžėsi Perth’e, tačiau rytinis 
kengūrų žemės pakraštys visai kitoks. 
A.Raslanas sakė, kad aklimatizacijai 
Lietuvos olimpinės rinktinės nariams 
stengiamasi skirti ne mažiau kaip 21 
dieną iki varžybų.

Trečiadienį (rugpjūčio 28d.) vakare 
Vytauto Nėniaus vairuojamas baltas au
tobusiukas Volkswagenas, kelią nurodant 
Lietuvos olimpiniam attache Antanui 
Laukaičiui, vyko į tarptautinį Sydnėjaus 
oro uostą pasitikti dar septynių Lietuvos 
olimpinės delegacijos narių. Misijos 
vadovo pavaduotojas Kazys Stepona
vičius, ryšių su TOK atstovė Ijolė Do
markienė, LTOK medicinos tarnybos 
vadovas Edmundas Švedas, irklavimo vyr. 
treneris Antanas Čikotas, masažuotoja 
Liudmila Veliseičik, plaukimo trenerė 
Ina Šimeliūnaitė ir mokslininkas Jonas 
Poderys kelioms dienoms apsistojo vadi
namame olimpiniame name Ashfield’o 
priemiestyje.

Šešių miegamųjų kotedžas Miller 
Street, prieš dvejis metus su Lietuvos 
generalinio garbės konsulo Viktoro 
Sliterio pagalba išnuomuotas LTOK’ui, 
pasak LTOK viceprezidento, jau kele
riopai atsipirko. Žinoma, ir dėl to, kad jį 
rūpestingai prižiūrėjo kaimynystėje gyve
nantis Antanas Laukaitis.

Ijolei Domarkienei dar nė neatvykus 
Sydnėjaus Olimpiados Organizacinis 
Komitetas (ŠOCOG) ją labai pagyrė už 
tai, kad reta šalis taip gerai susitvarkė 
dokumentus kaip Lietuva. Todėl, kaip 
sakė misijos vadovas Algirdas Raslanas, 
visiems 104 A-Raslano globai tenkan- 
tiems sportininkams, treneriams, medi
kams, masažuotojams, kurie gyvens pen-

OLIMPIEČIAI - VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Sekmadienį, rugsėjo 3 d., buvo pa

skelbta Lietuvos krepšinio komandos, da
lyvausiančios Sydnėjaus Olimpiadoje, ga
lutinė sudėtis: Barcelonos bei Atlantos 
olimpiadų prizininkas Gintaras Einikis 
(30 m., 208 cm.), Atlantos bronzos meda
lininkai Saulius Štombergas (26, 204) ir 
Eurelijus Žukauskas (27,216), komandos 
kapitonu išrinktas Darius Maskoliūnas
(29.195) , Šarūnas Jasikevičius (24,193), 
Kęstutis Marčiulionis (24,188), Andrius 
Giedraitis (27,196), Ramūnas Šiškauskas
(21.196) , Mindaugas Timinskas (26,200), 

kaimelio zonoje, beje, visai arti trans
porto, poliklinikos ir valgyklos, akredi
tacijos dokumentai sutvarkyti. Misijos 
vadovo lova jau paklota, Homebush 
olimpinime mietelyje jis jau gali tvarkytis, 
palikti daiktus, tačiau, jei norėtų nakvoti, 
turėtų už naktį mokėti 50 Australijos 
dolerių (apie 250 litų), todėl kol kas jie 
su Vytautu Nėniumi glaudžiasi “Lau
kaičio viešbutyje”. Oficialiai apsigyventi 
Olimpiniame kaimelyje galima tik nuo 
rugsėjo 2 d.

Paklaustas, ar Lietuvos olimpiečiai 
jaučia vietos lietuvių paramą, A.Raslanas 
atsakė: “Sydnėjaus lietuviai netikėtai daug 
mums padeda. Mes labai džiaugiamės, kad 
yra tokie žmonės kaip Viktoras Šliteris ir 
Antanas Laukaitis. Su jais dirbame jau 
treji metai, tuos visus metus reikėjo dirbti. 
Kitų Salių žmonės čia sėdi pusę metų, kad 
suorganizuotų tą, ką mums padarė Vik
toras ir Antanas. Ypač šiltai ir entuzias
tingai priima Sydnėjaus Lietuvių Namuose 
arba Lietuvių Klube. Su jais sudaryta kul
tūrinio bendradarbiavimo sutartis. Kiek 
žinau, Sydnėjaus lietuviai jau nusipirko 
bilietus ir užsisakė autobusą, kuriuo iš 
Sydnėjaus Lietuvių Namų kiemo važinės į 
priešolimpinius Lietuvos krepšininkų susi
tikimus Wollongong mieste.

