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Lietuvos krepšininkai vėl nustebino pasaulį
“Esame laimingi iškovoję bronzos me

dalius. Juolab kad Lietuvoje mus išlydėjo 
su tam tikru nepasitikėjimu, netgi pašaipa. 
Tačiau mes parodėme, ką sugebame. Nors 
per ketverius metus nuo Atlantos Olimpia
dos rinktinėje vyko kartų kaita, išsaugojome 
aukštą lygį. Didžiuojuosi savo jauna ko
manda, jos laukia graži ateitis. Labai džiau
giuosi, kad krepšininkai žaidimui atidavė 
visą širdį", - po olimpinius bronzos meda
lius lėmusių rungtynių su australais sakė 
Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris 
Jonas Kazlauskas.

Daugumos Sydnėjaus olimpines žaidy
nes stebėjusių pasaulio krepšinio specia
listų bei apžvalgininkų įsitikinimu, “didy
sis finalas” Įvyko dar penktadienį (rugsėjo 
29), kai arenoje varžėsi išgirtoji JAV “Sva
jonių komanda” ir Lietuvos rinktinė. Ma
žai kas tikėjosi, kad jauna mūsų šalies eki
pa sugebės antrą kartą su NBA žvaigždė
mis kautis iki paskutinių sekundžių.

Kaip žinome, prieš Olimpiadą lietu
viams geriausiu atveju buvo pranašauja
ma 5-8 vieta. Bet įvyko kitaip.

Australijos krepšininkai ketverius me
tus puoselėjo viltį pirmą kartą užlipti ant 
olimpinės pakylos gimtinėje vykstančiose 
žaidynėse, o pasitaikius progai atsirevan
šuoti lietuviams už pralaimėjimą Atlantos 
Olimpiadoje. Tiesa, iki minėtų rungtynių 
likus vienai dienai, net didžiausių Austra
lijos optimistų nuotaika ir tikėjimas savo 
komandos galimybėmis buvo pastebimai 
priblėsęs. Australų viltys laimėti bronzą 
sumenko po įsimintinų lietuvių rungtynių 
su JAV rinktine turnyro pusfinalyje. Tik 
perplauką įvykęs amerikiečių išsigelbėji
mas tiesiog šokiravo pasaulį. Sporto ži
novus ir mėgėjus sudrebino mūsiškių žai
dimas. Nuo istorinės pergalės mūsiškius 
skyrė tik vienas metimas.

Pėr lemiamas rungtynes dėl Sydnėjaus 
olimpinės bronzos lietuviai nugalėjo Aus
tralijos krepšinio komandą rezultatu 
89:71 (51:35). Pb šių rungtynių Australi
jos ir viso pasaulio apžvalgininkai Šarūną 
Jasikevičių pavadino geriausiu Olimpia
dos žaidėju. Gintaro Einikio, Sauliaus 
Štombergo, Dariaus Songailos, Mindaugo 
Timinsko žaidimas taip pat sulaukė pačių 
aukščiausių įvertinimų. Na, o rinktinės 
trenerio Jono Kazlausko taktiniai spren
dimai, ko gero, bus aptarinėjami dar ne 
vieną savaitę.

Amerikiečių treneris Rudy Tomjano- 
vich jau po pirmųjų vaižybų su lietuviais 
pripažino, kad jį labiausiai nustebino bū
tent taktinis mūsiškių pasirengimas. “Lie
tuva yra vienintelė Europos komanda, kuri 
stengiasi laimėti ne tik zoninės gynybos ir 
užtvarų pagalba. Lietuviai nebijo žaisti vie
nas prieš vieną, o tai yra didelis pliusas”, - 
sakė Rudy Tomjanovich.

Reikia pripažinti, kad Jono Kazlausko 
parengta taktika aiškiai pranoko ir 
garsaus stratego Zelko Obradovich spren
dimus. Tbo tarpu Prancūzijos ar Aus
tralijos treneriai tiesiog neturėjo pakan
kamai priemonių, kurios leistų konku
ruoti su Lietuvos rinktine.

Lietuviai nuo pat pradžių pasirinko 
greitą žaidimo tempą ir jį vis didino. Šiose 
rungtynėse rezultatas buvo lygus tik du 
kartus: 2:2 ir 4:4. Po to jis augo Lietuvos

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė - 2000. Pirmoje eilėje (iš kairės): R.Narkus (gydytojas), A.Sireika (treneris), J.Kazlauskas (vyr. 
treneris), ŠJasikevičius, D.Maskoliūnas, A.Giedraitis, K.Marčiulionis, V.Chomičius (treneris), A.Pavilonis (LKF prezidentas); 
antroje eilėje (iš kairės): RJavtokas, A.Macijauskas, D.Adomaitis, M.Timinskas, M.Žukauskas, T.Masiulis, E.Žukauskas, J. 
Petkevičius (masažuotojas), G.Einikis, D.Songaila, S.Štombergas, A.Žvirblis (LVKRRF administratorius), R.Šiškauskas.

rinktinės naudai - 9:6, 20:8, 30:15.
Antrajame kėlinyje po ŠJasikevičiaus 

tritaškių skirtumas dar labiau šoktelėjo - 
59:35. Mūsiškiai žaidė tą krepšinį, kuris 
sugniuždė ir jugoslavus, ir amerikiečius. 
Rezultatyviai žaidė Saulius Štombergas, 
įmetęs net 28 taškus, Šarūnas Jasikevičius 
22, Mindaugas Timinskas 13, Gintaras 
Einikis 11, Darius Songaila 10.

Kai Lietuvos krepšininkai išėjo į “Su- 
perDome” areną atsiimti apdovanojimų, 
tūkstantinė arena sugaudė energingiau 
nei pasirodžius amerikiečiams ar prancū
zams. Simboliška, kad bronzos medalius 
Lietuvos krepšininkams įteikė Tarptauti
nio Olimpinio Komiteto (IOC) narys 
amerikietis James Easton (juk JAV “Sva
jonių komandai” rimčiausiai pasipriešino 
tik lietuviai...). Į medalių įteikimo ce
remoniją Lietuvos krepšininkai atėjo 
vorele, kurią jungė jų vienas kitam ant 
pečių sudėtos rankos. Per ceremoniją jie 
taip pat stovėjo apsikabinę ir ant garbės 
pakylos pakilo visi vienu žingsniu. Kai po 
ceremonijos grįžo į rūbinę su medaliais, 
Lietuvos krepšininkai ir treneriai sugie
dojo Lietuvos himną. Paskui suklojo savo 
bronzinių rungtynių marškinėlius ir visi 
vienas kitam ant jų pasirašė.

Į oficialų XXVII Olimpiados žaidynių 
uždarymą iš Lietuvos krepšininkų stovyk
los ėjo tik Valdemaras Chomičius. Kiti 
šventė bronzinę pergalę ir Gintaro Eini
kio gimtadienį. O jau pirmadienio (spalio 
2 d.) šeštą valandą jie kartu su kitais mū
sų šalies olimpiečiais Lenkijos olimpinio 
komiteto užsakomuoju reisu išskrido 
namų link - į Varšuvą.

Išsklaidyti JAV “Svajonių komandos” 
mitą, sutriuškinti sidabro medalius laimė
jusius prancūzus, nuversti nuo favoritų 
sosto pavargusius australus ir atsirevan
šuoti ilgamečiams priešininkams jugo
slavams - tai jau padaryta.

(“M.P.”,“L.r.”, “La”, “K.d.”)

Lietuvos įvykių apžvalga
Vytautas Doniela

Pagausėjo balsuotojų užsienyje
(BNS). Šiemet, palyginti su praėju

siais Seimo rinkimais, trečdaliu padau
gėjo Lietuvos piliečių, kurie balsuos už
sienyje. Remiantis Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) iš diplomatinių atstovy
bių bei konsulinių įstaigų gautais išanks
tiniais rinkėjų sąrašais, Seimo rinkimuose 
savo nuomonę užsienyje galės pareikšti 
jau maždaug 12 000 lietuvių. 1996 metais 
per Seimo rinkimus užsienyje buvo maž
daug 8 000 turinčių balso teisę Lietuvos 
piliečių.

Pasak Vyriausios rinkimų komisijos, 
užsienyje balsuojančių lietuvių skaičiaus 
didėjimo ar mažėjimo tendencijos pri
klauso nuo žmonių sąmoningumo. 1998 
m., prieš prezidento rinkimų antrąjį turą, 
buvo užsiregistravę maždaug 12 000 
lietuvių.Tada užsienyje esančių Lietuvos 
piliečių suaktyvėjimą 1998 m. galėjo 
sukelti V.Adamkaus kandidatavimas.

Šiuose Seimo rinkimuose nuolatos 
užsienyje gyvenantys bei rinkimų metu iš 
Lietuvos išvykę, bet Lietuvoje registruoti 
žmonės, balsuoti galės 49 diplomatinėse 
atstovybėse bei konsulinėse įstaigose. Jos 
yra JAV, Kanadoje, Australijoje ir kitur. 
Rusijoje balsuoti bus galima Lietuvos am
basadoje Maskvoje ir generaliniuose 
konsulatuose Sankt-Peterburge bei Kali
ningrade. Tikimasi, jog pavyks atidaryti 
dar vieną balsavimo punktą Krasno
jarske. Pasak Rinkimų komisijos, ir vals
tybėse kur yra Lietuvos diplomatinės ats
tovybės ir konsulatai, ir ten, kur jų nėra, 
sudarytos visos sąlygos balsuoti paštu. 
Jeigu valstybėje, kur gyvena Lietuvos 
pilietis, nėra LR konsulato ar atstovybės, 
pats žmogus gali pasirinkti, kurioje 
kaimyninėje šalyje jam balsuoti.

Kaip balsuotų?
Pagal rugsėjo pabaigoje pravestą “Vil- 

morus” apklausą, tik keturios partijos 
įveiktų reikalaujamą 5% barjerą. Pagal 
partijų sąrašus yra renkama 70 Seimo de
putatų. Seimą sudaro 141 narys. Likusieji 
71 Seimo narys yra renkamas individua
liai, taip vadinamose vienmandatėse rin
kimų apygardose. Pasak minėtos apklau
sos, virš 5% gautų šios grupuotės: 
Paulausko Naujoji sąjunga 19.4%.
Brazausko Socialdemokratų koalicija 16.4 %. 
Pakso Liberalų sąjunga 10.0 %. 
Landsbergio konservatoriai 53 %.

Mažiau 5 % balsų gautų šios partijos: 
Karbauskio Valstiečių partija 3.7%.
Ozolo Centro sąjunga 3.5%.
Lenkų rinkimų akcija 13%.
Bobelio Krikščionių dem. sąjunga 1.6%. 
Šustausko Lietuvos laisvės sąjunga 1.1%.

Kitos grupuotės gautų dar mažiau.
Partijų sąrašuose kandidatai yra 

įrašyti pagal partijos jiems skirtą eilės 
numerį. Tokiu būdu, jei partija surenka 
mažiausiai 5% rinkėjų balsų, į Seimą pa
tenka kandidatai nuo partijos sąrašo 
viršaus, žemėjančia tvarka, pagal gautą 
bendrą procentrą. Jei partija surenka ma
žiau nei 5%, jos kandidatų sąrašas igno
ruojamas.

Lietuvoje jau įprasta, kad partijų sąra
še esančių kandidatų dauguma dar 
kandidatuoja ir individualiose (“vien
mandatėse”) apygardose. Tokiu būdu 
Seimo nariu gali tapti ir tas kandidatas, 
kurio partija nesurinko reikalaujamų 5%.. 
Taip pat, vienmandatėse apygardose gali 
kandidatuoti ir tie asmenys, kurių nėra 
partijų sąrašuose. (Australijoje tai pri
lygsta “independent” statusui.)

