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DIJKAI
Viso pasaulio 

lietuvius vėl nudžiu
gino žinia, kad an
tras Lietuvos spor
tininkas Sydnėjuje 
tapo olimpiniu čem
pionu.

Pirmadienį, rug
sėjo 25 d., Lietuvos 
olimpinė viltis - 28 
metų vilnietis Virgi

lijus Alekna penktu bandymu nusviedė 
diską 69.30 m ir iškovojo aukso medalį. 
Iš profesijos Virgilijus yra policijos kari
ninkas, kartu mokosi Kauno kūno kul
tūros akademijoje. Pirmieji treneriai - 
Algis Mykolaitis, Gintautas Simanynas.

1997 m. Pasaulio čempionate Virgi
lijus buvo antras;1998 m. Pasaulio Taurės 
varžybose - pirmas, Europos čempionate 
- trečias; 1999 m. Auksinės Lygos - 
antras. Geriausias Virgilijaus Aleknos 
rezultatas pasiektas 2000 metais, kai 
diskas nuskriejo 73.88 m.

Plačiau - psl. 7

Lietuvos įvykių apžvalga
Saulius Varnas

Pagerbtas aukų atminimas
Penktadienį, Lietuvos žydų genocido 

atminties dienos - rugsėjo 23-osios - išva
karėse, Panerių memoriale prie Vilniaus 
surengtos gedulo apeigos, skirtos pagerb
ti 70 000 ten nužudytų per Antrąjį pasau
linį karą žydų atminimą. Minėjime daly
vavo aukščiausi Lietuvos vadovai - Prezi
dentas Valdas Adamkus, Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsbergis, premjeras An
drius Kubilius, taip pat Izraelio ambasa
dos Baltijos valstybėse reikalų patikėtinė 
Ronit Ben Dor, žydų bendruomenės na
riai. Atiduodama pagarbą aukoms, pro 
Panerių memorialą pražygiavo Lietuvos 
kariuomenės reprezentacinė garbės sar
gybos kuopa. Gedulingas ceremonialas 
vyko prie paminklo, atidengto 1991 m. 
birželio 8 d. Minėjimą pradėjęs Vilniaus 
Šalomo Aleichemo vidurinės mokyklos 
mokinių choras atliko geto kalinių dainą 
“Niekada nesakyk, kad eini paskutiniuo
ju keliu”. Į gausiai susirinkusius kreipėsi 
Prez. VAdamkus. Jis paragino Lietuvos 
visuomenę negražinti ir nenutylėti istori
nės tiesos, o kurti atvirą ir brandžią de
mokratinę valstybę. “Susirinkome prie 
Panerių memorialo vedami atminties, savo 
pilietinės bei žmogiškosios pareigos. 
Susirinkome, kad dar kartą prisimintume 
žydų kilmės Lietuvos piliečių tragediją, kad 
nulenktume galvas genocido aukų atmi
nimui. Kad dar kartą patvirtintume Lie
tuvos piliečių nuostatą mokytis iš klaidų ir 
siekti atvirumo”, kalbėjo Prezidentas.

Jis sakė, kad negalima leisti, jog 
žmonių bendravimą slėgtų ir iškreiptų 
nutylimi nusikaltimai, neišsakytos nuo
skaudos, dviprasmiški nutylėjimai. 
“Negalime leisti, kad mūsų valstybės ženklu

LIETUVOJ IRKLUOTOJOM/

Olimpiniame kaimelyje. Iš kairės: Algirdas Arelis (treneris), Kris
tina Poplavskaja, LR Prez. Valdas Adamkus, Birutė Šakickienė.

“Gaila, kad 
nefinišavome an
tros - visai ne
daug trūko, kad 
pralenktume 
olandės’’, - po 
finalinio porinių 
dviviečių plau
kimo sakė vil
nietė Kristina 
Poplavskaja. Iki 
sidabro medalių 
Lietuvos irk
luotojoms pri
stigo 1.25 sek.

Dviviečių 
įgulų finale lie
tuvaitės beveik 
visą distanciją 
(2000 m) plaukė
ketvirtos, atsilikdamos ir nuo JAV įgulos, 
kuri labai galingai startavo. Tik paskuti
niuose 500 m lietuvės spurtavo. Čempio
nėmis tapusios vokietės distanciją įveikė 
per 6.55,44 min., antrą vietą užėmusios 
olandės trasoje užtruko 7.00,36 min., o 
lietuvės - 7.00,36 min. Ketvirtoje vietoje 
likusios amerikietes mūsiškės aplenkė 
0.90 sekundės.

taptų praeities chimeros. Lietuvą turime 
auginti kaip atvirą visuomenę, kaip bran
džią demokratinę valstybę, kurioje skirtingų 
kultūrų, skirtingų tradicijų žmones visada 
jungs tarpusavio atjauta ir supratimas”, - 
teigė Lietuvos vadovas. Žodį Panerių 
memoriale tarė Vyriausybės vadovas A 
Kubilius. Jis “klaida” pavadino Seimo 
priimtą, nors vėliau ir įšaldytą įstatymą, 
kuris įžeidė žydų bendruomenę ir išpro
vokavo tarptautinį skandalą. "Turime 
pripažinti, kad birželio 23-osios dienos su
kilimo ir laikinosios Vyriausybės dokumen
tų svarstymas buvo klaida, nesusipratimas 
ir neatsakingo, supaprastinto požiūrio į 
komplikuotą Lietuvos istorijos periodą 
pavyzdys”, - teigė premjeras. Ministras 
pirmininkas kalbėjo apie Lietuvos Seimo 
rugsėjo 12 d. sprendimą pripažinti Lie
tuvos valstybės aktu 1941 m. birželio 23 
dienos sukilėlių vyriausybės deklaraciją 
dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 
Birželio sukilimas kelia asociacijų su žy
dų pogromais Lietuvoje, nes tomis dieno
mis, iš Lietuvos traukiantis okupacinei 
sovietų kariuomenei ir artėjant nacių Vo
kietijos pajėgoms, Kaune buvo nužudyta 
kelios dešimtys žydų. Šis įvykis vertina
mas kaip Lietuvos žydų naikinimo An
trajame pasauliniame kare pradžia.

Seimo Pirm. Vytautas Landsbergis, 
BNS paklaustas, kokių minčių jam kyla 
minit žydų genocido dieną, atsakė, jog 
“diena, kuri žymi šimtų tūkstančių Lie
tuvos piliečių žiaurų išžudymą dėl jų kil
mės, turi būti gilaus apmąstymo ženklas ne 
vienai dienai, bet kiekvienai dienai: žmonės 
pasiskirsto ne pagal tautą ir tikėjimą, o 
pagal atjautimą arba žiaurumą ”. “Kas tada 
įvyko - nepasikartos, jeigu bus visuotinai

Lietuvaitės startavo kiek lėtokai, ta
čiau vis didino tempą, o paskutinę atkar
pą įveikė greičiausiai iš visų dalyvių. Įvei
kus 500 m, B.Šakickienė ir KPOplavskaja 
buvo trečioje vietoje, nes olandės irgi dar 
nebuvo įsibėgėjusios. Tačiau pusiaukelė
je jos pralenkė mūsiškes. Nuo amerikie
čių lietuvės buvo atsilikusios jau 3.3 sek. 
Likus paskutiniams 500 m, padėtis nepa-

DAR VIENAI BRONZOJ MEDALI/
Antradienį, rug

sėjo 26 d., moterų 
dviračių plento gru
pinėse lenktynėse 
Diana Žiliūtė finiša
vo trečia, iškovoda
ma Lietuvai jau ket
virtąjį medalį Syd
nėjaus Olimpiadoje.

24 metų panevė
žietę Dianą treniruoja Valerijus Kono

įveikti neapykanta ir nežmoniškumas. Visi 
turime to siekti visose šalyse”, - sakė V. 
Landsbergis. 1992 m Lietuvos Seimas 
rugsėjo 23-ąją paskelbė žydų genocido 
diena. Ši data siejama su visišku Vilniaus 
geto sunaikinimu 1943 m Šiemet pirmą 
kartą žydų genocido diena bus minirųa ir 
visose Lietuvos ambasadose užsienyje.

Laiškas Izraelio Kneseto vadovui
Seimo Pirmininkas Vytautas Lands

bergis informavo Izraelio parlamento va
dovą apie tai, kad Seimas “įšaldė” tarp
tautinį skandalą sukėlusį įstatymą dėl 
1941 m Lietuvos laikinosios vyriausybės 
deklaracijos. Laiške Izraelio Kneseto 
pirmininkui Avrahamui Burgui V. Lands
bergis teigia, kad minėtojo įstatymo jis 
nepasirašė ir neperdavė pasirašyti Lietu
vos Prezidentui. “Tai reiškia, jog įstatymo 
nėra. Jis nepriimtas ir nebus priimtas”, 
rašoma V.Landsbergio laiške. To paties 
turinio V.Landsbergio laiškas nusiųstas 
Europos žydų kongreso gen. sekretoriui 
Serge Cwajgenbaumui ir Lietuvos amba
sadai Vašingtone. V.Landsbergio žingsnis 
byloja apie dramatiškas pastangas išgel
bėti nuo tarptautinio boikoto ir žlugimo 
spalio pradžioje Vilniuje rengiamą tarp
tautinį forumą dėl nacių išgrobstytų žydų 
kultūros vertybių grąžinimo. Dėl šio įsta
tymo priėmimo įtakingas Europos žydų

- BRONZA
sikeitė - vokietės jau turėjo didžiulę pers
varą, amerikietės tvirtai laikėsi antros. 
Lietuvės buvo atsilikusios nuo olandžių 
1.17 sek., o amerikietės pralaimėjo net 
4.01 s.

Vis dėlto lietuvaitės surado savyje jėgų 
lemiamam spurtui. Pasak specialaus 
ELTA korespondento Sydnėjuje Gintaro 
Nenartavičiaus, žvelgiant nuo kranto jau 
matėsi, kad mūsiškių yriai stipresni, o 
amerikietės silpsta. Olandės vis dėlto 
išlaikė savo tempą ir nesileido paveja
mos. KPoplavskaja prisipažino, kad pir
mojoje distancijos pusėje joms labai nesi
sekė - du kartus prarado ritmą. Sunkiau
sia buvo pusiaukelėje, kai išvis atsirado 
abejonių, ar taps prizininkėmis. Iš kur 
atsirado jėgų? “Kai pakvimpa medaliais, 
finišas arti - pasakai sau, kad gali tai pa
daryti Juk buvo likę tik 200yrių, paskutinis 
startas šį sezoną, todėl atidavėme viską”,
- pasakojo B.Šakickienė.

Sydnėjaus Olimpiadoje iškovoti bron
zos medaliai - aukščiausias B.Šakickienės 
ir KPoplavskajos, kurios drauge irkluoja 
nuo 1997 m., pasiekimas. Šiemet jos yra 
iškovojusios antrąją vietą pasaulio taurės 
varžybose, o pernai pasaulio čempionate 
Kanadoje užėmė ketvirtąją vietą.

valovas. Pirmas treneris Zigmas Šniūre- 
vičius. 1998 Diana Žiliūtė pasaulio pir
menybėse užėmė pirmą vietą; 1999 pa
saulio pirmenybėse buvo trečia; 1999 lai
mėjo Tour de France.

Diana mėgsta skaityti, vairuoti maši
ną, gaminti maistą, domisi filosofija.

Dviratininkės turėjo įveikti ilgą 119.7 
km distanciją - septynis ratus po 17.1 km. 
Lenktynės vyko šaltu ir vėjuotu oru, ly
jant lietui. Plačiau - psL7 

kongresas (EŽK) pagrasino boikotuoti 
spalį rengiamą Vilniaus forumą, kuriame 
ketinama diskutuoti apie Antrajame pa
sauliniame kare išgrobstytas žydų kultū
rines vertybes. Kaip rašoma EŽK pareiš
kime, “Lietuvos parlamento rugsėjo 12 d 
priimtas įstatymas, reabilituojantis de facto 
pronacišką 1941 m. birželio Lietuvos vy
riausybę, yra gėda valstybei - kandidatei į 
Europos Sąjungą”.

Sėkmė rinkimuose
Jeigu Seimo rinkimai vyktų šį sek

madienį, sėkmė labiausiai lydėtų Naująją 
sąjungą (socialliberalus). Kaip rodo vi
suomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 
centro “ Vilmorus” atlikta apklausa, kurią 
skelbia dienraštis “IJetuvos rytas”, už Ar
tūro Paulausko vadovaujamą Naująją 
sąjungą balsuotų 30.3% turinčių nuomo
nę respondentų (arba 23.6% visų respon
dentų). Anot “Vilmorus” ekspertų, turin
čiųjų nuomonę respondentų simpatijų 
politinėms partijoms duomenys geriau 
atspindi galimą balsų už partijas išsidės
tymą rinkimų dieną, negu visų respon
dentų duomenys. Remiantis tyrimo rezul
tatais, už Algirdo Brazausko socialde
mokratinę koaliciją “Veikime kartu” 
balsuotų 21.9% turinčių nuomonę res
pondentų. Toliau eina Lietuvos liberalų
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Pramoninkai remia “Centrą”
Andrė Srėbalienė, Aurimas Drižins
Rugsėjo 19 d. valdybos posėdyje Lie

tuvos pramoninkų konfederacija (LPK) 
nusprendė Seimo rinkiniuose remti cen
tristinės pakraipos politines sąjungas ir 
partijas. Taip pat konfederacijai priklau
sančios įmonės paragintos paremti “Nau
jąją politiką” išpažįstančias partijas. Nors 
apie konkrečias pinigų sumas, skiriamas 
politinėms partijoms, šiame posėdyje ne
buvo kalbama, “Lietuvos aidas” sužinojo 
apytiksles sumas, kurias stambiausios 
Lietuvos pramonės bei verslo grupės skirs 
partijoms remti. Didžiausią sumą - neto
li pusės milijono litų - Bronislovas Lubys 
sumokės A-Paulausko vadovaujiemiems 
socialliberalams. Mažesnės sumos - po 
300 000 - 400 000 litų nubyrės centristams 
ir liberalams. Dar mažesnės sumos, sie
kiančios kelias dešimtis tūkstančių litų - 
mažesnėms partijoms, tame tarpe ir Tė
vynės sąjungai. Partijas rems B.Lubiui 
priklausanti verslo imperija - daugiausia 
įmonės KLASCO bei “Achema”.

