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PREZIDENTĄ/ CIA
Australijos lietuviai, stebėję Channel 

Seven, penktadienio (rugsėjo 15 ) vakare 
matė Sydnėjaus Olimpiados atidarymą, o 
jo metu - Lietuvos olimpinę delegaciją. 
Kaip ir dauguma kitų olimpinių delega
cijų, Lietuva nežygiavo pilname sąstate, 
nes tie sportininkai, kurie turėjo žaisti se
kančią dieną, tautų parade dalyvauti ne
galėjo. Lietuvos vėliavą nešė Barcelonos 
žaidynių aukso medalistas, disko metikas 
Romas Ubartas. TV transliacijos metu, 
kameros akis nuo žygiuojančių Lietuvos 
sportininkų nukrypo ir į garbingųjų svečių 
suolą, kuriame sėdėjo bei saviškiams plojo 
LR Prezidentas Valdas Adamkus, Sporto 
departamento gen. direktorius (mūsų gar
siųjų krepšininkų buvęs kapitonas) Ro
mas Kurtinaitis ir LR Generalinis garbės 
konsulas Viktoras Šliteris. Lietuvos spor
tininkai vilkėjo elegantiškais rūbais, ku
riuos jiems pasiuvo Kaune esanti siuvimo 
firma “Dobilas”. Jos direktorius, olimpie
čių rėmėjas Steponas Vaičikauskas dabar 
irgi vieši Sydnėjuje.

Šeštadienio (rugsėjo 16) vakare Syd- 
nėjaus Lietuvių Klube įvyko banketas - 
susitikimas su LR Prezidentu Valdu 
Adamkumi. Prezidentas atskrido anksti 
penktadienio rytą, prieš tai dalyvavęs su-
sutikimuose Islandijoje bei JAV ir labai 
trumpai grįžęs į Vilnių. Į Australiją jis at
vyko be žmonos Almos. Į banketą Prezi
dentą atlydėjo Gen. garbės konsulas Vik
toras Šliteris. Lietuvių Namuose jį pasiti
kęs Klubo vadovas Kęstas Protas su žmo-

Lietuvos įvykių apžvalga
Jurgis Rūbas

Seimas pripažino L R teisės aktu 
1941 m. birželio 23 d. dokumentą

Rugsėjo 12 d. Seimas priėmė įstatymą, 
kuriuo Lietuvos Respublikos teisės aktu 
pripažino Lietuvos Laikinosios Vyriau
sybės pareiškimą “Nepriklausomybės 
atstatymo deklaravimas”. Šis pareiškimas 
buvo paskelbtas 1941 metų birželio 23 
dieną. Seimas pažymėjo, kad 1941 m. 
birželio 23 d. ginkluoto Lietuvos gyven
tojų sukilimo pagrindinis tikslas buvo 
kova ir prieš sovietinę, ir prieš būsimą 
nacistinę okupaciją, praneša ELTA

Seimas pabrėžė, kad Lietuvos valsty
bės tęstinumui yra svarbi 1941 m. birželio 
23 d. sukilėlių vardu paskelbta nuostata 
apie tai, kad vėl veikia sovietų okupacinio 
režimo suspenduota LR Konstitucija ir jos 
pagrindu yra sudaroma Lietuvos Laiki
noji Vyriausybė. Tačiau, jau sekančią die
ną iš visų pusių pasipylė naujai priimto 
įstatymo kritika.

Pasak E. Zingerio, 1941 metų birželio 
23-oji žymi kelių šimtų tūkstančių Lie
tuvos žydų tragedijos pradžią. Ši data 
kelia asociacijų su žydų pogromų Lietu
voje pradžia. Parlamentaras Emanuelis 
Zingeris pareiškė apgailestaująs, kad Sei
mas pripažino Lietuvos valstybės teisės 
aktu 1941 metų birželio 23 dienos sukilė
lių pareiškimą dėl nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės atkūrimo.

“Mano tautiečiai pritarė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo, vėliau ir 
atkūrimo - 1918 metų Vasario 16-osios ir 

na atvedė į antro aukšto salę, kur buvo 
pristatyti Klubo direktoriai, ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė Janina Vabolienė, 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos nariai ir 11. 
Per tą laiką banketo salėje savo vietas prie 
stalų užėmė tautiečiai iš Sydnėjaus ir ki
tur, gausiai užpildę visą salės plotą. Pagal 
senas tradicijas, Prezidentas buvo sutiktas 
su duona ir druska. Jam buvo užrišta tau
tinė juosta, specialiai šiai progai išausta 
Maitinos Reisgienės. Prieš susėdant, nu
skambėjo dr. Ramučio Zakarevičiaus pia
ninu pritartas Tautos Himnas, kurį tvirtai 
sugiedojo visi svečiai.

Prezidentui ir garbingiems svečiams 
buvo skirtas į salę atkreiptas stalas, neto
li jo-rezervuoti stalai olimpiečių bei vie
tos sportininkų vadovams ir Klubo direk
toriams bei Apylinkės Valdybai. Klubo 
vadovybė turbūt džiaugėsi, kad dalyvių 
bangą visgi buvo galima sutalpinti dar 
gana patogiai didžiosios salės ribose.

Pirmojo, šalto patiekalo metu, sveiki
nimų eilę pradėjo Klubo pirmininkas Kęs
tas Protas, pastebėjęs, jog ankstyvesnių 
Valdo Adamkaus lankymosi metu (kai jis 
vadovavo Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šininkų išvykai) dabartiniai Lietuvių Na
mai buvo nepalyginamai kuklesni.

Jo linkėjimus Prezidentui ir olimpię- 
iSlHBTSPySKffiS iŠ Adelaidės ūtelridusi
ALB Krašto Valdybos pirmininkė Janina 
Vabolienė. “Mes didžiuojamės, kad Vakarų 
kultūros išugdytas mūsų tautos sūnus grįžo 
į Tėvynę jai vadovauti šiuo nelengvu atsi-

1990metų Kovo 11-osios - aktams. Tačiau, 
kai minėtoms mums brangioms datoms 
prilyginama birželio 23-oji, didelei Lietuvos 
piliečių daliai tapusi jų žūties pradžia, 
skaudu suvokti, jog tokia diena taps nacio
naline švente, kad plevėsuos vėliavos, vyks 
iškilmės’’, BNS korespondentui sakė S. 
Alperavičius.

Seimo Pirmininkas Vytautas Lands
bergis paprašė Prezidento Valdo Adam
kaus vetuoti įstatymą dėl 1941 metų bir
želio 23 dienos sukilimo Kaune pareiš
kimo pripažinimo Lietuvos valstybės 
teisės aktu.

Rugsėjo 13 d. Prezidentas ir Seimo 
Pirmininkas susitiko Vilniaus oro uoste, 
iš kur V. Adamkus išvyko į Sydnėjaus 
olimpines žaidynes Australijoje.

Pokalbyje V. Landsbergis paprašė 
Prezidento vetuoti rugsėjo 12 d. Seimo 
priimtą įstatymą, kuris sukėlė Lietuvos žy
dų bendruomenės bei Tarptautinės komi
sijos nacių ir sovietų okupacinių režimų 
pasekmėms įvertinti pasipiktinimą.

Antradienį, rugsėjo 12 d., už įstatymą, 
kuriuo 1941 m. birželio 23 d. Lietuvos 
Laikinosios Vyriausybės pareiškimas 
“Nepriklausomybės atstatymo deklaravi
mas” pripažintas LR teisės aktu, balsavo 
48 Seimo nariai. Prieš nebalsavo niekas, 
3 Seimo nariai balsuodami susilaikė. V. 
Landsbergis balsavime nedalyvavo.

Penktadienį, rugsėjo 15 d., Sydnėjuje 
viešintis Prezidentas VAdamkus šią sa-
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Sutiktuvės Lietuvių Namuose. Iš kairės: Nita Wallis, Ramutis Zakarevičius, Ramona 
Zakarevičienė, Nijolė Bučinskienė, Viktoras Šliteris, LR Prezidentas Valdas Adamkus, 

Nuotr. Algio BnrneikioKęstutis Protas.

statymo metu. Mes esame tikri, kad, sekda
mi Jūsų Ekscelencijos pavyzdžiu, mūsų 
tautos dukros ir sūnūs supras, kad tik 
vieningai dirbdami, vienas kitam padėdami, 
galėsime sukurti gražią ir pagarbos vertą 
Lietuvą... ” sakė ALB vadovė.

. ■ Atsakydamas ir kreipdamasis į hąnkę- 
to datyviusliei visos Australijos lietuvius, 
Prezidentas Valdas Adamkus taip pat 
prisiminė savo ankstyvesnį vizitą. Kiek 
ilgiau sustojęs prie dabartinės padėties 
Lietuvoje, jis pripažino, kad Lietuva dar 
nėra visapusiškai atsistačiusi. Prezidentas 
patarė visgi nenuliūsti. Daug kas išeivijoje 
esąs susirūpinęs dėl ateinančių rinkimų, 
bet, jo nuomone, Lietuvos kryptis į Vaka
rus, būtent į Europos Sąjungą ir NATO 
esanti tvirta. Kaip besikeistų valdžia, nuo 
vakarietiškojo kelio nebus nukrypta, - sa
kė jis su giliu įsitikinimu. Baigdamas savo 
žodį, prisiminimo dovanas jis įteikė ALB 
vadovei Janinai Vabolienei, Garbės kon
sului. Viktorui Šliteriui ir Savaitgalio mo
kyklos vedėjai Jadvygai Dambrauskienei.

Savo padėkos kalboje Tautinio olim
pinio komiteto prezidentas Artūras Povi
liūnas padėkojo Australijos lietuviams ir 
ypač pabrėžė savo padėką Gen. garbės 
konsului Viktorui Šliteriui bei olimpiniam 
attache Antanui Laukaičiui. Kaip jis sakė, 
jam pritrūksta žodžių nupasakoti, kiek šie 
du garbingi vyrai prisidėjo prie Lietuvos 
delegacijos pasiruošimo ir sėkmingo pri- 
tapimo šiame žemyne. Kaip nuoširdaus 
įvertinimo išraišką, Artūras Poviliūnas

SVEIKINAME PIRMĄJĄ OLIMPINĘ ČEMPIONĘ
Viso pasaulio lie

tuvius pradžiugino 
pirmasis lietuvaitės 
pelnytas auksas.

Lietuvos sporti
ninkė, 34 metų Dai
na Gudzinevičiūtė, 
pirmadienį (rugsėjo 
18) tapo Sydnėjaus 
olimpinių žaidynių 
moterų stendinio 

šaudymo tranšėjinėje aikštelėje čempio
ne. Ji yra gimusi Vilniuje, iš profesijos - 
teisininkė.

jiems abiems įteikė po atsiminimo dova
ną. Savo ruožtu atsakė ir pagerbtieji.

Abipusių dovanų netrūko. Sydnėjaus 
Lietuvių Klubas suvenyrines dovanėles 
įteikė tolimiems svečiams, o solidesnę - 
Prezidentui. Sporto klubo “Kovas” pirm.
Nita Wallis mielas viešnias apdovanojo 
(Australijoje, ne Kinijoje gamintomis) 
koalomis. Prezidentui atitinkamą dovaną 
įteikė ALFAS pirm. R. Mickus (atvykęs iš 
Melbourne), Sydnėjaus lietuvių vardu - 
Apylinkės pirmininkas dr. Vytautas Do- 
niela, Australijos Lietuvių Dienų ruošos 
komiteto vardu - dr. Genovaitė Kazokie- 
nė. Visos Australijos lietuvių vardu p. Ja
nina Vabolienė Prezidentui įteikė albumą 
apie Olegą Truchaną - nes tai pirmoji ir 
kol kas vienintelė prestižinė knyga apie 
ir šiam kraštui nusipelniusį lietuvį.

Po karštosvakarienės judėjimas tarp 
stalų pagyvėjo. Prezidentą kalbino seni 
stovyklų laikų bendramoksliai ir pažįs- 
tami, sportinės ir visuomeninės veiklos se
nesni bendražygiai. Bendrai, buvo daug 
kalbamasi su svečiais, daug momentų bu
vo užfiksuota nuotraukomis ir filmais. 
Banketas tęsėsi ir tada, kai Prezidentas 
su palyda turėjo atsisveikinti pelnytam 
poilsiui, kurio per paskutines ilgų kelionių 
dienas jam buvo labai pritrūkę. O dalyviai 
liko dėkingi Sydnėjaus Lietuvių Klubui, 
direktoriams ir darbuotojams, kurie šiam 
įsimintinam susitikimui ruošėsi kruopš
čiai ir savęs negailėdami.

Vytautas Doniela

Sėkmingiausiai pasirodžiusi kvalifika
cinėse varžybose (71 pataikymas iš 75 ga
limų), finalinėje serijoje ji numušė 22 
plokšteles iš 25. Lietuvos sportininkės re
zultatas kvalifikacinėse varžybose yra 
olimpinis rekordas.

Kaip pranešė “Reuters”, aukso meda
lį D.Gudzinevičiūtei lėmė paskutinis šū
vis, nes sidabro medalį galutinėje įskaito
je iškovojusi prancūzė Delphine Racinet 
finale šaudė be klaidų ir buvo pasivijusi 
lietuvaitę. Po sėkmingo paskutinio šūvio 
Lietuvos atstovė surinko 93 taškus ir tapo 
nebepavejama. (Dar žr. psL 6)
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vaitę Seimo priimtą įstatymą pavadino 
klaida, kurios nebegalima ištaisyti ve
tuojant ir kuri pakenkė tiek Lietuvos 
tarptautiniam prestižui, tiek visuomenės 
pilietinei santarvei.

“Grupė Seimo narių ėmėsi įstatymais 
rašyti istoriją, nekreipdama dėmesio nei į 
Lietuvos istorijos instituto, nei į Genocido 
ir rezistencijos tyrimų centro neigiamas 
išvadas”, sakoma išplatintame Prezidento 
V.Adamkaus pareiškime.