Nukelta j 2 psL
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Tauta svaigo nuo pergalės

Lietuva sekmadienio (spalio 1-2) 
naktį nemiegojo. Ji triumfavo ir 
šėlo. Po Lietuvos krepšininkų pergalės 

Sydnėjaus Olimpiadoje prieš Australijos 
rinktinę j didžiųjų Lietuvos miestų gatves 
naktj suplūdo galybė žmonių.

Vilniuje pagrindine krepšinio ais
truolių šventimo vieta tapo Gedi
mino prospektas. Čia apie ketvirtą valan

dą nakties susidarė ilga lengvųjų auto
mobilių kolona. Didelė sporto aistruolių 
minia pasuko nuo Katedros aikštės iki 
Seimo. Paskui nuo Seimo vėl žygiavo į 
Katedros aikštę. Tokios eitynės pirmyn ir 
atgal truko net tris valandas. Automobi
liuose sėdintys sirgaliai visa gerkle klykė: 
“Mes laimėjom, Lietuva, Lietuva”, mojavo 
Lietuvos vėliavomis ir sveikino vienas kitą 
iš barų išėję žmonės. Žmonės glėbesčia- 
vosi, bučiavosi, nemažai iš jų iš džiaugsmo 
net verkė; Aistruoliai baruose plonino pi
nigines nekreipdami dėmesio į sąskaitų 
dydžius. Po pergalės žurnalisto Marijaus 
Mikutavičiaus sukurta daina “Trys mili
jonai” tapo Lietuvos himnu. Ji bare “Vyrų 
džiaugsmas” tą naktį buvo grojama apie 
dvidešimt kartų, nes sirgaliai vis prašė ją 
pakartoti.

Kur kas agresyviau krepšininkų 
pergalę šventė kauniečiai. Per 
naktį labiausiai nusiaubtą buvo Laisvės 

alėja: iki pj^typplicįja. gavo apie 30 pa- 
reiškimų dėl išdaužytų langų, nuniokotų 
stendų, ženklų, kito sunaikinto turto.

Naktį dirbęs Centro policijos komisa

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL

Ar pildys pažadus?
Nors rinkimai suteikia galimybę išsi

rinkti “geresnę valdžią”, jų metu taip pat 
sustiprėja pesimistinė nuotaika, kad ir 
naujoji valdžia bent dalinai netesės savo 
pažadų. Šiuo klausimu plačiai pasisakė 
Vilniaus universiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų instituto specia
listai. Jie pristatė dabartinių rinkiminių 
pažadų analizę, pavadintą “Jūsų pasirin
kimas”. Analizėje pabrėžiami šie punktai:

Populiariausi visų pakraipų partijų 
lozungai - prioritetas švietimui ir žemės 
ūkiui.

Anot ekspertų, partijos deklaruoja 
skirtinus švietimui ir žemės ūkiui nacio
nalinio biudžeto arba bendrojo vidaus 
produkto procentus, tačiau vengia kon
krečiai nurodyti, iš kokių lėšų šios sritys 
būtų finansuojamos. Kitas partijų mėgs
tamas, nors ir prieštaraujantis pirmajam, 
pažadas, yra mažinti mokesčius, drauge 
nenurodant kokią įtaką tai padarys įsipa
reigojimams finansuojant prisiimtas 
programas.

Kalbant apie mokesčių politiką, dau
guma partijų atrodo lyg norėtų, kad ir 
avis būtų sveika, ir vilkas sotus. Viena 
vertus, deklaruojamas siekis mažinti mo
kesčius, antra vertus - teikti įvairaus po
būdžio paramą ūkininkams, gyvenan
tiems kaime, švietimo sistemos darbuo
tojams, kompensuoti vaistus, didinti so
cialines išmokas ir pensijas.

Bet iš kokių lėšų tai bus daroma?
Pateiktuose atsakymuose partijos la

bai aiškiai teigia, kad pirmenybę teiks 
vietiniams investuotojams, ir tuo pačiu 
deklaruoja paramą integracijai į Euro
pos Sąjungą (ES). Bet užsienio investuo
tojų diskriminavimas niekaip nesuderi
namas su ES principais.

Analizėje taip pat pastebima, jog, 
kalbėdamos apie žemės ūkio politiką, nė 
viena partija, net ir Valstiečių, tarp svar
biausių darbų po rinkimų nenurodo re
formos žemės ūkyje. Todėl tikėtina, kad 
nepriklausomai nuo rinkimų rezultatų, 
reforma žemės ūkyje vyks labai lėtai.

Mūsų Pastogė Nr. 40,200Q. 10.09, psl. 

riato komisaras pasakojo, kad 4 vai. iš 
“Combo” muzikos klubo palapinės, ku
rioje rungtynes stebėjo daug kauniečių, 
šimtai jaunuolių patraukė Laisvės alėjos 
link. Pakeliui kelios šiukšlių dėžės buvo 
paleistos į Tatarstano atstovybės bei “Lie
tuvos” viešbučio langus.

Prie miesto fontano policijai pavyko 
minią išsklaidyti, tačiau apie 30 aršiausių 
sirgalių patraukė dešiniąja Laisvės alėjos 
puse. Jie išdaužė restorano “Pica Jazz”, 
kelių parduotuvių, vaistinės, kirpyklos 
langus, nusiaubė liberalų rinkiminį name
lį prie “Merkurijaus prekybos centro”, iš
vartė šiukšlių dėžes, išlupo dalį lietaus 
kanalizacijos grotelių.

Laisvės alėjoje naktį siautėjo apie porą 
tūkstančių krepšinio aistruolių. Policija 
sulaikė apie 20 triukšmavusių jaunuolių. 
Tą naktį Laisvės alėjoje tvarką palaikė 
apie 50-60 policijos pareigūnų. Padėti ko
legoms buvo atvykę Dainavos policijos pa
reigūnai. Vėliau tramdyti sirgalių buvo 
iškviesti vidaus tarnybos pirmojo pulko 
kariąs

Šiauliuose po rungtynių į gatves 
išėję krepšinio fanatikai sulaužė 
kelias plastmasines šiukšlių dėžes, nuvertė 

kelis metalinius šiukšlių konteinerius. 
Miesto centre buvo sudaužytas vienas 
reklaminio skydo stiklas. Lietuvos ko
mandos pergalės įaudrinti sirgaliai sulau
žė ir netoliese stovėjusį medinį stendą, 
apklijuotą kandidatų į Seimo narius nuo
traukomis. (“Lr.”)

Dar vienas daugelio partijų mėgsta
mas pažadas yra skatinti eksportą ir 
ieškoti lietuviškoms prekėms rinkų už
sienyje, bet nė viena partija nepasako ar 
net nepasiūlo, kaip tokį tikslą konkre-čiai 
galima įgyvendinti.

Kiek tai liečia bendrąją politiką, ana
lizėje beveik vienbalsiai teigiama, kad po 
rinkimų Seimas žymiai daugiau nei dabar 
atstovaus kairiajam politikos spektrui. 
Tai reiškia, kad Lietuvos įsijungimas į Va
karų Europos struktūras bei įpročius pa
teks į tam tikro neapibrėžtumo laikotarpį.

Lėšos rinkimų kampanijai
Savaitę prieš spalio 8 d. rinkimus, 

įvairios partijos savo rinkiminei reklamai 
jau buvo išleidusios beveik pustrečio mili
jono litų. Tokią informaciją buvo gavusi 
Vyriausioji rinkimų komisija pagal Seimo 
rinkimų įstatymą.

Daugiausiai surinko ir išleido Artūro 
Paulausko Naujoji sąjunga (sociallibera
lai) - netoli vieno milijono litų. Rolando 
Pakso liberalai ir Romualdo Ozolo cen
tristai buvo surinkę po apytikriai pusę 
milijono litų. Algirdo Brazausko social
demokratinė koalicija surinko 440 000 
litų, iš kurių 250 000 litų davė kol kas 
mažai girdėta Mažeikių firma “Vaizga”, 
užsiimanti didmenine naftos prekyba. 
Vytauto Landsbergio Tėvynės Sąjunga 
(konservatoriai) surinko 295 000 litų, 
kurių dalis gauta iš išeivijos Vakaruose.

Kitų rinkimuose dalyvaujančių partijų 
lėšos yra kur kas mažesnės. Iš viso, Seimo 
rinkimuose dalyvauja 27 partijos.

Vienas iš didžiųjų pramonininkų ir 
rėmėjų, buvęs LDDP premjeras Bronis
lovas Lubys, per savo įmones 120 000 litų 
skyrė Pakso liberalams, 110 000 litų 
Ozolo centristams ir 50 000 Paulausko 
socialliberalams.

Bendrai, didžioji Lietuvos spauda su
taria, kad ne visa rinkiminė parama yra 
oficialiai užregistruota.

Kaip nutekėjo paslaptys?
Rinkiminės kampanijos įkarštyje 

Lietuvos spauda publikuoja daug medžia
gos apie partijas, jų vadovus bei kandi
datus į Seimą. A.Paulausko atveju buvo 
prisiminta, jog tuo metu, kai jis buvo

Trumpai iš visur 
Vytautas Patašius

♦ Užsienio stebėtojai sutinka su Jugo
slavijos opozicinių partijų tvirtinimu, kad 
jų kandidatas Vojislav Kostunica surinko 
virš 55% balsų per rugsėjo 24 d. įvykusius 
prezidento rinkimus, įveikdamas dabar
tinį prez. Slobodan Milosevic. Vyriau
sybės kontroliuojama rinkimų komisija 
vilkino rinkimų rezultatų skelbimą. Rug
sėjo 27 d. galiausiai ji pripažino, kad V 
Kostunica rinkimus laimėjo, tačiau surin
kęs tik 48% balsų (S. Milosevic 40% bal
sų), tad reikalingas antras rinkimų ratas, 
kuris įvyks spalio 8 d. Opozicija bei užsie
nio stebėtojai laiko šiuos rinkimų duo
menis klastotais. Krašte vyksta demons
tracijos prieš S. Milosevic, reikalaujant jo 
atsistatydinimo.
♦ Rugsėjo 25 d. prasidėjo derybos tarp
Izraelio ir palestiniečių, abiems pusėms 
linkstant į kompromisus. Siūloma žydams 
ir musulmonams brangią buvusios Salia
mono šventovės sritį pavesti Jungtinių 
Tautų priežiūrai, gi Izraelio prez. E. Barak 
sutiko svarstyti dalies Jeruzalės įjungimą 
į Palestinos valstybę su sostinės statusu. 
Derybų atmosferą sugadino palestiniečių 
masinės demonstracijos Jeruzalėje ir ki
tose vietovėse, kai Izraelio opozicijos ly
deris Ariel Saron rugsėjo 28 d. aplankė 
Šventovės kalną su Likud partijos dele
gacija. Demonstracijos išvirto į riaušes, 
malšinamas Izraelio policijos ir kariuo
menės. Per pirmas 4 riaušių dienas nuo 
guminių kulkų žuvo 42 riaušių dalyviai, 
apie 300 sužeista. H,
♦ Rugsėjo 26 d. ant uolos užplaukęs 
paskendo graikų keleivinis garlaivis 
“Ekspress Samina”, 3 km. atstume nuo 
Paros salos Aigėjo jūroje. Neramioje jū

Gen. prokuroru ar jo pavaduotoju, dingo 
Klaipėdos uoste bazuotas šimtamilijoni
nės vertės žvejybos laivynas, buvo išvogta 
dauguma Lietuvos bankų, į privačias ran
kas pusvelčiui ar dar pigiau pateko daug 
valstybinių įmonių.