Labai džiaugiamės, jog kaip tik Lietu
vių Namuose Bankstown priemiestyje vyks 
susitikimas su Jo Ekscelencija Valdu 
Adamkumi. Lietuvos Prezidentas su Aus
tralijos lietuviais tame pačiame Klube ben
dravo Pasaulio Lietuvių Sporto Šventėje 
beveik prieš keturiasdešimt metų.

Lietuvių Namuose vyks susitikimai su 
mūsų sportininkais, veiks sporto literatūros 
paroda (jos eksponatai jau atvežti), taip pat 
fotografijų paroda apie Lietuvos spor
tininkų pasirengimą Sydnėjaus Olim
pinėms žaidynėms, bus rodomos vaizda
juostės apie Lietuvą ir Lietuvos sporti
ninkus, specialiai pristatomi šviežiausi 
Lietuvos laikraščiai ir žurnalai.'Šį sek
madieni (rugs. 3) Sydnėjaus lietuviams 
koncertuos su LTOK sutartį pasirašęs 
kantri muzikantas ir daininkas SIMAS. ”

Praėjusį pirmadienį LTOK’o parei
gūnai Sydnėjaus Lietuvių Namuose susi
tiko su tik ką uniformas gavusiais Olim
piados savanoriais. Neseniai pranešta, 
kad Sydnėjaus Olimpiados darbams 
mobilizuotų žmonių armija didesnė už 
Australijos kariuomenę -120 000 žmonių. 
50 000 jų dirbs be atlyginimo, tarp jų ir 
keliolika lietuvių, tai olimpiniai padė
jėjai, vairuotojai, vertėjai. Algirdas Ras
lanas sakė, kad jau dabar savanoriai 
darbuojasi iš peties. Tarp savanorių - ir 
Lietuvių Klubo direktorius Kęstutis 
Protas, dabar jau pensijoje buvęs Sydnė
jaus Technologijos Universiteto biome- 
dicinos skyriaus vedėjas. Jaunystėje jis 
žaidė krepšinį, atstovavo Sydnėjaus 
lietuvių sporto klubui “Kovas”. Olim
piados atidarymo ir uždarymo iškilmėse 
jis atliks Lietuvos delegacijos maršalkos 
vaidmenį.

Šiandien (rugs. 2) į Sydnėjų atskrenda 
dar 32 Lietuvos olimpiečiai.

Dainius Adomaitis (26, 202), Tomas Ma
siulis (24, 205) ir Darius Songaila (22, 
204). Rinktinės treneris - Jonas Kazlaus
kas, trenerio asistentai - Antanas Sireika, 
Valdemaras Chomičius, Donn Nelson.

24 metų Lietuvos dviratininkė Diana 
Žiliūtė po metų pertraukos antrą kartą 
savo karjeroje iškovojo pasaulio moterų 
dviračių taurę, bendroje įskaitoje po še
šių etapų surinkusi 230 taškų. Šveicarijoje 
varžybų lydere lietuvaitė tapo Įpusėjus 
varžyboms, po trečiojo etapo.

Olimpinė kregždutė Australijoje

SIMAS su bendraamžiais Melbourne

Likus kelioms savaitėms iki Sydnėjaus 
Olimpiados, Adelaidės oro uoste lietuviai 
pasitiko dainininką Vytautą Babravičių. 
Jis atvyko į Australiją su Lietuvos vyriau
sybine misija - atstovauti Lietuvos 
sportininkus Olimpiadoje. Rugsėjo 10 d. 
Olimpiniame kaimelyje Vytautas daina 
pristatys Lietuvos delegaciją.

Tačiau prieš tai, su koncertais Vy
tautas žada apsilankyti beveik visose 
Australijos Eetuvių kolonijose: Adelai
dėje, Melbourne, Canberroje, Brisbanėje 
ir Sydnėjuje. Po koncerto Adelaidėje, 
mūsų tautietis atvyko į Melboumą, kur 
jo su nekantrumu laukė pilna salė žiūrovų.

Kas gi tas SIMAS? Ogi dzūkas Vy
tautas Babravičius, pasivadinęs SIMU, 
susiedamas save su Simno miestelio pava
dinimu. Čia Vytautas ėjo į mokyklą. Dai
nuoti pradėjo pirmoje klasėje. SIMAS 
prisipažino išdrįsęs išeiti prieš visus ir 
padainuoti apie grėbėjėlę. Tai buvo kar
jeros pradžia..