Tačiau, “Lietuvos aido” šaltinių duo
menimis, B.Lubys per šiuos rinkimus ne
bus didžiausias politinių partijų rėmėjas 
-pagal savo dosnumą politikams jį turėtų 
pralenkti Klaipėdoje esanti “Vakarų Lie
tuvos pramonės ir finansų korporacija”. 
Ši verslo struktūra mes į rinkimus keletą 
milijonų litų, ir liūto dalis šių pinigų taip 
pat turėtų atitekti A.Paulausko vadovau
jamai partijai. Trečias didžiausias politikų 
sponsorius - Kaune esantis koncernas 
SBA, kuris taip pat nusiteikęs daugiausia 
remti centro bei liberalų partijas.

Tačiau LPK posėdyje apie pinigus ne
buvo kalbama. “Esam margi kaip geniai - 
išpažįstame įvairias politines tikybas. Kai 
kurios mūsų firmos Seimo rinkimuose 
rems po kelias partijas, nes mano tai esant 
teisinga", - sakė Lietuvos pramoninkų 
konfederacijos viceprezidentas Mykolas 
Aleliūnas. Vakar LPK valdyba priėmė 
kreipimąsi, kuriame rašoma, jog ‘‘vietinės 
pramonės darbuotojus, visus visuomenės 
piliečius kviečiame aktyviai dalyvauti ren
kant naują Seimą ir paremti centristinės

pakraipos politines sąjungas ir partijas”.
Pasak M.Aleliūno, PLK užsakymu 

“Baltijos tyrimai” atliko visų pagrindinių 
partijų (Centro sąjungos, Naujosios są
jungos, Socialliberalų, Liberalų sąjungos, 
Konservatorių ir kt) programų analizę. 
Būtent ši analizė parodė, kad naujosios 
politikos atstovų programos labiausiai 
atitinka pramoninkų požiūrį į ekonomi
kos vystymąsi. Buvo tiriamos politinių 
grupių nuostatos dėl nuosavybės santykių 
valstybėje, valstybės valdymo, investicijų, 
pinigų politikos, darbo santykių ir kitų 
sričių. Anot pramoninkų, Lietuvoje turė
tų būti pradėtos įgyvendinti naująją poli
tiką deklaruojančių politinių grupių prog
ramos, nes reikia “pakeisti valstybės vys
tymosi būdą”, o krašto politinę atmosferą 
iš supriešinančios paversti kuriančiąją.

Pasak konfederacijos prezidento B. 
Lubio, su partijomis nebus sudaromos jo
kios sutartys, kaip buvo 1996 m., kai pra
moninkai pasirašė memorandumą su 
konservatorių partija. “Mes nusprendėme 
remti programas. Kreipsimės į rinkėjus, kad 
paremtų partijas, kurių programos yra ar
čiausiai pramoninkų požiūrio į ūkio vys
tymą”, -po posėdžio žurnalistams kalbėjo 
B.Lubys. (“Lietuvos aidas” 2000.09.20)

Lietuvos Įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
sąjunga (9.9%), Tėvynės sąjunga (Lietu
vos konservatoriai) (9.0%), Centro sąjun
ga (6.9%) ir Valstiečių partija (6.3%). 
Kitos partijos neperžengtų privalomojo 
5% rinkimų balsų slenksčio. Remiantis 
kitais visuomenės nuomonės tyrimais, 
populiariausios prieš rinkimus politinės 
jėgos taip pat yra Naujoji sąjunga ir A. 
Brazausko socialdemokratinė koalicija.

OECD atstovas žada Lietuvai 
narystę organizacijoje

Vilniuje viešintis įtakingos Ekonomi
nio bendradarbiavimo ir plėtros organi
zacijos (OECD) vienas vadovų pripažino 
Lietuvos politinę ir ekonominę pažangą 
bei patvirtino, jog Lietuva bus pakviesta 
tapti šios organizacijos nare. Po susiti
kimo su Prezidentu Valdu Adamkumi 
OECD gen. sekretoriaus pavaduotojas 
Seiichi Kondo sakė žurnalistams, kad 
Lietuvos išsivystymo lygis dabar “artimas 
OECD šalims”. “Esu tikras, kad Lietuva 
bus pakviesta tapti organizacijos nare, ji 
yra pirmoje narystės siekiančių valstybių 
grupėje”, - pažymėjo S. Kondo. Pasak jo, 
OECD nėra nustačiusi konkrečių kri
terijų ar reikalavimų šalims kandidatėms. 
Žiūrima į jų demokratijos, rinkos ekono
mikos lygį, žmogaus teisių apsaugą.

Ketina pažaboti savivalę
Valdžios institucijoms privačių asme

nų atžvilgiu draudžiama viskas, kas nėra 
leidžiama įstatymais,-tokia nuostata yra 
įrašyta Viešojo administravimo įstatymo
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pataisose, kurioms trečiadienį pritarė 
Vyriausybė. Kaip praneša ELTA, įstaty
mo pataisomis siekiama pažaboti valdi
ninkų savivalę ir korupciją. Įstatymo pa
taisomis taip pat siekiama apriboti admi
nistracines galias - griežtai reglamentuoti 
kontrolės institucijų veiklą, užkirsti kelią 
galimiems kontrolierių piktnaudžiavi
mams, taip pat padaryti kontrolierių 
veiklą skaidresnę ir viešesnę. Pasak Vy
riausybės spaudos tarnybos, priėmus nu
matytas pataisas, įteisinamas kontrolierių 
darbo planavimas - nebus galima vykdyti 
įvairių neplaninių ir netikslingų ūkio sub
jektų patikrinimų. Numatytos griežtesnės 
kontrolės akto pildymo taisyklės. Kas 
penkeri metai, apibendrinus patirtį, kon
trolės institucijos turės atnaujinti darbo 
metodus. Bus viešai skelbiamos kontrolės 
institucijų ataskaitos parodant nuveiktų 
darbų apimtį, nustatytus pažeidimus, 
priemones jiems pašalinti.

Partijos prisijungia prie rektorių 
konferencijos memorandumo 

Dvi partijos - Lietuvos centro sąjunga
(LCS) ir Nuosaikiųjų konservatorių są
junga (NKS) - trečiadienį prisijungė prie 
Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių kon
ferencijos memorandumo, įpareigojančio 
didinti išlaidas mokslui ir studijoms. Šį 
memorandumą praėjusią savaitę pirmoji 
pasirašė A.Brazausko socialdemokratinė 
koalicija, vėliau prie jos prisijungė Lie
tuvos liberalų sąjunga. Memorandumas 
įpareigoja siekti, kad valstybės skiriamos 
lėšos mokslui ir studijoms būtų palaips-

Vytautas Patašius

♦ Rugsėjo 19 d. Lenkijos Valstybinio 
Muziejaus Poznanės skyriaus tarnautojai 
apsižiūrėjo, kad vietoje garsaus prancūzų 
dailininko Claude Monet tapyto paveiks
lo kabo tik jo kopija. Pavogtas kūrinys 
“Pourville paplūdimys” buvo įkainuotas 
beveik dvejais milijonais australiškų do
lerių valiuta.
♦ Filipinų kariuomenė tęsia musulmo
nų sukilėlių puolimą Jolo saloje. Rugsėjo 
20 d. išgelbėti abu prancūzai žurnalistai, 
Abu Sayyaf paimti įkaitais liepos mėnesį. 
Sukilėlių rankose tebėra 17 įkaitų, jų tar
pe vienas amerikietis, vedęs Abu Sayyaf 
pusseserę. Jis paimtas įkaitu, kai susi
ginčijo su sukilėlių vadu.
♦ Filipinų karinės vadovybės pareiški
mu, nukauti 60 musulmonų sukilėlių Jolo 
saloje, o virš 12 000 salos gyventojų eva
kuoti į pabėgėlių stovyklas.
♦ Rugsėjo 20 d. vėlai vakare Londono 
miesto centre teroristai iššovė rusų gamy
bos prieštankinę raketą į pastatą, kuriame 
yra įsikūręs Didžiosios Britanijos žval
gybos štabas (MI 6). Raketa pataikė į 
žvalgybos būstinę, bet nepajėgė pramušti 
sienos, nepadarė nuostolių. Įtariama airių 
teroristų grupė, nesilaikanti pernai pasi
rašyto susitarimo, turėjusio užbaigti kivir
čus dėl šiaurinės Airijos statuso.
♦ Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jung
tinių Tautų spaudžiama, Indonezijos vy
riausybė rugsėjo 20 d. įsakė Vakarų Ti- 
moro milicijai nusiginkluoti. Visi ginklai 
turi būti atiduoti policijai iki rugsėjo 25 
d. Grąžinta daug ginklų, jų grąžinimo 
terminas pratęstas iki rugsėjo 27 d.
♦ Rugsėjo 24 d. Indonezijos viceprezi
dentė Megawati Sukarnoputri apsilankė

Vakarų Timore, vietoje pamatyti kaip 
vyksta milicijos nusiginklavimo procesas. 
Jai atsisakius pasikalbėti su milicijos va
dais, šie pareikalavo jiems gražinti gink
lus. Bandyta, nors nesėkmingai, jėga atsi
imti ginklus iš policijos.
♦ Aukštos įtampos elektros laidai seniai 
įtariami esą vėžio susirgimų priežastimi, 
bet visi ligšioliniai tyrimai nerado tiesio
ginio ryšio tarp vėžio ir elektros srovės. 
Vėliausi Bristolio Universiteto Anglijoje 
tyrimų duomenys duota pagrindo manyti, 
kad rastas logiškas ryšys. Automobilių iš
metamos dujos, turinčios karcinogenų, 
aukštos įtampos laidų kaimynystėje yra 
elektrizuojamos ir limpa prie plaučių, kai 
įkvepiamos.
♦ Vatikanas planuoja spalio 1 d. kano
nizuoti 120 kiniečių kankinių: dėl tikėjimo 
išžudytų kiniečių katalikų, kunigų, vie
nuolių ir misijonierių. Dauguma jų buvo 
išžudyti per “boksininkų” sukilimą 1900 
metais, kiti dar anksčiau. Kinijos vyriau
sybė bando paveikti Vatikaną, kad būtų 
atsisakyta nuo kanonizavimo, ar bent bū
tų pakeista data, kuri sutampanti su ki
niečių švente. Dabartinė Kinijos vyriau
sybė žiūri į 1900 metų “boksininkų” suki
lėlius kaip į didvyrius. Vatikano pareiš
kimu, spalio 1 d. parinkta šv. Teresės iš 
Lisieux garbei, o visi kankiniai žuvo prieš 
1930 metus, todėl tai neturėtų liesti 
komunistinės Kinijos Vyriausybės.
♦ Įvairios pelėsių rūšys užpuolė Kinijos 
istorijos paminklą -1974 metais surastas 
ir iškastas karių statulas. Iš 7 000 atrastų 
terracotta statulų, apie 1 400 užkrėstos. 
Kiniečių delegacija lankėsi Belgijoje pasi
mokyti statulų konservacijos metodų.

niui padidintos iki 1.3% bendrojo vidaus 
produkto (BVP). Dabar šioms išlaidoms 
skiriama apie 0.6% BVP. Memorandume 
skelbiama, kad aukštojo mokslo studijos, 
moksliniai tyrimai ir informacinės tech
nologijos yra valstybės prioritetas, be ku
rio neįmanoma pažanga ir ateitis.
Liberalai ieško degalų kainų šalyje 

augimo priežasčių
Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) kri

tiškai vertina monopolizuotą Lietuvos 
naftos rinką. Anot liberalų, JAV ben
drovės “Williams International” valdo
mai “Mažeikių naftai” suteiktas rinkos 
monopolis skatina degalų kainų augimą. 
“Turimepasaulinio lygio naftos operatorių 
ir modernią perdirbimo gamyklą, tačiau 
naftos produktų kainos iš trijų Baltijos ša
lių Lietuvoje didžiausios”, spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį sakė LLS valdybos 
narys Eugenijus Maldeikis. “Praėjo 18 
menesių, o į gamyklą neinvestuotas nė vie
nas doleris iš žadėtų 400-500mln. dolerių. 
Vienintelis bankas - kodiniu pavadinimu 
Lietuvos Vyriausybė - pervedė 44.8 mln. 
dolerių “Mažeikių naftai”. Tačiau šis rezer
vas praktiškai jau išnaudotas”, - kalbėjo 
LLS pirmininkas Rolandas I’aksas. Anot 
liberalų, visuomenė yra “maitinama paža
dais”, kad netrukus bus pasirašyta ilga
laikio naftos tiekimo sutartis. “Vyriau
sybė, valdydama kontrolinį naftos kon
cerno akcijų paketą, neturėtų Ūkti nuo
šalyje. Turi būti diskutuojama su “Mažeikių 
naftos” vadovais ir reikalaujama atsiskai
tyti už vykdomą veiklą”, - mano R.Paksas. 
Pasak T J S valdybos nario Jono Liongino, 
vien per liepą ir rugpjūtį dyzeliniai de
galai Vokietijoje pabrango 0.15 lito už 
litrą, o Lietuvoje - 0.5 lito. “Lietuvoje 
degalų kainų augimas grindžiamas naftos 
produktų kainų kilimu pasaulyje. Tačiau 
Vokietija, kuri, kaip ir Lietuva, vadovaujasi 
Roterdamo naftos biržos duomenimis, to
kios didelės naštos vartotojams neužkelia”, 
-sakė J.Lionginas. “Tada. kai reikia imtis

ryžtingų veiksmų, Vyriausybė šalyje vyks
tančius neigiamus procesus stebi su olim
pine ramybe”, kalbėjo R.Paksas. Per trejus 
metus benzino akcizas išaugo nuo 800 iki 
1210 litų, dyzelinių degalų - nuo 300 iki 
560 litų. “Padėtis tikrai katastrofiška. 
Turime naftos gamyklą, o už dyzelinius 
degalus mokame daugiau nei estai ar 
latviai. Be nuolat deklaruojamo naftos 
produktų pasaulyje brangimo, Lietuvoje 
egzistuoja dar kažkokios slaptos jėgos, 
kurios nulemia dideles degalų kainas", - 
BNS sakė Lietuvos nacionalinės vežėjų 
automobiliais asociacijos “Linaya” prezi
dentas Rimvydas Gradauskas.

Stabdoma “Mažeikių nafta”
Koncernas “Mažeikių nafta” šešta

dienį pradėjo stabdyti naftos perdirbimo 
gamyklą. Sustabdžius pirminį naftos 
perdirbimo įrenginį, bus pradedami pa
ruošiamieji remonto darbai. Giluminio 
naftos perdirbimo įrenginys pradėtas 
stabdyti praėjusį pirmadienį ir dabar jis 
ruošiamas kapitaliniam remontui. Pla
nuojama, kad remonto darbai užtruks 23 
dienas - iki spalio 16 d. Koncerno vado
vai tikina, jog Lietuvos rinka nepajus 
naftos produktų stygiaus. Paskutinį kartą 
kapitalinis remontas “Mažeikių naftoje” 
buvo atliktas 1997-ųjų rudenį. Vėliau 
įmonė buvo tik šiek tiek remontuojama, 
kai sustodavo dėl žaliavos stygiaus.