Rugsėjo 29 “Lietuvos aidas” išspaus
dino straipsnį apie A. Paulausko karjerą 
sovietiniais laikais. Pasak laikraščio, šią 
medžiagą pavykę gauti iš Valstybės sau
gumo departamento įslaptintų šaltinių. 
Išdėsčius tarnybinę biografiją, laikraštis 
atkreipė dėmesį į tai, jog A. Paulauskas, 
buvęs miestelio prokuroru, vienu šuoliu 
tapo Lietuvos kompartijos Centro komi
teto instruktoriumi, o nepraėjus nė me
tams, Maskva jį paskyrė LTSR prokuroro 
pavaduotoju. “Tokio karjeros šuolio dau
giau niekurnerasite”, - sakęs informacijos 
perdavėjas. Sekančią dieną “Lietuvos 
aidas” susilaukė rašto iš Valstybės saugu
mo departamento ir atitinkamo skambu
čio, ginančio A. Paulauską. Laikraščio 
nuostabą sukėlė tai, jog oficialus laiškas 
esąs be parašo ir be oficialaus fakso nu
merio. Daroma išvada, jog vienaip ar 
kitaip vykstąs spaudimas. (2000.09.30).

Landsbergis - “metų žmogus”
Trečiadienį (rugsėjo 27) Seimo Pirm 

Vytautui Landsbergiui buvo įteiktas 
“Metų žmogaus” apdovanojimas politi
kos ir valdžios srityse. Metų žmones rinko 
projekto “Kas yra kas Lietuvoje 2000” 
dalyviai. Pasak teikusio apdovanojimą 
žinyno “Kas yra kas” vyr. redaktoriaus 
Jono Vitkausko, visi į žinyną įtraukti 
asmenys galėjo pildyti anketas ir devy
niose veiklos srityse rinkti, jų manymu, 
patį iškiliausią ir daugiausiai per praė
jusius metus pasiekusį žmogų. Politikos 
ir valdžios srityje daugiausiai nuveikusiu 
žmogumi Lietuvoje buvo pripažintas 
Seimo Pirm Vytautas Landsbergis.

Mirė Aleksandras Lileikis
Rugsėjo 26 d.Vilniaus Santariškių 

klinikose nuo širdies infarkto mirė geno

roje žuvo 79 keleiviai. Vietiniai žvejai ir 
britų karo laivyno malūnsparniai išgelbė
jo 443 žmones, jų tarpe apie tuziną aus
tralų turistų. Laivo kapitonas ir keli įgu
los nariai suimti ir teisiami dėl mirčių.
♦ Rugsėjo 28 d. Montrealyje mirė 80 
metų amžiaus Pierre Trudeau, populiarus 
Kanados min. pirmininkas 1968 -1979 ir 
vėl 1980 -1984.
♦ Rugsėjo 28 d. Danijoje buvo pra
vestas referendumas dėl prisijungimo 
prie Europos bendros valiutos - euro. 
Balsuotojų dauguma, 53 nuošimčiai, 
pasisakė prieš euro įsivedimą.
♦ Rugsėjo 26 d. Indonezijos Aukščiau
sias teismas atmetė milijonieriaus “Tom
my” Soeharto apeliaciją prieš ankstesnį 
teismo sprendimą ir pripažino jį kaltu 
korupcijos byloje. Patvirtinta jam numa
tyta 18 mėnesių kalėjimo bausmė.
♦ Rugsėjo 28 d. 5 teisėjų sprendimu 
nutraukta korupcijos byla prieš “Tommy” 
Soeharto tėvą, buvusį Indonezijos prezi
dentą. Teismas priėmė sprendimą, kad 79 
metų Soeharto sveikatos stovis neleis 
jam gintis iškeltoje byloje dėl tariamo 1 
bilijono dolerių australiška valiuta pasi
savinimo iš labdaros organizacijų kasos. 
Po teismo sprendimo Džakartoje prasi
dėjo demonsracijos ir riaušės. Demons
truoja tiek Soeharto šalininkai, tiek jo 
priešininkai, susidurdami vieni su kitais 
ir su poHęįjftIldljS1 „

Liučįųsukelti potvyniai vėl padare 
didžiulių .nuostolių Indijos rytuose 
(Bengalijoje), Bangladeše ir Vietname. 
Bangladeše žuvo virš 1000 žmonių, o nuo 
patvinusios Mekongo upės Vietname ir 
kaimyniniuose kraštuose žuvo virš 450.

cidu kaltintas Aleksandras Lileikis. Bau
džiamoji byla bus nutraukta.

Iki 1996 m birželio A. Lileikis gyveno 
JAV. JAV teisėsaugos pareigūnai pirmieji 
apkaltino A.Lileikį Antrojo pasaulinio 
karo metais vadovavus Vilniaus apskri
ties saugumo policijai ir pasirašinėjus su 
genocidu susietus įsakymus. Šiuos kalti
nimus pabrėžia Jeruzalėje įsikūręs Simon 
Wiesenthal centras. 1996 m JAV Fede
ralinis Teismas atėmė iš A. Lileikio JAV 
pilietybę. Norėdamas išvengti deporta
cijos, A. Lileikis grįžo į Lietuvą.

Strasbūras parėmė “Henytę”
(BNS). Europos Žmogaus teisių teis

mas (EŽTT) Strasbūre pripažino, kad 
Lietuva pažeidė savo piliečio Henriko 
Daktaro teises, neužtikrinusi jo teisės į 
nešališką teismą. Žiniasklaidos vadina
mas Kauno “nusikaltėlių autoritetu”, 
Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų 
kolonijoje kalintis H. Daktaras džiaugėsi 
teismo sprendimu. H. Daktaro byla laiko
ma reikšmingiausia lietuviška byla Stras
būre, nes yra susijusi su esminiais bau
džiamojo proceso klausimais.

HLDaktaras, pravarde “Henytė”, 1997 
m vasarą buvo nuteistas pusaštuntų metų 
laisvės atėmimo, konfiskuojant turtą ir 
priteisiant 15000 litų baudą už poveikį 
liudininkui ir turto prievartavimą. Beje, 
EŽTT sprendimas, kad Lietuva pažeidė 
žmogaus teises, nereiškia tiesioginės 
pareigos Lietuvai naikinti nuosprendį.

TYibunolo sprendimas
(BNS). Tarptautinis Vilniaus visuo

meninis tribunolas pripažino komunis
tinių ar okupuotų šalių kolaboravusias 
komunistines partijas ir kitas institucijas 
nusikalstamomis organizacijomis, o jo 
narius - nusikaltusiais. Šis tribunolas 
parengė nuosprendį komunizmui po 
dviejų sesijų, kurios vyko Vilniuje birže
lio ir rugsėjo pradžioje. Dabartinis nuo
sprendis buvo perskaitytas trečiadienį, 
rugsėjo 27 d.
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Atsisveikinimas su Lietuvos olimpiečiais
Lietuvos olimpiečiai, baigiantys savo 

pasirodymus Sydnėjaus olimpinėse žaidy
nėse, penktadienį, rugsėjo 29, Sydnėjaus 
Lietuvių Klube atsisveikino su Australijos 
lietuvių bendruomene ir padėkojo jai už 
didžiulę paramą bei pagalbą.

Daugiausiai padėjusiems Sydnėjaus 
lietuviams buvo įteikti Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto padėkos raštai.

“Nuoširdžiai dėjojame jums už globą, 
kuri prasidėjo dar 1988 metais, kai pirmą 
kartą atvykome į Australiją dalyvauti Pa
saulio Lietuvių Žaidynėse", - sakė Lietu
vos Tautinio olimpinio komiteto (LTOK) 
prezidentas Artūras Poviliūnas. “Liūdna 
išsiskirti, nes per tą laiką susidraugavome, 
pažinome vieni kitus. Be jūsų paramos 
nebūtų tokių rezultatų Sydnėjuje”.

Susirinkusių akivaizdoje Artūras Povi
liūnas pasirašė raštą, kuriuo LTOK prieš 
pusmetį įsigytas mikroautobusas ir daug 
pasitarnavęs lietuvių sportininkų reik
mėms, buvo perduotas Australijos lietuvių 
skautams.

“Olimpiada dar nesibaigė, bet mūsų 
sportininkai jau įrodė, kad mažytė Lietuva 
yra stipri ir kūnu, ir dvasia”, - sakė LTOK 
prezidentas. - “Turiu pripažinti, kad ir pats 
tuo stebiuosi, nors prieš Olimpiadą buvau 
optimistas”.

Atsisveikinimo vakare dalyvavo dvi 
olimpinių medalių savininkės—bronzinės 
prizininkės Birutė Šakickienė ir Kristina 
Poplavskaja. Jos kartu su treneriu Algirdu 
Areliu atsakinėjo į vakaro vedėjo Algio 
Bučinsko pateiktus klausimus.

Į klausimą “Kur dėsite tūkstančius, ku
riuos gausite?”, sportininkės sakė: “Kai 

(okųils&ioti)

Sekant jau nusistovėjusią tradiciją, po 
Olimpiados vyksta tarptautinės varžybos 

( (lifi !.- u • I

Tąsa - Paralimpinės žaidynės

sportuojantiems, kurių įvairios fizinės ne
galios neleidžia jiems varžytis su pajėges
niais sportininkais. Tokios žaidynės, pa
vadintos paralimpinėmis, vyks ir Sydnė-
juje.

Dauguma paralimpinių žaidėjų į jau 
ištuštėjusį Olimpinį kaimelį atvyks trečia
dienį, spalio 11 dieną o Žaidynės oficia
liai prasidės trečiadienį, spaliol8 dieną. 
Uždarymo iškilmės - sckmadienį/spalio 
29 dieną. • Onao iadtaw.-jiW

Į Sydnėjaus Paralimpinės žaidynes at
vyksta ir delegacija iš Lietuvos. Ją suda
ro 29 asmenys, iš kurių 18 dalyvaus rung-

Siekiant Lietuvos geroves
Lietuvos ūkinė-politinė padėtis 1990 - 2000

Jonas P. Kedys
(Tęsinys iš “M.P” nr. 39)

Prekyba ir pramonė
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, 

jos prekybos santykiai su užsieniu atsidūrė 
nepaprastai sunkioje padėtyje. Mat 
Rusija vengė prekybos su Lietuva, o su 
Vakarais lietuviškos prekės sunkiai de
rinosi. Pagaliau 1999 m. Rusiją užgulė 
sunki krizė ir buvęs premjeras G. Vag
norius, užuot ruošęsis ją sutikti, pareiškė, 
jog Rusijos krizė Lietuvos nepalies...

Taigi Lietuvos prekyba ir pramonė 
stovi prieš sunkų uždavinį: gerai ištyrinėti 
visas turimas savo žaliavas ir jas perdirbti 
į užsieniui tinkamas prekes. Tam tikslui 
neatidėliotinai būtina siųsti savo atstovus 
su gamybiniu patyrimu į užsienį 6-12 
mėn., pagilinti žinias apie eksporto me
chanizmus. Be šio patyrimo prekių ga
myba užsienio rinkai bus nuostolinga 
veikla. Be to, būtina pasinaudoti visomis 
užsienio Lietuvos atstovybėmis, per ku
rias pigiau gali būti surenkamos žinios 
apie tam tikrų prekių gamybą ir jų gali
mą pardavimą. Jų tarpe gali būti miško 
medžiaga, statybinės medžiagos, leng

gausime, tada ir pagalvosime”, o kažkas 
replikavo, kad pirmiausia reikės “skolas 
grąžinti”.

Lietuvos olimpinės misijos vadovas 
Algirdas Raslanas padovanojo Sydnėjaus 
lietuviams trispalvę, kuri per visas žai
dynes puošė Lietuvos delegacijos namą 
Olimpiniame kaimelyje.

“Mes savo uždavinius įvykdėme, jūs irgi 
padarėte viską, ką galėjote. Visa tai lieka 
istorijai, Lietuvai”, - sakė jis

Šeimininkų vardu Lietuvos olimpie
čius pasveikino Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Sąjungos (ALFAS) pirmi
ninkas Rimas Mickus, atvykęs iš Mel
bourne bei Lietuvos olimpinis attache 
Antanas Laukaitis.