Nuo tada SIMAS solo dainavo mokyk
los choruose ir ansambliuose. Toliau sekė 
intensyvi sceninė veikla. 1998 metais pra
sidėjo dainavimo 30-mečio jubiliejiniai 
koncertai. SIMO tikslas - apkeliauti kuo 
daugiau šalių, kur jo daina galėtų pasiekti 
išsibarsčiusius po pasaulį lietuvius. Pasi
baigus gastrolėms Australijoje, atlikėjas 
grįš namo per Angliją, kur koncertuos 
Londone gyvenantiems lietuviams.

SIMAS turi gerą jumoro jausmą. 
Scenoje bei asmeniniuose susitikimuose 
su dainininku, jo šmaikščių juokų nestigo. 
Atvykęs į Melboumą, jis troško kuo dau
giau pabūti gamtoje. SIMĄ sužavėjo 
Phillip Island pingvinai, kur jį nuvežė 
Dona ir Dennis Gailard. Birutė Praš- 
mutaitė, Vytauto Babravičiaus koncertų 
Australijoje organizatorė, stebėjo jį ben
draujantį su kengūromis ir besigėrintį 
koalomis. Dennis apibūdino Vytautą kaip 
šiltą, draugišką, kišenėje žodžio neieš
kantį pašnekovą. Jis įsitikinęs, kad se
kantis dainininko kompaktinis diskas bus 
apie pingvinus.

SIMO palydovė - gitara. Kiek metų 
grota prastom gitarom, neturint sąlygų 
įsigyti kokybišką! Šiandien jis turi 
užsienietišką gitarą. SIMO manymu, 
gitaros skambesys yra labai svarbus. Jeigu 
ji yra pagaminta žmogaus rankomis, 
išgauti gyvą, lankstų ir subtilų garsą ga
lima daug geriau, negu grojant masinės 
gamybos gitara.

a.a. Bronei Makulienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Vytautui Didelhri ir žmonai Mildai, 

anūkams Ričardui, Kristinai ir Vytautui su šeima.
Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

Vytautas Babravičius - vieno žmogaus 
orkestras. Jis kuria muziką, rašo žodžius 
ir pats atlieka savo dainas. Žodžiu, turi 
trigubą autorystę. Ketvirtas SIMO ta
lentas - dainų perteikimas. Būdamas 
jautrios sielos, šis žymus atlikėjas kiek
vienai dainai įkvepia kūrybiškumo. Prieš 
pradedant dainuoti Melbourne lietu
viams, jis papasakojo, kaip, kokia proga 
daina buvo sukurta, ir ką reiškia jos 
įvaizdžiai.

SIMAS turi sugebėjimą uždegti 
publiką, visu kūnu ir dvasia įsijungti į 
gyvosios dainos perdavimą. Nors žodžiais 
išreišti beveik neįmanoma, šios eilutės 
teatspindi žiūrovų reakciją, besiklausant 
ir pritariant dainai “Dar daug dainelių”:

Lietuviškos žemės mažytį kampelį 
Apčiuopę iš tolo jo pulsu kvėpuojam. 
Prie ilgesio švento kartu prisilietę 
Su SIMU Melbourne koncerte

dainuojam.
Kaip brolis prie brolio mes mūrais 

pakylom
Kaip sesė prie sesės lyg liepos siūbuojant 
Prieš SIMO gitarą mūs sielos suvirpa 
Kai ašarą brankiam toli nuo namų 
Kartą SIMUI atėjo į galvą mintis ap

dainuoti žmogaus egzistavimą daiktavar
džiais, ir gimė jau daug metų nesenstanti 
daina apie žmogaus gyvenimą nuo pra
džios iki pabaigos. Atlikėjas, žiūrovų pra
šomas, susigundė prabilti žemaitiškai ir, 
užsirišęs ant galvos skarelę, suinsceni- 
zuoti gudrios mergelės ir užsispyrusio 
žemaituko muzikinį pokalbį.

Po emocinio SIMO koncerto, atlikė
jas ieško žiūrovų salėje dzūkų, norėdamas 
su jais nusifotografuoti. Užkulisiuose, pa
geidavusiems uždėdavo savo šiaudinę 
skrybėlę ir su jais įsiamžindavo. 7\io tarpu 
pasvirusi ant šono gitara ilsėjosi nuo mik
lių savininko pirštų.