Varžysis cepelinų valgytojai
Šeštadienį Vilniaus Rotušės aikštėje 

vyks “Lietaus cepelinų šventė - 2000”, 
kurioje varžysis šio tradicinio lietuviško 
patiekalo mėgėjai. Renginį organizuoja 
radijo stotis “lietus” ir lietuviškų patie
kalų restoranas “Marceliukės klėtis”. Ce
pelinų valgytojai varžysis keliose rung
tyse. Jie turės suvalgyti kuo daugiau ce
pelinų iki renginio pabaigos, suvalgyti 
kuo daugiau cepelinų per nustatytą laiką. 
Šį tradicinį patiekalą valgys ir poros-jos 
turės kuo greičiau sumaitinti vienas ki
tam po vieną cepeliną.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
"praėję pcnkcri metai po bausmės atli-Prieš kurį laiką rainiu, kad buvęs 

“Mūsų Pastogės” redaktorius Vincas 
Augustinavičius, dabar gyvenąs Lietuvo
je, ieško “Australijos Lietuvių Metraš
čio” I-jo tomo. Ačiū p. Reginai Lokienei 
iš Warrawang, kuri atsiliepė ir dabar ši 
knyga jau yra pakeliui į Lietuvą. Klubas 
jai dėkingas ir už gana gražų kiekį knygų 
bibliotekai.

Ponai Laugaliai iš Toronto (NSW), 
nežiūrint, kad jie yra reti mūsų Klubo 
lankytojai, pašto pagalba jau peižiūrėjo 
visas “Giminių” juostas. Ačiū jiems už 
gražią asmenišką dovanėlę.

Rugsėjo 20 d. Klubo direktoriai savo 
posėdyje svarstė eilę klausimų:

Metinis susirinkimas numatytas lap
kričio pabaigoje. Jo data priklausys nuo 
revizorių akto baigimo. Atrodo, kad da
bartinis direktorių sąstatas pasikeis. Be 
abejonės, visi supranta, kad šiame darbe 
reikia ne vien energijos. Reikia paaukoti 
ir daug laiko, ir nervų. Paskutinius metus 
turėjome gražų vienetą ir kartu išrėžėme 
nemažą vagą.

Daug pastangų įdėta besiruošiant 
Olimpiadai. Tikėtasi, kad atvykę lietuviai 
- tiek sportininkai, tiek svečiai - dažniau 
aplankys mūsų “pilį”. Deja, mūsų “sapnų 
debesėlis” išsisklaidė.Taigi, sekančiai di
rektorių kadencijai šiuo metu daug kuo 
rūpintis lyg ir nereikėtų, gal tik daugiau 
pagyvinti veiklą. Yra galimybė ir daugiau 
bendrauti Užkalbinti estai po Olimpinių 
žaidynių sutiko užsukti kalbėtis. Nors 
nedidelė, bet pradžia yra.

Kyla klausimas, kas gali būti direkto
riais? Ne jaunesnis kaip 18 metų. Jei 
senesnis nei 72 metų, turi gauti daugiau 
negu 75% balsų iš balsavusių narių. As
muo nesantis bankrote. Teisme neapkal
tintas dėl reklamavimo, įsteigimo ar val
dymo bendrovės. Savaime aišku, turi būti 
Klubo narys. Jei buvo baustas, turi būti

Siekiant Lietuvos gerovės
Lietuvos ūkinė-politinė padėtis 1990 - 2000

Jonas P. Kedys 
(Santrauka paskaitos, skaitytos XI-me Pas.

Set. mokslo ir kūrybos simpoziume Vilniuje)

Prieš pradedant svarstyti klausimą 
apie valstybės ūkį, jos gerovę bei nuosmu
kį arba krizę, būtina bent trumpai nusta
tyti, nuo ko ta gerovė ar krizė priklauso. 
Lietuvoje net ir valdančiųjų partijų tarpe 
yra nusistovėjusi pažiūra, jog mes be že
mės ir vandens kitų turtų neturime, todėl 
aukšto gyvenimo lygio pasiekti negalime!

Kad ši pažiūra yra visiškai klaidinga, 
rodo gyvenimo tikrovė. 1998 m. JAV ben
drovė padarė tyrimus apie pasaulio valsty
bių žemės turtus ir rado, kad turtin
giausios žemės turtais yra Rusija, Austra
lija ir Pietų Afrika. Tačiau iš šių 3 valstybių 
tik Australija yra pasiekusi aukštą gyve
nimo lygį. Rusija ir Pietų Afrika yra skur
de. JAV, Vokietija, Šveicarija ir Japonija 
yra labai mažai žemės turtų turinčios, arba 
kaip dvi paskutiniosios, visai jų neturi, 
bet yra pasiekusios nepaprastai aukštą 
gyvenimo Lygį!

Tad kyla klausimas, kur slypi valsty
bės ir tautos gerovė bei kaip ją pasiekti? 
Ieškodami atsakymo, žvelkime į Vokieti
ją. Ji iš žemės turtų turi tik anglies ir šiek 
tiek geležies rūdos. Vokietija pralaimėjo 
abu pasaulinius karus su milžiniškais me
džiagų ir žmonių nuostoliais, bet šiandien 
ji yra vyraujanti ūkinė jėga Europoje ir 
trečioji pasaulyje! Kyla klausimas, kaip ji 
galėjo visa tai pasiekti? Atsakymas yra la
bai paprastas: ji sugebėjo įdiegti savo 
žmonėms ryžtą siekti trijų tikslų: dar
buotis, taupyti, mokslintis (schaffen. spa
wn, lemen).

Dabar meskime žvilgsnį, kaip šie trys 
veiksniai vykdomi jau nepriklausomoje

kimo termino.
Nevenkime atiduoti bent mažą dalį 

savo laiko mūsų lietuviško gyvenimo 
labui. Nebūkime pesimistais, negalvoki
me, kad laikas viską laidoti ir mūsų die
nos nugyventos. Toli gražu...

Negaliu susilaikyti nepaminėjęs, kad 
praėjusio banketo ir kitų su LTOK subu
vimų organizavimas buvo ne visai vykęs, 
nes darbą atliko ne organizacinis komi
tetas, bet paskutinėmis minutėmis - Klu
bo direktoriai. Per tokį trumpą laiką ne 
viską buvo įmanoma tinkamai padaryti, 
todėl nenuostabu, kad susilaukėme nepa
sitenkinimo iš dalyvavusių tarpo. Reikia 
tikėtis, kad ateityje panašiai turbūt 
niekas neorganizuos. Spaudoje buvo mi
nėta ir mano pavardė, kad aš priklausąs 
tam komitetui. Dalyvavau viename 
posėdyje, pakviestas kaip “vakarų pra- 
vedėjas” ir pasisiūliau parašyti to posė
džio protokolą, nors komitetui visai 
nepriklausiau.

Dėl laiko stokos ne vienam direk
toriui į darbą teko įtraukti ir savo antrą
sias puses. Viena iš įspūdingiausių de
talių, sukėlusių man šypsnį, tai buvo ma
tyti Dr. Ramutį Zakarevičių, lankstantį 
servetėles bei dirbantį kitą darbą pagal 
Ramonos instrukcijas. Dirbom, burbė- 
jom, pykomės (keletas iš mūsų buvome 
su temperatūromis). Dar ir šiandien ne
aišku, kaip ant kojų išsilaikė Angonita 
Wallis. Taigi nenuostabu, jei per paskutinį 
posėdį išnagrinėjome visas įvykusias 
klaidas, kad nekartotume jų per sekantį 
Prezidento vizitą. Juk Prezidentas paža
dėjo vėl apsilankyti...

Raginkime draugus stoti į direktorius, 
lankykimės Klube, bandykime tas naujas 
mašinėles, gerkime kavutę, išlenkime ir 
po taurelę. IKI PASIMATYMO KLU
BE! Algis Bučinskas

dabartinėje Lietuvoje ir pradėkime nuo 
- darbuotis.

Darbuotis reiškia gaminti daiktus - 
prekes. Po 10 metų nepriklausomo gy
venimo vidutinis Lietuvos vidaus produk
tas sudaro tik apie 70% sovietinės respub
likos vidaus produkto! Tai įvyko todėl, 
kad mūsų gamybos prekės yra žemos ko
kybės, Vakaruose netinkamos, ojoms pa
gerinti nieko nedaroma. Tam tikslui būti
na išsiųsti į Vakarus kiekvienos gamybos 
šakos atstovus susipažinti su naujais ga
mybos būdais, gal 6-12 mėnesiams.

Antras būtinas reikalavimas Lietuvos 
pramonei - paskatinti geresnių mašinų 
įsigijimą. Jos prisidės prie gamybos pakė
limo ir prekių kokybės.

Sekantis vokiško ūkinio pasiekimo 
požymis yra taupymas. Šis veiksnys yra 
ne tik apleistas, bet ir iš jo plačiu mastu 
tyčiojamasi Pirmiausia, imkime valstybės 
administraciją. Lietuva suskirstyta net į 
56 rajonus įskaitant 12 apskričių. Jų yra 
per daug, pilnai pakaktų 45, nes yra ra
jonų tik su keliolika tūkstančių gyvenyojų. 
Tačiau LDDP vyriausybė papildomai, 
šalia rajonų, Įsteigė dar 10 apskričių, 
kurių administracija nerenkama, bet ski
riama vyriausybės kontroliuoti išrink
tiems rajonų administratoriams! Tėvynės 
s-gos partija paskelbė jog ji atėjusi j val
džią apskritis panaikins. Tačiau, kai ji atsi
rado valdžioj, vietoje panaikinimo pridėjo 
dar dvi apskritis!

Nepriklausoma Lietuva pradėjo veikti 
su 17 ministerijų. Per dideles pastangas 
pavyko sumažinti iki 14. JAV, kurios iš 
dalies tvarko ir pasaulio reikalus, apsieina 
su 16 ministerijų. Vokietija su 80 mln. 
gyventojų turi 18 minsterijų. Prezidentas 
A. Smetona apsiėjo su 8 ministerijomis ir

PRESENTING X - P LIK ACTIVISTS

Gabrielė Staugaitytė
Aged 25; 

Treasurer of 
AUS and 
Congress 
Committee.

I’ve been 
involved in 
the Melb
ourne Litho 
scene since 
babyhood. 
Started off in 
the audience 
of many 

“Dainos Sambūris” concerts. Progressed 
to Litho school on Sundays with 
obligatory dancing and singing sessions 
which then led to enthusiastic 
involvement in folk dancing for 20 years 
and singing in various groups (choir and 
folk). These gave me the opportunity to 
go to the homeland and take part in a 
couple of magnificent “Šventės”. I spent 
a few years dabbling in scouting and have 
been an active member of the AUS for 
approximately 3 years.

The not-so Litho part of my life is now 
spent studying furniture design & making, 
from a background of studying archi
tecture and working for the public hous
ing office, architects, and a mandatory 
waitressing stint.

My reasons for being a part of this 
Congress organizing committee are that 
I feel that we are living in a great country 
here in Australia and that the congress is 
a good opportunity for others to see it. 
It can only be a good thing to mix with 
other Lithuanians and share our thoughts 
on why we want to belong to our 
expatriate Lithuanian communities.

PRANEŠIMA® DĖL LIETUVOS SEMTO RINKIMŲ

Balsavimas už kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Sydnėjuje įvyks spalio 
8 dieną, Sydnėjaus Lietuvių Namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown, nuo 12 
vaL iki 16 vaL Viktoras Šliteris, Gen. garbės konsulas

Pranešu, kad Lietuvos Seimo rinkimai įvyks 2000 spalio mėn. 8 d. Lietuvių 
Namuose, Konsulato kambaryje, 44 Errol Street, North Melbourne nuo 10 vaL 
iki 16 vaL Andrius Žilinskas, Garbės konsulas

sutaupė net 8 tonas aukso naujai atkurtai 
Lietuvai. Dabartinei Lietuvai pilnai pa
kaktų 10 ministerijų, likusias 4 paverčiant 
departamentais.

Didelę naujovę Lietuva Įneša į pasau
linę demokratiją, kai jos ministerial pasi- 
skiria net po penketą pavaduotojų!

Žvelgiant Į trečiąjį vokiečių punktą: 
išsimokslinimą, matyti, kad čia Liėtuva 
tikrai neatsilieka, turėdama 15 universi
tetų, skirtų maždaug 4 milijonams gyven
tojų. Juo valstybė turi daugiau švietimo 
ir mokslo Įstaigų, tuo geriau. Bet klausi
mas kyla, ar valstybė išgalės šiuos univer
sitetus aprūpinti lėšomis?

Stebiu Lietuvos gyvenimą nuo 1990m. 
1994 m. nuvykau į Vilniaus Technikos 
universitetą su savo knyga ir užėjau į stu
dentams skirtą kambarį. Vaizdas slegian
tis: ant visų sienų vien angliški “Roko” ir 
panašūs šūkiai, jokio tautiškumo ženklo! 
1999 m. išsiuntinėjau į 10 universitetų pa
siūlymą studentams: kas rašo ar yra 
parašęs mokslinį darbą apie lietuvių kalbą 
bei istoriją, gali gauti paramą iki 2000 Lt. 
Metai praėjo - nė vieno atsiliepimo!

Prezidentūros išlaidos
A. Brazauskas, tapęs prezidentu, pasi

kvietė net virš 20 patarėjų! Išrinktas V. 
Adamkus pakėlė šį patarėjų skaičių iki 
daugiau nei 30. Apie tų patarėjų atlygi
nimus per 8 metus nėra nė žodžio. Įdo
miausia, kad JAV prezidentas neturi

Linas Seikis S3
Born in 

Melbourne, 
Australia. 
After studies 
at Melbourne 
University, I 
gained a 
position at a 
Hardware 
Store where 
I am curr
ently empl
oyed in a 
managerial 

position. I have been involved in 
Lithuanian Community life from a young 
age. I am involved in Lithuanian Scouts, 
been part of the Australijos Rajono 
Vadija, and am a long-time member of 
ALIS. I attended 6th PLIK as an atstovas, 
and now feel the need to give back to the 
organization some of the stuff it 
gave to me.

I am the Vice-President of the X- 
PUK organizing committee. My 
role is wide-ranging as it involves all 
aspects of the congress organization. 
Interests include reading, tennis, and 
listening to rap music.

I hope that Congress is successful in 
addressing the problems and needs of 
Lithuanian heritage youth in diaspora. 
The Congress is an opportunity for 
us to take stock of the present, 
acknowledge the achievements of the 
past, and address the issues that will 
confront us in the future. Reform of the 
organization in light of the loss of 
meaning in Lithuanian life in diaspora 
needs to be addressed - now is the time, 
Congress is the place!