“Australijos Lietuvių Bendruomenė gali 
didžiuotis jumis, visi jūs esate Lietuvos 
sporto herojai”, - sakė A. Laukaitis. Jis 
apgailestavo, kad Australijos televizija 
mažai rodė lietuvių startų, tačiau sakė ga
vęs Lietuvos televizijos vadovų pažadą su
teikti visų lietuvių startų įrašus.

LRT olimpinės transliacijos grupės va
dovas Juozas Vilčiauskas tuoj pat įvykdė 
pažadą, įteikė kasetes su jau nufilmuotais 
lietuvių pasirodymais Sydnėjaus olimpi
nėse žaidynėse. (Vėliau kasetes pasižiū
rėjimui bus galima išsinuomoti Sydnėjaus 
Bibliotekoje.)

Atsisveikinimo vakaronėje dalyvavo 
apie pora šimtų žmonių. Daugelis mūsiš
kių, atvykusių į susitikimą, išskubėjo tie
siai į vyrų krepšinio turnyro pusfinalio 
rungtynes Lietuva - JAV.

Gintaras Nenartavičius
specialusis ELTOS korespondentas

tynėse. Delegacijai vadovaus TV žurna
listas Vytautas Kvietkauskas. Šių žaidy-
nių attache Australijoje yra Generalinis 
garbės konsulas Viktoras Šliteris.

Kiek žinoma, Lietuvos paralimpiečiai 
rungsis atletikos šakose ir plaukime.
Neregiai ir silpnaregiai dalyvaus džiudo 
ir kamuolio (“goal ball”) varžybose.

Lietuvos paralimpiečių delegacijai pa
dės^kredituoti savanoriai ;(NationaI 
Paralympic Čofniriitteė Assistants). Jų 
sąraše yra: Juta Šliterienė, Irena Kalė- 
dienė, Daina Didžytė (iš Melboumo) ir 
Adrienne Munro.

Platesnė informacija - vėliau.
“Mūsų Pastogės” inf.

vosios pramonės gaminiai irtt.
Politinės priežastys

Gal įdomiausia, kad politinės prie
žastys prasidėjo kartu su nepriklau
somybe. Rinkimus laimėjus Sąjūdžiui, jo 
p-kas VLandbergis, daugumos nustebi
mui, paskyrė vadovauti vyriausybei buvu
sius komunistų vadovus - K.Prunskienę 
ir ABrazauską!!! Šie dar sovietinais lai
kais “vadovavę Lietuvos respublikai”, 
nedelsdami užpildė gyvybines valstybės 
vietas savais žmonėmis. Išvadoje: jau ne
priklausomoje Lietuvoje rinkimus laimėjo 
Sąjūdis, bet valstybės administracija liko 
komunistų rankose!

K. Prunskienės kelionė į JAVprašyti 
per prez. Bush’ą Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo susilaukė tik ranki
nuko iškratymo! Ši žinia nuskambėjo per 
visą pasaulį apie Lietuvos komunistinę 
vyriausybę!

V.Landsbergis vėliau atleido K. Pruns
kienę ir ABrazauską iš vyriausybės parei
gų, bet viso valstybės aparato jis negalėjo 
atleisti. Tas K. Prunskienės - A Brazausko 
valstybės aparatas buvo Sąjūdžiui žalin
gas, privedė prie rinkimų, kuriuos Sąjūdis 
1992 m. pralaimėjo. Šiame laikotarpyje

PRESENTING X - PU K ACTIVISTS

Melisa Savickaitė
Born in 

Melbourne, 
1970.

Position 
in X-PLJK 
committee: 
Advertising 
Manager - 
Reklamų 
skyriaus 
direktorė

ALJS: 
General 
Member.

My life as a Melbournian consists of 
these things: I am a digital photographer 
at an internet business site, and 
occasionally work in a freelance capacity, 
which was until recently my main 
occupation, apart from organizing X- 
PUK, of course! I have a Bachelor of 
Education, so I’ve done a spot of 
lecturing, but I have no plans to do this 
full-time. In my free time, I like to browse 
through Camberwell Market, early on 
Sunday mornings, to sew clothes for 
myself, ride my bike or go rollerblading, 
read on the train, socialize with friends, 
see films and cook new dishes.

What have I done in “Litho” life, as 
we refer to it, here in Australia? Like a 
great deal of Melbourne Lithos, I’ve been 
involved with Lithuanian dancing and 
scouts. I have studied the language 
throughout school, the last year of which 
was spent at “V-16” in Germany. I now 
edit the Youth Page - Jaunimo Puslapis, 
in “Mūsų Pastogė”, and spend many 
hours sitting in front of the computer 
writing e-mails to Lithos all around the 
world. I attended the VI congress in 
Australia as a participant, then the VII 
congress in Sth America as an atstovė and 
have been an active member of AUS 
since the early 90’s.

I have met many Lithuanians from all 
over the world, at “V-16”, kongresas in 
South America, and recently, on the X- 
PLJK Promo Tour to the USA and 
Canada. Some of these are still very close 
friends now, 11 years on. Having these 
friends has been one of the greatest joys 
in my life and I have a very real sense of 
belonging to one big family.

This congress in Australia will achieve 
the goals of reform by thoroughly 
examining what is happening in the 
Lithuanian colonies outside of Lithuania. 
We need to create a realistic and practical 
plan of how we can continue to exist as 
small Lithuanian colonies with the 
problems that surround us all Apart from 

vyko valstybinių ūkių masinis apiplėšimas. 
Pirmoje eilėje buvo išvogti gyvuliai ir 
paukščiai, vėliau inventorius, ir padaryti 
šimtai milijonų nuostolių!

Bankų griūtis
LDDP, perėmusi valdžią, įvedė “liau

dies demokratiją”: bankams steigti leidi
mus gavo metalo tekintojai ir laikraščių 
pardavėjai! Dėl to bankrutavo 13 bankų, 
įskaitant net Valstybinį komercinį banką! 
Paprastai Lietuvoje žmonės nenoriai dė
davo savo santaupas į bankus, tačiau 
daugumą padrąsino pinigus į bankus dėti 
skelbimai apie mokamas palūkanas 25%, 
30%, 40% ir net 50%! Daug laukti ne
reikėjo, prasidėjo tokių “bankų” griūtis 
ir žmonių protestai bei šimtamilijoniniai 
nuostoliai!

1993 m. sovietinė armija labai neno
romis traukėsi iš Lietuvos. Ji paliko apie 
dešimt “karinių miestelių” su gerais ir 
patogiai įrengtais butais, sandėliais, 
sporto aikštelėmis ir kitais įrengimais,

working through these serious tasks, we 
will have a fantastic opportunity to get to 
know many young Lithuanians from all 
comers of the globe! Australia’s summer 
will tempt you to join us in our journey 
towards the future!

Šarūnas Vaitkus
Editor of JauŽinios

D.O.B. 
05/04/1971.

I was bom 
in Druski
ninkai, then 
my family 
settled in 
Kaunas 
where I 
attended 
Music school 
up to year 
11. I played 
cello and 

piano. After year 11, I decided to 
complicate my life and get married, have 
children - you know - the works. Because 
of that, I was tossed from the music 
school and had to finish year 12 at one 
of the awful evening schools in Kaunas 
while working as a bricklayer. - - 

After that I decided to study Theater 
and TV management in Vilnius, which I 
did for one year up to 1990.

At the end of 1990 - the year to 
remember -1 arrived in Australia as one 
of the first legal migrants to leave Soviet 
Lithuania during Perestroika. I am still 
questioning the move up to this day - 
whether I did the right thing, or stuffed 
up my life for good.

My 10 years spent in Melbourne have 
been interesting and frustrating to say the 
least. It took me 5 years to adjust to the 
“Australian way of fife”, which to this day 
I still don’t understand.

As far as Lithuanian community goes 
- well, I’ve tried to fit in. In 1992 I 
directed the play for the Australian 
atstovai for Congress in South America, 
together with Algis Karazija. This 
experience scarred me for life and only 
in 1997 I re-joined Lithuanian 
community and AUS by attending the 
IX Congress in U.S.A. This event 
reinforced my view that the English- 
speaking, European //arid “real” 
Lithuanians are 3 different species. The 
Congress is “The Event” - and I am not 
being sarcastic - to bring these species 
together while trying to solve a worldwide 
dilemma about the survival of Lithuanian 
culture in diaspora. And I believe there 
is something special about it 

vertais šimtų milijonų litų. LDDP valdžia 
paliko šį milžinišką valstybės turtą be 
jokios karinės ar policinės apsaugos 
“liaudžiai”!!! Po poros savaičių iš minėtų 
pastatų liko tik sienos ir stogai...

Baigiamosios pastabos
Pagrinde visų vyriausybių tikslai buvo 

panašūs: kaip galima greičiau įstoti į ES 
ir NATO. Šių organizacijų reikalavimai 
buvo gana panašūs: pirmoje eilėje reikia 
įgyvendinti subalansuotą valstybės biu
džetą, kad pajamos padengtų išlaidas; 2. 
Užsienio prekyboje pardavimai turi 
padengti užpirkimus; 3. Metinė infliacija 
negali viršyti 3%; 4. Krašto apsaugai skirti 
2.5 % biudžeto; 5. Valstybės įsiskolinimas 
priklausomas nuo biudžeto - jei biudžetas 
su nuostoliu, įsiskolinimas neleistinas.

Deja, mūsų vyriausybės šių reikala
vimų nesilaikė. Jos tik rengė įvairias tarp
tautines konferencijas ES ir NATO pa
gerbti bei jų pareigūnams sutikti.

Mūsų Pastogė Nr. 40,2000.10.09, psl.3
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Manyje dar tebegyvena Lietuva
Juozas Almis Juragis

(Žodis kaygos “Tik sapno ugnį jausi” pristatyme)

Dabar ne kartą kas nors manęs pa
klausia: “Kodėl pradėjai rašyti? Kas 
skatino? Kaip atėjai j literatūrą?” Į klau
simą, kodėl pradėjai rašyti, aš nemoku 
atsakyti. Kodėl paukščiai čiulba? Kodėl 
pučia vėjas? Kodėl žydi gėlės? Juos ža
dina ir įsako veikti slaptingos gamtos jė
gos. Taip ir žmogus, nežinomų galių pa
skatintas, pajunta dvasinę būtinybę iš
reikšti save žodžiu, giesme, daina, savo 
dvasios žydėjimu. Panašių nežinomų ga
lių paskatinimą ir aš nuo ankstyvos jau
nystės jaučiau savo dvasioje ir tai jėgai 
nepaklusti aš negalėjau. Iš to viskas ir 
prasidėjo.

Rašyti mane skatino tiesioginiai ar 
netiesioginiai daug gerų žmonių, kurie 
matė manyje kažką vertingo. Taip pat 
mane skatino tėviškės aplinka, visai tokia 
pat kaip Justino Marcinkevičiaus eilėraš
tyje nusakytoji: “Tai gražiai, gražiai mane 
augino laukas, pieva, kelias, upė.” Kelias 
ėjo pro pat mūsų sodybą ir buvo kažkaip 
ypatinga mano žaidimų erdvė. Upė buvo 
už kilometro ir augino man vėžius, vėgė
les ir kitokias žuveles. Laukai ir pievos 
kiekviename žingsnyje džiugino mane 
augimu ir žydėjimu. Jie mane augino ir 
augino taip, kad mano meilė tėviškei ir 
mano širdis visada būtų tos žemės pasi
ilgusios. Mane skatino ir visi tie žmonės, 
kurie man sudarė galimybę mokytis.