V Landsbergis pripažista klaidą
Vilnius, rugsėjo 15 d. (ELTA). Seimo 

Pirmininkas Vytautas Landsbergis klaida 
pripažino šią savaitę priimtą įstatymą, 
skelbiantį 1941 metų Lietuvos Laikino
sios Vyriausybės deklaraciją L R teisės 
aktu. Reaguodamas į Prezidento Valdo 
Adamkaus pareiškimą, V. Landsbergis sa
kė: “Sutinku, kad priimti tokios redakcijos 
įstatymą buvo klaida. Todėl kreipiausi į 
Prezidentą jam išvykstant į Sydnėjaus 
Olimpiadą. Padėtį aptarėme ir dėl kai kurių 
žingsnių susitarėme. Tai gerokai skiriasi nuo 
dabar Prezidento spaudos tarnybos pa
skelbto teksto. Vakar (ketvirtadienį, rug
sėjo 14d.) įregistravau Seimo rezoliucijos 
projektą, kuriuo būtų dar sykį aiškiai 
skiriama nieko nepateisinamas civilinių 
gyventojų žudymas ir jo besąlygiškas 
pasmerkimas nuo kiekvienos tautos teisės 
sukilti prieš okupantus. Turėtų būti aiškiai 
suprantama, kad sukilėlių deklaracija 
neatkūrė valstybės, nes to neleido force 
major-nauja okupuojanti jėga”.
Socialdemokratinė koalicija yra už 

Lietuvos užsienio politikos tęstinumą
Vilnius, rugsėjo 13 d. (ELTA). Algirdo 

Brazausko socialdemokratinė koalicija 
aiškiai ir nedviprasmiškai yra už Lietuvos 
užsienio politikos tęstinumą ir pa^rih- 
dinių jos tikslų - geros kaimynystės san
tykių ir integracijos į ES ir NATO įgyven
dinimą. “Tačiau mes neketiname atsakinėti 
į kokius nors dešiniųjų valdžios klausimus 
ar provokacijas, nes vienintelis mūsų teisė
jas yra Lietuvos žmonės, o ne prastai, mūsų 
nuomone, vykdžiusi savo pareigas, taip pat 
ir užsienio politikos srityje, dabartinė val
džia”, sakoma spaudos konferencijoje 
išplatintame koalicijos'pareiškime.

ABrazausko socialdemokratinė koa
licija pareiškė, kad nei konservatorių ly
deris Vytautas Landsbergis, nei dabartinė 
valdančioji kbnšėrvatorių krikdemų koali
cija nėra vieninteliai saugumo ar Lietuvos 

(iiH6įracinių procesų garantai.
-sq žojoiv URMperspėja

-'Vilnius; rugsėjį© 13 d. (BNS). Lietuvos 
Užsidtt5b!teiltalu’riiimstėrijd’perspėjda'f- 

pasiūlymus įsidarbinti 
Ispanijoje1. Ministerijatitkreipia Lietuvos 
gyventojų dėmesį į spaudoje, ypač regio
ninėje, nasjrocįančius skelbimus, kuriuose 
fiktyvioj tarpininkavimo firmos siūlo 
darbą Ispanijoje. ,',l

Lietuvos piliečiai turi būti atsargesni 
prieš pasinaudojant šių firmų siūlomomis 
paslaugomis, teigia ministerija. Šie skel- 
bintai, pasak ministerijos pranešimo, ne
turi nieko bendra su legalaus įsidarbinimo 
Ispanijoje procedūra.

Bevizis režimas, kuriuo naudojasi Lie
tuvos piliečiai, nesuteikia teisės dirbti Is
panijoje. Norint legaliai įsidarbinti, reikia 
turėti darbo vizą, kuri išduodama Ispa
nuos ambasadojeKopenhagoje.

URM susirūpinimą sukėlė pastaruoju 
.mėtų išaugęs nusikaltimų, padaromų Lie- 
■tuvospifiečiųlspanijoje, skaičius. Dažnai 
tokius ntisikaltimus padaro arba nuo jų 
nukenčiandegaliai šalyje dirbantys Lie
tuvos piliečiai.

Ispanijos teisėtvarka, spauda, televi
zija ir radijas jautriai reaguoja į susida
riusią situaciją. Apie lietuvių įvykdomus

Mūsų Pastogė Nr. 38, 2000.09.25, psl. 2

nusikaltimus Ispanijos policija reguliariai 
informuoja Lietuvos ambasadą Ispani
joje. URM duomenimis, nuo šių metų 
pradžios Ispanijos policija apkaltino 
pažeidus šalies įstatymus 250 Lietuvos 
piliečių, kurie teismo nutarimu buvo 
deportuoti.

Važiuojant traukiniu iš Lenkijos į 
Lietuvą jau nebereikės persėsti 
Varšuva, rugsėjo 13 d. (BNS). Jau spa

lio mėnesį važiuojant keleiviniu traukiniu 
iš Lenkijos į Lietuvą per Šeštokus nebe
reikės persėsti į traukinį, laukiantį kitoje 
valstybinės sienos pusėje, nes inžinieriams 
pavyko išspręsti geležinkelio pločio 
skirtumo problemą.

Kai Lietuvą ir kitas Baltijos šalis oku
pavo Sovietų Sąjunga, bėgiai buvo pra
plėsti iki 1668 mm, tuo tarpu daugumoje 
Europos valstybių bėgių plotis - 1435 
milimetrai. Lenkijos ir Vokietijos specia
listai išrado būdą, kaip pakeisti vagonų 
ratų ašių plotį traukiniui važiuojant. Rei
kalinga speciali įranga ir neilga geležin
kelio atkarpa, kuria važiuojant automa
tiškai pasikeičia vagonų ratų ašių plotis. 
Iki šiol traukinio Vilnius - Varšuva vago
nų, važiuojančių per Baltarusiją, ašys kei
čiamos Lenkijos pasienio geležinkelio sto
tyje Baltstogės Kuznica. Tai beveik tris va
landas trunkantis ir brangiai kainuojantis 
procesas.

Fondas darbuotojams paremti
Vilnius, rugsėjo 12 d. (ELTA). Nuo 

spalio 1 d. įsigalios Seime priimtas Ga
rantinio fondo įstatymas. Svarbiausia jo 
paskirtis - padėti nepavydėtinoje padė
tyje atsiduriantiems bankrutavusių ar 
bankrutuojančių įmonių darbuotojams. Iš 
Garantinio fondo jiems bus mokamos 
nustatyto dydžio išmokos.

Pasak Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto nario Algirdo Syso, šis 
įstatymas yra tam tikra garantija bankru
tavusių įmonių darbininkams, kurie, neat
gaudami savo uždirbtų pinigų, dabar pri
versti imtis drastiškų veiksmų.

Lėšos Garantiniame fonde bus kau
piamos solidarumo principu. Darbdaviai 
į jį privalės mokėti po 0,2% priskaičiuoto 
darbuotojams darbo užmokesčio. Į jį savo 
dalį įneš ir valstybė, skirdama pagal atski
ras programas lėšas iš Privatizavimo fon
do ir biudžeto. Į Garantinį fondą bus pri
imamos juridinių ir fizinių asmenų sava
noriškos įmokos.

Algirdo RADVILAVIČIAUS piešinys

Plečiama transliacijų apimtis
Vilnius, rugsėjo 12 d. (BNS). Baltaru

sių kalba iš Vilniaus transliuojantis “Bal
tijos bangų radijas” per aštuonis šių metų 
mėnesius programos apimtis išplėtė nuo 
pusės valandos iki trylikos su puse va
landų per parą.

Kaip pranešė “Baltijos bangų radijo” 
projekto koordinatorius Rimantas Plei
kys, tarptautinis jungtinis baltarusiškas 
radijo kanalas siūlo klausytojams jau 5 
stočių programas: “Laisvės radijo” - iš 
Prahos, radijo stoties “Racija” bei Lenki
jos radijo - iš Varšuvos, taip pat Lietuvos 
nacionalinio radijo ir “Baltijos bangų 
radijo” Vilniaus redakcijos laidas.

Viešosios ne pelno įstaigos “Baltijos 
bangų radijas” veiklą finansuoja Vakarų

Trumpai iš visur 
Vytautas Patašius

♦ Vos paleidę už išpirką dalį pagrobtų 
turistų, Abu Sayyaf vadovaujami filipinų 
sukilėliai musulmonai papildė savo įkaitų 
atsargas. Rugsėjo 10 d. jie užpuolė kaimy
ninę Borneo salą; Malaizijai priklausan
čioje Sabah valstijoje jie pagrobė tris ma- 
lajiečius turistus Pandan vasarvietėje.
♦ Rugsėjo 16 d. Filipinų kariuomenė 
pradėjo puolamuosius veiksmus prieš 
sukilėlius Jola saloje. Tikimasi išlaisvinti 
pagrobtus turistus ir kitus įkaitus bei su
trukdyti įkaitų grobimo verslą. Sukilėlių 
bazės bombarduojamos, puolamos ma
lūnsparniais. Per pirmas dvi kovų dienas 
nelaisvėn pateko 20 sukilėlių, kiti trau
kiasi gilyn į kalnus. Filipinų vyriausybė 
paneigė gandus, kad sukilėliai nužudė dalį 
įkaitų, tačiau tarp salos civilių gyventojų 
yra žuvusių ir sužeistų.
♦ Streikai ir kelių blokavimas protes
tuojant prieš kylančią benzino kainą iš 
Prancūzijos persimetė į Didžiąją Britaniją 
ir Belgiją. Protestuojama ir Airijoje, Itali
joje bei šiaurės Vokietijoje.
♦ Rugsėjo 13 d. čečėnai užpuolė rusų 
karinį dalinį netoli Gudermos, Čečėnijos 
administracinio centro. Nukauti šeši rusų 
kariai, sužeistas generolas majoras Ana- 
tolij Mich.
♦ Rugsėjo 13 d. nežinomas piktadarys 
susprogdino automobilyje paliktą bombą 
Džakartos biržos rūmų garaže rūsyje. 
Žuvo bent 10 asmenų, daug sužeistų. 
Indonezijos pareigūnai spėja, kad sprog
dinimas turi ryšio su protestais prieš bylą, 
iškeltą buvusiam valstybės prezidentui 
Soeharto.

Sydnėjuje Prezidentas Valdas Adamkus pristatė Lietuvą
r ELTA Lankymasis XXVII olimpinėse 
žaidynėse Sydnėjuje, Prezidentas Valdas 
Adamkus davė išsamų interviu Australijos 
radijui, kuris transliuojamas visame že
myne. Prezidentas atsakė į klausimus apie 
Lietuvos politinę, ekonominę padėtį, už
sienio politikos tikslus. Valstybės vadovas 
pristatė mūsų šalies siekius tapti Europos 
Sąjungos ir NATO nare.

Prezidentas Valdas Adamkus Sydnėju
je susitiko su Australijos Generalguber
natoriumi Sir William Dean, Ministru Pir
mininku John Howard, Bulgarijos, Lenki
jos, Armėnijos prezidentais. Pokalbiuose 
aptarti dvišaliai santykiai, olimpinių žai
dynių reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje.

Į Olimpinį kaimelį Prezidentas atvyko 
šeštadienį (rugsėjo 16) po pietų. Kaime

fondai, remiantys žodžio laisvės bei de
mokratijos vystymo programas.

Didžiosios Britanijos Westminsterio 
demokratijos fondas, JAV Nacionalinis 
demokratijos fondas ir fondas IREX bei 
Soroso fondo Atvirosios visuomenės insti
tutas iš viso “Baltijos bangų radijui” skyrė 
daugiau kaip 200 000 JAV dolerių.

Kovoti padės vaizdo kameros
Kaunas, rugsėjo 14 d. (BNS). Kauno 

taryba vienbalsiai nutarė mieste įrengti 
apie 20 vaizdo kamerų, kurios, kaip tiki
masi, padės sumažinti nusikalstamumą.

Kameras planuojama įrengti per pu
santrų metų. Joms įsigyti ir įrengti iš 
miesto Nusikalstamumo prevencijos, lab
daros ir paramos fondo numatyta skirti 
apie 3 mln. litų. Projektą pristatęs Tary
bos narys Pranas Paškevičius teigė, kad 
“tokia sistema 1997 metais įrengta Taline 
ir nuo to laiko nusikalstamumas Estijos 
sostinėje sumažėjo 30%".

Kameras įrengti planuojama visame 
Kaune, ypač pavojingiausiose jo vietose. 
Kameros taip pat stebės visus Kauno 
miesto įvažiavimus ir išvažiavimus.

Vaizdo kameros jau įrengtos Vilniuje

♦ Taliban karinės pajėgos vėl stumiasi į 
priekį Afganistano šiaurėje, užimdamos 
etninių tadžikų gyvenamas sritis. Apie 
150 000 vietinių gyventojų bėga link 
Tadžikistano valstybės sienos, tikėdamiesi 
ten politinio prieglobsčio. Tiek Tadžikis
tanas, tiek Jungtinių Tautų globos organi
zacijos baiminasi, kad nepajėgs išmaitinti 
šios pabėgėlių masės.
♦ Povandeninio laivo “Kursk” skendi
mo priežastį tyrinėjančios Dūmos komisi
jos vienas narių iškėlė naują teoriją tra
gedijai išaiškinti. Per karo laivyno manev
rus, į “Kursk” kreiseris “Petras Didysis” 
iššovęs 5 torpedas. Jų tik keturios rastos. 
Gal penktoji nuskandinusi “Kursk”?
♦ Praėjus 25 metams po įvykių, Austra
lijos užsienio reikalų ministerija paskelbė 
eilę dokumentų, liečiančių 1975 metų 
įvykius Timore. Iš archyvinių dokumentų 
aiškėja, kad tuometinis Australijos min. 
pirm. Gough Whitlam aktyviai rėmė 
Indonezijos sumanymą inkorporuoti iš 
Portugalijos suvereniteto išsilaisvinantį 
Rytų Timorą. Australija buvo Indonezi
jos iš anksto informuota, kada ir kaip In
donezija puls Rytų Timorą. Indonezų ka
riai nužudė 5 australus žurnalistus netoli 
Balibo Timore vos okupacijai prasidėjus.
♦ NATO karo veiksmai Kosovo srityje, 
bandant sustabdyti serbų pravestą etninį 
valymą nuo albanų, dabar susilaukė savo
tiško atgarsio. Makedonijos bankininkai 
pristatė NATO vadovybei beveik A $400 
000 ieškinį. Jų bitės dėl Jugoslavijos bom
bardavimo esą pasidarę nervuotos ir 
agresyvios.

lyje jį lydėjo trys asmens sargybiniai - du 
australai ir vienas iš Lietuvos. Čia Prezi
dentas pietavo ir praleido pora valandų 
tardamasis su Lietuvos olimpinės delega
cijos vadovais ir Gen. garbės konsulu Vik
toru Šliteriu.

LR Prezidentas apsistojo Sydnėjaus 
senamiesčio viešbutyje “Quay West”.