“patarėjų grupės”, - jeigu jam reikalingas 
patarimas, kreipiasi į vieną iš sekretorių 
(ministerių).

Net prezidento žmonai skirtas auto
mobilis ir vairuotojas. Tokios išlaidos ypač 
nepateisinamos, kai valstybė išgyvena 
sunkią krizę!

Žemės ūkis
Lietuvoje žemės ūkio gamyba vyravo 

1918-1940 m. ir sovietiniais laikais. Atga
vus nepriklausomybę 1990 m., žemės ūkio 
gamyba nukrito labai žymiai ir dabar 
neapsėtų laukų yra 25%. To priežastys yra 
kelios: a) neišmokama ūkininkamas net 
iki metų už parduotą gamybą, b) atnau
jinta prekybinė unija su Lenkija nepap
rastai konkuruoja Lietuvos žemės ūkio 
prekes, c) nesugebėjimas prisiauginti pa
kankamai rapsų aliejaus gamybai reika
lauja didelių išlaidų aliejaus importui ir 
t.t. Be to, ir vietoje pagamintas rapsų 
aliejus yra apie 10% brangesnis kaip im
portuotas! Išvada: visiškas mūsų nesuge
bėjimas žemės ūkyje. Laikas vykti į užsie
ni mokytis kaip rapsus pigiau auginti, pi
giau aliejų išspausti ir milijonus sutaupyti!

Dėl kitų žemės ūkio produktų importo 
į Lietuvą ir konkurenciją tarp savųjų, kalti 
yra augintojai ir gamintojai, nes Lietuvos 
darbininkų atlyginimas yra 2-3 kartus 
mažesnis kaip Vakaruose.

(Tęsinys sekančiame “M.P.” nr.)
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Pirmojo LR Garbės konsulo pareigose...
Tęsiame ir baigiame jubiliato prot Al- dydami išsivaduoti iš sovietinio jungo, mas” yra plačiai naudojamas diplomatijos 
gimanto Kabailos atsakymus į Vytauto kad ten viskas jau pasakyta, ką reikia triukas ir per jį veikti kartais esti labai 
Donielos klausimus. pasakyti, viskas suprasta, ką reikia su- sunku. Prasidėjo kiek kitoks dar labiau

Vytautas Doniela: Berods buvo ir dau-
ginu problemų su PM Gough Whillam?

Algimantas Kabaila: Buvo savotiškų 
nuotykių, kai Whitlam ėmė mus pravar
džiuoti fašistais. Vieną dieną paskam
bino man Kazys Kemežys iš Canberros. 
Jis teiravosi, ar tikrai Lietuva buvo pir
mas kraštas, teisęs nacius už nacizmą. 
Išties, kai Vokietijoje prasidėjo Hitlerio 
era, Lietuva turėjo konfliktą su naciais 
dėl Klaipėdos krašto. Hitleris pradėjo 
reikalauti aneksuoti Klaipėdos kraštą 
prie Vokietijos ir tai norėjo pasiekti su 
nacionalsocialistiniu Klaipėdos krašto 
vokiečių judėjimu. Tuometinė Lietuvos 
vyriausybė turėjo žinių apie Klaipėdos 
nacių ruošiamą sukilimą. 1934 m vasario 
18 d. buvo priimtas “Tautai ir valstybei 
saugoti Įstatymas”, numatantis atsakomy
bę už nusikalstamus antivalstybinius 
veiksmus. Remdamasi juo, Lietuvos sau
gumo policija 1934 m vasario-kovo mėne
sį suėmė E. Neumann, T. Sass, V. Bertu- 
leit, H. Ropp ir eilę kitų sąmokslininkų. 
Jiems buvo iškelta baudžiamoji byla, 
patraukiant atsakomybėn iš viso 142 
asmenis. Ta byla buvo žinoma Lietuvoje 
kaip Sass-Neumann byla. Keistu sutapi
mu, Vidos tėvas, teisininkas Antanas 
Mikaila, dirbo tos bylos prokuratūroje. 
Iškalėjęs metus bolševikų kalėjime, 
Vidos tėvas turėjo būti labai atsargus ir 
vokiečių okupacijos metais, nes jei kas 
nors iš vokiečių okupacinės valdžios būtų 
atradęs, kad Mikaila buvo nacius kaltinęs 
prokuroras, su juo būtų buvę skubiai “su
sitvarkyta”. Vidos tėvas tuo metu atos
togavo “Surfers’ Paradise”. Kazys Keme
žys, sužinojęs apie tai, susisiekė su žur
nalistais Brisbanėje. Vienas iš didžiųjų 
Brisbanės laikraščių pasiuntė žurnalistą 
į “Gold Coast”, kuris padarė interview 
su A. Mikaila ir paskelbė jį laikraštyje. 
Nors tame interview buvo išspausdinta 
tik dalelė to, ką A. Mikaila papasakojo 
ir išvis medžiaga buvo atrinkta ne ypa
tingai mums draugiškai, tai dar buvo 

•“viena vinis” Whitlamo de-jure okupaci
jos pripažinimo politikai.

Dar daug apie tai būtų galima kalbėti, 
daug medžiagos cituoti, bet ir iš tų kelių 
prisiminimų aišku, kad joks pavienis 
asmuo neturėtų įtikinėti, kad jo ar jos 
pastangomis atšaukimas buvo pasiektas. 
Šią mintį gražiai išreiškė vienas iš to laik
mečio bendradarbių: “Nejaugi svarbu, kas 
tą atšaukimą iškovojo? Svarbu, kad pripa
žinimas buvo atšauktas. O dar už pustre
čių metų pabaltiečiai taip ‘perauklėjo’ 
darbiečių partiją, kad 1978 metais ji viešai 
pasižadėjo nebesigerinti prie rusų tokiu 
būdu. Tą pažadą išlaikė iki šiandien. Tai 
buvo nuostabi Dovydo ir Galijoto kova, 
kurią laimėjo ne vienas asmuo, ne du ar 
trys, bet šimtai, tūkstančiai lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių, lenkų, vengrų, slovakų, 
vokiečių, anglų, škotų, ‘tikrų’ australų ir 
kitokių tautybių geros valios žmonių. Jie 
visi dirbo vieningai ir su aiškiu tikslu ’’.

V.D.: Prisiminkite ir tą laikotarpį, kai 
buvote pirmasis Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Australijoje.

A.K.: Atsakant į šį klausimą, tenka 
prisiminti, kaip ir kodėl taip įvyko, kad 
tapau Lietuvos garbės konsulu. 1989-tųjų 
antroje pusėje, po pusės šimtmečio, kar
tu su Vida pamatėme Lietuvą. įdomus 
laikas, Atgimimo laikotarpis. Kartu su 
mano broliu Vyteniu, Vilniaus universi
teto matematikos profesoriumi, stovėjo
me Baltijos kelyje, gyvenome atgimstan
čios tėvynės euforijoje. Prieš išvykdamas 
į Lietuvą, buvau susidaręs įspūdį, kad 
Lietuvoje didelė dauguma lietuvių yra 
patriotai, kad jie visi eina vieningai ban-
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prasti, belieka tik apie tai pagarsinti Va-
karuose, kad gauti daugiau politinės- 
diplomatinės ir kitokios paramos nepri
klausomybės siekiams. Žinoma, klaidin
gai vertinau padėtį. Man atrodė, kad be
lieka sudaryti ryšius tarp Sąjūdžio ir 
užjūrio ir Lietuvai kelias į nepriklauso
mybę palengvės. Tad prieš išvykdamas iš 
Sydnėjaus gavau įgaliojimą iš ALB Kraš
to Valdybos užmegsti ryšius su Sąjūdžiu. 
Tiesą sakant, tą įgaliojimą palikau namie. 
Svarbiausia, nenorėjau išsiduoti, kad tu
riu politinių uždavinių, jei tapčiau KGB 
taikiniu. Užmezgiau ryšius su Sąjūdžiu. 
Su broliu pradžioje kalbėjomės su archi
tektu Algimantu Nasvyčiu, kuris vėliau 
buvo ministrų kabinete pirmoje Nepri
klausomos Lietuvos Vyriausybėje. Mes 
sutarėme, kad ryšius geriausia palaikyti 
per vieną asmenį, nes taip lengviau susi
gaudyti, ypač kai ryšiai tiek telefonu, tiek 
ir paštu buvo griežtoje sovietų kontrolėje. 
Su A Nasvyčiu sutarėme kaip atžymėti, 
kad komunikacija yra autentiška, ir kai 
kurias kitas detales. A Nasvytis pažadėjo 
išduoti man įgaliojimą atstovauti Sąjūdį 
Australijoje maždaug tokiais žodžiais: 
“Viskas Sąjūdžio Taryboje sutarta, bet 
noriu parašyti ant oficialaus Sąjūdžio 
popieriaus su an spaudais ir parašais - su
tvarkyti oficialiai. Ir tai tuoj bus padaryta. ” 
Mano tuometiniam nustebimui, nebuvo 
nieko daugiau padaryta, joks įgaliojimas 
nebuvo parašytas. Viskas paliko tik žo
dinio susitarimo formoje. Daug vėliau 
pamačiau, kad mūsų tautiečiai labai 
lengvai daug ką pažada padaryti, bet labai 
nerangūs imtis atsakomybės ir daryti pa
prastą darbą, kaip įgaliojimo parašymas. 
Brolio paraginimu apsilankėme pas Vy
tautą Landsbergį, kuris tuoj suvokė tokio 
Sąjūdžio atstovavimo užsienyje reikšmę 
ir naudingumą.

Grįžęs į Australiją siųsdavau spaudos 
pranešimus į Lietuvą oro paštu per A 
Nasvytį. Tų siuntų tikslas buvo parodyti 
Lietuvos žmonėms, kad pasaulis daug dė
mesio kreipia į Lietuvos taikingą kovą 
nepriklausomybei atgauti. Berods 1990 
m vasario 16-tą V. Landsbergis parašė 
asmenišką laiškelį, kviesdamas atstovauti 
Sąjūdį Australijoje, įsigyti fakso aparatą 
ir su juo palaikyti ryšius su Lietuva. Nie
ko nelaukdamas, sekančią dieną pradė
jau veikti. Pirmiausia, paprašiau Vytauto 
Patašiaus man padėti. Sutarėme, kad fak
so aparatą pirksime per pusę - esu iki 
šiol dėkingas V. Patašiui už šią konkrečią 
paramą. Gaunamas žinias reikėjo pagar
sinti žiniasklaidoje, tad reikėjo, kad žinia- 
sklaida mane pažintų. Man patarė mano 
sesers, Elenos Jonaitienės dukra Eglė - 
rašyti kas savaitę pareiškimą spaudai 
(“press release”) ir faksu išsiuntinėti dau
gumai radijo stočių ir laikraščių redak
cijų. Tada ir prasidėjo mano rašymas 
spaudai. Hirėjau išmokti pateikti žinias 
sugromuluotoje formoje, kad žurnalistai 
galėtų savo straipsnius rašyti žirklių pa
galba - iškirpdami dalį tų pareiškimų 
spaudai.

Prasidėjo telefoniniai ankstaus ryto 
pranešimai radijo stotims, jų užklausimų 
atsakymai, transliuojami pokalbiai, TV 
“interviews”. Buvo dienų, kai teko tą pa
čią dieną kalbėti per trejas radijo stotis.

Vėliau, jau po Nepriklausomybės 
paskelbimo, buvau Lietuvos Vyriausybės 
pakviestas būti Lietuvos Respublikos 
atstovu Australijoje. Tas pakvietimas bu
vo gana gudriai pasiųstas per Lietuvos 
ambasadą Maskvoje ir vieno pabaltiečio, 
Australijos diplomato, atvežtas į Austra
liją, tad Australijos vyriausybė negalėjo 
teigti nežinanti nieko apie mano pasky
rimą Lietuvos atstovu. Toks “nežinoji-

intensyvus darbas, bendravimas su Lie-
tuvos URM - Užsienio Reikalų Ministe
rija, kova už Lietuvos pripažinimą, dra
matiškas Australijos Ministro Pirmininko 
pareiškimas ant Parlamento laiptų, pri
pažįstantis Lietuvos nepriklausomybę ir 
ad hoc paskyrimas Australijos ambasa
doriaus Lietuvai. Prisimintina, kad Aus
tralija pripažinimą pareiškė anksčiau, 
negu JAV, o tai be abejo padėjo ir JAV 
Prezidentui apsispręsti.

Thomet buvau paskirtas Lietuvos gar
bės konsulu. Teko artimiau susipažinti su 
Lietuvos politikais ir valdininkais, organi
zuoti piliečių pažymėjimo išdavimą, 
balsavimus į Seimą ir savivaldybes, bal
savimus Prezidento rinkimuose. Tą laiko
tarpį reikėtų išsamiau aprašyti, nes tai ne 
vien mano asmeniška patirtis, bet ir Lie
tuvos istorija. Tikiuosi, kaddar suspėsiu, 
tik, deja, mano dėmesį vis patraukia da
bartiniai įvykiai.

VD.: Jūsų rūpestis Lietuvos atkūrimu 
yra gerai žinomas. Ką galėtumėte pasakyti, 
pagirti, papeikti, patarti praėjus dešimčiai 
metų nuo Kovo Vienuoliktosios?

AK.: Lietuvoje jau užaugo nauja kar
ta. Tie, kuriems buvo 10 metų, kai buvo 
paskelbta nepriklausomybė, šiandien jau

Sydnėjaus Lietuvių Namuose. Iš kairės: dail. Josonia Mills-Palaitis, Antanas 
Laukaitis, LR Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, dr. Algimantas Kabaila.

M. K. Čiurlioniui

Mikalojaus Konstantino Čiurlio
nio 125-ųjų gimimo metinių mi
nėjimą Lietuvoje vainikavo rugsėjo 22- 

osios, muziko gimimo dienos, renginiai 
sostinėje. Vilniaus centriniame pašte ko
respondencija buvo antspauduojama pir
mos dienos antspaudu, skirtu Čiurlionio 
gimimo sukakčiai. “Lietuvos paštas” šia 
proga į apyvartą išleido ir naują pašto 
ženklą.

10 vai. sukakties paminėjimo valstybi
nės komisijos nariai padėjo gėlių ant 
Čiurlionio kapo Rasų kapinėse. Vidur
dienį Čiurlionio namuose Vilniuje atida
ryta paroda “Čiurlionio vizijų pasaulis”. 
15 vai. prie Čiurlionio menų gimnazijos 
atidengtas didžiojo dailininko ir kompo
zitoriaus paminklinis biustas. 18 vai. 
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto 
teatre prasidėjo iškilmingas minėjimo 
vakaras, o teatro fojė veikė sostinės mo
kyklų vyresniųjų klasių moksleivių dailės 
darbų paroda “Čiurlionis ir gamta”.