Pirmosios mano mokytojos buvo ma
no mama ir vyresnioji sesuo Onutė. Mo
tina mane dar visai mažą išmokė skaityti 
namuose greičiausiai dėl to, kad mokyk
los mūsų miestelyje dar nebuvo. Onutė 
mokė mane ne tik poterių, bet ir eilėraš
čių, kuriuos tik surasdavo knygose ir 
kurie jai patiko. Paskui liepdavo juos dek
lamuoti namiškiams. Kad būčiau drąses
nis, pakeldavo mane ir pastatydavo ant 
žemo suoliuko, ant kurio paprastai sėdė
davo moterys, skusdamos bulves. Kai pa
augau, Onutė buvo visų mano darbų ir 
planų sąjungininkė, o aš buvau jos 
džiaugsmų priežastis, nes buvau jos bro
lis. O brolio jai labai reikėjo. Mano mo
tina ir sesuo Onutė, tos pamaldžios ir gra
žių sielų moterys, anų tolimų Nepriklau-
somosios Lietuvos pirmųjų laisvės metų 
vargingose sąlygose siekė lietuviškos 
kultūros, siekė grožio, mokslo ir, sakyčiau, 
šventumo. Mūsų namuose mamos įtakoje 
gyveno šviesi ramybės, stiprios tarpusavo 
meilės ir pamaldumo dvasia, o ir šventovė 
buvo netoli. Jos balti bokštai matėsi, išė
jus į mūsų kiemą. Knygos atstodavo 
mums mokyklą. Jas mama parsinešdavo 
iš parapijos knygyno. Ilgais rudens ir žie-- 
mos vakarais, po vakarienės, pagiedojus 
karunką ir didžiųjų švenčių metui pri
klausančias giesmes, Onutė balsiai skai
tydavo knygą namiškiams, troboje ką 
nors dirbinėjantiems. Netrukus tėvai pa
stebėjo, kad aš jau užtenkamai gerai skai
tau ir mane pakėlė į skaitytojus, nes 
kitam darbui buvau dar netinkamas. Ir 
taip tėvų namuose knyga pasidarė beveik 
mano kūno dalimi. Skaičiau visur - gany
damas karves, pokaičio metu, naktį, mažą 
lemputę užsidegęs. Tėvas barėsi ir beveik 
skundėsi, kad manęs esą negalima atmuš
ti nuo knygos.

Vienuolikmetį vėlai rudenį, baigusį 
ganiavą, išleido mane į mokyklą. Patekau 
į antrą skyrių. Mokytojas buvo poetas ir 
dramaturgas Stasys Laucevičius-Laucius. 
Tik mes nežinojome, kad jis toks žymus 
žmogus. Jis buvo mums geras. Stengėsi 
pažadinti kiekvieno mokinio slypinčius 
talentus, o ypatingai literatūrinius talen
tus. Jis pagirdavo kiekvieną gerai pasise
kusi rašinėlį ir įrašydavo į mokyklos die- 
i i. Atsinešdavo į klasę laikraščių ir
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žurnalų. Duo
davo pavartyti, 
pasidžiaugti. 
Pats paskaityda
vo arba paves
davo kuriam 
nors mokiniui 
paskaityti įdo
mesnius eilė
raščius. Taip jis 
pratino moki
nius prie spau
dos, pažadinda
vo spaudos ilge
sį, nes laikraš
čiai tada kai
muose buvo re
tenybė.

Pradinę bai
gęs, turėjau likti 
namuose. Tėvai 
neturėjo išteklių 
mane leisti į gim
naziją, be to 

Juozas Almis Juragis prie savo išaugintų rožių.

ūkiui buvo reikalinga darbo jėga. Taip aš 
trylikametis tapau ūkininku. Ariau, sėjau, 
šienavau, dirbau visus laukų darbus.

Tiro metu vis dažniau kažkaip savaime 
mintyse pradėjo susidėstyti eilėraščiai. 
Jie atsirasdavo kartais dirbant laukų 
darbus, kartais grįžtant vakare namo, kai 
ankstyvosios žvaigždės, lyg auksinės vyš
nios, beveik ranka pasiekiamai kabėdavo 
virš galvos ir vėstanti žemė alsavo lengvu 
rūku ir išspinduliuojama šiluma. Būdavo 
kaime tada tokių gamtos paslaptingumu 
apgaubtų vakarų, kada užmiršdavau 
nuovargį ir pasijusdavau laimingas esąs.

Mano draugas poetas Alfonsas Budgį- 
nas, jau pagarsėjęs spaudoje, paskaity
davo mano eilėraščius, šį tą patardavo ir 
pradėjo raginti juos parodyti laikraš
čiams. Kurį laiką abejojau. Paskui paban
džiau ir nenusivyliau. Išspaudino ir para
šė: siųsk daugiau. Taip išėjau į spaudą.

Taip ūkininkaujant praėjo treji metai. 
Ir štai sulaukiau valandos, kada mano 
padėtis pasikeitė. Sesuo ištekėjo. Tapau 
ūkyje nebereikalingas. Lietuvos kapuci
nai, įsikūrę Plungėje, priėmė mane į savo 
gimnaziją mokytis ir gyventi bendrabu
tyje be mokesčio. Jie mane išmokslino ir, 
man pradėjus savarankiškai gyventi, davė
darbą žurnalo “Lurdas” administracijoje. 
Su kapucinais ryšys nutrūko, kai pašaukė 
mane į kariuomenę.

Mano augimo laikais mums, kaimo 
jaunuoliams, poezija buvo dvasios mais
tas. Ją mes skaitėme, mokėmės atminti
nai, deklamavome mokykloje ir jaunimo 
susirinkimuose. Tada žymiausi poezijos 
kūrėjai buvo - Maironis, Pranas Vaičaitis, 
Vincas Kudirka, Antanas Baranauskas. 
Jų mintys, jų posmai pabudindavo jaunų 
žmonių širdis, duodavo kryptį jų kultū
rinei laikysenai. Baranausko “kalnai 
kelmuoti, pakalnės nuplikę”, Maironio “ir 
pamėgau, pamylėjau vargdienių dūmas”, 
Kudirkos “Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio 
grūdą”, Vaičaičio “ten prakaitas aplieja 
žmones prie vasaros sunkių darbų” mums 
atrodė kaip mūsų ūkiškų darbų pripaži
nimas ir įvertinimas. Buvo mūsų grožio 
evangelija, mūsų, kurie jau buvome pa
žinę dalgio, grėblio, šakės ir spragilo kotų 
kietumą ir nuo marškinių gramdę pra
kaito druską. Mes žavėjomės ir kitais 
poetais, kurie eilėraščių nerašė, bet kil
nius dorovės, išminties, tautinio brendi
mo, grožio pažinimu žavinčius, stebuklin
gus žodžius sudėstė prozos knygose. Tai 
Valančius, Daukantas, Žemaitė, Šatrijos 
Ragana, Lazdynų Pelėda, Jonas Biliūnas, 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Jų kūryba 
buvo auklėjanti. Mokė labiau pažinti gy
venimą, sekti gerųjų žmonių pavyzdžiais, 
nusigręžti nuo blogio.

Dar tebesimokiau gimnazijoje, kai 
Lietuvoje iškilo nauja genialių poetų 

karta - Bernardas Brazdžionis, Jonas 
Kossu Aleksandravičius, Salomėja Neris 
ir Antanas Miškinis. Lietuvos jaunimui, 
o galbūt ir vyresnio amžiaus žmonėms, 
jų poezija duodavo naujo įkvėpimo, 
naujų minčių ir viltingų svajonių. Jų pos
mai kėlė pasididžiavimą savimi ir laisve, 
ir jaunyste. Jų eilėraščiai buvo laisvų poe
tų dovana laisviems žmonėms ir leido 
pajusti kokia laimė būti laisvu žmogumi 
Lietuvos žemėje. Mane ypatingai žavėjo 
Miškinis. Jo eilėraščio žodžiai - “Paukš
čių šauniam repertuare/ jauties poetas ir 
žmogus” - buvo lyg man parašyti. Koks 
nuostabus gyvenimo planas: pirmoje vie
toje poezija, antroje - iš jos išaugęs žmo
niškumas. O žmogų apsupanti gamta, tas 
“paukščių šaunus repertuaras” - tai 
džiaugsmo, kad esi žmogus, pagrindas. 
Ar gali būti kas nors šauniau, kaip “paža
liuoti žalio beržo stiliuje”.

Mano gimtoji Laukuva ir jos apylin
kės, istorinės Medininkų srities žemės, 
žemaičių kunigaikščių Vykinto ir Erdvilo 
buvusios valdos, beveik pati Žemaitijos 
širdis. Aplinkui didieji Lietuvos kalnai, 
ežerai, piliakalniai. Tos praeitį primenan
čios istorinės vietos buvo kaip atskleista 
istorijos knyga. Visin’ tame krašte, kur tik

Iš kultūrinės veiklos
▼ Sekmadienį, spalio 1, Vilniuje susiti
ko trys literatai, Nobelio premijos laurea
tai: vokietis romanistas Gunter Grass, 
lenkė rašytoja Wislawa Szymborska ir lie
tuvių kilmės lenkų poetas Czeslaw Mi
losz. Keletą dienų trukę renginiai apžvel
gė jų kūrybą, o vienas diskusijų vakaras 
buvo skirtas temai “Lietuvių, vokiečių, 
lenkų pokalbiai apie atminties ateitį”. Ta 
proga Nobelio laureatai atidengė memo
rialinę lentą rusų disidentui, rašytojui Jo- 
sif Brodski. (Šis Nobelio premijos laurea
tas mėgdavo lankytis Vilniuje.) Kaip šitą 
susitikimą aptaria literatūros kritikai, su
važiavusius laureatus vienija jų kūrybinė 
tema: kultūrinio identiteto paieškos, kal
tė ir atsakomybė, tėvynės netektis. Lau
reatus taip pat priėmė Prez. V. Adamkus, 
jų garbei surengdamas iškilmingus pietus.
▼ Šių metų televizijos premija už kūri
nius, vaizduojančius Vilniaus miestą ir jo 
žmones, rugsėjo 28 d. buvo įteikta prozi
ninkui, dramaturgui ir publistui Richar
dui Gaveliui. Šį rudenį jam sueis 50 metų. 
Prieš 11 metų R.Gavelis išgarsėjo aštraus 
stiliaus romanu “Vilniaus pokeris”, o vė
liau pasirodė “Jauno žmogaus memua
rai”, “Vilniaus džiazas”, “Paskutinioji 
Žemės žmonių karta”, “Prarastų godų 
kvartetas”, “Septyni savižudybės būdai”.
▼ Kadangi Lietuvoje yra išleidžiama 
daug ir svarbių knygų, JAV Lietuvių Ben
druomenės pastangomis jų komercinį 

keldavaikoją, tyliaisiais vasaros vakarais 
gamtos kalba pabudindavo nujautimą, 
kad ta žemė šventa.

To gimtinės magnetizmo paveiktas, ir 
aš, dar jaunas bernelis, neturintis nei pė
dos nuosavos žemės, užlipęs ant Medvė
galio kalno, apžvelgęs plačią Žemaitijos 
panoramą, įkvėpęs pilną krūtinę kvepian
čio laukų oro galėdavau su pasididžia
vimu pasakyti: - Čia mano žemė! - Ir toji 
Žemaitijos žemė tolumų vaizdais, vėjo 
kvapu ir saulės šviesa apsupdavo ir mylė
davo mane. Man atsiliepdavo Pavenčio 
ežerynas: Biržulio, Lukšto ir Paršo ežerai. 
Man atsiliepdavo Šatrijos ir Girgždutės 
kalnai, Bilionių kaimo Švedkalnis ir visos 
užmatomos kalvos, kauburiai, kalneliai, 
miškeliai, pievos ir javų laukai. Pajusda
vau, kad jie mane šaukia: - TU mūsų! TU 
mums priklausai! Mes-tavo žemė! Taip 
man kalbėdavo žemė ir istorija, ir tikėji
mas, ir kraujas, ir prakaitas, ir duona, ir 
vargas, ir meilė, ir skausmas - visi žmo
gaus išaukštinimo ir kilnumo sudėties 
elementai. Jie yra ryšiai, kurie ir nutrūkę 
surišę laiko. Galingoji gimtinės trauka 
visada sieloje budi, gyvenimui duoda 
kryptį ir valdo mintis.