Į klausimą, ar jam nerūpi, kaip Lietu
voje vyksta Seimo rinkimų kampanija, 
Prezidentas atsakė: “Rinkimų kampanijoje 
nedalyvauju, nesu nei už vienus, nei už ki
tus. Mano tikslas - siekti, kad rinkimai įvyk
tų kultūringo politinio dialogo ribose ir kad 
tas dialogas įsikarščiavus nepradėtų kenkti 
valstybės reikalams”.

Prezidentas į Lietuvą išvyko antradie
nio (rugsėjo 19) rytą.

ir Klaipėdoje.
Pasikeista sutarčių raštais

Roma, rugsėjo 15 d. (ELTA). Rugsėjo 
16 dieną Vatikane bus pasikeista trijų 
Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto 
sutarčių ratifikaciniais raštais.

Pasikeitimas ratifikaciniais raštais 
vyks pagal iškilmingą Vatikano ceremo
niją. Joje dalyvaus Lietuvos vyriausybinė 
delegacija - užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevičius, švietimo 
ir kultūros ministras Kornelijus Platelis, 
taip pat Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius ir Kauno arkivyskupo augzi
liaras vyskupas Rimantas Norvilą.

Sutarčių ratifikaciniais raštais su Lie
tuvos delegacija pasikeis Šventojo Sosto 
sekretorius santykiams su šalimis arki
vyskupas Jean-Louis Tauran. Pasikeitimo 
ceremonijoje dalyvaus Vatikano valstybės 
sekretorius kardinolas Angelo Sodano, 
Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivys
kupas Erwin Josef Ender.

Tą pačią dieną Lietuvos delegaciją 
priims Romos Popiežius Jonas Paulius II.
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alb krašto valdyba ĮMFORMuojĄ Dešimtasis PLB Seimas
Pasaulio Lietuvių Ben- 

Py druomenės X Seimas vyko 
rugpjūčio mėn. 16 - 19 
dienomis Vilniuje, III 

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose. Į 
Seimą atvyko ir užsiregistravo 129 at
stovai iš 149 turinčių teisę jame dayvauti. 
Jie atvyko iš 31 valstybės bei penkių 
žemynų ir visi pukiai kalbėjo lietuviškai, 
nors kai kurie iš jų su tam tikru akcentu. 

Pradžioje, prie Seimo pirmą kartą 
buvo iškelta PLB vėliava - baltame fone 
geltonos, žalios ir raudonos spalvos trys 
sujungti rutuliai, vaizduojantys Amerikos, 
Europos ir Afrikos, Azijos ir Australijos 
žemynus su užrašu “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė”. Vėliavą pakėlė adelai- 
diškis Saulius Varnas ir Emilija Pranskutė 
iš Baltarusijos.

X PLB Seimo atidarymo iškilmės 
prasidėjo LR Seimo konferencijų salėje, 
kurią puošė Lietuvos trispalvė, apsupta 
31 krašto vėliavų. PLB Seimo narius ir 
svečius pasveikino PLB Valdybos Pir- 
mininkas Vytautas Kamantas. In vok a ei ją 
perskaitė vyskupas lietuviams katalikams 
išeivijoje Paulius Baltakis. Lietuvos Res
publikos Prezidentas Valdas Adamkus
pasakė PLB Seimo atidarymo kalbą ir, už 
nuopelnus Lietuvos Respublikai, įteikė 
DLK Gedimino ordiną Vytautui Kaman- 
tui bei medalį PLB švietimo vadovei 
Reginai Kučienei. Gražiais žodžiais PLB 
Seimo dalyvius pasveikino: LR Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, Vil
niaus arkivyskupas metropolitas Audrys 
Badris, Vilniaus meras Rolandas Paksas. 
Buvo perskaitytas LR ministro pirminin
ko Andriaus Kubiliaus sveikinimas. Po to, 
buvo pristatyti ir supažindinti Kraštų 
Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmi
ninkai bei atstovai Pagal alfabetą, antroje 
vietoje buvo pristatyti Australijos LB 
delegatai: Krašto Valdybos pirmininkė 
Janina Vabolienė, Jaunimo Sąjungos 
atstovas Linas Šeikis ir ALB atstovai - 
Viktoras Baltutis, Petras Bielskis, Jūratė 
Grigonytė, Danutė Lynikienė, Ramūnas 
Tarvydas, Saulius Varnas, Bronius Žalys 
ir Gabrielius Žemkalnis.

Tolimesnėje PLB Seimo eigoje sekė 
darbo taisyklių bei darbotvarkės priėmi
mas, prezidiumo bei įvairių komisijų 
sudarymas. Seimo prezidiumą sudarė 
Juozas Polikaitis ir Algimantas Gečys iš 
JAV bei Saulius Varnas iš Australijos, 
kurie pakaitomis pirmininkavo. Į Nomi
nacijų Komisiją įėjo ALB Krašto 
Valdybos pirmininkė Janina Vabolienė.

PLB Seimas išklausė visą eilę pra
nešimų, kuriuos pateikė PLB pirminin
kas V. Kamantas, PLB Valdybos nariai ir 
talkininkai, Garbės Teismo ir Kontrolės 
Komisijos pirmininkai, jų tarpe ALB 
Krašto Valdybos pirmininkė Janina 
Vabolienė ir ALIS atstovas Linas Šeikis.

Tautos Šventė Hobarte
Tautos Šventės minėjimas Hobart’e 

įvyko rugsėjo 9 d. 4 vai. pas p. Šikšnius 
(ne oficialiuose Lietuvių Namuose). Su
sirinko apie 30 bendruomenės narių iš- 
kla&syti Stepo Augustavičiaus dekla
muojamų patriotiškų eilėraščių, sukurtų 
po nepriklausomybės atstatymo. Taip pat 
išklausyta ir p. A. Taškūno įdomi paskaita 
apie prof. Pakšto sumanymą kur nors 
pasaulyje įkurti “atsarginę Lietuvą” 
(1929 m.). Sumanymas gal ir nebuvo 
blogas, bet pasiūlytos vietovės - Angola 
arba Anglų Hondūras (dabar Belize) - 
netinka normaliam gyvenimui. Kaip viena 
bendruomenės narė prasitarė, “Angoloje 
jau seniai mus būtų išskerdę”.

Taigi, Alekso Kantvilo klausimas “Ko
dėl, emigruojant į Australiją, visi lietuviai 
nesusibūrė į vieną vietą?", liko neišspręs

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus priima Australijos atstovus į PLB X Seimą. Iš kairės: Petras Bielskis, Gab
rielius Žemkalnis (PLB V-bos Atstovas), Janina Vabolicnė (ALB Krašto V-bos Pirmininkė), LR Prezidentas Valdas Adamkus, 
Danutė Lynikienė, Viktoras Baltutis, Jūratė Grigonytė, Bronius Žalys, Saulius Varnas, Ramūnas Tarvydas. - . "->■
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I— , j .p , p .-į—

PLB Seime raštu buvo pateiktas PLB 
pirmininko Broniaus Nainio pasiūlymas 
dėl tam tikrų priežasčių perkelti X PU 
Kongresą iš Australijos į Punską Lenki
joje. Šiuo reikalu iškilusias diskusijas 
nutraukė taiklus ALB Krašto Valdybos 
pirmininkės Janinos Vabolienės pasa
kymas, kad prieš keletą metų PUS nutarė 
rengti X PUS Kongresą Australijoje ir 
tam pritarė PLB Seimas, todėl dabar apie 
perkėlimą negali būti jokios kalbos. AUS 
atstovas L. Šeikis patvirtino, kad Kon
gresas Australijoje yra rengiamas šių metų 
pabaigoje ir kvietė visus jį remti ir jame 
dalyvauti.

Toliau PLB Seime buvo svarstomi 
Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos Są
jungą reikalai ir prašoma užsienio lietu
vių paramos. Šiais reikalais kalbėjo Lie
tuvos užsienio reikalų viceministras V. 
Ušackas, krašto apsaugos ministras pulk. 
Kilikauskas ir Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. J. Kronkaitis.

Lituanistinio švietimo reikalų svars
tymui buvo skirta gana daug laiko - net 
trys posėdžiai (iš visų Seimo 14-kos po
sėdžių). Tema “Mokykla - tautinės kul
tūros židinys” kalbėjo Lietuvių namų 
Vilniuje direktorius A. Rudys, Vasario 16 
fimnazijos Vokietijoje direktorius A. 

mitas, Rygos lietuvių vidurinės mokyk
los direktorė A. Treija, Karaliaučiaus 
srities lituanistinės mokyklos mokytoja 
A Bursteikienė. Labai įdomią paskaitą 
“Gimtoji kalba - tautinės savimonės 
išlaikymo pagrindas” pateikė lietuvių 
kalbos specialistas Algis Uzdila. Apie 
išeivijos mokyklų sąlygoms pritaikytą 

tas. (Čia turėta omeny Tasmania.) Čia 
puikus klimatas, derlinga žemė, graži ir 
įdomi gamta, esame apsupti vandenyno 
su gausiais žuvių “pulkais”. Darbštūs ir 
energingi lietuviai šiandien būtų premjero 
kėdėje sėdėję ir užėmę nemažai atsakingų 
pareigų valdžioje.

Minėjimas pasibaigė visiems sugie
dojus Tautos Himną.

Vienas mūsų dosnus ir sąžiningas 
bendruomenės narys Henrikas Juod
valkis, pakirstas skaudžios, neišgydomos 
ligos, nebedalyvauja mūsų sueigose. Ap
gailestaujame...

Kadangi mūsų pirmininkas p. Ra
mūnas Tarvydas išvyko į PLB Seimą 
Lietuvoje ir lanko gimines, išblaškytus po 
pasaulį, aš esu įpareigotas kaip Bendruo
menės raštininkas. Endrius Jankus 

mokytojų ruošimo procesą kalbėjo 
Vilniaus pedagoginio universiteto pro- 
dekanas dr. J. Dautaras. Lituanistinių 
mokyklų išlaikymo gaires arba žvilgsnį į 
priekį pateikė Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie LR Vyriau
sybės generalinis direktorius dr. R. Mo
tuzas ir PLB Švietimo komisijos pirmi
ninkė R. Kučienė. Po Seimo atstovų pa
sisakymų, prieita išvados, kad lituanistinis 
švietimas ir lituanistinės mokyklos turi 
būti veiklos prioritetas Kraštų Bendruo
menėms.

Išeivijos archyvų reikalais kalbėjo Lie
tuvos archyvų departamento generalinis 
direktorius V. Grigolaitis, Vytauto Di
džiojo universiteto Išeivijos centro dar
buotojas ir PLB istorijos rengėjas Linas 
Saldukas. Paliesdamas gana opius žydų - 
lietuvių reikalus, kalbėjo LR Seimo narys 
Emanuelis Zingeris. Taip pat PLB Seime 
buvo svarstomi įvairūs išeiviją liečiantys 
reikalai, PLB žurnalo “Pasaulio Lietuvis” 
ateitis ir atstovų pasisakymai bei suma
nymai (nors jiems svarstyti ir nebuvo daug 
laiko). Pažymėtinas ALB atstovo G. 
Žemkalnio pasiūlymas atstatyti iš griu
vėsių buvusius Valdovų rūmus Vilniuje. 
Šiuo reikalu kalbėjo ir archeologijos 
ekspertas E. Kulikauskas.

PLB Seimas, posėdžiavęs keturias 
diena*, po diskusijų ir svarstymų priėmė 
visą eilę rezoliucijų ir nutarimų. Jų tarpe 
pažymėtinos: Dėl Lietuvos siekio tapti 
NATO ir Europos Sąjungos nare; Dėl 
lituanistinio švietimo reikalų; Dėl Val

10 -sis PLB Seimas pasibaigė!
Daug buvo svarstyta, nutarta, priimta 

eilė rezoliucijų - beliko tik visus šiuos 
nutarimus ar bent dalį jų įgyvendinti.

Jeigu kartais atrodo, kad PLB Seimo 
suvažiavimai nėra labai efektyvūs, ar kad 
juose yra svarstomos tos pačios proble
mos kaip ir prieš dešimt ar daugiau metų, 
tačiau faktu lieka tai, kad juose yra išei
vijos lietuvių stiprybė. Kiekvienas nuomo
nių pasikeitimas, nauja idėja, kiekvienas 
pasisveikinimas ir sielos prisilietimas prie 
iš toli atvykusio tautiečio, mus stiprina bei 
ragina dirbti toliau ir išlaikyti išeivijoje 
gyvenančią tautos dalį gyvastingą.

Sveikiname naujai išrinktą PLB 
Valdybą ir jos pirmininką Vytautą Ka
mantų, linkėdami stiprybės ateinančiais 
darbo metais bei tikėdamiesi glaudaus bei 
dažno bendradarbiavimo su Australijos 
Lietuvių Bendruomene.

ALB Krašto Valdyba nuoširdžiai

J■

dovų rūmų atkūrimo; Dėl jaunimoi rei
kalų; Dėl dvigubos pilietybės ir vizų; Dėl 
Lietuvos Seimo rinkimų; Dėl tarptautinio 
kongreso “Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimas”; Dėl Grūto parke sovietinių 
skulptūrų ekspozicijos sustabdymo; Dėl 
Lietuvos ir Lenkijos santykių bei lietuvių 
tautinės mažumos Lenkijoje ir t.t.

Slaptu balsavimu j PLB Valdybą 
išrinkti: V. Kamantas - pirmininkas, na
riais - R. Kučienė, M. Lenkauskienė, A. 
Rugienius, L. Žliobienė - visi iš JAV, G. 
Žemkalnis iš Australijos, kun. E. Putrimas 
iš Kanados, M. Šmitienė iš Vokietijos ir 
B. Makauskas iš Lenkijos.

Į PLB Garbės Teismą išrinkti: V. Bal
tutis ir S. Varnas iš Australijos, E. Čup- 
linskas iš Kanados, J. Polikaitis iš JAV, A. 
Lipšys iš Vokietijos. Į PLB Kontrolės Ko
misiją išrinkti: S. Dalius, R. Žilinskienė 
ir H. Žibąs - visi iš Šiaurės Amerikos.