Rugsėjo 21 d. Kauno M.K. Čiurlio
nio muziejuje prasidėjo dvi die
nas trukusi tarptautinė konferencija 

“Tartum sielos mintys”, kurioje praneši
mus skaitė dailės kritikai iš Italijos, Pran
cūzijos, Lenkijos, Švedijos, Vokietijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Savaitė prasidėjo do
kumentiniu biografiniu režisieriaus Ro
berto Verbos filmu “Aš matau pasaulį

20-šimties metų jaunuoliai. Jie jau nebe
atsimena, kad sovietinės krautuvės buvo 
tuščios, kad gaudė jaunuolius tarnybai 
Afganistane ar kur nors kitur “plačiojoje 
tėvynėje”, jie nebeatsimena, kas ta juodo
jo kaspino diena. Nei jie, nei jų tėvai ne
beatsimena sovietinių trėmimų, gulagų. 
Antra vertus, veik niekas nebevadina Lie
tuvos partizanų banditais, jie mato stato
mus paminklus Lietuvos rezistencijos 
didvyriams, jie girdi Lietuvos himną, ma
to Lietuvos kariuomenę, mokosi lietuviš
kose mokyklose. Ar jie pasiryžę ginti Lie
tuvos nepriklausomybę? Tai gal pagrin
dinis klausimas, į kurį neturiu atsakymo.

Mūsų, užsienio lietuvių, tarpe mums 
svarbu niekad neužmiršti, kad komuniz
mas visose jo formose visad buvo ir paliko 
mūsų mirtinas priešas. Komunistai mus 
persekiojo, šmeižė, bandė moraliniai su
žlugdyti. Komunistinės idėjos sukūrė 
blogio imperiją, sovietinės vergijos šalį. 
Komunistinės idėjos sukūrė ir kitus krau
pius režimus, kaip Kambodijos, Rumu
nijos, Šiaurės Korėjos ir LL Sovietų Są
junga subyrėjo, bet komunistinės idėjos 
gyvos ir sklinda net ir mūsų tarpe, veržiasi 
į mūsų spaudą. Tiirime būti budrūs ir ne
bijoti atkreipti ne tik mūsų, bet ir mūsų 
gyvenamojo krašto gyventojų dėmesį į 
komunistinį virusą, į sovietų paveldėtojos 
Rusijos okupuotus kraštus ir jos vėl ke
liamą pavojų mūsų kraštui, Lietuvai. Tai 
mūsų užduotis. rj 

kaip simfoniją”. Taip pat numatyta paro
dyti Jono Vaitkaus filmą “Zodiakas”, 
Henriko Šablevičiaus “Regėjimai”, R. 
Verbos “M.K.Čiurlionis”.

Savo tikslą - populiarinti Lietuvoje 
ir užsienyje Čiurlionio kūrybą - di
džiojo menininko vardu pasivadinęs kvar

tetas šįmet vykdo su ypatingu pasišventi
mu. Kvartetas koncertavo Varšuvoje, Vi- 
lanovo pilyje, o po kelių dienų - Čiurlio
nio gimtadienio išvakarėse - Vilniaus ro
tušėje. Rugsėjo mėnesį Čiurlionio muzi
ka skambės Čekijoje, Moravijos festivaly
je, spalio ir lapkričio mėnesiais - Bonnoje 
ir Paryžiuje.

Prekyboje pasirodė kompaktinė 
plokštelė, skirta Čiurlionio gimi
mo metinėms. Plokštelėje yra du Čiurlio

nio preliudai bei styginių kvartetas ir kom
pozitorių Vytauto Barkausko, Mindaugo 
Urbaičio ir Remigijaus Merkelio pjesės, 
sukurtos Čiurlionio kūrybos motyvais.

Plačioji visuomenė dar nematė kai 
kurių Čiurlionio tapybos darbų, o 
apie šio unikalaus menininko darytas fo

tografijas -nė negirdėjo. Kaune Naciona
liniame M.K.Čiurlionio muziejuje atida
ryta ligi šiol nerodytų eksponatų paroda 
“Vis dar nepažintas Čiurlionis”. Šiai eks
pozicijai muziejus pasiskolino Čiurlionio 
šeimai priklausančius dailės kūrinius bei 
fotografijas. .,;
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Daina
Rodos, ko čia į žodyną žiūrėti - visi žinom kas yra daina. O gal ir 

nežinom. Juk sakom, kad dainuoja čigonų dainą. Bet tarptautinėj muzikinėj termino
logijoj “daina” yra tik lietuvių laudies daina. Pirmieji mūsų dainų tyrinėtojai, nesvarbu 
kokia kalba rašė, mūsų dainas kitaip nevadino kaip tik daina. Tai labai gerbtinas 
žodis. O jo giminystė su kitais žodžiais labai įdomi. Visų pirma “daina” kalbiškai 
giminiuojasi su lietuviška “deja”, “dejuoti” ir su latvišku “diet”, kuris reiškia ir 
dainuoti, ir šokti arba šokinėti.

Žemaičiai turi žodį deina - įtikimas; deinauti - meilintis, vilioti; dainautojas; 
deiningas - meilus, švelnus. Jam giminingas latvių “dainuoties” - puoštis, dailintis, 
žaisti; deinis - šokėjas; daina - neramus, nesuvaldomas žmogus. (Kai sakome “apie 
ką nors šokinėti”, ar tai nereiškia melintis, pataikauti?)

“Daina”, siejama su latvių “diet”, rodo, kad pradžioje tuo žodžiu galėjo būti 
vadinama šokių daina. Prisiminkime sutartinių šokius, kur šokama tik su daina, be 
instrumentinės muzikos.

Panašus į baltišką “dainą” yra rumunų k. žodis “doina” (skausminga, dejuojanti 
liaudies daina), tačiau to žodžio kilmė ne visai aiški.

Gi lietuviška “daina” turi tą pačią šaknį, kaip indoeuropiečių šaknis “dhya” ir 
žodis “dhaina” - galvoti, prisiminti. Sanskrite randame žodį “daena”, reiškiantį 
“kalbėti”, išreikšti savo dvasios būseną.

Iš visų indoeuropiečių kalbų tik baltai gali savo “dainos” kilmę neabejotinai sieti 
su indoeuropiečių šaknimi. Per amžius žodis keitė ne tik formą, bet ir reikšmę. Vedų 
raštuose dhena - kalba, garsas, žodžiai, garbinimo giesmė, daina. Iš jo išriedėjusiai 
avestos kalboje tas žodis reiškė dvasingumą, paskui apreiškimą, tikėjimą.

Baltiškoje dainoje atsispindi visos šios reikšmės.

IŠ REDAKCIJOS PfiiTO
Simas Sydnėjuje

Rugsėjo 3 d. Sydnėjaus lietuviai turėjo 
malonią progą susitikti Simą, tą jaunosios 
kartos genijų, kuris pasiskolinęs pinigų 
atvyko mums padainuoti ir paremti Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą. Savo 
koncertą, kaip tikintis žmogus, jis pradėjo 
giesme bažnyčioje, kuria gėrėjosi net aus
tralas lietuvių kapelionas.

Į koncertą susirinko daugiau nei šim
tinė “jaunimo” virš 60 metų, viena šeima 
su mažais vaikais ir keli sportininkai iš 
Lietuvos... Jaunimas, atrodo, buvo kažkur 
išvažiavęs? Koncertą atidarė ALB Syd
nėjaus Apylinkės Valdybos pirm dr. V. 
Doniela. Svečias solistas, kaip tame Šv. 
Rašte, vienas - trijuose asmenyse - daini
ninkas, gitaristas ir armonistas tuo pačiu 
metu. Iš savo kūrybos (žodžiai ir muzika) 
Simas padainavo daug dainų. Nepasi
rodžius bent su gėlytė rengėjams, Simas 
bendrai su publika padainavo dar kelias 
dainas. Pagaliau “jaunuolis” Viktoras Šli-

Apie PLB Valdybos rinkimus
Š.m. rugsėjo 4 d. “Mūsų Pastogės” 

Nr.35 buvo atspausdintas vieno iš Austra
lijos atstovų PLB Seime Viktoro Baltučio 
kritiškas straipsnis apie rugpjūčio mėn. 
Vilniuje įvykusią X-ąją PLB Seimo sesiją.

V.Baltučio rašinyje yra vienas teigi
nys, kuris man kelia susirūpinimą, nes jis 
be pagrindo verčia skaitytoją abejoti 
Seimo darbo demokratiškumu. Būtent 
teigiama, kad “renkant PLB Valdybą, vėl 
pateikiamas vienas sąrašas, neleidžiant jį 
papildyti kandidatais”. Kadangi man teko 
pirmininkauti tam posėdžiui, kuriame bu
vo renkama nauja PLB Valdyba, norėčiau 
paaiškinti skaitytojams, kaip iš tikrųjų 
vyko šie rinkimai

Seimo darbui palengvinti pirmo posė
džio metu išrinkta Nominacijų komisija, 
kuriai turėjo būti pateiktos nominacijos į 
PLB renkamus organus. Iki rinkimų pra
džios Nominacijų komisija gavo tik vieną 
kandidatų į PLB Valdybą sąrašą. Posėdyje 
prieš pat rinkimus šis sąrašas buvo Seimui 
pristatytas, ir pirmininkaujantis paklausė 
Seimo, ar yra daugiau sąrašų. Tokių neatsi
radus, Seimo atstovų buvo atsiklausta, ar 
yra papildomų kandidatų pateiktam są
rašui Aš prisimenu, kad buvo bent vienas 
pasiūlymas papildyti sąrašą. Italijos LB 
atstovas Saulius Kaciulis pasiūlė kan
didate į PLB Valdybą labai simpatišką 
Prancūzijos LB pirmininkę Ingą Janui-

teris klupdamas užėjo į sceną ir svečiui 
padėkojo už koncertą. Simas dainavo virš 
valandos. Pertraukas jis padarė po kiek
vienos dainos su kelių sakinių jumoreska, 
o tai labai tiko nuotaikos palaikymui. Ar 
visas jumoras buvo suprastas - čia kitas 
klausimas. Mums visiems, visko perteku
siems, alkis ir vargas Lietuvoje ne visada 
suprantamas. Kai kuriems ir bilietai buvo 
per brangūs. Ką gi, vargšų yra ir Austra
lijoje. Kuklūs pietūs buvo suorganizuoti 
Klubo svetainėje. Nedrįsau klausti, kaip 
Simui patiko Australija ir mūsų jauni
mas? Liūdnos akys, tikiu, pasakė viską 
be žodžių. Kiek girdėjau, buvo duoti tam 
tikri pažadai auksaburnių Lietuvoje. De
ja, jie liko tik pažadais. Aš savo ir didelio 
būrio draugų vardu dėkoju, mielas Simai, 
už Jūsų varginančią ir brangią kelionę pas 
Australijos lietuvius. Ilgai liksime Jums 
dėkingi ir tuo pačiu skolingi už atvežtas 
Jūsų kūrybos giesmes, dainas ir jumorą.

Antanas Kramilius

tytę-Lanchas, bet ji nesutiko kandidatuo
ti. Nesant daugiau kandidatų, pasiūlyta 
sąrašą uždaryti. Šis siūlymas buvo parem
tas ir absoliučios Seimo atstovų daugumos 
priimtas. Tik po to balso paprašė vieno iš 
Rytų kraštų (berods Moldovos) LB atsto
vė ir pareiškė savo nepasitenkinimą, kad 
pasiūlytame sąraše nėra atstovaujama nei 
viena to regiono lietuvių bendruomenė. 
Tada pasiūlyta iš naujo atidaryti kandida
tų į PLB Valdybą sąrašą. Kadangi šį siū
lymą parėmė dar vienas, dėl jo buvo bal
suojama. Už sąrašo atidarymą balsavo tik 
47 Seimo atstovai — gerokai mažiau, ne
gu reikalinga (2/3 visų 129 Seime užsire
gistravusių atstovų). Todėl daugiau 
kandidatūrų į PLB Valdybą Seimas ne
svarstė.

Prie to norėčiau pridurti dar dvijjas- 
tabas apie PLB Valdybos sąstatą ir jos 
rinkimus. Į PLB Valdybą buvo išrinktas 
Lenkijos LB atstovas dr. Bronius Ma
kauskas. Todėl man nelabai suprantamas 
priekaištas, kad sąraše nebuvo kandidatų 
iš Rytų kraštų. Antra vertus, mano nuo
mone, šiuo klausimu priekaištavę atstovai 
buvo aiškiai nepasiruošę kelti sau priimti
nų žmonių kandidatūras į PLB Valdybą. 
Galbūt tai bus jiems pamoka, kad tokius 
reikalus reikia apgalvoti iš anksto ir tam 
pasiruošti, o ne bandyti kažką daryti pas
kutinę minutę.

Saulius Varnas

Ir keliaujant Lietuva mintyse
Su LR Prezidentu Valdu Adamkumi 

Sydnėjuje kalbėjosi Rita Baltušytė.
Ar išvykęs iš Lietuvos nesijaučiate kaip 

mama, palikusi namie vienus vaikus?
Na, olimpinis džiaugsmas šiek tiek nu

stelbia tą jausmą. Tarp kitko, aš jau dau
giau kaip savaitę esu kelionėje. Praėjusį 
sekmadienį buvau Islandijoje; iš ten - į 
Niujorką, kur Jungtinių Tautų pilnaties 
posėdyje turėjau pasakyti kalbą; iš Niu
jorko - į Čikagą, North Western univer
sitete paskaitą skaičiau; iš Čikagos - 
vienai dienai į Vilnių ir dabar štai čia.

Vis tiek turbūt rūpi Lietuvoje palikta 
rinkiminė kampanija?

Aš rinkiminėje kampanijoje nedaly
vauju, nesu nei už vienus, nei už kitus. 
Mano tikslas yra tas, kad rinkimai būtų 
išlaikyti kultūringo politinio dialogo ribo
se, ir kad tas dialogas įsikarščiavus ne
pradėtų kenkti Lietuvos valstybiniams 
reikalams. Kitas, ne mažiau svarbus daly
kas man atrodo tas, kad reikia neužmirš
ti, jog po rinkimų vėl reikės kartu dirbti, 
tvarkyti reikalus, o reikalų yra be galo 
daug. Niekas neneigia, kad gyvename 
sunkų laikotarpį. O jeigu įsipyksim vieni 
kitiems per rinkimus tiek, kad negalėsime 
kalbėtis, tai vietoje kad suburtomis jėgo
mis žengtume į priekį, ketverius metus 
bus tampomasi stengiantis vieni kitiems 
pakenkti.