Iš tokios lietuviškos gyvenimo mokyk
los, su tokiomis nuotaikomis ir jau didoku 
spaudoje dalyvavimo stažu atsiradau 
Australijoje. Tačiau manyje dar tebegyve
na Lietuva.

Nuostabūs žmonės esame mes, ta pir
moji ateivių lietuvių karta, tremties ban
gų išmesta Australijoje. Darbšti, dvasin
ga, patriotinė ir ištverminga karta. Čia 
mes buvome lietuviškieji pionieriai ir 
praskynėme svetimoje žemėje naujas 
vagas Lietuvai. Mes su kantriu užsidegi
mu statėme išeivijos Lietuvą, kaip užuo
vėją nuo svetimų vėjų. Drįstu prisipažinti, 
kad nuo 1948 metų iki šios dienos aš savo 
plunksna prie tos naujosios mūsų Lietu
vos kultūrinių darbų prisidėjau. Jūs visi 
mane pažįstate, esate girdėję kalbantį, ar 
vieną kitą mano darbelį spaudoje skaitę 
ir turite apie mane savo nuomonę. Aš 
gerbiu jūsų nuomonę.

Savo knygą “Tik sapno ugnį jausi” 
laikau geriausiai pasisekusią ir mano 
biografijai svarbią dėl to, kad ji išleista 
Lietuvoje, kad Lietuva mano kūrybą 
priėmė ir leido mano darbų grūdui nu
kristi į lietuvių literatūros aruodą.

persiuntimą užsienio lietuviams sutiko 
atlikti “Lietuvių grįžimo į tėvynę infor
macijos centras”. Centro adresas: Gedi
mino pr. 24, LT-2600 Vilnius, Lietuva.
e-mail: <info@lgitk.lt>
▼ Naujausią informaciją apie lietuviš
kas knygas bei leidinius galima sužinoti 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos svetainėje, kurios adresas yra: 
<http://www.lng.lt/publications_LhtmI>
▼ Garsusis režisierius Eimuntas Nek
rošius antrą kartą laimėjo Rusijos teatro 
“Auksinės kaukės” premiją už “Makbe
tą” - geriausią Rusijoje suvaidintą užsie
nio spektaklį.
▼ Renkama dokumentinė medžiaga 
leidiniui “Lietuvos kariuomenės karinin
kai 1918 - 1953 m.”. Užsimota gana pla
čią dokumentaciją paskelbti trimis to
mais, su nuotraukomis. Pirmas tomas tu
rėtų pasirodyti dar šių metų pabaigoje. 
Įgaliotinis išeivijoje: Jonas Variakojis, 
3715 West 68th Street, Chicago, ILL 
60629, USA. Te!.: (773) 585 8649.
▼ Vydūno fondas, Akademinio skautų 
sąjūdžio iniciatyva pradėjęs veikti 1952 
m. Čikagoje, šiemet įsteigė penkias 
mokslo premijas po 1000 dolerių. Premi
jos skiriamos konkursinės atrankos būdu. 
Sol. V.Jonuškaitės-Zaunienės premija 
paskirta A.Liutkutei. Prof. I.Končiaus 
vardo fizikos mokslų premija padalinta į 
dvi dalis.
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ĮĮĮB Aliutės kampelis
Raginu ragauti ragaišio!

Ragas. Ką čia aiškinti - kietos ataugos ant gyvulių galvos. Nebent pažiūrėti, su 
kuo giminiuojasi: latvių “rags”, sen. prūsų “ragis” ir sen. slavų “rog”. Bet žodis įdomus 
savo reikšmėmis. Ragą pūsdavo kaip muzikos instrumentą. Dabar ir iš kitos medžiagos 
pagamintą riestą muzikos instrumentą vadina ragu. Iš tauro rago gerdavo alų, midų. 
(Iš taura-ragės išriedėjo tauragė - medinis puodelis gėrimui, o vėliau žodis sutrumpėjo 
ir jo reikšmė pakito. Dabar taurė - metalinis ar stiklinis indelis stipresniems gėrimams.)

Kepurė gali būti su rageliu (arba snapeliu). Ragena - raginė akies plėvelė (comea). 
Raginė - peilis su kriaunomis; raguočiai - galvijai; raguolis - ragaišio kepalas, kai kur 
-sklindis (blynas); raguva - dauba su stačiais krantais; ragelis - ženklelis rašomas ant 
č, š, ž. Suragėti - sukietėti.

Raginti - siūlyti atsigerti iš rago. O jeigu priimi siūlymą, tai ir paragauji, ir nebūtinai 
tik skystimo. Galima raguolio paragauti.

Nepamirškime ir rogučių (Merkinėje sako “raguitės”), kurių priekis užriestas kaip 
ragai.

Prūsai, beje, dar turėjo ir žodį ragingis - briedis (raguotasis), o upelis, kur, matyt, 
tų briedžių daug buvo, vadinosi Regįngė. Prie jos išaugęs kaimas vadinosi Ragayne, 
kurią lietuviai vadina Ragaine, o vokiečiai, tą kraštą valydami, pavadino “Ragnit”.

Kai mėnesių vardai dar nebuvo nusistovėję, sausis buvo vadinamas didelis ragutis, 
o vasaris - mažas ragutis.Tb pavadinimų kilmė ne visai aiški, galėtų būti ir labai senas 
vertimas iš vokiečių kalbos.

Gėrimo dievas Ragutis yra visai neseniai sugalvotas, galbūt pasitelkus geriamo 
rago įvaizdį.

O “ragana” tai jau visai nieko bendra su ragais neturi. Jos pavadinimas yra nuo 
žodžio “regėti”. Ji yra regėtoja - mato praeitį ir ateitį ir tuo gali pasinaudoti.

IŠ REDUKCIJOS PAŠTO

Oi Nemunėli, ar kairėn vingiuoji...?

“Negeras žmogus...”
Šiais metais aplankiau Tėvynę. Ten 

praleidau tris mėnesius. Daug važinėjau, 
grožėjausi Lietuvos gamta, stebėjau 
gyvenimą Lietuvoje. Mačiau gerąsias ir 
blogąsias gyvenimo puses. Čia noriu 
parašyti apie vieną blogybę. Mano nuo
mone, didelė skriauda daroma vienam 
senam mano pažįstamam. Tas asmuo - 
Klemensas Širvys, dabar gyvenantis Ky
bartuose. 1951 m. jis su J.Lukša ir B.- 
Trumpiu parašiutais buvo nuleisti Lietu
voje. Jų tikslas buvo įsijungti į partizaninę 
kovą su okupantais.

Su K. Širviu ir B. Trumpiu susipažinau 
Vokietijoje. Kartu tarnavome prie ameri
kiečių kariuomenės sudarytose sargybų 
kuopose. Mūsų kuopos numeris buvo 
4204. Mes Nuembergo mieste saugojome 
kalėjimą. Čia kalėjo Vokietijos naciai - 
karo nusikaltėliai.Vyko jų teismas - tri
bunolas. K.Širvys ir B.Trumpys buvo pui
kūs vyrai, geri sportininkai, žaidė futbolą. 
Vėliau mūsų kuopą perkėlė į Bambergą. 
Iš Bambergo dalis vyrų pateko į prancūzų 
zonoje esančią tuo metu slaptą stovyklą, 
R.G.D. 4200 kuopą. Iš kuopos buvo ver
buojami vyrai į parašiutininkų mokyklas. 
Taip K.Širvys ir B.Trumpys, žinodami kas 
jų laukia, pasirinko kelionę į Lietuvą. Jie, 
kaip ir jų draugai, galėjo pasirinkti emig
raciją į Vakarus ir ramų, patogų gyve
nimą.

Norėdamas gauti informacijos apie K. 
Širvį, užėjau į valstybinę Lietuvos gyven
tojų Genocido tyrimo centro įstaigą. Pasi

Gerbiami Redaktoriai,
Pastaruoju metu M.P. pasirodė kele

tas rašinių, kurių Tamstos arba neskaitėte 
(juk ne veltui sakoma, kai dvi trys auklės, 
tai vaikas be galvos), arba išspausdinote 
savaitraštyje norėdami pasišaipyti iš savo 
skaitytojų. Trečios galimybės balsu pasa
kyti nedrįstu. Šiuose tekstuose gausu 
absurdiškų žodžių bei išsireiškimų kaip 
logikos, taip ir kalbos požiūriu, tai tikri

Mano aprašymas “Tautos Šventė 
Hobarte”, palei Jūsų suraisgymą reikia 
suprasti kad p.Alexas Kantvilas dalyvavo 
minėjime ir iškėlė klausimą “Kodėl 
lietuviai nesusibūrė į vieną vietą”,O tai 
neatitinka tikrovei.A-Kantvilas mirė 
prieš tris metus,bet šis klausymas buvo 

teiravus apie K.Širvį, direktorė D. Kuo
dytė man pareiškė, kad K. Širvys “nege
ras žmogus”. Klausiau, kodėl jis negeras? 
Tikro, aiškaus atsakymo negavau.

Aplankiau Širvį du kartus. Jis po iš
tikto insulto sunkiai juda, jam reikalinga 
priežiūra. Jo gyvenimas labai skurdus, 
varganas. Nežinau, kas ir kuo jį kaltina? 
Jam nepripažįstamas partizano, tremti
nio, politkalinio statusas ir privilegijos. 
Jo tėvas ir du broliai sovietų okupantų 
buvo sunaikinti. Širvys susidūrirųe su 
KGB ir lietuviais parsidavėliais-stribais 
buvo sunkiai sužeistas. Vėliau kalėjo 
vienutėje Vilniuje. Nuteistas 25 metams 
ir ištremtas į Mordovijos lagerius. Grįžęs 
negalėjo apsigyventi Lietuvoje. Penkis 
metus gyveno Rytprūsiuose.

Atrodo, kad kai kas, norėdamas iš
baltinti savo sąžinę ir nuosavas nuodė
mes, kabina nepajėgiantį apsiginti inva
lidą K.Širvį.

Žinoma, kiek buvusių aukštų komu
nistų dabartinėje Lietuvos valdžioje uži
ma svarbias pareigas. Daug buvusių par
tiečių gauna geras pensijas. Kyla teisėtas 
klausimas: kodėl tiek daug iškentėjęs K. 
Širvys yra skriaudžiamas? Kieno parody
mais, kokiais faktais, kokiais kaltinamais 
dokumentais remiantis tai daroma? Gal 
kas nors apie šį reikalą galėtų paaiškinti 
man ir buvusiems 4204 kuopos nariams, 
dabar gyvenantiems Australijoje.

A. Meninas
Unit 1/34 Richardson Ave,

Glenelg North, SA 5045, Australia 

gremėzdai, neturį nieko bendro nei su 
žodyno turtinimu, nei minties raiškos 
tobulinimu. Parašyti lyg ir lietuviškai, 
tačiau sakiniai raizgūs, suvelti, reikalau
jantys ilgo gliaudymo, kad galiausiai su
voktum, jog tai absoliuti beprasmybė, 
ligonio kliedesiai. Manau, kad tokia “kū
ryba” toleruotina tik balandžio 1-osios 
proga.