Pažymėtina, kad šis X PLB Seimas 
buvo rimtas ir darbingas, nesukėlęs berei
kalingų ginčų ar nesutarimų. Jame matėsi 
daug naujų, jaunų veidų. PLB Seimas 
buvo baigtas sugiedant Lietuvos Himną. 
Prie LR Seimo rūmų buvo pasodintas 
PLB ąžuoliukas. Taip pat buvo padėti 
vainikai prie žuvusių už atsikuriančios 
Lietuvos laisvę paminklo Antakalnio 
kapinėse ir prie LR Seimo rūmų gynėjo 
Artūro Sakalausko žuvimo vietos pa
minklo. Pabaigoje, giedant “Lietuva 
brangi”, buvo nuleista PLB vėliava

Petras Bielskis,
ALB Krašto Valdybos vicepirmininkas

dėkoja Australijos lietuvių delegacijai, 
atstovavusiai Australijos Lietuvių Ben
druomenę Seime, kuri ne tik nepagailėjo 
lėšų šiai neeilinei kelionei į Seimą Vil
niuje, bet kartu pasirodė pagarbos vertais 
atstovais.

Krašto Valdyba taip pat taria ačiū 
mūsų atstovams, radusiems laiko aprašyti 
Seimo įvykius bei įspūdžius iš kelionės.

Mūsų gili padėka Tautinių mažumų ir 
Išeivijos lietuvių departamento direk
toriui Remigijui Motuzui už jo rūpestį ir 
įvairią pagalbą Seimo nariams.

Dėkojame taip pat PLB Valdybos 
nariui bei Australijos atstovui Gabrieliui 
Žemkalniui už nepaprastai puikiai suor
ganizuotą Seimo eigą bei asmenišką globą 
Australijos lietuvių atstovams.

Janina Vabolienė,
ALB Krašto Valdybos pirmininkė

Mūsų Pastogė Nr. 38,2000.09.25, psl. 3

3



Apie Lietuvių Namus, Gough Whitlam ir t.t.
Tęsiame jubiliato prof. Algimanto 

Kabailos atsakymus į Vytauto Doniclos 
klausimus.

Vytautas Doniela: Jūsų lietuviškoji 
veikla yra tampriai susijusi su Australijos 
Lietuvių Bendruomene. Turėjote pareigų 
įvairiuose ALB lygiuose, rūpinotės ir tebe
sirūpinate “Mūsų Pastogės” reikalais. Pa
sidalinkite savo prisiminimais ir apmąs
tymais.

Algimantas Kabaila: Turbūt pirmo
sios mano bendruomeniškos pareigos 
buvo kuriant Melboumo Lietuvių Klubą. 
Tbomet kuriamo Klubo taryba buvo su
daryta iš 15 įvairių pažiūrų asmenų. Juos 
galima būtų grubiai suskirstyti į dvi 
grupes - tų kurie norėjo Lietuvių Namų, 
ir tų kurie norėjo Parapijos Namų. Abie
jose grupėse buvo daug išmintingų, ben
druomenės reikaluose patyrusių žmonių. 
Aš buvau jaunas ir bendruomenės reika
luose nepatyręs tarybos narys. Tos dvi 
grupės, negalėdamos savo tarpe sutarti, 
kaip kompromisą išrinko mane tarybos 
pirminku. Netrukus paaiškėjo ne tik vidi
nės trinties priežastys, bet ir tai, kad ne
užregistravus organizacijos-klubo negali
ma įsigyti jokios nuosavybės. Taip teko 
su dalimi tarybos įkurti ir užregistruoti 
Klubą, kuris nupirko pirmuosius Namus 
ir davė pagrindą vėliau, jau kitų žmonių 
pastangomis, persikelti į tuos Namus, ku
riais dar ir šiandien Melboumo lietuviai 
tebesinaudoja. Dalyvavau beveik visuose 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimuose. Su 
dideliu moraliniu pasitenkinimu turiu pa
stebėti, kad mano siūlymu buvo priimta 
ALB Statuto taisyklė, priimanti ne lie
tuvius pilnateisiais ALB nariais. Tokios 
tolerantiškos nuostatos turbūt nėra ki
tose, ne Australijos, lietuvių bendruo
menėse. Manau, kad asmens apsispren
dimas kuo jis nori būti yra daug svarbiau, 
negu jo kilmė. Galiu tai ramiausiai teigti, 
ypač kad kiek man yra žinoma, mano 
protėviai visi buvo lietuviai.

Daug kartų dalyvavau ALB Krašto 
Tarybos prezidiume, buvau Tarybos pir
mininku 1971-1972 ir 1975-1976-tais 
metais. ALB Krašto Valdybos pirmininku 
buvau 1977-1978. Kadaise Krašto Val
dybos buveinė buvo nuolatos Sydnėjuje, 
todėl ir ALB laikraštis “Mūsų Pastogė” 
buvo leidžiamas Sydnėjuje. Per laiką tas 
nuolatinis Krašto Valdybos buvimas Syd
nėjuje pasidarė neprasmingas, nes kitos 
apylinkės jautėsi aplenktos. Prasidėjo 
s^įlįmas - “Mes” ir “Jie”: vieni Sydnėjuje, 
kiti už Krašto Valdybos būstinės ribų. Ne 
be ginčų,ir protestų, įteisinome Krašto 
Valdybę^ buveinės, kilnojimą kas dveji, 
metai, tąrp,trijų didžiausių ALB apylin
kių. Bet “tylūsų Pastogė? liko neaiškioje 
padėtyje. Kadangi ALB nėra registruota 
organizaciją ir jos nariai yra apibrėžti 
labai,pla£jai,jai labai sunku, beveik neį
manoma, tiesiogiai, turėti rimtesnę nuo
savybę, gi laikraštis turi turėti aiškų sa
vininką. Todėl Krašto Valdyba ir ryžosi 
įkurti ALB Spaudos Sąjungą. Tai įvyko 
man esant Valdybos pirmininku. Manau, 
kad šiandien tas laikraštis jau seniai 
neegzistuotų, jei ne ta mūsų įkurta Spau
dos Sąjunga.

Sąjungos įkūrimo aktą pasirašė A. 
Kabaila, V. Patašius, A. Milašas. L.D. 
Cox, V. Jaras, R. Zakarevičius, P. Ropė, 
o parašus paliudijo J. Pullinen, kuris pa
sirašė, kaip “Company Secretary”. Tad 
nemažos dalies kūrėjų nebėra mūsų tar
pe, bet juos vis prisimenu. Įdomu paste
bėti, kad iŠ 8 kūrėjų 2 buvo ne lietuviai. 
Kai kurie nelietuviai padaro daugiau 
lietuvybei, negu kai kurie lietuviai. Svar
biausia asmens nusiteikimas, sugebėjimai 
ir noras dirbti.

Iš tiesų, man rūpėjo ir teberūpi “Mūsų
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Pastogės” reikalai. Spauda ir išvis žinia- 
sklaida yra galingas įrankis, todėl svarbu, 
kad spauda tarnautų tiems tikslams, ku
riems ji yra skirta. Mūsų priešas visais 
laikais buvo komunizmas. Jei manome, 
kad jis jau miręs, darome didžiulę klaidą. 
Klaidingos įdėjos gali sukurti klaikias 
valstybes. Tokiomis buvo nacistinė Vokie
tija ir Sovietinė Rusijos imperija. Jos žlu
go, bet idėjos, kurių pagrindu buvo sukur
ta didžioji modernios vergijos šalis, So
vietų Sąjunga, nėra žlugusios. Jos tik 
praktikoje susikompromitavo, bet jų teo
retikai gyvi ir sveiki. Be to, tie, kurie prie 
tos klaikios sistemos buvo ne tik prisi
taikę, bet ir prie jos prisiglaudę, ir toliau 
tebeveikia, pavertę partijos tiesiogiai ir 
netiesiogiai valdomą turtą į daug sauges
nę privačią nuosavybę. Jų simpatijos bu
vusiems “geriems laikams” labai aiškios, 
o jų įtaka yra paplitusi net mūsų tarpe.

V D.: Jūs aktyviai dalyvavote akcijoje, 
kurią lietuviai (ir, bendrai, pabaltiečiai) 
pravedė Gough Whitlam laikais, kai Aus
tralija keistu būdu pripažino Pabaltijo oku
paciją. Vėliau ne visai pritarėte PLB pirmi
ninko Broniaus Nainio prisiminimams. 
Sugrįžkite mintimis į tą laikmetį.

A.K.: Tai išties savotiškai įdomus ir 
labai savotiškas laikotarpis. Tas netikėtas 
ir visai nereikalingas Pabaltijo okupacijos 
pripažinimas esant legaliu išjudino visus 
Australijos lietuvius, latvius ir estus ben
dram protestui. Paminėtinos didelės ir 
mažos demonstracijos prie sovietų amba
sados ir konsulato, didžiulė bendra pabal- 
ticčių demonstracija Canberroje prie Fe
deralinio Parlamento. Protestas buvo iš 
tiesų labai efektingas. Jo tikslas buvo vi
somis progomis priminti visiems Austra
lijos gyventojams tą didžiulę ir bereika
lingą skriaudą, kurią padarė pabaltie- 
čiams p. Gough Whitlam Čia suminėti 
visus aktyviai dalyvavusius reikėtų ne 
atskiro straipsnio, o atskiros ir gana di
delės knygos. Tad gal paminėsiu tik kelias 
detales, kurios tiesioginiai lietė mane 
asmeniškai.

Kai p. G.Whitlam tapo Australijos 
Labor Party vadovu, jis buvo pakviestas 
į Sydnėjaus LB Vasario 16-tosios minė
jimą. Minėjimo ruošėjai pasodino mane 
ir Vidą prie to pačio stalo, kaip Gough ir 
jo žmoną Margaret. Gana išsamią ir ilgą 
paskaitą apie Lietuvos kelią į modernią 
XX amžiaus valstybę skaitė Vytautas 
Bukevičius. Man su Vida teko užimti pp. 
Whitlam, kurie turbūt nuobodžiavo. Pa
kviestas kalbėti, Whitlam su visu savo 
oratoriškų įsibėgėjimu be ribų išgyrė Aus
tralijos lietuvius, maždaug pasakodamas, 
kad Australijos lietuviai esą patys ge
riausi imigrantai, kiek bet kada Australija 
yra turėjusi. Kažkas iš dalyvių - neatsi
menu kas - užrašė tą jo kalbą į magne
tofoninę juostelę.

Kai prasidėjo mūsų visų protestai 
prieš G. Whitlam ryšium su jo vyriausybės 
de-jure Pabaltijo okupacijos pripažinimu, 
jis pradėjo visai kitaip kalbėti apie Aus
tralijos lietuvius ir ALB - esą jie fašistai, 
naciai ir 1.1. Tada pavyko surasti tą mag
netofoninę juostelę ir išspausdinti tą 
Whitlamo kalbą mūsų leidžiamame “The 
Baltic Herald”, akivaizdžiai parodant ne 
tik tai, kad toks mūsų pravardžiavimas 
yra neteisingas, bet dar ir tai, kad šis tada 
dar labai populiarus politikas teigdavo 
tai, kas jam tuo metu buvo patogu - per 
daug nesirūpindamas, ar tai teisybė. 
Kaip jau sakiau, neatsimenu, kas tą juos
telę užrašė, bet tai irgi buvo įnašas į mūsų 
visų bendrą darbą bandant išgauti de-jure 
pripažinimo atšaukimą.

Beje, “The Baltic Herald” buvo lei
džiamas kaip “Mūsų Pastogės” priedas 
anglų kalboje. Jo išspausdindavom dau
giau egzempliorių negu “Mūsų Pastogės” 
ir platindavome kaip,atskirą leidinį Fe- 

deraliniame Parlamente bei įvairių kitų 
politikų tarpe. Šis priedas neturėjo re
daktoriaus. Iš tiesų, neatrodė ir neatrodo 
svarbu, kas tą laikraštį leido - daug svar
biau kaip ir prie kojis prisidėjo. Šis “Mū
sų Pastogės” priedas buvo surenkamas ir 
suklijuojamas tuometiniuose Kabailų na
muose, Greenwich Lipdyti paprastai pa
dėdavo Vytautas Patašius, kurio kruopš
tumą pažįsta visi kartu su juo dirbę.

Tokių ad hoc grupių buvo nemažai. 
Mūsų grupelėje, be jau minėtų, aktyviai 
dalyvavo Danius Kairaitis, Anskis ir Mar
tina Reisgiai, Laurie Cox, Juhanni Pulli
nen ir Jonas Zinkus, kuris padėdavo mū
sų gausiems telefoniniams pokalbiams su 
užjūriais. Kituose miestuose ryšius palai
kėme su Kaziu Kemežiu Canberroje, Al
giu Taškūnu Tasmanijoje. Nuskridęs į 
Tasmaniją bandžiau prisikalbinti Algį 
Taškūną prisijungti prie “The Baltic 
Herald” leidimo, nes jis labai sėkmingai 
ir faktiškai redagavo anglų kalba leidžia-

Atvykimo Australijon 50-mečio proga (Parlamento Rūmai, Canberra, 1998), iš kairės: 
Vytautas Patašius, Vytautas Doniela, Algimantas Kabaila ir Viktoras Šliteris.

Nuteisti kun. Mikutavičiaus žudikai
Vilnius, rugsėjo 11d. (BNS). Vilniaus 

apygardos teismo sprendimu, kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus nužudymo ir jo me
no kolekcijos vagystės organizatorius 46 
metų Vladas Beleckas įkalinamas iki 
gyvos galvos. Bausmę jis turės atlikti ka
lėjime. Taip pat konfiskuojamas visas nu
teistojo turtas. Nusikaltimo vykdytojai - 
26 metų Ivanas Kvaskovas - nuteistas ka
lėti 20 metų, 26 metų Artūras Daškovs- 
kis - 19 metų, nusikaltėlių padėjėjas 22 
metų Valdas Puodžiūnas -13 metų. Teis
mo sprendimu, konfiskuojamas visas nu
teistųjų turtas. V. Belecko sūnėnas 26 
metų Rolandas Beleckas pripažintas 
kaltu. Jis nuteistas kalėti pusantrų metų, 
tačiau, pritaikius Amnestijos įstatymą, 
nuo bausmės atlikimo atleistas.

Nuteistieji per 20 dienų nuosprendį 
gali apskųsti Apeliaciniam teismui. 
Skelbiant nuosprendį, V. Beleckas atrodė 
ramus, po nuosprendžio šypsojosi. Nužu
dyto kunigo sesuo Liucija Kolaitienė po 
teismo posėdžio atrodė labai susijaudinu
si ir verkė. Kunigo R.Mikutavičiaus sese
riai L.Kolaitienei teismas priteisė dau
giau kaip 2 milijonų litų civilinį ieškinį. 
Civilinis ieškinys - daugiau nei 266 000 
litų - taip pat priteistas Kauno kolekci
ninkui Gediminui Damalakui, kurį nu
teistieji buvo apvogę prieš porą metų.