Kelionė tęsiasi. Linkime SIMUI sėk
mingai užbaigti koncertines gastroles ir 
dėkojame savo dainomis parėmusi gruodžio 
mėnesį Australijoje vyksiantį XPLJK

Gražina Pranauskienė

SIMAS Sydnėjuje
Sekmadienį, rugsėjo 3 d., SIMAS kon

certavo Sydnėjaus Lietuvių Namuose, kur 
susirinko pilna salė klausytojų. Kaip 
SIMAS paaiškino, jo programa buvo tarsi 
jubiliejinė, atspindinti jo 30 metų kūrybi
nę veiklą. Koncertas praėjo su dideliu pa
sisekimu.
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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, arba 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

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Tą naktį, kai vežimo ratai ritosi Mi- 

tuvos tilto grindiniu, paskutinis žvilgsnis 
siekė mokyklos pastatą. Rytų horizonte 
vakaro tamsą apšvietė, lyg žarija, gaisrų 
pašvaistė nuo artėjančio karo fronto. Tas 
raudonas dangus neišdilo iš mano atmin
ties iki šiol Tik po kiek laiko supratau, 
ką reiškia palikti savo gimtinę, be teisės 
ją vėl pamatyti.

Praėjo daug metų. Garbanotų plaukų 
galva, šiandien pakeista blizgančia plike.

Daug ko matėm, daug ką pergyve- 
nom. Kiek visokių gražių gyvenimo vilčių 
nuėjo vėjais. Gyvenimas ritosi, metai bė- 
go.... Kiek metų mes vienas kitam linkė
jome sugrįžti į laisvą Lietuvą! Kaip ilgai 
užtruko, kol galų gale laisvė atkeliavo! 
Kiek mūsų artimųjų nesulaukė tos die
nos... Gyvenimas moka ištrinti mūsų per
gyventus skausmus. Labai greitai užsi
miršta tas ar kitas patirtas fizinis ir širdies 
skausmas...

Buvome vieningi, kiek išgalėdami au
kojome, šelpėme artimuosius tėvynėje. 
Svarbiausia, stengėmės išsaugoti savo 
tautiškumą čia, o tuo galime tikrai di
džiuotis. Su pasididžiavimu gyrėmės sve
timtaučiams, kad ne su kardu, bet vie
ningai su daina išsikovojome laisvę! Bet 
dabar jau pradedame pamiršti, dėl ko 
kovojome, iš kur mes kilę, ir noro burtis 
lieka vis mažiau.

Šiuo metu mums, sydnėjiškiams, ar
tėja graži šventė.Yra gera proga vėl at
gimti lietuviškoje dvasioje. Pirmą kartą 
Australijos istorijoje, į šį žemyną įkels ko
ją Neprikausomos Lietuvos Respublikos 
Prezidentas! Tai istorinis įvykis ir tai turi 
būti mūsų pasididžiavimu! Aš vis dar 
abejoju, ar tai tikrai įvyks?

Atrodo, kad Prezidentas Australijoje 
aplankys tik sydnėjiškius lietuvius ir tik 
mūsų Klubą! Jau dabar Australijos Fede
ralinis Saugumas apžiūrinėja Klubą, nes 
■■■'■ h-- ■■

jie yra atsakingi už Prezidento apsaugą.
Įsigyti bilietus susitikimui su Prezi

dentu galima tik Klube iki rugsėjo 13 d. 
Trijų patiekalų karšta vakarienė su vynu 
tik $ 30.00. Tai įvyks šeštadienį, rugsėjo 
16 d., pradžia - punktualiai 6 vaL

Kartu didžiuojamės, kad virš šimto 
mūsų sportininkų dalyvaus Olimpiadoje. 
Vadovai tikisi išsivežti medalių. Vytautas 
Nėnius drąsiai padavė susikirtimui ranką, 
kad Lietuvos krepšininkai turi labai gerus 
šansus sugrįžti pasidabinę australiškais 
olimpiniais medaliais. Rugsėjo 10 d. už
sukite į Klubą pasveikinti atvykusių, už
kąsti, pasikalbėti, pasivaišinti lietuviš
kais gėrimais, kurie bus įskaityti į bilietų 
kainą.

Penktadienį, rugsėjo 29 d., atsisvei
kindami mūsų sportininkai pasidalins 
įspūdžiais apie pasiektus laimėjimus, o 
treneriai bandys papasakoti, kodėl kiti tą 
dieną nebuvo laimingi. Kaip buvome 
gražiai juos sutikę, taip gražiai ir atsi
sveikinkime su jais.

O šeštadienį, rugsėjo 30 d., visi į 
Olimpinę vakarušką!

Nepamirškite, kad nuo rugsėjo 14 d. 
iki rugsėjo 30 d. Klubo durys atsidarys 
kiekvieną rytą 10 vai. ir valgykla veiks 
kiekvieną dieną.

Lietuvos sportininkų ir žurnalistų 
dėka gausime Lietuvos TV vaizdajuostes 
apie lietuvių sportininkų pasiekimus. 
Veiks foto ir spaudos parodėlės.