Pagarbiai Janina Malijauskienė

jo “didelis rūpestis”.
Nemokykit mus lietuviškai,jeigu 

nebūtų buvę Maž.Lietuvos veikėjų kurie 
išlaikė lietuvišką žodį,Jūs visi šiandien 
lenkiškai švepluotumėt.

Endrins Jankus
(Kalba netaisyta. Red.)

Jonas Stačiūnas
Po 10 metų nepriklausomybės, lietu

viai rinks trečiąjį Seimą. Kas gi vyko Lie
tuvoje per tuos dešimtį metų, kad taip 
sunkiai kraštas atsistato? Tas pats vyksta 
ir kitose buvusiose sovietinėse respubli
kose, tad priežastis yra viena ir ta pati.

Istorijoje dar neteko matyti, kad išsi
laisvinusiems kraštams vėl vadovautų tie 
patys buvusios imperijos satrapai, lengvai 
prisitaikę prie naujų sąlygų. Lietuvos po
litinis ir visuomeninis elitas daugumoje 
nekovojo už Lietuvos nepriklausomybę. 
Ne Algirdas Brazauskas pareiškė draugui 
Gorbačiovui, kad “mes norime nepri
klausomybės”, bet vienas Kauno fabriko 
darbininkas. Kaip patogiai mes užmir
šome tą žmogų!

Nenuostabu, kad to garbaus ir ambi
cingo elito pirminis tikslas buvo išlaikyti 
savo privilegijuotas pozicijas, įtaką ir 
prestižą. Pažiūrėjus į jų sukauptą turtą ir 
šimtatūkstantines pajamas nesukuriant 
naujų įmonių - gabesnių biznierių niekur 
nerasi. Bet kodėl jie nesugebėjo sutvar
kyti valstybinės ekonomijos? Tbrbūt ne 
tie prioritetai. Jie nei prisipažino, nei at
siprašė, bet griūnant imperijai, užėmė 
tautos herojų rolę. Būti komunistu ar tar
nauti represinėse įstaigose - visuomenės 
dabar priimta kaip bet kokia kita profesija.

Tačiau atsidūrus naujoje padėtyje, 
sudėtinga buvo patogiai jaustis lygiais su 
politiniais kaliniais, tremtiniais ir užsie
nio lietuviais, rėkavusiais dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Subtiliai buvo steng
tasi juos pažeminti ar ignoruoti. Taip po
litiniai kaliniai vadinami “Landsbergio 
gauja”, to Landsbergio, kurio “neapken
čia visa Lietuva (išskyrus 15%) ”. Pagal R. 
Valatkos nesenus komentarus, “valdžia 
stengiasi į pasaulį, pažvelgti šaulių, par
tizanų ir sovietinio režimo politinių kalinių 
akimis, ko tikrai nepakanka, kad Lietuva 
nenukeliautų šunkeliais, kaip ir kova prieš 
niekam nereikalingus KGB skundikus ir 
kitose partijoje užsimaskavusius komunis
tus”. Taip ir užuodi, iš kur kvapas eina!

Pasaulio Lietuvių X Seimas Vilniuje 
praeina beveik be spaudos komentarų, 
kaip svarbos neturintis įvykis. “Lietuvos 
rytas” ta proga redakciniame straipsnyje 
nagrinėja tris emigrantų bangas, iš kurių 
“dipukų” banga, - pati bjauriausia, nes 
ji jaučia panieką kitaminčiams ir giriasi 
sugrįžusi į Lietuvą dirbti ministrais, Sei
mo nariais, patarėjais ir 1.1., nors iš tikrų
jų netikusiais.

Konservatorių ir krikdemų koalicija, 
prieš ketverius metus įėjusi valdžion su 
“švarių rankų politika”, nepajėgė savo 
tikslų išvystyti platesnėse administracijos 
sferose, pvz. teisėtvarkoje, ekonomikoje, 
savivaldybėse. Senojoje raudonojoje im
perijoje iš valdžios vogti ar imti kyšius 
nebuvo nuodėmė, atrodo nėra ir dabar. 
Tik dabar, jei kas iš elito yra suimamas 
už šiuos nusikaltimus - rėkiama, kad tai 
politinis susidorojimas ir kaltinama “kiše
ninė” teisėtvarka ar valdžia. Kai Vilniaus 
meras R.Paksas buvo patrauktas į teismą 
už nesumokėtus 100 mln. litų mokesčių, 
liberalai tai pavadino kaip bjaurų politinį 
aktą, nes ir kitos savivaldybės sėkmingai 
savivaliauja valdžios pinigais.

Nepavykus pagerinti pragyvenimo ly
gio ir neįveikiant ekonominio smukimo 
po Rusijos krizės ir jos rinkų praradimo, 
konservatoriams jau seniai prikišama 
nuodėmė (kad “jie pražudė Lietuvos ūkį”) 
paskutiniu metu pasidarė ypač lipni 
visuomenės opinijoje. Demagogija aukš
čiausiame laipsnyje. Pagal šią logiką, 
Latvijoje ekonomija turėtų klestėti kaip 
niekad, nes ten nebuvo Landsbergio.

Konservatorių koalicija, neatlaikyda
ma politinių spaudimų, pradėjo pati irti 
iš vidaus. Šitoje padėtyje neaiškus ir Prez. 
V.Adamkaus vaidmuo priverčiant prem

jerą G. Vagnorių atsistatydinti iš savo 
posto. Ar užtenka tos priežasties (kad “jis 
veikia diktatoriškai ir su nieku nepasi
taria ”), sudrebs tyri valdžios struktūrą? Su 
kuo jis nesitarė? Kas be premjero yra 
atsakingas už valstybės programos vykdy
mą? Ar vėl grįžtama į kolektyvinį atsakin
gumą, kur visi kišasi ir nė vienas pagaliau 
nelieka atsakingas?

Lygiai neaiškūs V.Adamkaus motyvai 
vetuojant ar nepasirašant konservatorių 
pateiktus įstatymų projektus, pvz. dėl 
buvusių KGB agentų veiklos pripažini
mo, jų suvaržymų užimant valstybines 
vietas, SSSR okupacijos žalos atlyginimo 
bei valstybinių pensijų skyrimo nuken- 
tėjusiems nuo sovietų valdžios. Sako, 
prezidentus pažinsi iš jų patarėjų!

Atrodo, kad konservatorių koalicija 
po sekančių rinkimų liks mažumos par
tija. R. Valatka turbūt jau meldžiasi, kad 
jie nepasiektų 5% reikalaujamo barjero 
-jis iš džiaugsmo gautų širdies priepuolį, 
jei Landsbergis nepatektų į Seimą.

Lietuvos politinis elitas, pasijutęs ne
pakeičiamas, atleido bet kokius varžtus 
savo didžioms ambicijoms ir, ieškodamas 
naudos daugiau sau nei tėvynei, subyrėjo 
j 27 partijas. Beveik pusę jų galima laikyti 
asmeninėmis partijomis. Pagal paskutinę 
visuomenės apklausą, jei jos eis į rinki
mus atskirai, tai tik ketvirtis jų praeis pro 
reikalaujamą 5% balsų barjerą.

Todėl visi “geriausi liaudies sūnūs” 
sukilo gelbėti Lietuvos ir savo mandatų, 
ir pradėjo kurti koalicijas. Pailsėjęs po 
žygių prieš wildebeest’us Afrikoje, didysis 
medžiotojas dabar medžios konserva
torius. Tam tikslui įkurta A. Brazausko 
Socialdemokratinė koalicija “Veikime 
kartu”. Koalicijos viešas motyvas: kad 
Lietuvos žmonės gyventų geriau. Gal dėl 
to 7-toj vietoj buvo įrašytas už kyšinin
kavimą baustas A. Butkevičius! Gaila tik, 
kad Rinkimų komisija jį išmetė iš kan
didatų sąrašų - jis nebegalės gyventi 
geriau! LDDP jau turi didelio patyrimo 
valdyme, per kurį pražuvo Lietuvos 
žvejybos laivynas, iššvaistytos užsienio 
paskolos ir subankrutavo didžioji pramo
nė ir bankai - visa tai juos tikrai paruošė 
"Lietuvos gelbėjimo” rolei.

Duoti tai koalicijai tikrai lietuviškai 
gelsvą atspalvį, pakviesta ir buvusi “gin
tarinė lady”, kurią mes taip širdingai 
sutikome Australijoje. Nepraėjus metams 
po įsirašymo į Moterų partiją, ji išstūmė 
buvusią pirmininkę, ir iš jos sukūrė savo 
asmeninę Naujosios demokratijos parti
ją. Prie jų prisidėjo patriotinė Lietuvos 
rusų sąjunga, nes būsimas premjeras A. 
Brazauskas žadėjo atstatyti V.Landsber- 
gio sugadintus reikalus su Rusija.

Visi šios koalicijos kandidatai į Seimą 
buvo apdovanoti raudona rože, o Bra
zauskas - raudona rože, apsupta geltono
mis ir žaliomis juostelėmis - ar tai ne 
gražus Lietuvos simbolis!!! Už šią šaunią 
koaliciją žada balsuoti apie 14% rinkė
jų. Tai rodo, kad ji daugumos Seime 
neturės, bet žūtbūtinai veržiantis prie 
valdžios lovio, bus priversta tartis su 
truputį dešiniau (?) stovinčia kairiųjų 
koalicija.

Taigi, dešiniau į kairę: 'Naujosios po
litikos koalicija”, už kurią galvą deda apie 
27% balsuotojų. Atrodo, kad ji turi gali
mybę sudaryti sekančio Seimo daugumą. 
Jai vadovauja asmeninė A.Paulausko 
“Naujoji sąjunga” su šūkiu: - “mes nusi
pelnėm gyventi geriau”...(jis turbūt kalba 
apie savo bendraminčius!). Argi nepana
šūs tie kairiųjų šūkiai? Jie save vadina 
socliberalais - nei košė, nei dešra. Ir kaip 
sunku jiems atsisakyti to žodžio “socializ
mas” norint pristatyti save liberalais!

Tačiau buvusiam sovietų prokurorui

Nukelta į 6 psl.
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Olimpinis Kas =,l€ijr'=’ Kaip?
Pobūvis pas Eva Kubbos

Bronzos medalį laimėjusios irkluotojos Kristina Poplavskaja ir Birutė Šakickienė, 
dailininkė Eva Kubbos ir LR Sporto departamento gen. direktorius (Lietuvos krepši
nio rinktinės buvęs kapitonas) Rimas Kurtinaitis.

Nuotraukos darytos dailininkės Eva Kubbos namuose prie Sydnėjaus Įlankos, 
kur antradienio vakarą (rugsėjo 26) ji pakvietė dar neišvykusius Lietuvos olimpiečius. 
Pobūvyje dalyvavo virš 50 asmenų iš Lietuvos, JAV, Italijos ir Sydnėjaus, jų tarpe 
apie 40 Lietuvos olimpiečių, vadovų, trenerių ir sponsorių.

Apatinėje nuotraukoje - Lietuvos delegacijos dviratininkės. Iš kairės: bronzos me
dalį laimėjusi Diana Žiliūtė, Jolanta Polikevičiūtė, Edita Pučinskaitė, treneris, žemiau 
- Rasa Poliktriaūtė.

Marytė Marcinkevičiūtė 
spec. “Sporto” korespondentė ir 

Antanas Laukaitis
Veteranai mus apvylė...