Kunigas Ričardas Mikutavičius buvo 
nužudytas 1998 m. liepos 1 dieną. Vaka
rą prieš tai, jis buvo išviliotas iš savo na
mų neva pirkti antikvarinės lovos. Įvilio
tas į svetimą butą, jis buvo apsvaigintas 
eteriu, po to žudikų automobilio bagaži
nėje nuvežtas prie Nemuno, kur dar gy
vas buvo išrengtas, suvyniotas į tinklą ir 
nuskandintas.

Nusikaltėliai iš kunigo buto pavogė 

mą periodinį leidinį, kuris turėjo maž
daug tuos pačiu tikslus kaip ir “The Baltic 
Herald”. Deja, prisikalbinti nepavyko. 
Beje, Algis Taškūnas daug prisidėjo prie 
to bendro tikslo atsiekimo - de-jure oku
pacijos atšaukimo. Esu tikras, kad nepa
minėjau visos eilės prie mūsų darbo tie
sioginiai prisidėjusių asmenų ir už tai 
nuoširdžiai atsiprašau. Prisidėjo visi Aus
tralijos lietuviai - vieni mažiau, kiti dau
giau, bet prisidėjo visi. Prisidėjo ir kiti 
pabaltiečiai, latviai ir estai. Visą veikimą 
turėjo koordinuoti Australijos Baltų Ta
ryba. Čia mano nuomonė apie tą visą 
veiklą visai nesutampa su Broniaus Nai
nio, kuris įsitikinęs ir kitus tikina, kad jis 
asmeniškai išgavo tą atšaukimą. Tą patį 
teigia ir knygos “The Baltic Dilemma” 
autorius profesorius Edgars Dunsdorfs, 
kuris irgi tikina, kad jis išgavo tą atšau
kimą. Jie ir visi kiti, kurie teigia asme
niškai pasiekę to de-jure pripažinimo at
šaukimą, klysta - pasiekėme visi, bendru 
darbu.

(Tęsinys sekančiame “M.P.” nr.)

meno vertybių už daugiau nei 5 milijonus 
litų. Vėliau jos buvo rastos įtariamųjų ir 
jų giminaičių butuose įrengtose slėptu
vėse. Dar 2 milijonų litų vertės kolek
cijos dalies teisėsaugininkai neranda iki 
šiol Nusikaltėliai taip pat pavogė kunigo 
asmeninius dokumentus, kitus daiktus ir 
jo bute stengėsi sudaryti įspūdį, neva ku- 
snigas išvyko.

\Jž kunigo nužudymą VBeleckas savo 
bendrams buvo žadėjęs sumokėti 100 000 
JAV dolerių, tačiau jie gavo kur kas ma
žesnes sumas. Nusikaltimo įvykdymui bu
vo pasitelkti anksčiau teisti I.Kvaskovas 
ir A.Daškovskis. Per parengtinį tardymą 
ir kurį laiką teisme I.Kvaskovas ir A.Daš- 
kovskis tvirtino ir smulkiai pasakojo, kaip 
VBeleckas organizavo kunigo nužudymą 
ir jo meno kolekcijos vagystę, tačiau by
los nagrinėjimui artėjant prie pabaigos, 
jie pakeitė parodymus, teigdami, kad 
neva apkalbėjo V. Belecką.

Kaip nustatė pareigūnai, R.Mikutavi- 
čių nusikaltėliai ketino apiplėšti 1998 me
tų sausį, tačiau tada viena bute buvusi 
kunigo šeimininkė neatidarė durų atėju
siems nusikaltėliams ir jiems nepavyko 
įgyvendinti savo sumanymo.

Nusikaltimas prieš kunigą buvo at
skleistas beveik po metų nuo jo įvykdymo 
-1999 pavasarį. Tada buvo sulaikyti įta
riamieji ir rasta dalis kolekcijos. V.Belec- 
kas pirmą kartą buvo sulaikytas netrukus 
po nusikaltimo - 1998 liepos pradžioje, 
tačiau jis kaltas neprisipažino ir po pus
mečio kalinimo buvo paleistas į laisvę.

Kunigo lavonas išplaukė Nemune pra
ėjus porai savaičių po nužudymo, tačiau 
tuomet jis nebuvo oficialiai atpažintas, 
nors lavoną atradus buvo asmenų, kurie 
sakė, jog tai - kun. Mikutavičius.
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Hliutės kampelis
Ncksta obuoliai...

Ką reiškia nokti? Pirmoji mintis - bręsti, sirpti. Pvz.: “Prinoko obuoliai, serbentai”. 
Sakome ir “Prinoko (subrendo) merga - laikas tekėti”, “Prinoko senelis” (labai senas). 
O paskui šauna į galvą toks posakis: “Vaikai jau tėvus pranokę”. Ką, vaikai labiau 
subrendę už tėvus? Bet čia jau kitoks nokimas.

Pasirodo, yra du žodžiai: nokti (noksta, noko) - bręsti, sirpti. Iš to turime nokus - 
brandus ir nokinti - brandinti.

O kitas: nokti (nokia, nokė) - vyti, lenkti. Dažniau yra vartojamas sangrąžinis 
noktis - vytis, lenktyniauti. Iš to žodžio turime panokti - pasivyti, pranokti - pralenkti, 
pranokus - pranašus, geresnis, pranokėjai - pirmatakai (kurie mus pralenkė, pirm 
mūsų gyveno, dirbo, “takus pramynė”). O kas su dideliu triukšmu galvotrūkčiais 
stengiasi pralenkti, tai nokabrazda. (Tokio, ko gero, nė nesat girdėję).

Bet žmonės nebūtų žmonės, jei šnekamojoje kalboje nesupainiotų tų dviejų žodžių. 
Todėl sakoma: “Jau sūnus mane pranoko” (o turėtų sakyti “pranokė”). Tiek to, tegu 
jaunimas tik nokia visus.

Lietuvių kalbos rašybos žodyne (1948) pateikiama dar kitokia: nokti - alkti, nokinti 
- badu marinti. Gyvoj kalboj tokio negirdėjau.

Gerbiami sporto vadovai ir sportininkai iš Lietuvos!
Sveikiname Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

prezidentą Artūrą Poviliūną, generalinį sekretorių Petrą 
Statutą ir visus komiteto narius: Lietuvos sporto 
ministrą Rimą Kurtinaitį, Olimpinės misijos vadovą 
Algirdą Raslaną ir Olimpinį attache Antaną Laukaitį.

Brangūs sportininkai, Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos vardu leiskite man išreikšti pasi
didžiavimą, matant tokį gražų kontingentą olimpiečių, 
kurie atstovauja Lietuvą šiose 27-tose Olimpinėse 
žaidynėse. Mes, Australijos lietuviai, drebančiomis šir
dimis lauksime Jūsų pasirodymų arenoje ir pergy
vensime jūsų siekimus.

Turbūt ne vienam nuriedės ašara matant Jus žen
giant į stadioną su lietuviška trispalve priekyje. Jūs esate tikri Lietuvos atstovai!

Visų Australijos lietuvių sporto klubų ir sportininkų vardu noriu palinkėti sėkmės 
27-tose Olimpinėse žaidynėse ir laimėti kuo daugiau medalių jūsų ir Lietuvos garbei, 
neužmirštant, kad Olimpinių žaidynių tikslas yra dalyvavimas.

Didelę padėką reiškiu jūsų administratoriams, daktarams, treneriams, masažistėms 
ir masažistams bei visiems prisidėjusiems prie šios olimpinės išvykos. Jūsų darbas yra 
sunkus ir pilnai neįvertintas. Ačiū jums visiems.

Su sportiškais linkėjimais - Rimas Mickus, ALFAS Pirmininkas

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Sąmoningumas

Ar tardami žodį, žinome ką sakome? 
Ką išpažįstame, kai tariame “myliu”, 

“gerbiu”, “tikiu”? Kam tarnaujame, kai 
laikomės “religijos”, “ideologijos”, “inte
ligencijos”? Kiek esti “tiesų” ir “teisy
bių”? Prie ko priskirti “abejingumą”, “vi
dutiniškumą”, “skeptiškumą”? Ar žino
me, kad tardami žodį mes KURIAME 
SAVO LIKIMĄ?

Aure! Žodis nėra tik pasišnekėjimui; 
juo teka švietimasis ir tiesos saugojimas. 
Tik dėl to, kad nežinome žodžio kilmės 
aplinkybių, nei jame įkūnytų tikslinių sa
vybių, nereiškia, kad būsime apsaugoti 
nuo klaidų susišnekėjimuose. Štai, Aliutės 
kampelyje taip aiški šitokios nenuovokos 
paikystė, kad, rodos, Lietuvoje nebuvo 
nei kalbininkų, nei technologiškai mąs
tančiųjų, kad padėtų vartotojams su 
lietuvišku atitikmeniu. . _

Tačiau dar liūdniau, kad į Lietuvą 
įvežti tikėjimai, ideologijos, politinės ir 
filosofinės mąstrikos bei humanitarinių ir 
socialinių mokslų šakos liko pilname savo 
svetimume. Ar tuo buvo stengtasi paro
dyti, kad “esame vakarų kultūros tauta”? 
Bet kai Vytautas Landsbergis pradėjo 
kalbėti apie “mirties kultūrą” jo karčiame 
rašinyje “Kultūrinė revoliucija” Lietuvoje 
(“M.P.” Nr. 34), net akyse sutemo: baisi 
padėtis BE ATSAKYMŲ; sąmoningumas 
BE IŠNAŠŲ; tikslingumas BE KRYP
TIES! Vadinasi, lietuviai nuo pat Vytauto 
laikų maitinami ir ugdomi svetimų kul
tūrų dvasingumais bei pratinami taikytis 
prie užsienietiško pažangavimo, buvome 
politiniais sumetimais įtikinami savo 
“genialiu atsilikimu”... ir pagaliau po 600 
metų įtikėjome ir dabar vilkime lietuvio 
kultūrai svetimomis plunksnomis!

Vytautas Landsbergis, šiuo atveju 
mąstytojas, sautaris, pašnekovas, baisisi 
žmonijoje amžiais tarpusia, ir vis dar 
tarpstančia, žemmanyste. Jis duoda net 
išminčiaus Sokrato mirties bausme nutei
simą, kuris buvo įvykdytas prieš maždaug 
2400 metų Graikijoje. Vadinasi, jau 
anuomet politiniai galiūnai atrinkinėjo ir 
sudarinėjo piliečiams žinotinas teigas ir 
surašinėjo į statutus, idant teismai turėtų 
kuo remtis, kai reikės “tardyti istorijas”. 
Taip tvarkos vardan ir santvarkos sėkmėn 
buvo “įsteigta šviečiančiųjų netikslumų 
sankirša su buitine tikrove”: kas parašyta 
- tikslu, kas eina iš lūpų į lūpas - nepa
teisinama.

Gi, tyrinėti ir skaičiuoti blogąsias pa
sekmes - neprotinga, nes galima galvos 
netekti... Štai kur slypi visų “advokatūrų” 
niekšystė ir visų teisybių silpnybė, nes kai 
žodis nesiderina su galutiniąja pažadų 
atnaša - tikėjimo vaisiais, tai rašytasis 
nuostatas ir visos užrašomos istorijos 
pasidaro visų melų gynimo tvirtovėmis. 
Juk ne šviesumas, ne išsimokslinimas 

įstumia asmenis ir tautas į aklystes, bet 
galiūnų politika; o šieji tikrai moka iš 
akmenų spausti sūrius!

Landsbergis regi pavydą, pagiežą ir 
apsileidimą esant lietuvio palydovais. 
Tiiomet reikia klausti: kodėl lietuvis susi
žavėjo ta liberalia pasileidėle, vadinama 
“vakarų kultūra”; kodėl būtina “velniui 
parduoti sielą”, idant galėtumei naudotis 
progomis bei aplinkybėmis; taip pat reikia 
gvildenti, kas kodėl ir kaip Didvyrių Že
mėje pasėjo nuodėmingumą, piktnau
džiavimus, akibrokšumą. savinieką, iškry
pimus ir tokias santvarkas visuome
niškume, kuriomis šitoks nusižmoginimas 
ne tik veisiasi, bet niekšus dar ir turtingais 
padaro. Iš tiesų, jei jau valstybiniu mastu 
lietuviai tapo (?) šitokio laipsnio libera
liais inteligentais, tai ir “liberalizmą” ir 
“inteligentiškumą” tinime išbraukti iš liet, 
kalbos žodyno, nes jie esti debesimis Lie; 
tuvos Saulei - lietuvių dorai kilusiai iš 
Baltų civilizacijos.

Baltiškoje lietuvių kultūroje vyravo 
sanskritinė dama - tiesų derinimas su 
kitomis tiesomis, tikėjimo derinimas su 
tikrovėmis bei visų tikslų sunešimas į 
lyginamąjį tašką, iš kurio ateina nusi
statymas ir darbams pateisinimas. Vaka
ruose atvirkščiai - visa yra sudalinta ir 
atskirta, ir kiekvienas gyvavimo skyrius 
yra viešpats sau: politikui nereikia būti 
šventu, galiūnui nereikia būti atsakingu, 
tarnui - sąžiningu, turčiui - gailestingu, 
prekybininkui - saikiu, darbininkui - 
kruopščiu, verslininkui - tiksliu, nes kitaip 
jie nebus pranašesniais už savo kaimyną 
ar varžovą turto susikrovime! Tiro tarpu 
Mindaugas, Gediminas, Kęstutis ir Vy
tautas Lietuvą valdė senaisiais garbės 
papročiais - dvasiniu didvyriškumu, kuris 
liaudyje puoselėjo taikos, teisių, laisvės 
ir savigarbos sąvokas.

O ką Kryžeivių Ordinas liudijo apie 
Vakarų Europos kultūrą? Žemių grobi
mą, žmonių, galvijų ir turto “medžiokles”, 
kas lygiai buvo perkelta į naujuosius 
pasaulius ir lygiai primesta čiabuviams. Ši 
“kultūra” nebijojo nei Dievo, nei velnio, 
tik už save geriau ginkluoto kaimyno!