Ką Jūs galvojate apie išeivijos išliki
mo ir bendravimo su Lietuva perspek
tyvas?

Man išeivija ir Lietuva yra vienas ir 
tas pats. Ta pati tauta, tie patys žmonės. 
Gyvenimas mus išsklaidė po įvairius 
kontinentus, valstybes. Bet tai kaip tik 
gali būti panaudota Lietuvos naudai. 
Darnus darbas, sutarimas, užsibrėžtų 
tikslų siekimas kur bebūtume, vienų ki
tiems parama. Aš iš viso neįsivaizduoju, 
kaip galima, kaip kai kuriuose neseniai 
pasirodžiusiuose straipsniuose, skirstyti 
kažką į gerus ir blogus. Tai tiesiog parodo 
mūsų, sakyčiau, net ir žemą kultūrą.

Išeivijos misija niekad nepasibaigs. 
Ankstyvesnės emigracijos tikslas buvo 
labai aiškus: kova prieš okupaciją, už 
laisvės atgavimą, nepriklausomybę. Šian
dieną svarbiausia lietuvybės puoselėji
mas, išlaikymas, lietuviškos kultūros ug
dymas ir pristatymas už Lietuvos ribų. 
Atidarius visas duris, jaunajai Lietuvos 
kartai prieinamos viso pasaulio mokyk
los, universitetai, ten pasisemtas patyri
mas reikalingas Lietuvai, o tuo pačiu 
skleidžiama ir Lietuvos kultūra.

Aš nesuprantu, kaip galima svarstyti, 
ar ten atsiuntė pora tonų daugiau kokių 
nors dalykų, ar sakyti, kad išeivija į Lie
tuvą siunčia šlamštą.

Ne čia pagrindas. Pagrindas yra vienos 

Grupė Lietuvos olimpinės delegacijos vadovų sn LR Prezidentu Valdu Adamkum, 
Gen. garbės konsulu Viktoru Šliteriu ir olimpiniu attache Antanu Laukaičiu Olimpi
niame kaimelyje prie vieno iš lietuviams sportiniųkanjs skirto namuko.

tautos susikalbėjimas.
Ar kada nors Jums pavyksta visiškai 

atsipalaiduoti ir pamiršti valstybinius 
rūpesčius?

Prisipažinsiu - ne. Aš niekad nesiti
kėjau, kad tie dalykai gali žmogų, indi
vidą taip veikti. Aš gal turėčiau šaltai 
žiūrėti į tuos reikalus, bet žmogus yra 
žmogus, aš negaliu šaltai žiūrėti kada 
matau, kad reikalai vyksta ne taip kaip 
reikia. Šiandien labiausiai skaudina tas, 
kad Lietuvos žmogus nejaučia, kad Lie
tuva - tai jo namai, dėl kurių jis viską ati
duotų, dirbtų, kaip jis Baltijos kelyje sto
vėjo idealizmo vedamas. Dienos vargai 
jį tiek yra sugniuždę, kad jis praktiškai 
nežino, kur kreiptis, ką daryti.

Ar ir sportas nepadeda užsimiršti?
Šiek tiek padeda. Laiko turėdamas, 

tiesa, nelabai dažnai, stengiuosi patekti 
į plaukimo baseiną ar teniso aikštelę, 
atsigaunu, pasisemtų jėgų, ir vėl pradedu 
optimistiškiau žiūrėti keletui valandų pa
miršęs tuos vargus. Tačiau nuo jų pabėgti 
aš negaliu ir manau būtų blogai, jei aš 
nuo jų bėgčiau ir jie man nerūpėtų.

Kokius prisiminimus paliko Jungti
nių Tautų pilnaties susirinkimas, kuria
me sakėte kalbą?

Svarstyta, kaip žinote, buvo Jungtinių 
Tautų rolė XXI šimtmetyje. Įdomu, kad 
problemos lieka tos pačios, su kuriomis 
teko susidurti ir XX šimtmetyje. Visų 
oratorių kalbos sukosi apie skurdą pasau
lyje ir žmogaus teises. Man be galo patiko 
Jungtinių Tautų gen. seketoriaus Anano, 
kuris ir pats yra afrikietis, reakcija į kal
bas, kad Afrikai reikia kuo daugiau duoti, 
traukti žemyną iš skurdo. Jis pasakė, kad 
duoti visada galima, bet mes neskatiname 
ten gyvenančių žmonių iniciatyvos nuga
lėti tą skurdą ir vardą. Afrikos šalių vado
vams jis pasiūlė kaip tik ir eiti tuo keliu.

Ar tas pats tiktų ir Lietuvai?
Aš manau, kad Lietuvoje visos pas

tangos turi būti dedamos, kad mes savo 
pačių jėgomis, iniciatyva, žinoma, ben
draudami su kitais, kurtume savo ateitį. 
Aš manau, kad mes esame pajėgūs. 
Mums dovanų nereikia. Ir į Europos Są
jungą mes einame ne su ištiesta ranka, 
kaip kai kas sako, “gauti” ar kad mus 
išlaikytų. Mes Europai priklausom, esam 
sena Europos tauta ir turime ką Europai 
pasiūlyti. Tai ir didelis mūsų intelektua
linis potencialas, kultūros lobiai.

Ar manote, kad Lietuvoje galėtų kada 
nors įvykti olimpinės žaidynės?

Ne, nemanau (juokiasi). Tai per dide
lė svajonė. Nors sakoma, kad viltis miršta 
paskutinė, bet aš manau, kad olimpinių 
žaidynių viltį Lietuvoje, kaip ir bet ku
rioje kitoje mažoje šalyje, galima jau 
dabar numarinti.
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Olimpinis Kas?Kur? JKLaiipir^
Marytė Marcinkevičiūtė ir 

Antanas Laukaitis '
Auksinis

Dainos Gudzinevičiūtės šūvis
Sydnėjuje išgyvenome didžiulį džiaugs

mą: Daina Gudzinevičiūtė tapo olimpine 
skraidančių taikinių šaudymo čempione! 
1996 m. Atlantoje užimtą dešimtą vietą 
ji iškeitė į aukso medalį. Tai visiems di
džiulis siurprizas, nuostabi dovana Lietu
vai, visiems jos gerbėjams.

Olimpinės čempionės treneris Vytau
tas Blonskis po varžybų buvo susijaudi
nęs, tarsi nesuprasdamas kas įvyko: “Dar 
kojos ir rankos dreba, dar gyvenu tuo įtemp
tu šaudymu, negaliu atsipalaiduoti. Bai
giantis varžyboms pradėjau tikėti, jog Daina 
medalio jau nepaleis iš rankų, paskutiniai 
penki šūviai bus taiklūs. Bet aukso medalis 
vis dėlto netikėtas. Buvo viltis patekti į še
šetuką ar aštuntuką. Švariai pasirodyti pa
dėjo tai, kad Australijoje neblogai pasitre
niravome, aklimatizavomės. Jau pavasarį 
buvome čia atvažiavę, apžiūrėjome šau
dyklą, išsiaiškinome problemas, kurios gali 
atsiliepti savijautai. Šauliams labai svarbi 
psichologinė būsena. Pamatėme, kiek reikia 
dienų adaptuotis, kad normaliai šaudyti. 
Šiandien buvo mūsų diena, viskas klostėsi 
nuostabiai gerai”.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas: “Atvirai 
kalbant, medalis buvo neplanuotas, todėl 
tuo įspūdingiau ir linksmiau. Tada, kai vis 
galvoji, kad kažkokį medalį reikia laimėti, 
į varžybas žiūri su dideliu jauduliu. Daina 
Gudzinevičiūtė - stipri sportininkė, Eu
ropos ir pasaulio čempionė, tačiau į Syd- 
nėjaus Olimpines žaidynes pateko labai 
sunkiai. Šis aukso medalis tikrai įspū
dingas, tai jos bei trenerio Vytauto Blonskio 
didelis nuopelnas. Dabar mūsų visų nuo
taika puiki, tai manau, paskatins ir kitus 
mūsų sportininkus nebijoti ir siekti tokių 
pačių aukštumų, kokias pasiekė Daina 
Gudzinevičiūtė. Mūsų sportinės delegacijos 
moralinis nusiteikimas nūnai ramesnis, 
rankose turime medalį, galime galvoti apie 
kitų sportininkų startus. Turime gerų šansų 
moterų dviračių sporte, šiuolaikinėje pen
kiakovėje, lengvosios atletikos varžybose, 
nepraranda vilčių krepšininkai - jie gerai 
žaidžia gynime, o puolimą reikėtų sustip
rinti. Matyt tai neigiamas aklimatizacijos 
poveikis, tikiu, kad viskas eisis sėkmingai. 
Noriu pasakyti, kad ši Olimpiada skiriasi 
nuo kitų, - nepaprastai gražus žaidynių ati
darymas, puikus Olimpinis kaimelis, ne
paprastai malonūs ir paslaugūs žmonės, 
labai gerai sutvarkyta apsaugos sistema - 
nors kartais erzina tas pastovus tikrinimas, 
bet žinai, kad čia rūpinamasi tavo sau
gumu. Tie, kurie tikrina, visada šypsosi, pa
dėkoja, atsiprašo, kad tave patikrina. Ne
paprastai geras malonumas jausti tokią 
dvasią. Tai pačios puikiausios olimpinės 
žaidynės, kurias iki šiol teko matyti Tikiu į 
mūsų olimpinės delegacijos namus ateis 
tokia šventė. ”

LR Prezidentas Valdas Adamkus pra
tęsė savo viešnagę dar dviems dienoms 
prašmatniame Quay West viešbutyje, 
kuriame gyveno Olimpiados dienomis. 
Olimpinės čempionės garbei jis surengė 
priėmimą ir ją apdovanojo Prezidento 
medaliu. Daina Gudzinevičiūtė sakė, jog 
ji jaučiasi labai puikiai: “Išpradžių nelabai 
tikėjau jog laimėsiu medalį, ta viltis įsižiebė 
palaipsniui. Antrą kartą dalyvaudama Aus
tralijoje, jaučiausi gerokai tvirčiau ir ra
miau.”

Ivanas Stapovičius guli siekti 
bronzos medalio

Olimpiniame kaimelyje sutikau boksi
ninką Vidą Bičiulaitį, kuris, pralaimėjęs 
pačią pirmą kovą, pasitraukė iš varžybų. 
’’Esu labai nusiminęs, Rusijos boksininką
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Pagerbimo vakarienė Wollongonge, City Pacific International Hotel. Iš dešinės: Vytas 
Nėrius, Rimas Kurtinaitis, Vytas Blonskis, Daina Gudzinevičiūtė, Petras Daujotas, 
Antanas Laukaitis, Juozas Budrys, Gražina Paliokienė (stovi). Pirma iš kairės - Re
gina Obeiiūnienė. Nuotrauka Algio Burneikio

galėjau nugalėti, tačiau man nespaudė 
taškų. Dar sykį peržiūrėjau vaizdajuostę, 
kurioje aiškiai matosi, kur klydo teisėjai, 
prie manęs “kibo” ringo teisėjas. Galvojau 
nukeliauti iki pusfinalio, gerai pažįstu visus 
savo svorio kategorijos (57kg) boksininkus, 
žinojau, kad su jais esu pajėgus kovoti. Man 
tai buvo pirma olimpiada ir nesėkminga. 
Teisėjai nedavė boksuotis ir tai ringe 
sukaustė mano veiksmus. Gal komandos 
draugo Ivano Stapovičiaus teisėjai ne
skriaus?” - sakė sportininkas.

Ivanas Stapovičius, užsitikrinęs vietą 
šešioliktuke, buvo patenkintas savo pasi
rodymu. Jis sakė: “Jei dar laimėsiu vieną 
kovą, pateksiu į aštuntuką. Pirmą savo var
žovą - Afrikos čempioną - nugalėjau ne
sunkiai (9:3), už jį buvau greitesnis, tiks
lesnis. Laukia antra kova su meksikiečiu. 
Jis gerai kvėpuoja, tačiau man yra parankus 
varžovas, puola mane, jį galima nugalėti. 
Jei tai padaryčiau, pretenduočiau užimti 
aukštą vietą”.

Ivanas Stapovičius yra patenkintas 
gyvenimu Olimpiniame kaimelyje. Čia 
galima stebėti visų sporto šakų varžybas, 
skaniai maitina. Tik štai daug valgyti ne
gali, - suvalgo mėsos kepsnį, o desertu 
negali gardžiuotis. Reikia žiūrėti svorį, 
daugiau nesverti kaip 48 kg. Belaukdamas 
kovų, Ivanas nemažai laiko praleidžia 
sporto salėje, jo partneriais tampa Ka
zachstano, Ukrainos boksininkai. Jam gy
venimą paįvairina nuolatiniai skambučiai 
iš Lietuvos, kur jis turi daug draugų.

Čia esąs Meksikos olimpinis čempio
nas Danas Pozniakas: “Ivanas Stapovičius 
gali pasiekti netgi pusfinalį ir kovoti dėl 
bronzos medalio. Jis olimpiniam bokso 
turnyrui yra labai gerai pasirengęs”.

Stalo tenisas
Gerai pradėjusios stalo teniso varžy

bas, kuriose dalyvavo 34 sportininkės, 
mūsų dvejeto pora Jolanta Prūsienė ir 
Rūta Garkauskaitė-Būdienė pateko į 
šešioliktuką, tačiau čia “užšoko” ant 
pasaulio vicečempionių kiniečių. “Tenka 
žaisti tik su Azijos stalo teniso mokyklos 
atstovėmis-japonėmis, australėmis, kurios 
atstovavo Australijai (kinietės), o dabar - 
vėl Kinijoj. Nepasisekė mums su pogrupiu, 
labai pajėgios varžovės. Neteko susitikti su 
baltomis stalo tenisininkėmis. Tegul visa 
Lietuva meldžiasi: mus nuo pralaimėjimo 
gali išgelbėti tiktai stebuklas. Jei nugalėtume 
varžoves, patektume į aštuntuką” - sakė 
Jolanta Prūsienė, kuri buvo įsitikinusi, jog 
buvo galima nugalėti bet ką, tik ne pa
saulio antrą porą. Tačiau kažkam juk 
lemta pralaimėti. “Mes niekur nespėjome, 

gyvenome sporto salėje, vakar dar žaidė 
Rūta Garkauskaitė ir laukėme kada vėl 
būsime pakviestos į kovą, ” - sakė Jolanta 
Prūsienė. - “Mes džiaugiamės, kad Lietuva 
turi olimpinę čempionę, rungtyniauti vieną 
dieną vis dėlto yra fantastika. ”

Irkluotojos siekė medalių
Kaip ir reikėjo tikėtis, irklavimo var

žybų porinių dviviečių lenktynėse rung
tyniavo Kristina Poplavskaja ir Birutė 
Šakickienė, kurios laimėjo paguodos 
plaukimą ir aplenkė amerikietes. Lie
tuvos olimpinės rinktinės misijos vadovas 
Algirdas Raslanas: “Meistriškumu išsi
skyrė vokietės, kurios visą sezoną neturi 
konkurenčių ir buvo absoliučios lyderės. 
Rumunės, olandės, amerikietės, australės 
ir mūsų irkluotojos - daugumoje vienodo 
pajėgumo. Rimtos mūsų konkurentės aus
tralės, kurias, be to, dar palaikys tūkstančiai 
vietos žiūrovų. Susidarė įspūdis, jog per 
paguodos plaukimą maksimaliai plaukė 
amerikietės, bandžiusios mūsiškes nugalėti 
psichologiškai. Tačiau Birutė ir Kristina 
atlaikė tą ataką ir viduryje distancijos pavijo 
bei aplenkė varžoves. Mūsų potencialas yra 
didesnis. Nebuvome susitikusios su 
olandėmis. Mano prognozė tokia: olandės, 
rumunės ir lietuvaitės kovos dėl medalių ”.