Esu tikras, kad visi sydnėjiškiai lietu
viai tikrai norės išgyventi atsigaivinimo 
malonumą!

Laukiame Jo Ekscelencijos Prezi
dento. Sveikiname jau atvykusius ir at
vykstančius Lietuvos sportininkus ir lin
kime jiems visokeriopos sėkmės skinant 
olimpinius laurus! Visiems -

- IKI PASIMATYMO KLUBE !
Algis Bučinskas

DAUG SUŽINOSI SKAITYDAMAS

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

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Rugsėjo 11,12 ir 13 dienomis Klubas atidaromas nuo 3 vai. 
Nuo rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 30 d. Klubas dirbs nuo 10 vai. ryto. 

Valgykla veiks kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto

Sekmadieniais nuo 5.00 iki ė.oo vai
LINKSMOJI tfLMNZM

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

Švediškas stalas su lietuviškais gėrimais $15.

Šeštadienį, rugsėjo 16 d. 6.00 vai.

BANKETAI
SUSITIKIMAS SU LR PREZIDENTU

Bilietus prašome įsigyti iki rugsėjo 13 dienos 
Trijų patiekalų vakarienė su vynu $30.

Penktadienį, rugsėjo 29 d. 5.00 vai.
ATSISVEIKINIMAS SU LIETUVOS SPORTININKAIS

Bilietai $10

Šeštadienį, rugsėjo 30 d. 730 vai.

KLUBO OLIMPINĖ VAKARU5KA
Gros geras orkestras Bilietai $ 15.

Visiems renginiams bilietai parduodami tik Lietuvių Klube

ALF PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Australijos Lietuvių Fondo metinis narių susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugsėjo 24 d., 130 vai. po pietų Melboumo Lietuvių Namuose, 50 
Errol Street, North Melbourne. Fondas remia lietuviškas kultūrines apraiškas 
Australijos Lietuvių Bendruomenės ribose. Teisiškai niekam nepriklausoma 
organizacija, ALF praktiškai yra dalis tos pačios bendruomenės ir tarnauja jos 
labui. Todėl susirinkime kviečiame dalyvauti ne tik narius, bet ir visus 
suinteresuotus jo veikla. ALF Valdyba

DĖMESIO - DĖMESIO!
Krepšinio bilietų į būsimas Lietuvos rinktinės varžybas Wollongonge 

užsakymai pasibaigė. Užsisakę bilietus anksčiau, gali juos atsiimti sekmadieniais 
Lietuvių Klube pas Antaną Laukaitį.

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

Pirmadienį 6 vai. p.p. žaidžia moterų rinktinės Prancūzija - Kanada ir 8 vai. 
p.p. vyrai Lietuva - Australija. Antradienį 6 vai. p.p. žaidžia moterys Australija 
- Brazilija ir vyrai Lietuva - Jugoslavija.

“Mūsų Pastogės” skaitytojams
Naujieji valstybiniai mokesčiai (GST) yra privalomi ir “Mūsų Pastogei”. 

Nuo šių metų liepos 1 <L “Mūsų Pastogės” prenumerata yra $55, pavienio 
numerio kaina $1.10. Prenumerata užsienyje pasilieka ta pati (paprastu 
paštu - $ 65, oro paštu - $110, N.Zelandijoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $3.30 - už 1 cm per vieną skiltį ($6.60 - per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

“Mūsų Pastogės” administracija

Priimkime Lietuvos svečius
Be Lietuvos olimpinių sportininkų, kurie Olimpiados metu gyvens Olimpiniame 

kaimelyje, į Sydnėjų atvyksta ir nemažas skaičius svečių. Kadangi tuo laiku jau 
neįmanoma viešbučiuose gauti vietų, tai mes kreipiamės į Sydnėjaus lietuvius, 
prašydami padėti mums priimti šiuos Lietuvos žmones. Padėti galima taip:

. 1. Priimant ir apgyvendinant pas save tuos žmones (skaičius pagal galimybę), 
neimant už tai jokio atlyginimo. Vėliau paskelbsime atvykstančių pavardes, tai 
gali atsirasti ir pažįstamų ar net giminių.

2. Išnuomoti butą ar kambarį. Tai būtų apmokama pagalba. Dėl kainos reiktų 
susitarti su mumis.

Visais reikalais prašome skambinti LR generaliniam garbės konsului 
Viktorui Šliteriui tel. (02) 9498 2571 arba LR olimpiniam attache Antanui 
Laukaičiui tel. (02) 9798 0306.

Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją pavaduoja Dalia Donielienė.
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