Jeigu norime šią “mirties kultūrą” 
bent Lietuvoje sustabdyti - pradėkime 
mąstyti lietuviškais žodžiais. Kaip galime 
sulaikyti “liberalą” - laisvės brangintoją, 
“komunistą” - pasaulio lygintoją, “minis
trą” - valstybės tarną, “socialistą” - visuo
meninės gerovės paišytoją, “lyderį-šefą” 
- politinį žinovą ir panašiai kitus NUO 
JŲ TARNYBINIŲ NUSIKALTIMŲ, jei 
jų svetimtautiškuose pavadinimuose 
nesigirdi jokios butinės TIESOS? Gi, 
vartodami lietuviškus terminus, tiksliai ir 
teisingai prikibtume prie VADO už ne- 
vadovavimą, prie RIKIO už nerikiavimą, 
prie TARNO už ne tarnavimą ir prie 
BENDRINTOJO už skaldymą. Piliečiai

PRESENTING X - PUK ACTIVISTS

Lukas Zdanius
During 

my life as an 
Australia 
born Lith
uanian, I 
have been 
involved in 
scouts, danc
ing and lang
uage classes. 
1 completed 
HSC Lith
uanian as a 
subject in 

1987.1 was a scout leader (Vyčiu leader) 
for a number of years and I still am in 
Lithuanian folk dancing, which 1 have 
bęęn doing since 1 was about 12 years old. 

For about 7 years to 1998 1 was the 
editor of JauŽinios, the Australian 
Lithuanian youth magazine and released 
about 10 issues during that time. I 
attended the Australian congress in 1988 
as a spectator during the study 
days in Canberra and as a participant 
during the camp in Adelaide. I also 
attended the South American congress in 
91-92 and the Lithuania-England 
congress (no.9) in 1994.1 was an atstovas 
for both. This congress also coincided 
with the Šokių & Dainų šventė in 
Lithuania and our dance group 
participated as well as having our own 
separate concert tour. We repeated 
this tour again in 1998.

I am currently working as a Strategic 
Marketing Analyst. My qualifications 
are in Mathematical Statistics and I have 
a Masters by Research degree. My 
interests are music, dancing and sport. I 
play the accordion and guitar. My 
favorite sports are surfing, snowboarding, 
golf and tennis. I also enjoy going out and 
socializing.

What I hope to achieve from 
congress? I plan to attend as a delegate 
(atstovas) and actively participate in the 
Studijų Dienos discussions as well as the 
camp activities. I hope to meet new 

Central Sydney Area Health Service wishes to recruit interested and 
concerned bilingual volunteers who speak Lithuanian to visit lonety residents 
in aged care facilities in MORTDALE area.

Please ring Veronica or Valerie at 8585 5051 or 8585 5052.

būtų įgalinti būti valstybės santvarkų 
prižiūrėtojais; dabar, gi, jie esti tik pa
kalikais...

Ar nemeluojame sau ir kitiems, kai 
tariamės “ESĄ”, o DARBAIS RO
DOMĖS NESĄ?

Elena Lomsargienė

Lithuanians from overseas as well as catch
up with old friends. 1 hope that in coming 
together we will be able to resolve many 
of the issues that Lithuanians in diaspora 
have. I believe the congress will also 
refresh ourselves and prepare us to 
achieve the resolutions we make to 
improve, maintain and pass on our Lith
uanian heritage, culture and tradition.

Jonas Rukšėnas
Jonas, 33, 

member of 
the commit
tee in the 
position of 
‘special 
operations’ 
(specialūs 
reikalai).

Member 
of AUS 
committee 
from around 
88-96, past

President from 90-94 (around then), been 
involved in AUS in various capacities, also 
treasurer 94-97. Also involved in skautai 
during stovyklos. Completed Industrial 
Engineering & Computing and post
graduate Risk Management. Current 
position as a Risk Management Consultant 
in the area of Health, Safety and 
Environmental Management and Genėhil' 
Risk Management ” ’’ o1' ‘ •** J

Interests are travelu(nt)V so mir'cK’the 
actual travel tnit the antidpation of'going 
somewhere else), cricket; jazž hnd reading’ 
glossy magazines whatever the subject (the 
more gloss the better).

The upcoming Congress in Australia 
will reunite me with some old friericli'from 
previous Congresses and allow me to party 
with new partidpants. It also gives me a 
chance to discuss Litho topics specific to 
maintaining the Lithuanian identity and 
culture in Australia and overseas and 
discuss the future or consolidation of 
Lithuanian youth organizations.

□
jfh,"
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A. Laukaitis 
Sušilimas 

Wollongonge 
Sportininkai pa

mažu jau baigia akli
matizuotis, priprasti prie gyvenimo čia. 
Gal sunkiausias klausimas yra maistas. 
Tik, žinoma, ne Olimpiniame kaimelyje, 
kur valgyk ką nori ir kada nori, kaip 
geriausiame restorane. Tačiau treniruočių 
vietovėse, kur maitinasi viešbučiuose ar 
moteliuose, pradžioje maisto stipriems 
vyrams trūko. Be to, Lietuvoje yra pri
prasta valgyti pietus apie 1-2 valandą, kai 
čia tuo metu yra lengvas “lunch”, o stiprus 
maistas būna apie 6-7 vaL, kai susirenka 
visa šeima. Mūsų sportininkai norėjo gau
ti pilnus pietus su sriuba, o visa kita valgyti 
kaip Lietuvoje, tačiau čia niekas tuo laiku 
taip nedaro, nebent geruose restoranuo
se. Todėl norint nenorint, reikėjo priprasti 
prie ausįrąliškos tvarkos.

Krepšininkai pradeda
Papasakosiu savo įspūdžius iš pirmųjų 

draugiškų krepšinio rungtynių Wollon
gonge. Anksčiau Lietuvos krepšininkai 
gana lengvai laimėjo prieš profesionalią 
“Hawks” australų komandą. Pačiame 
Wollongonge pirmosios rungtynės buvo su 
australų olimpine rinktine ir daug mūsiš
kių jų nekantriai laukė. O mano prieteliai 
australai net klausė, už ką aš plosiu? 
Žinoma už Lietuvą, pasakiau. į Wollon- 
gongą važiavom specialiu autobusu. 
Rungtynes stebėjo gal netoli 200 mūsų 
tautiečių. Mūsų autobusas buvo triukš
mingas, nes naujieji, čia dirbantieji lie
tuviai jau autobuse treniravosi mušti 
būgnus, trimituoti, pūsti specialias dūdas, 
švilpti - prie ko neįpratę vietiniai tautie
čiai net ausis turėjo užsikimšti, o pačioje 
krepšinio salėje matėsi gana daug dides
nių ir mažesnių mūsų trispalvių. Pradžioje 
mūsų “sirgalių” trimitai, būgnai ir šauks
mai buvo gana skardūs, tačiau kai tūks
tantinė australų minia pradėjo savo šauks
mus ir dainas, jie nustelbė mūsų sirgalius.

Rungtynės buvo labai gražios. Iki pas
kutinių 10 žaidimo minučių taškas ėjo 
paskui tašką ir tik tada buvo pastebėtas 
mūsų vyrų gal nuovargis, o gal atsileidi- 
mas, visai neuždengiant pačio “mažiau
sio” (183cm) gynėjo Shane Heaį kuris 
pradėjo mėtyti tritaškius. Žinoma, gal ne- 
mažai prisidėjo ir tos pačios karalienės
“pusbrolių” kana
diečių teisėjo ma
tomas australų pa
laikymas. Ką pa
darysi, tačiau žai
dimas buvo gražus.

Jau kitą dieną 
susitikom su jugos
lavais. Ojų čia pri
gužėjo kone treč
dalis stadiono. Irgi 
su vėliavomis ir ki
tais rėmimo daly
kais. Mūsų sirgalių 
dalis net ir namo 
nebuvo sugrįžęs, 
nes nakvojo čia. 
Jie atėjo veidus 
išsidažę lietuviš
kom spalvom. Gal
vojau, kad tik ne
būtų kokių rim
tesnių susidūrimų. 
Jeigu pirmą naktį 
su australais čia 
buvo tik vienas ki
tas policininkas, 
tai dabar policijos 
buvo gana daug.

Lietuvos krepšininkai Saulius Štombergas ir Tomas Masiulis su 
Sydnėjaus policininkėmis. Nuotr. Ritos Baltušytės

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 36, psL 5 ir psL 6 talpintų nuotraukų autorius yra Juozas Šalkauskas 

(Vilnius). “M.P.” redakcija jam nuoširdžiai dėkoja už gautas nuotraukas.
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Rungtynės buvo jau nuo pat pirmos 
minutės labai įtemptos ir taškų santykis 
keitėsi tai vienų, tai kitų naudai. Likus 6 
minutėms iki galo, lietuviai pirmavo 7 
taškų persvara ir mes manėm, kad jau 
laimėjimas yra užtikrintas. Tačiau nežinau 
kas atsitiko, mūsiškiai pasimetė ir per 
porą minučių jugoslavai įmetė 8 taškus. 
Nuo tada prasidėjo rimta kova ir, gaila, 
pergalė 72:67 baigėsi mūsų nenaudai. Ir 
šiose rungtynėse teisėjas slovakas - 
Jugoslavijos "pusbrolis” - buvo mums ne
geras ir lemtingose minutėse lietuviams 
skyrė nepelnytas baudas.

Kalbu su krepšinio prez. A. Pbviloniu
Lietuvos krepšinio “bosą” Algimantą 

Povilonį sutikau Wollongongo viešbutyje. 
Klausiu, kaip sekasi jam ir visiems 
sportininkams?

“Viskas vyksta kaip ir buvo numatyta 
pagal planą. Dar yra aklimatizacijos po
veikis, prabudinėjo dar vienas kitas, tačiau 
viskas pamažu aprimsta ir artėja patys 
pirmieji susitikimai. Su “Hawks ” komanda, 
apie kurią mažai žinome, žaisim draugiškai, 
o Australijos ir Jugoslavijos komandos jau 
yra rimti konkurentai. Rungtynės su jais 
bus rimti mūsų testai. Pati kelionė į Aus
traliją buvo nebloga, negalim skųstis. At- 
skridom į Amsterdamą, ten pernakvojome 
ir iš ryto skridome per Singapūrą į Sydnėjų. 
Didieji krepšininkai gal ir labiau pavargo, 
nes krepšininkas nėra tas žmogus, kuriam 
būtų patogu skraidyti lėktuvais. Bet ką gali 
padaryti. Tokia mūsų duona. Su australiš
ku maistu nėra didelių problemų, nes su 
virtuvės šefu, kur mes gyvename, gražiai 
bendraujame, perduodam jam krepšininkų 
pageidavimus ir jis padaro tai, ko mes pra
šom. Vadinasi, nesiskundžiam”.

įdomu buvo susitikti su savo senu pa
žįstamu krepšinio teisėju Romualdu Bra
zausku ir pasiklausti apie gyvenimą čia.

“Nors dar tik kelios dienos kaip esu čia, 
bet viskas visai patinka. Pas jus nieko per 
daug skirtingo nėra, tik galvojau, kad Aus
tralijoje bus truputį šilčiau, nors lietuviai 
yra prie to pripratę. Jaučiuosi kaip vasarai 
artėjant. Mano teisėjavimo varžybos prasi
dės rugsėjo 16 d. ir teisėjausiu visur, kur ma
ne paskirs. Teisėjų iš viso yra 30, tad tikiuosi 
teisėjauti5-7-nioms rungtynėms. Sydnėjuje 
teisėjai gyvens Sydnėjaus Universiteto mo
terų koledže, po vieną kambaryje. O kaip 
mūsiškiams seksis, pamatysime vėliau. ”

“Esu tiesiog laimin
ga”, - po iškilmingo 
medalių įteikimo ce
remonijos Sydnėjaus 
International Shoot
ing Center arenoje 
sakė Daina Gudzine- 
vičiūtė.

Sportininkės ūgis 
yra 178 cm, svoris - 72 
kg. Ji mėgsta gamtą ir 
žvejybą. 1988 ji iško
vojo Europos pirme
nybių sidabrą vienetų 
rungtyje ir bronzą šau
dydama dupletus. 1989 
su SSSR rinktine lai
mėjo pasaulio čempio
natą komandų įskai
toje, 1992 vėl iškovojo 
Europos pirmenybių 
sidabrą ir bronzą, 1994 
buvo ketvirta pasaulio 
pirmenybėse, 1996 de
biutavo olimpinėse 
žaidynėse Atlantoje ir 
buvo dešimta duple tų 
varžybose.

Čempionės treneris 
- Vytautas Blonskis.

OLIMPIEČIAI: VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Lietuviai įveikė prancūzus

Antradienį (rugsėjo 19) Lietuvos krep
šinio komanda nugalėjo Prancūzijos ekipą 
rezultatu 81:63 (50:35). Tai - pirmoji Lie
tuvos komandos pergalė Sydnėjaus Olim
pinėse žaidynėse.

Lietuvos krepšininkai prancūzus “(Su
po už ragų” pirmosiomis susitikimo minu
tėmis (5:0; 13:8). Rezultatyviai žaidė Gin
taras Einikis, Tomas Masiulis. Varžovams 
pavyko išlyginti rezultatą (po D. Bilbos 
tritaškio -13:13). Tai buvo vienas rimčiau
sių Prancūzijos komandos pasipriešinimų, 
nes vėliau mūsiškiai jai nebeleido taip 
priartėti.

Įpusėjus pirmajam kėliniui, persvara 
buvo sukaupta po Dariaus Songailos, 
Sauliaus Štombergo, Andriaus Giedraičio 
pataikymų (24:15). Iki pertraukos likus 
mažiau nei 3 minutėms, Tomas Masiulis 
skirtumą padidino iki 17 taškų (46:29).

Sutelkta gynyba, žaibiški priešpuoliai, 
veržlumas puolant varžovų krepšį - tuo 
mūsiškių žaidimas išsiskyrė ir antrajame 
kėlinyje. Prancūzai, stengdamiesi perimti 
iniciatyvą, lietuvius sustabdydavo tik pra
žangomis. Rezultatas sušvelnėjo iki 11-12 
taškų (52:41,63:51), tačiau po Tomo Ma
siulio, Gintaro Einikio ir galiausiai (17- 
je minutėje) Šarūno Jasikevičiaus tritaš
kio jis šoktelėjo iki 78:58.

Lietuvos komandai taškus pelnė: G. Ei
nikis 19, S.Štombergas 13, T.Masiulis 12, 
R.Šiškauskas 10, A.Giedraitis 9, D. Son
gaila 8, Š.Jasikevičius 6, E.Žukauskas 4.

Lietuvos - Prancūzijos rungtynes ste
bėjo 8406 žiūrovai.

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris 
Jonas Kazlauskas po pergalės gyrė sa
viškius už gynybą, tačiau prisipažino, kad 
buvo labai sunerimęs antrojo kėlinio pra
džioje, kai varžovai sumažino skirtumą.