Algirdas Raslanas išsakė nuomonę ir 
dėl plaukikų: “Jie yra savo vietoje ir ne
matau jokios tragedijos; tai yra tikrasis 
mūsų rezultatas. Mane stebina tiktai tre
nerių optimizmas ir nesugebėjimas realiai 
prognozuoti situacijos - Olimpiadoje daly
vauja po 70-80 sportininkų, vyksta 7-8 
plaukimai, argi blogai yra vieta trečiame 
dešimtuke? Plaukti taip profesionaliai kaip 
užsienio sportininkai, mūsiškiai turėtų lygiai 
tokiomis pačiomis sąlygomis ir treniruotis. 
Ir tiktai ne Panevėžio ar Šilainių baseine 
Kaune. Turi būti treniruočių stovyklos, geras 
aprūpinimas, medicinos baseinas. Mes dar 
daug atsiliekame, nepadarome to darbo 
kaip kiti. Jie startuoja vidutiniškai, - per 
estafečių varžybas Šaulius Binevičius ir 
Marius Paškevičius pasiekė savo geriau
sius rezultatus, o kiti neparodė. Kiek nuvylė 
Darius Grigalionis. Kaip ir kitose sporto ša
kose, namie pasiekti sporto rezultatai yra 
netikri, juos reikia rodyti per tarptautines 
varžybas. Dėl pratybų Australą oje? Peršokti 
savo bambos negali - dugną galima iškloti 
ir auksu, bet sportininkai kitaip neplauks.” 
“Lengvaatlečiai visiškai nekovojo”

Pasibaigusias plaukimo varžybas Lie
tuvos olimpinės rinktinės misijos vadovas 
Algirdas Raslanas komentavo taip: “Iš 
keturių jaunų sportininkų tiktai Jūratė 
Ladavičiūtė nepagerino savo asmeninio 
rekordo, tačiau iš jos nebuvo galima tikėtis 

daugiau. Į plaukikų pasirodymą reikia 
žiūrėti kitu aspektu: kiek mūsų sportininkai 
pasiekė, arba kiek viršijo savo asmeninius 
rezultatus. Nėra didelės tikimybės, kad per 
olimpines žaidynes jie visi gali gerinti savo 
asmeninius rezultatus, bet jaunimuiyra gera 
proga parodyti, ką jie gali, nes jie dėl 
medalių nekovoja. Vyresni plaukikai Darius 
Grigalionis ir Arūnas Savickas neparodė tų 
rezultatų, kokių buvo galima tikėtis. Tačiau 
teigti, kad jie galėjo užimti žymiai aukš
tesnes vietas arba plaukti gerokai greičiau
- būtų absurdiška. Plaukime esame trečia
me dešimtuke irtą turime suprasti, o norint 
pakilti aukščiau, pereiti į antrą dešimtuką
- turime įdėti labai daug sveikatos, taip pat 
geriau aprūpinti šią komandą”.

Apie dvikovines sporto šakas Algirdas 
Raslanas sakė: “Dvikovinių sporto šakų 
dėsningumas toks, kad sportininkai gali 
laimėti, gali pralaimėti. Jų atstovams nie
kada neplanuojame aukštų rezultatų, bet 
visada džiaugiamės, jei jis pasiekiamas 
aukštesnis. Labai gaila boksininko Vido 
Bičiulaičio, kuris buvo labai gerai pasi
rengęs, bet jam teko labai stiprus varžovas. 
Kitas jo grupėje buvo silpnesnis. Palankūs 
Ivanui Stapovičiui burtai, jis drąsiai eina į 
priekį ir turi galimybių laimėti medalį

Kaunietis Marius Paškevičius dziudo 
imtynėse tik per savo jaunumą, patirties 
stoką pralaimėjo laimėtą antrą kovą. Nu
stebino jo ryžtas, staigumas, pasitikėjimas 
savo jėgomis. Šis sportininkas yra pers
pektyvus, atkakliai dirbdamas gali pasiek
ti svarių rezultatų.”

Pirmus lengvosios atletikos varžybų 
rezultatus Algirdas Raslanas komentavo 
taip: “Kol kas liūdnoka. Kažkokių prie
žasčių, jog jie prastai rungtyniauja, negali 
būti Lengvosios atletikos normų įvykdymas
- joks rodiklis, galvojant apie Olimpiados 
galutinius rezultatus. Turime žiūrėti atskirų 
rungčių pasaulio atletų rungtynių, kokioje 
vietoje mūsiškiai iš tikrųjų yra: ar pen
kiasdešimtas, ar aštuoniasdešimtas. Pirmi 
lengvaatlečių startai mus visai nedžiugina, 
net nuliūdino. Matyt turime daryti išvadas: 
labiau remiami turi būti tie sportininkai, 
kurie nuosekliai dirba visus ketverius me
tus ir kuriuos mes matome ir žinome, kad 
jie gali parodyti savo rezultatą, o ne pas
kutiniais metais, parodžius aukštesnį re
zultatą, sportininkai įgiję vietą ir pristatomi 
vykti į olimpines žaidynes. Tai, ko gero, vie
na iš mųsų klaidų. Kai lengvosios atletikos 
federacijos vadovai optimistiškai teigė, kad 
beveik visi lengvaatlečiai, išskyrus du spor
tininkus, parodys asmeninius rezultatus, po 
pirmosios varžybų dienos pamatėme, jog 
atsilikimas nuo asmeninių rezultatų mil
žiniškas. Niekas jiems netrukdė siekti tokio 
rezultato, kokį turi pasiekę”.

Kokios priežastys, jog lengvaatlečiai 
kol kas mus taip apvilia? Ar jie nepasi
rengę psichologiškai, ar kas nors kitkas? 
“Negalime suvokti kodėl jie taip atsilieka 
nuo savo asmeninių rezultatų. Agnė Visoc
kaitė 100 m. nubėgo per 11.87 ir užėmė tik
tai 56-tą vietą iš 84 startavusių sportininkių. 
Gal iš viso jai nereikėjo vykti į Sydnėjų? 
Mes iš karto sakėme, jog sprinte neturime 
jokių šansų kovoti dėl aukštesnių vietų. Tas 
aukštesnės vietos planavimas - mūsų pačių 
mulkinimas, akių dūmimas. Kam šito 
reikia? Niekam. Reikėjo nevažiuoti į Olim
piadą ir likti namie. Arba Arūnas Jurkšas. 
Ietis nuskriejo 73 m. 05 cm. 29 vieta iš 36 
dalyvavusių lengvaatlečių. Labai prastas 
rezultatas. Lengvaatlečių pirmos dienos 
pasirodymas mus nuvylė ne tiek užimtomis 
kukliomis vietomis, bet ir tuo, jog tos vietos 
užimtos be kovos. Jei matai, kad sporti
ninkas stengiasi (kaip Vidas Bičiulaitis), 
gali sakyti: tai kovai jis atidavė visą save, 
rungtyniavo garbingai, bet nepasiekė. 
Tačiau kai tokie kuklūs lengvaatlečių 
rezultatai, mes sakome: jie visiškai 
nekovojo”. rj
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Pirmoji kova su amerikiečiais
Roma Grinbergienė

“Lietuvos ryto” spec, korespondentė
Lietuvos krepšininkai privertė JAV 

“Svajonių komandą” pasidalyti su jais 
publikos aplodismentais.

Penktadienį (rugsėjo 22) lietuviai Syd- 
nėjuje priešinosi olimpinio vyrų krepšinio 
turnyro favoritams iki pat rungtynių pa
baigos ir pralaimėjo pačiu mažiausiu skir
tumu iš visų, kokiais amerikiečiai laimi 
rungtynes nuo pat 1992 metų, kai pradė
jo siųsti į olimpines žaidynes savo “Svajo
nių komandas”. Lietuva nusileido tik 
76:85 (41:47).

Po rungtynių Sydnėjaus “SuperDome” 
rūmuose rinktinės kapitonas Gary Payton 
iš “Seattle Super
sonics” komandos 
pakeliui iš žaidimo 
arenos į rūbinę, 
žurnalistų sulai
kytas už alkūnės, 
sakė: “Mūsų skautai 
buvo minėję, kad 
Lietuva gali būti ta 
komanda, kuri 
mums stipriausiai 
pasipriešins. Šios 
rungtynės parodė, 
kad jie buvo teisūs. 
Jų gynyba buvo la
bai gera”. “Lietuviai 
- tvirta, gerai tre
niruota komanda. 
Tačiau jiems nekrito 
baudos metimai. 
Tiesa, mes taip pat 
nepataikėme daug 
metimų. Tačiau savo 
darbą baigėme ge
rai. Lietuviai mus 
privertė žaisti labai 
rimtai”, - tęsė G.
Payton.

“Svajonių ko
mandos” treneris 
Rudy Tomjanovich,
vienas didžiausių Lietuvos krepšininkas Eurelijus Žukauskas dalina autograftis. 
NBA autoritetų, l§ kairės: A.Laukaitis ir V.Nėnius. Nuotr. Ritos Baltušytės.

Kiniečiai buvo silpnesni
Sydnėjaus Olimpinių žaidynių vyrų 

krepšinio turnyro ketvirtosiose rungtynė
se A grupėje Lietuvos krepšininkai šešta
dienį, rugsėjo 23, nugalėjo Kinijos koman
dą 82:66 ir iškovojo antrąją pergalę, prak
tiškai užsitikrindami vietą ketvirtfinalyje, 
praneša ELTA.

Rungtynėse su Kinijos komanda, kuri 
padarė didžiulę pažangą per pastaruosius 
metus, rezultatyviausiai Lietuvos rinkti
nės gretose sužaidė Darius Songaila, 
pelnęs 19 taškų, iš kurių net 17 - pirma
jame kėlinyje. Tomas Masiulis įmetė 16 
taškų, Saulius Štombergas -10, Šarūnas 
Jasike-vičius ir Gintaras Einikis - po 8.

Rungynių pradžioje keliais taškais pir
mavo lietuviai, tačiau šeštą minutę varžo
vams pavyko trumpam išsiveržti į priekį 
- 10:12. Tačiau nuo šio momento mūsiš

Lietuviai laimėjo prieš Naujqjq Zelandijq
Rugsėjo 25 mūsiškiai krepšininkai 

rezultatu 85:75 (36:33) nugalėjo A grupės 
Naujosios Zelandijos komandą. Nepai
sant ryškios lietuvių persvaros, varžovai 
sugebėdavo efektyviai išnaudoti Lietuvos 
ekipos klaidas ir sušvelnindavo skirtumą 
(pirmajame kėlinyje - 34:33, antrajame - 
67:61). Iki rungtynių pabaigos likus ma
žiau nei 5 minutėms, mūsiškių pranašu
mas vėl buvo dviženklis (75:61,81:65).

Jonas Kazlauskas liko nepatenkintas daž
nomis klaidomis gynyboje, kurias lėmė kai 
kurių krepšininkų pernelyg lengvas nusi
teikimas rungtynėms. “Mes stengėmės 
nuteikti žaidėjus rimtoms varžyboms - taip 
ir buvo, - sakė treneris. - Kaip matėme 

po rungtynių taip pat negailėjo mūsų 
rinktinei komplimentų: “Lietuvos žaidimą 
galai tik pagirti. Jos rungtynių planas buvo 
labai geras. Aš esu susidūręs su lietuvių 
rinktinės treneriu ir anksčiau, gerbiu jį už 
tą darbą, kurį jis dirba su komanda. Lie
tuvių krepšinis turi daug labai gerų eu
ropietiškų savybių. Bet jaučiama ir ame
rikietiško krepšinio įtaka, ypač žaidžiant 
vienas prieš vieną. Šiandien visąiaiką vyko 
beveik lygus žaidimas. Gal galėjo pasirodyti, 
kad mes žaidžiame blogiau negu paprastai. 
Ne visada pataikome, kai reikėjo pataikyti. 
Bet buvo labai gerų atakų bei kotratakų. 
Mes laimėjome. Bet aš dar kartą noriu pa
girti lietuvius už šios dienos rungtynes”.

kiai pelnė 11 taškų be atsako, ir rezulta
tas tapo 21:12. Netrukus skirtumas išaugo 
iki dvylikos taškų - 28:16,38:26. Lietuviai 
žaidė susikaupę, taikliai mėtė baudas, ir 
rezultatas dar išaugo - 42:28, o kėlinys 
buvo laimėtas 53:42. D.Songaila varžo
vams kėlė tikrą siaubą, pataikęs 6 iš 7 dvi
taškių ir 5 iš 6 baudų.

Po pertraukos įvykiai aikštėje klostėsi 
panašiai - didžiausias skirtumas buvo 
pasiekęs 17 taškų (67:50). Kinai buvo pri
artėję iki 69:60, bet mūsiškiai žaidė užtik
rintai ir išsaugojo sau palankų rezultatą.

Treneris Jonas Kazlauskas pažymėjo, 
kad mūsiškiams buvo neparanku žaisti 
anksti ryte, tačiau neblogos gynybos dėka 
pavyko laimėti prieš varžovus, kurie labai 
stengėsi ir sužaidė geriausias rungtynes 
Olimpiadoje. (ELTA, “M.P” inf.) 

anksčiau, ir su italais, ir su prancūzais 
naujazelandiečiai irgi kovojo”.

Tačiau jis, pasak specialaus ELTOS 
korespondento Gintaro Nenartavičiaus, 
pripažino, kad prieš šias rungtynes pasi
rengimo grafikas buvo gerokai laisvesnis 
nei įprastai. “Kad žaidėjai būtų kovingesni, 
reikia arba gerų rungtynių, arba geros 
treniruotės, - teigė J. Kazlauskas. O dabar 
-pernelyg didelis atsipalaidavimas”.

Trenerio teigimu, parankiausi varžovai 
lietuviams galėjo būti kanadiečiai, tačiau 
taip neįvyko, o labiausiai nenorėta susi
tikti su australais.* “Mes tiesiog norime 
laimėti, nesvarbu, su kuožaisime”, pridūrė 
sėkmingai su Naujosios Zelandijos rink
tine rungtyniavęs D. Adomaitis. (K.d.)

Virgilijui Aleknai - Auksas
V. Aleknos tyli svajonė ir gausių jo 

gerbėjų lūkesčiai išsipildė. Olimpinia
me “Australia” stadione jis iškovojo 
olimpinių žaidynių aukso medalį ir 
buvo tituluotas olimpiniu čempionu - 
penktuoju bandymu lietuvis numetė 
diską 69 m 30 cm.

Prieš centrinę stadiono tribūną ant 
garbės pakylos kartu su V.Alekna sto
vėjo jo aršiausi varžovai - sidabro me
dalio laimėtojas vokietis Lars Riedel 
(68.50m) ir bronzą pelnęs Pietų Afrikos 
atletas Frantz Kruger (68.19m).

Tą vakarą “Australia” stadione buvo 
susirinkę 112 524 žiūrovai, ir tai buvo 
rekordinis skaičius. Visi jie klausėsi 
Lietuvos himno stovėdami, jį palydėjo 
ovacijomis. Baigęs varžybas V.Alekna 
apibėgo stadiono ratą su Lietuvos vė
liava. Tbo pat metu garbės ratą su 
žvaigždėta JAV vėliava suko bėgimo 
dievas, 200 ir 400 m distancijos pasaulio 
rekordininkas Michael Johnson

V.Alekna pirmus tris kartus metė 
devintas. Kai atėjo jo eilė, F. Kruger jau 
buvo numetęs 67.89m, o L.Riedel - 
65.18m. Tie rezultatai neatrodė labai 
grėsmingi tol, kol savo bandymus neat
liko V.Alekna. Jo sviestas diskas šlep
telėjo ant žemės nuskridęs tik 58.55m. 
Mažiau už lietuvį numetė tik jo draugas 
estas Aleksander Tammert - 55.84m.

“Tai, aišku, buvo ne pagal mano pla

Bronzinis Dianos Žiliūtės finišas
Pasak ELTOS specialaus korespon

dento Sydnėjuje Gintaro Nenartavi
čiaus, šiose moterų dviračių plento gru
pinėse lenktynėse startavo 58, o finiša
vo 49 sportininkės. Jos turėjo įveikti il
gą 119.7 km distanciją - septynis ratus 
po 17.1 km. Į finišą atvažiavo 28 dvira
tininkių pagrindinė grupė, kurioje buvo 
visos trys mūsiškės. Rasa Polikevičiūtė 
užėmė 13, o Edita Pučinskaitė - 25 vie
tas. Diana Žiliūtė tik prieš pat finišą 
atsidūrė patogesnėje pozicijoje ir sėk
mingai spurtavo dešiniajame krašte. Ta
čiau jai nepavyko aplenkti iššokusios į 
priekį vokietės Hankos Kupfernagel.

Per visas lenktynes, kurios truko 
daugiau nei tris valandas, nė vienai 
sportininkei nepavyko atitrūkti nuo 
grupės daugiau kaip 5 sek., nes bet ko
kie mėginimai buvo labai maskuojami. 
Pirmojoje distancijos pusėje mūsiškės 
buvo labai aktyvios, ne kartą bandė or
ganizuoti pabėgimą, tačiau varžovės 
itin budriai saugojo viena kitą. Antrojo
je distancijos dalyje jau lietuvėms teko 
keletą kartų likviduoti varžovių atakas. 
Ypač daug darbo turėjo D.Žiliūtė, ku
riai paskutiniame rate net penkis kar
tus teko pasivyti varžoves.

Prisiminusi paskutinius lenktynių 
metrus, Diana Žiliūtė teigė: “Olandžių 
spurtas buvo labai staigus. Man beliko 
tiktai “sėsti ant rato” visų priešakyje atsi- 

ALFAS pranešimas
ALFAS Valdyba kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus registruotis 

į 50-tąją Sporto šventę, kuri įvyks š.m. gruodžio 27-31 dienomis Sydnėjuje. 50- 
tosios Sporto šventės šeimininkai bus SLSK "Kovas".

Prašome visus sporto klubus laikytis sporto švenčių statuto ir užsiregistruoti 
pagal paskelbtą datą: 2000.10.25.

Visiems klubams primename, kad raštu praneštų ALFAS Valdybai, kuriose 
sporto šakose numato dalyvauti ir šių raštų nuorašus pasiųstų šventę 
rengiančiam klubui ne vėliau kaip du mėnesiai prieš šventę.

Visiems klubams primename, kad ALFAS Valdybai sumokėtų $30 metinį 
mokestį. Iki malonaus pasimatymo 50-toje Sporto šventeje Sydney 2000.

ALFASValdyba

I a-a. Magdalenai Šidlauskienei
i mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Ramunei su šeima ir visiems 

artimiesiems |
w Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos Valdyba
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ną. Pirmuoju metimu norėjau, kaip lietu
viai sako, trinktelėti. O išėjo atvirkščiai. 
Diskas slystelėjo iš rankos” Jau po varžy
bų pasakojo V.Alekna.

Finalo aštuonete V.Alekna visus tris 
metimus metė paskutinis. Tuoj po L. 
Riedel ir F.Kruger. Tai buvo lyderio pri
vilegija. Ketvirtųjų metimų serija šio 
trejeto rikiuotės nepakeitė. V.AJekna 
numetė 66.64m, L.Riedel - 68.8m, F. 
Kruger - 68.6m. Kiti metikai jau varžėsi 
tik tarpusavyje. Baltarusis Vasilij Kap- 
tiuch, trečiuoju metimu pasiekė asmens 
rekordą (67.59m) ir labiausiai priartė
jęs prie lyderio, atrodo išsėmė savo 
galimybes. Penktas L.Riedel metimas 
- dar vienas mėginimas pralenkti V. 
Alekną. Nieko baisaus - 67.33m. 
Jauniausias iš didžiojo trejeto 25 metų 
F.Kruger sudreba ir neišsitenka sekto
riuje. O V.Aleknos mestas diskas nu
skrenda 69.30m! Tik 10 cm arčiau už 
L.Riedel Atlantoje pasiektą olimpinį 

. rekordą.
Kuo atsakys L.Riedel ir F.Kriuger? 

Jie lietuvio smūgio neatlaiko ir atitin
kamai numeta tik 63.87m ir 62.72m. Pas
kutinį kartą mesti V.Alekna eina jau bū
damas olimpinis čempionas. Paskui juo
kaus: “Norėjau pralenkti L. Riedelį 2 
metrais. Bet nepasisekė. Matyt, nė pats 
nepajutau, kaip atsipalaidavau ”.

Roma Grinbergienė (L.r.)

dūrusiai Leontjen Zeilard ir stengtis nuo 
jos neatsilikti. Tačiau tarp mūsų atsidūrė 
vokietė, kuri ir sutrukdė man laimėti si
dabrą”. Džiaugdamasi, kad vis dėlto pa
vyko aplenkti daugelį garsių dviratinin
kių, tarp jų ir ketvirtą vietą užėmusią 
Australijos olimpinę viltį Anną Wilson, 
ir iškovoti bronzos medalį, Diana ne
slėpė, kad būtų laimingesnė finišavusi 
antra. “Labai norėjau tapti žaidynių vi
cečempione, tačiau paskutinius lenktynių 
metrus H anka Kupfernagel važiavo tikrai 
labai greitai”, - sakė lietuvė.

Sportininkės treneris Valerijus Ko
novalovas, paklaustas apie mūsų dvira
tininkių taktiką, atsakė, kad jos turbūt 
nekeistų, jei tektų pakartoti lenktynes. 
Kodėl finišuoti ir tapti prizininke pir
majai iš lietuvių buvo patikėta Dianai 
Žiliūtei? “Ji tą dieną buvo komandos ly
dere, sėkmingai stabdė varžoves, o pati 
veržėsi į priekį. Nuolat kaitaliojusi var
žybų ritmą ir išeikvojusi nemažai jėgų, 
D. Žiliūtė padarė viską, kad pirmoji iš ne
priklausomybę atgavusios Lietuvos dvi
ratininkių olimpinėse žaidynėse laimėtų 
medalį”, - sakė treneris. Pasak jo, praė
jusių metų pasaulio čempionei Editai 
Pučinskaitei trasa buvo šiek tiek per 
sunki, kad galėtų atitrūkti nuo varžovių. 
Ji ir Rasa Polikevičiūtė labiau pavargo 
negu tvirčiau sudėtos dviratininkės, ku
rioms blogas oras buvo palankesnis.
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I Pranešimas Geelongo lietuviams
| Š. m. spalio 22 dieną (sekmadienį), 2 vaL p.p. šaukiamas ALB Geelongo 
| Apylinkės Bendruomenės Ine. visuotinis metinis narių susirinkimas, kuris įvyks
| Lietuvių Namuose, Pettitt Park. Narių registracija prasidės 1 vaL p. p. Kviečiame 
| visus narius atvykti laiku, tačiau nesusirinkus pilnam narių kvorumui, numatytas
■ susirinkimas prasidės 30 min. vėliau ir bus laikomas teisėtu.
. Susirinkimo dienotvarkė:
g 1. Susirinkimo atidarymas.
I 2. Prezidiumo kvietimas.
I 3. Mandatų Komisijos rinkimai
I 4. Darbotvarkės papildymai ir tvirtinimas.
| 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
l 10. Klausimai ir sumanymai
. 11. Susirinkimo uždarymas.
’ Kviečiame visus Geelongo apylinkės lietuvius atvykti. Bendruomenės narių
J dalyvavimas būtinas. Prašome narius susimokėti nario mokestį.
1 ALB Geelongo Apylinkės Lietuvių Bendruomenės Ine. Valdyba
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Rinkimai į ALB Krašto Tarybą
Primename, kad, kaip buvo skelbta, ALB Sydnėjaus Apylinkės 

susirinkimas, kurio metu bus renkami 9 atstovai į šių metų ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimą, įvyks sekmadienį, spalio 8 d. 2 vaL po pietų Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose.

Skelbiamu laiku nesant kvorumo, susirinkimas teisėtai prasidės pusę 
valandos vėliau. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Spalio 22 d., sekmadienį, Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos Dr-ja ruošia

Metinę tradicinę lešminę,
kuri prasidės 12 vaL Lietuvių Sodyboje, 23 Laurina Ave, Engadine North. 

Pietūs bus serviruojami nuo 1 vaL p.p. Maloniai kviečiame tautiečius apsilankyti 
ir pabendrauti, pasivaišinti sodybiečių moterų pagamintais tradiciniais patieka
lais, o vėliau kavute ir pyragėliais. Tautinių šokių grupė išpildys programą, 
veiks laimės šulinys. SLMSGD-jos Valdyba

Dėmesio! Dainų ir šokių kultūrinė popietė
Sydnėjaus lietuvių choras “Daina” ir tautinių šokių grupė “Sūkurys” ruošia 

popietę, kuri įvyks spalio 15 d., sekmadienį, 2 vaL po pietų Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose. Rengėjai maloniai kviečia visus dalyvauti.

{ėjimas - $10. Vaikams iki 16 metų - nemokamas.
. Programoje: moterų, vyrų ir mišrus choras “Daina.

Tautinius šokius šoks “Sūkurio” jaunučiai ir vyresni šokėjai.
- Rengėjai

Socialinės Globos Moterų Drau
gija Melbourne praneša, kad

a. a. Bronei Makulienei 
mirus, vietoje gėlių, per Socialinės Glo
bos Moterų Draugiją Melbourne, Vilnijos 
mokykloms paremti aukojo šie asmenys:

$50 - Socialinės Globos Moterų Drau
gija Melbourne.

Po $20 - A. Kesminienė, A. ir G. 
Karazijos, A. Meiliūnienė, R. ir V. Pum
pučiai, V. ir A. Dumskiai, V. Vaitiekū

nienė, D. ir V. Simankevičiai, J. ir J. 
Žalkauskai.

Po $ 10 - A. Ramanauskienė, A. 
Liubinas, K ir L. Bartaškai, P. Bimba, V. 
Petraitienė, V. Bladzevičienė.

$5 - E. Dudėnienė.
a.a. Pranui Lauciui Adelai

dėje mirus, šeimos ir savo vardu $50 
paaukojo Morta Prašmutienė.

Dėkojame už aukas.
SGMDraugija

Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius praneša, kad spalio 8 dienos Seimo rinkimuose 
Naujamiesčio rinkimų apygardoje Nr. 1, į kurią yra nukreipiami užsieniečių balsai, 
Tėvynės Sąjunga (Liet konservatoriai) remia Krikščionių demokratų kandidatą 
ekonomistą Albertą Šimėną.

Skyriaus Valdyba
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Pranešimas Meboumo Pensininkų Sąjungos nariams
Sekantis susirinkimas įvyks spalio 10 d., antradienį, 11 vaL Lietuvių Namuose.

KALĖDINIŲ švenčių vaišėms, kurios vyks gruodžio 12 d., antradienį, 
prašome užsirašyti jau dabar ir užsimokėti $5.

The Children’s Festival 2000 Organising Committee
kviečia Jus ir šeimas apsilankyti šiame didžiuliame festivalyje.

Programoje tarp kitų tautų dalyvauja ir lietuviai. Įėjimas - veltui.
Vieta: Bankstown City Paceway, Eldridge Road, Bankstown
Laikas: šešadienis, spalio 14, 2000. Nuo 9 vaL ryto iki 9 vaL vakaro.

Oficialus atidarymas - 3 vaL po pietų.

Carnivale 2000 Festival Of Cultures
| Labai platus daugįakultūrinis menų | I BENDIGO (Vic.) kviečia visus šešta- I 
I festivalis NSW valstijoje, spalio 6-29.. I dienį, spalio 21 d., nuo 10 vaL ryto iki I 
■Programa gaunama paskambinus tel. I saulėlydžio. Programoje - įvairios | 
1(02) 9251 7974. I j tautybės. j

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

Nuo šių metų liepos 1 d. “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: $330 - už 1 cm per vieną skiltį ($6.60 - per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

“Mūsų Pastogės” administracija

( RilaiBaltušyteiOrmsbyatostogaujant,jąpavaduojaDaliaDonielienė. )

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: RO. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
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Redakcinė kolegija:
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