“Labai kruopščiai rengėmės šioms 
rungtynėms, stengėmės išnaudoti varžovų 
silpnąsias vietas, tačiau po pralaimėjimo 
italams buvome pernelyg nervingi,” - sakė 
treneris po rungtynių. “Taip visada būna 
po pralaimėjimo pirmose turnyro rung
tynėse”.

Kalbėdamas apie kitas kylančias prob
lemas treneris Jonas Kazlauskas minėjo 
turnyro tvarkaraštį, kuris yra ir taip neįp
rastas dėl laiko skirtumo, o čia dar tenka 
žaisti pakaitomis tai ryte, tai vakare vie
tos laiku. Paklaustas apie artimiausias 
rungtynes su amerikiečiais, treneris teigė

Olimpinė šaudymo čempionė Daina Gudzinevičiūtė ir Lietuvių 
Klubo direktorė Ramona Ratas-Zakarevičienė per LR Prezi
dento sutikimą Lietuvių Klube. Nuotr. Ramučio Zakarevičiaus

esąs realistas: “Laimėti prieš juos nerealu. 
Ne be reikalo kalbama, kad jiems reikėtų 
dalyvauti kitose varžybose. ”

Irkluotojos pateko į finalą
Irklavimo varžybose rugsėjo 19 d 

Lietuvos atstovė Birutė Šakickienė ir 
Kristina Poplavskaja laimėjo paguodos 
plaukimą ir užtikrintai pateko į finalą, 
kuris vyks šeštadienį rytą. Lietuvės 
standartinę 2000 m. distanciją įveikė per 
7 min. 8.18 sek. ir 0,81sek. aplenkė JAV 
įgulą, kuri taip pat dalyvaus finale.

Plaukikui nepasisekė
Plaukimo varžybose rugsėjo 19 starta

vęs lietuvis Rolandas Gimbutis 50 m. lais
vu stiliumi įveikė per 50.46 sek. ir užėmė 
23 vietą tarp 73 dalyvių, finišavęs antras 
septintajame plaukime. Rolandui nepavy
ko pagerinti savo geriausio rezultato, 
pasiekto pernai Stambule (50.43 sek.).

Boksininkai
Dvidešimtmetis vilnietis Ivanas Stapo- 

vičius bokso turnyro svorio kategorijoje 
iki 48 kg pradėjo įtikinama pergale 9:3 
prieš Afrikos bokso čempioną Sunday 
Kizito iš Ugandos.

Antrajame rate - aštuntfinalyje - penk
tadienį (rugsėjo 22) Ivanas Stapovičius 
susitiks su Meksikos boksininku Liborio 
Romero.

Antrasis Lietuvos boksininkas Sydnė
juje kaunietis Vitas Bičiulaitis pirmadie
nį (rugsėjo 18) pirmojo rato dvikovę 5:9 
pralaimėjo Rusijos boksininkui Kamilui 
Džamaludinovui ir pasitraukė iš tolesnių 
varžybų svorio kategorijoje iki 57 kg.

Tenisininkės
Antradienį (rugsėjo 19) stalo teniso 

turnyro moterų dvejetų varžybose aštunt- 
finalio barjero neįveikė ir iš tolesnių var
žybų pasitraukė Rūta Garkauskaitė-Bū- 
dienė ir Jolanta Prūsienė. Jos pralaimėjo 
prieš Kinijos tenisininkių duetą.

Nesėkmės
Devyniolikametė Lietuvos gimnastė 

Julija Kovaliova pirmadienį (rugsėjo 18) 
vykusiose kvalifikacinėse daugiakovės 
varžybose per 4 rungtis surinko 35.999 
taškų ir buvo 53-čia tarp 97 dalyvių. Todėl 
pirmo barjero ji neįveikė.

Perspektyvi dviratininkė Rasa Mažei
kytė per kvalifikacines 3000 metrų perse
kiojimo lenktynes netikėtai užėmė vie
nuoliktą vietą. Jai dar liko viena rungtis 
- grupinės lenktynės dėl taškų.
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Pirmosios dienos
“Sporto” spec, korespondentė Marytė 
Marcinkevičiūtė ir Antanas Laukaitis

Sydnėjuje nėra per daug šilta pavasario 
pradžia, termometras rodo apie 20 laips
nių šilumos.Vietinių gyventojų teigimu, 
pasasaris vėluoja visu mėnesiu. Tačiau 
mūsų olimpiečiams tas oras tinka. Kiek 
daugiau rūpesčių turi irkluotojai. Dėl 
didelių vėjų irklavimo kanalas tris dienas 
buvo uždaiytas. Mūsų baidarininkų tre
neris Mykolas Rudzinskas su savo 
auklėtiniais Alvydu Duonėla ir Egidijum 
Balčiūnu bei kauniečiu Vidu Mizeru 
vandenį iškeitė į Olimpinio kaimelio 
sporto salę, treniravosi su treniruokliais 
ir įdomiais įrankiais. Į Sydnėjų iš New- 
castlio, kur buvo surengta treniruočių 
stovykla, taip pat atvyksta lengvaatlečiai. 
Federacijos gen. sekretorius Antanas 
Baužys sakė, kad sportininkai buvo viskuo 
patenkinti išskyrus pirmosiomis dienomis 
iškilusia maisto problema - lengvaatlečiai 
norėjo daugiau sūrio, baltyminių medžia
gų, daržovių. Tačiau įpusėjus stovyklai, 
problema buvo išspręsta. Per treniruotes 
tolimais skrydžiais vėl džiugino Virgilijus 
Alekna - diskas skriejo 72-74 metrus.

Lietuvos olimpinė viltis - disko metikas 
Virgifeijus Alekna

Newcastlyje mūsų sportininkai buvo 
ne vieni. Šį puikų miestą prieš olimpines 
žaidynes savo treniruočių vieta pasirinko 
airiai, olandai, lenkai ir australai, kurie 
prakaitą liejo Hunter regione. Newcastle 
burmistras John Tate Rotušėje surengė 
čia besitreniruojančių sportininkų susipa
žinimo vakarą.

Lietuvos olimpinės rinktinės vadovas 
Algirdas Raslanas: “Viskas vyksta taip, 
kaip ir buvo planuota: sportininkai sėkmin
gai praėjo aklimatizacijos laikotarpį, gyve
nimo sąlygos ir maitinimas yra neblogi, bet 
dar liko antras pasirengimo laikotarpis iki 
rugsėjo 20-22 ir 24 dienos. Labai gerai su
tvarkytas olimpinis kaimelis, mano nuomo
ne, tai prilygsta penkių žvaigždučių vieš
bučio maitinino lygiui, maisto pasirinkimas 
didžiulis ir kiekvienas sportininkas gali pa
tenkinti savo norus. Smulkių problemų 
visur ir visada pasitaiko, tačiau turime gerų 
pagalbininkų -Australijos lietuvius Vytautą 
Buroką, Dimitrijų Kraucevičių, Rasą Blans- 
jaar ir Joaną Dryžą, kurie dirba savanoriais 
vairuotojais, L R Generalinį garbės kon
sulą Australijoje Viktorą Šliterį bei jo vai
kus Dainą ir Viktorą, Kęstutį Protą”.

Prezidentas apie olimpiečius
Praėjusį šeštadienį šurmuliavo ir Syd- 

nėjaus lietuvių širdis - Lietuvių Namai, 
kur vyko L R Prezidento Valdo Adamkaus 
ir mūsų olimpiečių susitikimas su 
Australijos lietuviais.

“Lietuvos olimpiečiams sudarytos pui
kios sąlygos, sportininkų veiduose mačiau 
daug entuziazmo ir pasiryžimo kuo sėkmin
giau atstovauti šaliai šiose prestižiškiau
siose pasaulio varžybose. Jei vien tik to už
tektų, mes tikrai parsivežtumėm tuziną 
aukso medalių. Tačiau stadione ir sporto 
aikštelėje reikia truputį daugiau. Tikiu, kad 
mūsų sportininkai atiduos viską, ką jie turi 
geriausio. Manau, kad australai savo pasi
rengimu pralenkė ankstyvesnių olimpiadų 
rengėjus” - “Sportui” sakė Lietuvos Res
publikos Prezidentas.

Valdui Adamkui ypač didelį įspūdį 
paliko iškilmingas varžybų atidarymas. 
“Pakartosiu tą patį, ką rašė pasaulio spauda
- buvo nuostabu, gražu, labai jaudinantis 
ir unikalus momentas buvo olimpinės ug
nies atnešimas ir jos uždegimas, iki šiol 
nepakartojamas. Buvo galima pasigrožėti 
Lietuvos olimpiečių įėjimu į olimpinį sta
dioną. Olimpinių žaidynių atidarymas vi
sais požiūriais buvo inspiruojanti šventė. Iki 
šiol galvodavau, kad nėra didelio skirtumo, 
ar olimpines žaidynes stebėsiu per televiziją, 
ar būsiu stadione. Dabar įsitikinau: bent jau 
vieną kartą gyvenime reikia pabuvoti olim
pinėse žaidynėse ir kartu su visais reikia 
išgyventi tas nuotaikas ir jaudulį, grožį bei 
spalvingumą, kuriuo ypač pasižymi ši 
olimpiada”, - kalbėjo Valdas Adamkus.

Į klausimą, kokį jam įspūdį padarė 
apsilankymas Olimpiniame kaimelyje ir 
susitikimas su mūsų olimpiečiais, mūsų 
šalies vadovas atsakė: “Labai gerą. Dar 
kartą pasikartosiu: jei tomis nuotaikomis 
būtų galima pagrįsti mūsų viltis ir tikrąsias 
galimybes, parsivežtume vien tik aukso 
medalius”.

Valdas Adamkus apgailestavo, kad šis 
pirmadienis jam taps paskutine diena 
Sydnėjaus Olimpinėse žaidynėse. “Esu 
pareigų verčiamas apsisukti ir grįžti atgal į 
Vilnių Visur, kur tik dalyvaus Lietuvos 
sportininkai, būtinai stengsiuos pabūvoti”,
- sakė Lietuvos Prezidentas, kuris tiki, 
kad įpūsų šalies sportininkai į Lietuvą 
turėtų parvežti du tris medalius.

Įdomus buvo Valdo Adamkaus susiti
kimas su mūsų sportininkais olimpiniame 
kaimelyje. Sunkiaatlečio Ramūno Vyš
niausko jis paklausė, kaip šis yra pasi
rengęs olimpiečių kovoms. Atletiškas 
sportininkas atsakė, kad gerai ir, tarsi 
parodydamas savo jėgą, kilstelėjo į viršų 
Lietuvos Respublikos Prezidentą. Valdas 
Adamkus per susitikimą su mūsų lengva
atlečiais ir olimpiečiais Sydnėjaus Lietu
vių Namuose nepamiršo padėkoti ir 
apdovanoti tų, kurie ypač daug padėjo 
Lietuvos olimpiečiams rengtis Sydnėjaus 
žaidynėms. Asmeninę dovaną jis įteikė 
Lietuvos Respublikos Gen. garbės kon
sului Viktorui Šliteriui, o LTOK preziden
tas Artūras Poviliūnas - vienam iš šių 
eilučių autoriui, mūsų olimpinės koman
dos attache Antanui Laukaičiui.

Viskas vyksta kaip laikrodukas
Lietuvos kūno kultūros ir sporto de

partamento gen. direktoriaus Rimo Kur
tinaičio pasiteiravome kokios nuotaikos 
vyrauja krepšininkų šeimoje. “Nuotaikos 
geros, vyrai pasirengę nugalėti italus. 
Krepšininkai daug nekalba, yra rimti. Su 
šalies Prezidentu Olimpiniame kaimelyje 
norėjome sutikti žaidėjus ir su jais daugiau 
pasikalbėti, bet tuo metu jie treniravosi. 
Mūsų sportininkai gerai apgyvendinti, 
maistas normalus - belieka tiktai parodyti, 
ką jie gali. Valgykloje sutikau Voldemarą 
Chomičių, Mindaugą Timinską, Šarūną 
Jasikevičių - jie niekuo nesiskundžia, yra 
viskuo patenkinti. Paprastai krepšininkai 
skundžiasi tada, kai pralaimi - tada ir lova 
prasta ir maistas neskanus. Nekantriai lau
kiu Virgilijaus Aleknos pasirodymų-kalba, 
kad jis treniruočių diską sviedžia 75 met
rus ”, - pasakė įžymus mūsų krepšininkas, 
kuris stebi visą Olimpiadą.

Olimpiniame kaimelyje. Iš kairės: Gen. garbės konsulas Viktoras Šliteris, Olimpinio 
kaimelio vicemerė Mrs. Atkinson, LR Prezidentas Valdas Adamkus, Sporto departa
mento gen. direktorius Rimas Kurtinaitis, kaimelio gidė, LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas. Nuotr. Juozo Šalkausko

“Australaipuikiai pasiruošę olimpinėms 
žaidynėms, viskas idealiai gerai vyksta. Per 
Atlantos olimpines žaidynes buvo didelių 
problemų su transportu, nežinojome nei 
kada, nei kokioje salėje treniruosimės. Syd
nėjuje viskas vyksta kaip laikrodukas. Tad 
viskas pačių sportininkų rankose. Kaip tie 
graikai sakė, mes padarėme ką galėjome, o 
jūs padarykite geriau. Pasigirdo balsų, jog 
nesėkmingai rungtyniauja mūsų plaukikai, 
bet aš galvoju kitaip. Mūsų estafetės kvar
tetui 4x100 m. (Rolandas Gimbutis. A rūnas 
Savickas, Saulius Buinevičius ir Mindaugas 
Packevičius) buvo planuojama 14-16 vie
tos, sportininkai buvo šešiolikti; jie minimu
mą įvykdė. Tačiau, žinoma, visi nori geres
nio rezultato. Bet sportininkai jauni, jiems 
dar viskas prieš akis, bus stiprūs per Atėnų 
olimpines žaidynes. Du plaukikai iš lietu vių 
pagerino savo asmeninius rekordus ”, - sakė 
Rimas Kurtinaitis.

Kūno kultūros ir sporto departamen
to generalinis direktorius pasidžiaugė, 
kad jau dvi dienas Sydnėjuje artimai teko 
bendrauti su L R Prezidentu Valdu 
Adamkum “Dar kartą sakau: niekas taip 
žmonių nesuartina, kaip sportas. Aš žinau 
Prezidento užimtumą, o jis mano. Dabar 
galėjome susėsti ir ilgiau apie daug ką 
pasišnekėti”, - sakė Rimas Kurtinaitis.

Irkluotojoms buvo nelengva 
aklimatizuotis

Per irklavimo varžybas nepasisekė 
mūsų porinei dvivietei įgulai - kaunietei 
Birutei Šakickienei ir vilnietei Kristinai 
Poplavskajai. “Ne, mūsų merginos nebuvo 
susirgusios, kaip rašė Lietuvos spduda. 
Joms buvo sunkus aklimatizacijos laiko
tarpis, sportininkės prastai miegojo”, - sakė 
Lietuvos irklavimo federacijos darbuo
tojas Antanas Čikotas.

Apie mūsų irkluotojų pratybas Sydnė
juje treneris Algirdas Arelis sako: “Pirmas 
trejas dienas treniravomės - viskas gerai. 
Viskas staiga pasikeitė ketvirtą dieną -jėgų 
nebėra, didelio noro irkluoti taip pat. Ir
kluotojos pasidarė piktos, blogai miega. 
Tarėmės su gydytojais, ką toliau daryti? Tra
giškos buvo 4-7 dienos. Nuotaiką pakėlė 
olimpinės rinktinės misijos vadovas Algir
das Raslanas, sakydamas, kad aklimati
zacijos laikotarpis gali užsitęsti iki 12parų. 
Aštuntą dieną sportininkių nuotaika pasi
taisė, o dabar ji visiškai gera. Greičiau at
kuto Birutė Sakickienė, o Kristinai Pop
lavskajai buvo sunkiau, jai nesisekė išlieti 

Iškeliavusiai į amžinybę
a.a. Julijai Grigaitienei, ’V?.’
giliai užjaučiame dukterį Dalią ir visą šeimą.

Monika Martišienė, Viktoras Martišius, Baiba Kalninš

savo emocijų, irkluotoja numetė truputį 
svorio”.

Mūsų olimpinės irkluotojų rinktinės 
vyr. treneris irklavimo kanalą pavadino 
nuostabiu. “Stebėjau ne vienas olimpines 
žaidynes, tačiau niekur nemačiau tokio 
puikaus sportinio įrenginio”, - sakė Algir
das Arelis.

Per preliminarines varžybas, kuriose 
dalyvavo 10 įgulų, mūsų irkluotojos fini
šavo antros, tepralaimėjo ramunėms. 
Tačiau ši vieta Birutei ir Kristinai nega
rantavo vietos finale, nors ir pasiektas 
absoliučiai ketvirtas rezultatas. Būtinai 
reikėjo būti pirmoms, o dabar dėl teisės 
rungtyniauti finale teks kelią skintis pa
guodos plaukime. “Aš tikiu merginoms, jos 
tikrai pateks į finalą”, - sakė olimpinės 
misijos vadovas Algirdas Raslanas.

Mes turėjome nugalėti!
Lietuvos olimpinio komiteto vicepre

zidentas Vytas Nėnius apie Lietuvos ir 
Italijos vyrų krepšinio rungtynes: 
“Komandos aktyviai gynėsi, todėl buvo toks 
žemas rezultatyvumas. Ir vienos, ir kitos ko
mandos žaidėjai pirmą kėlinį akcentuo
dami gynybą visiškai neskyrė dėmesio me
timams, bandė mesti iš po krepšio. Antrą 
kėlinį mūsiškiams visiškai nekritp, dingo 
kovingumas. Aklimatizacijos periodas vis 
dėlto ilgas, o krepšininkai į Australiją atvyko 
kartu su visais sportininkais, iki varžybų 
pradžios likus dviems savaitėms. Kraifc 
ninku turnyras ilgai, žaidėjams būttį ou'vę 
sunku Australijoje išbūtipu'santromenešto. 

^Žaidimuose būna dienų, %add nešneka, bet 
atsiranda vienas kitas ly&'nsjlairis'j’išiėrh- 
pia” rungtynes. Tačiau šįkart jų komandoje 
neatsirado. Matyt visų žaidėjų būklė yra 
panaši. Italai po pergalės neslėgę,savo 
džiaugsmo, jie buvo labai Idimirigi.'^jiusiš- 
kių pralaimėjimas - nėra tragiškas dalykas, 
varžybos tik prasideda, yra visos galimybės 
pogrupyje pasidalinti pirma antra vietomis. 
Tačiau neturime pralaimėti kiniečiams, 
prancūzams ir Naujosios Zelandijos krepši
ninkams. Mūsų krepšinio mokykla yra ge
rokai galingesnė. Jeigu minėtų varžovų 
nesugebėsime įveikti - matyt neteisinga 
linkme buvo rengtasi olimpinėms žaidy
nėms. ”

Jau paaiškėjo, kad moterų dviračių 
grupinėse lenktynėse rungtyniaus Diana 
Žiliūtė, Edita Pučinskaitė ir Rasa F*olike- 
vičiūtė. Atsargine tapo Jolanta Pbtikevi- 
čiūtė. ‘ ....

i coįbdoųiBO ■ r
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Žiūrėkite paskutinius Olimpiados įvykius ir uždarymo ceremoniją 
per didelį ekraną (uždarymo ceremonijos transliacija prasidės 6 vai vakaro) 

Klausykit muzikos ir vaišinkitės tarptautiniais patiekalais 
Melboumo Lietuvių Namuose

Sekmadienį, Spalio 1 d. nuo 12 valandos. Kaina $10 asmeniui. 
Pastaba: ŠĮ sekmadieni įparastų $5 pietų NEBUS.

Norintieji užsisakyti vietas, prašome skambinti:
Rūtąi Lansell (koordinatorė) tel: 9853 6843, Melisai Savickaitei (mobilus) tel. 
0410 636 316, Gabrielei Staugaitytei - Lietuvių Namų bare, sekmadieniais 
Užsisakydami vietas iš anksto, garantuotai gausite geriausias vietas žiūrėti 
Olimpiadą, vėliau užsisakę asmenys bus pasodinti kitoje salėje (jei pritrūks vietų 
bare). Visos pajamos nuo šių pietų bus skirtos paremti Australijos jaunimo 
atstovus X-Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese (2000 gruodžio mėn.). X-PLJK 
ruošos komitetas kviečia visus dalyvauti šiuose specialiuose pietuose ir dėkoja 
už Jūsų paramą.

“See the final Olympic events and the Closing Ceremony on the Big Screen” 
Enjoy an International buffet lunch and music at

Melbourne Lithuanian House
Sunday, October 1** 2000 from 12 midday. Cost: $10 per head.

Note: $5 meals will NOT be available today
BOOKINGS: Ruta Lansell (co-ordinator)- telephone 9853 6843, Melisa 
Savickas- mobile 0410 636 316, Gabriele Staugaitis - in person at the bar at 
Lithuanian House, on Sundays.
Reserve early to ensure a good seat for Olympic viewing in the bar- late bookings 
will be seated in the other hall once the bar has filled. Proceeds from funds 

.raised at this event are to support the Delegates from Australia at the X-PUK 
in December this year. X-PLJK organizing committee invites all to attend an 
unique event and thanks you for your support.

| Pranešimas Geelongo lietuviams
Š. m. spalio 22 dieną (sekmadienį), 2 vai. p.p. šaukiamas ALB Geelongo 

| Apylinkės Bendruomenės Inc. visuotinis metinis narių susirinkimas, kuris įvyks 
j Lietuvių Namuose, Pettitt Park Narių registracija prasidės 1 vaL p. p. Kviečiame 
| visus narius atvykti laiku, tačiau nesusirinkus pilnam narių kvorumui, numatytas 
i susirinkimas prasidės 30 min. vėliau ir bus laikomas teisėtu.
■ Susirinkimo dienotvarkė:
* 1. Susirinkimo atidarymas.
į 2. Prezidiumo kvietimas.

3. Mandatų Komisijos rinkimai.
? 4. Darbotvarkės papildymai ir tvirtinimas.
j 5. Praėjusio visuotino narių susirinkimo protokolo skaitymas.
’ 6. Pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) Kontrolės Komisijos.
| 7. Lietuviškų organizacijų pranešimai.
' 8. Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas.

9. Atstovų į ALB Krašto Tarybos suvažiavimą rinkimai.
10. Klausimai ir sumanymai.

= 11. Susirinkimo uždarymas.
' Kviečiame visus Geelongo apylinkės lietuvius atvykti. Bendruomenės narių
* dalyvavimas būtinas. Prašome narius susimokėti nario mokestį.
* ALB Geelongo Apylinkės Lietuvių Bendruomenės Ine. Valdyba

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

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962
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Nuo rugsėjo 14 <L iki rugsėjo 30 d. Klubas dirbs nuo 10 vai. ryto. 
Valgykla veiks kiekvieną dieną nuo 10 vaL ryto

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.oo vai
LINKSMOJI VALANDA
Visi gėrimai - tik už pusę kainos

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

Bilietai $10

Šeštadienį, rugsėjo 30 d. 730 vai.

KLUBO OLIMPINĖ VAKARU5KA
Gros geras orkestras Bilietai $ 15.

JEI NEAPLANKEI LIETUVIŲ KLUBO — 
NEBUVAI SYDNĖJUJE

DĖMESIO! ATSTOVŲ RINKIMAI
Pranešame, kad sekmadienį, spalio 8 d., 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių 

Namuose yra šaukiamas ALB Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas, kurio metu 
bus renkami 9 (devyni) atstovai į metų gale vyksiantį ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimą.

Dienotvarkė: 1. Apylinkės Valdybos Pirmininko pranešimas.
2. Diskusijos, kiti reikalai.
3. Atstovų rinkimai.

Šalia Apylinkės išrinktų atstovų, į ALB Krašto Tarybą ex officio įeina 
Apylinkės Valdybos Pirmininkas ir iš Sydnėjaus: Krašto Kontrolės Komisijos 
Pirmininkas ir LB Spaudos Sąjungos Pirmininkas.

ALB Krašto Tarybos suvažiavimas įvyks gruodžio 28, 29, 30 dienomis, 
Australijos Lietuvių Dienų metu. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Aukos “M. P.” 1
Z. Adickienė $15.00

J. Simaitis NSW $50.00 R. Glaubertas ACT $ 7.50
dr. V. Barkus NSW $50.00 L. Miliauskas NSW $ 3.00
B. Viduolis NSW $45.00 S. Starinskienė SA $ 7.50
R. Platkauskienė OLD $ 5.00 R. Lokienė NSW $ 7.50
Mrs. G. Aras NSW $10.00 Nuoširdus ačiū visiems aukotojams
M. Radzevičienė NSW $ 5.00 “Musų Pastogės” administracija

Skubus atsišaukimas į buvusius Vietinės rinktinės karius
Šių metų balandžio 8 d. Vilniaus miesto Rotušėje 100 buvusių Vietinės Rinktinės 

karių buvo apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų - savanorių medaliais. Iš LKVS 
Centro valdybos pavėluotai gautas pranešimas, kad pagal Prezidento dekretą ir 
Lietuvos Vyriausybės įstatymą (1997 m sausio mėn. 23 d. Nr. VIII-97) Vietinės Rinkti
nės kariams suteikiamas kario - savanorio statusas. Tai galioja ir užsienyje gyvenan
tiems. Deja, mes buvome nepastebėti.

Labai skubiai kreipiuosi į buvusius Vietinės Rinktinės karius ir prašau atsiliepti. 
Iki spalio 3 d. reikia pristatyti jūsų duomenis LKVS “Ramovė” Centro Valdybai 
Amerikoje. Yra paruošti asmens žinių lapai, kuriuos galite gauti pas Sydnėjaus 
ramovėnų skyriaus pirmininką Antaną Kramilių, teL 9727 3131. Tai liečia visus 
“plechavičiukus”, gyvenančius NSW valstijoje. Laukiu jūsų skambučio.

Antanas Kramilius,
LKV Sąjungos “Ramovė” Sydney skyriaus pirmininkas

Lietuvos spaudos skaitytojams:
Pranešu, kad priimu sekančių metų pranumeratą už “Karį” (AUS $110), 

“Lithuanian Weekly” (anglų kalba, AUS $ 60) ir “Lithuania in the World” (dvimėne- 
sinis žurnalas anglų kalba AUS $100). Čekius adresuoti laikraščių vardu ir atsiųsti A. 
Kramiliui adresu: 83 Queen Street, Canley Heights, NSW, 2166.

A. Kramilius, Leidinių atstovas Australijoje

< Jaunimo stovykla *
J Sporto klubas “Vytis” organizuoja jaunimo stovyklą (ne vien klubo nariams). ■ 
I Stovykla įvyks Mylor Recreation Centre nuo rugsėjo 30 iki spalio 2 dienos. I 
i Stovyklos programa: įvairus sportas, video vakaras ir karioke vakaras. 1

Jaunuoliai norintys atvykti į stovyklą prašomi skambinti Aldonai Bagušaus- | 
| kienei teL: 8337 3621, mobilus teL: 0403 000 636 arba Irenai Petkūnaitei teL: | 
| 8288 7597, arba Krys Delisio teL: 8323 9551. įj

“Kengūrų ir Koalų pašonėje” knygos išleidimui Sydnėjaus lietuviai aukojo: 
$200 - V. Patašius; $50 - A. ir S. Montvilai; po $20 - E. Jonaitienė, V. ir J. Šliteriai,

I. ir N. Venclovai; $15 - V G. Bakaitis; po $10 - dr. V. Barkienė, L ir A. Dudaičiai, N. 
Vaičiurgytė, B. ir V. Vaitkai, A. Virgininkienė; po $5 - D. Jancy, O. Storpirštienė, R. 
ir R. Zakarevičiai.

Knygos išleidimui taip pat aukojo: $2 000 - Australijos Lietuvių Fondas; po $100 
- J. ir A. Jankevičiai, P. ir D. Jokūbaičiai, B. ir G. Kymantai; po $50 - M. ir F. Borumai 
(Canberra), J. Balčiūnas, A. Raudys, (60), kun. J. Petrauskas; $10 - D. Sparvelienė.

Aukojusiems širdingai dėkojame. / VAJAUS komitetas
Mieli tautiečiai, nuo VAJAUS paskelbimo dienos iki šios dienos jau yra suaukota 

$11 010.59, kurie yra TALKOJE, sąskaita 9307. Kad turėtume pakankamą sumą 
knygos išleidimui, dar reikalinga 6 000 dolerių suma. VAJAUS komitetas nenuleidžia 
rankų — kviečia dar neaukojusius tautiečius nors ir maža auka prisidėti prie knygos 
išleidimo, prie šių tautiečių, kurių dėka buvo surinkta ši graži suma.

- . /________________________________ VAJAUS komitetas
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Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją pavaduoja Dalia Donielienė.
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