Lietuvos plaukimo federacijos prez. 
šiauliečio Valerijaus Belovo nuomonė:

“-Manau, kad per šias varžybas geriau
siai pasirodė jaunimas, o mūsų veteranai 
Darius Grigalionis ir Arūnas Savickas ne
parodė planuotų rezultatų. Aštuonerius 
metus dalyvaudami aukšto rango varžybose 
ir sukaupę didelę patirtį, per tokias svarbias 
metų varžybas jie plaukė blogai. Dariaus 
Grigalionio rezultatas visa sekunde bloges
nis nei per balandžio mėnesį vykusias Bal
tijos šalių žaidynes. Kai dėl kalnų, tai galiu 
pasakyti tik tiek: su mūsų mokslinės grupės 
vadovu Genadijumi Sokolovu sudarėme 
mūsų geriausiems sportininkams 2 metų 
pasirengimo planą, kurio akcentas - pra
tybos aukštikalnėse. Mūsų plaukikai nuo 
sovietmečio laikotarpio nė karto nebuvo tre- 
niravęsi aukštikalnėse. Tą darbą pradėjome 
prieš pasaulio čempionatą Hongkonge, į 
pratybas aukštikalnėse su treneriais buvo 
išvykę Darius Grigalionis ir Mindaugas 
Špokas. Gerai padirbėję, mūsiškiai gerai 
pasirodė čempionate - Darius dukart buvo 
ketvirtas, o Mindaugas parodė geriausią sa
vo rezultatą perpastaruosius trejus metus. ” 
Nereikėjo eksperimentuoti su kalnais

Nusiminusi į olimpinį kotedžą praė
jusį trečiadienį (rugsėjo 27 d.) sugrįžo 
dvyliktus metus trenere dirbanti pane
vėžietė Ina Šimeliūnaitė. Vienintelis jos 
auklėtinis, dalyvavęs šiose olimpinėse 
žaidynėse, Amerikoje trečius metus stu
dijuojantis Arūnas Savickas, neįvykdė jam 
keliamų uždavinių: estafetėje 4 x 100 su 
draugais užėmė 16-tą vietą, 200 m. dis
tancijoje laisvu stiliumi buvo 22-ras, o 200 
m nugara -32-ras. Nė viename nuotolyje 
jis nepagerino asmeninio rekordo, o 200 
m distancijoje nugara nuo geriausio savo 
rezultato Arūnas atsiliko net 2 sek.

“Man pačiai netikėta, kad mano auk
lėtinis taip prastai pasirodė olimpinėse 
žaidynėse. Tikėjausi, kad jis turėtų patekti 
į pusfinalio varžybas ir užimtų ne žemesnę 
kaip 16-tą^viėiiį'. ^Lietuvos Olimpinei 
plaukimo rinktinei nereikėjo eksperimen
tuoti su kalnais, treniruotis aukštikalnėje 
Amerikoje. Kalnus prieš metus ar porą metų 
reikėjo išbandyti, o po to žiūrėti kam jie 
tinka, o kam ne, galbūt vieniems plauki

kams buvo reikalingas ilgesnis laiko tarpas 
atsistatyti, o kitiems trumpesnis”, - sakė Ina 
Šimeliūnaitė, kuri akcentavo, kad jos mo
kinys Arūnas Savickis plaukimo takelyje 
prarado greitį.

Plaukimo varžybos - vienos populia
riausių per Sydnėjaus olimpines žaidynes. 
Plaukimo varžybose dalyvauja 10% visoje 
Olimpiadoje dalyvaujančių sportininkų. 
“Plaukimo baseinas fantastinis! Lietuvai 
reikės laukti daug metų, kol tokį įrenginį 
pastatysime”, - sakė LR Prezidentas 
Valdas Adamkus, stebėjęs plaukikų kovas 
ir sužavėtas dideliu sportininkų meistriš
kumu, pasaulio ir olimpiniais rekordais. 
Pagrindiniame 50 metrų ir 10 takų plau
kimo besine daug žalumos ir augmenijos, 
sportininkai prieš varžybas apšyla kitame 
(irgi 50 metrų, bet 8 takų) baseine. Netgi 
žiūrovai atkreipė dėmesį į tai, kad baigėsi 
kiniečių, kurie darė stebuklus 1994-1995 
metais, epocha, dabar į priekį įsiveržė 
Australijos, Amerikos plaukikai, gerai 
pasirengė olandai, italai. Tačiau nesisekė 
Vengrijos, Rusijos plaukikams. Didelė 
nugalėtojų ir prizininkų amžiaus 
amplitudė. Rumunei 15 metų, o ameri
kietei bronzos medalininkei 33.

Į varžybas - su Australijos karo 
jūrų laivyno komodoru

1997 m pasaulio buriavimo čempio
nas, Olimpiados atsarginis Raimondas 
Šiugždinis sakė, kad būtų labai gerai, jei 
“Lazer” klasės varžybose kaunietis 
Giedrius Gūžys užimtų 24 vietą tarp 43 
sportininkų. Į buriavimo varžybas leido
mės su įžymiuoju Australijos karo jūrų 
laivyno komodoru Algiu Dičiūnu, jo 
žmona Kristina bei Kauno sporto skyriaus 
vedėju Albinu Grabnicku ir Raimondu 
Šiugždiniu. Ketvirtadienio plaukimo rei
kėjo palaukti, nes nebuvo vėjo. Pirmame 
plaukime Giedrius Gūžys buvo 18-tas, 
antrame 31-as. Buvo atlikta vėjo analizė 
ir paaiškėjo, kad pavasarį Australijoje 
vyrauja stiprūs vėjai. Buvo nutarta, kad 
esant tokiai rimtai situacijai, tegul irk
luoja Giedrius Gūžys.

Treneris Linas Grabnickas: “Būtų 
idealu, jei Giedrius užimtų 20-tą vietą, bet 
ir trėčias dešimtukas - visai neblogas 
p a siekimas j1 tie s kelialapių į olimpines 
žaidynes siekė 220 šalių irkluotojai. Mes - 
nė jūrinė valstybė, todėl jau tai, kad daly
vaujame varžybose, yra nemažas pasie
kimas”.

Oi, Nemunėli... ,IL.
Atkelta iš 5 psl.
tai pat buvo sunku apsieiti ir be visuo
menės apklausinėjimo anketų: “Ką pa
siūlytumėt pasodinti už Lietuvos žlugdy
mą?” ir panašiai. Labai lengva užsiimi
nėti tokia demagogija. Bolševizmas su
griovė Lietuvos ekonomiją, gerb. proku
rore, ir ne tik ekonomiją, ir ne tik Lietu
voje! Ir kol kas neatsiranda tokio stebuk
ladario, kuris sugebėtų ištraukti ją iš so
vietinės narkozės!

Pagal jų pirmininką, “Naujosios sąjun
gos” nariai yra visi “nesavanaudiški, turį 
atsakomybės jausmą žmonės”. Ir ką gi 
kalbėti apie antrąjį partijos sąraše stovin
tį, buvusį ateizmo katedros vedėją bei 
Kompartijos Centro Komiteto narį ir da
bartinį Vilniaus universiteto rektorių R.Pa- 
vilionį, kuris neleis, "kad Lietuvos likimą 
lemtų saujelė parsidavusių politikų, išei
vijos ir užsienio lobistų bei jų vietinių lio
kajų”. Bereikia pridėti žodį “buržuazinių” 
ir tai skambėtų kaip gerais anais laikais.

Jų partneriais yra Centro sąjunga su 
R. Ozolu priekyje, kuris sakosi, po rinki
mų perėmęs valdžią, per 3 mėnesius per 
pusę sumažins valdymo aparatą ir, įstei
gus naują komunikacijos (kai kur vadina
ma propagandos) ministeriją, išgelbės 
Lietuvą nuo bereikalingų išlaidų ir ban-
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kroto! Ar tai ne valstybės išlaidos? Šitą 
centristų “naująją politiką” teigiamai 
įvertino net pats Prezidentas. Vadinasi jie 
turi gerą perspektyvą dirbti su Prezidentu 
naujame Seime! Atrodo, be A Paulausko 
Naujosios sąjungos kitos partijos tokio 
šan-so neturi!

Prie jų taip pat prisišliejusi Lietuvos 
liberalų sąjunga su pabėgusiu iš konser
vatorių R. Paksu priešakyje: “Užvaldžią, 
vertą žmogaus, už valstybę, vertą tėvynės!” 
Dievaži, nieks gražiau neišgalvotų! Jie 
atrodo karžygiškai pasiryžę gelbėti 
Lietuvą: reformuos valdžią, panaikins 
pelno ir visų piliečių mokesčius. Vieš
patie, kaip gerai būtų gyventi Australi
joje, jei mūsų liberalai panaikintų visus 
asmeninius mokesčius!

Paskutiniai tos grupės talkininkai: 
Modernieji krikščionys demokratai, at
skilę nuo Krikšč. demokratų partijos. 
Taip ir neaišku, ar tai netikintys, bet einą 
bažnyčion, ar tikintys, bet nesilanką pa
maldose?

Apie kitas partijas neverta ir kalbėti 
- jos neturės įtakos sekančiame Seime. 
Viena yra aišku: vienos stiprios valdžios 
nebus. Klausimas, ar tie Lietuvos gelbė
tojai sugebės tarpusavyje susitarti, kaip 
ją reikės gelbėti? Už ką mes balsuosime? 
Gal geriau, kad mes rimtai susirūpin- 
tumėm atstatyti Valdovų rūmus - kokia 
gį valstybė be galingo simbolio?

Paskutiniai Lietuvos olimpiečių startai
Penkiakovė. Šeštadienį (rugsėjo 30 

d.) šiuolaikinės penkiakovės varžybose 
šių metų pasaulio čempionas, Lietuvos 
atstovas Andrejus Zadneprovskis užėmė 
septintą vietą, surinkęs 5236 taškus.

Iki medalio Andrejui pritrūko 102 
taškų, o iki pergalės - 140. Jie buvo 
prarasti nesėkmingai šaudant ir jojant. 
Kaip vėliau paaiškėjo, netgi prastą šau
dymą buvo galima kompensuoti idealiu 
jojimu, nes visi varžovai čia prarado daug 
taškų. Deja, ir lietuvis nesutramdė žirgo, 
gavęs 145 baudos taškus - jų ir pritrūko 
iki prizinių vietų. Galutinėje įskaitoje A 
Zadneprovskiui nepavyko pateisinti vilčių 
ir iškovoti Lietuvai penktąjį medalį.

Dviračiai. Moterų dviračių atskiro 
starto lenktynėse šeštadienį (rugsėjo 30 
d.) Lietuvos dviratininkėms nepavyko 
patekti tarp prizininkių. Diana Žiliūtė 
užėmė devintą vietą, o Edita Pučinskaitė 
liko dešimta.

Buvo numatoma, kad šioje dviračių 
šakoje jos gali pasirodyti ne taip gerai, 
kaip grupinėse lenktynėse, kur Diana 
Žiliūtė iškovojo bronzos medalį.

Pasak Eltos spec, koresp. Gintaro 
Nenartavičiaus, nors varžybos vyko sau
lėtu oru, Lietuvos dviratininkės stokojo 
“šviežumo” ir greičio. Jau pusiaukelėje 
įveikus vieną ratą, buvo aišku, kad mū

siškės į medalius neperetenduoja - 
Dianos rezultatas buvo 9-tas, o Editos - 
11-tas. Finiše D.ŽHiūtė čempionei pralai
mėjo 1 min. 39 sek., o E. Pučinskaitė - 
1.48. Varžybose dalyvavo 21 dviratininkė.

Vyrų dviračių atskiro starto lenktynėse 
šeštadienį (rugsėjo 30 d.) abiems Lietuvos 
dviratininkams į pirmąjį dešimtuką 
patekti nepavyko: Raimondas Rumšas 
užėmė 23-ją vietą, o Artūras Kasputis liko 
25-tas tarp 38 startavusiųjų.

Dviratininkai įveikė tris ratus po 15.6 
km. R. Rumšas čempionui pralaimėjo 3 
min. 28 sek., o A Kasputis - 3.42.

Irklavimas. Baidarių ir kanojų irkla
vimo varžybų finale, plaukiant 500 m. 
vienviete baidare, Lietuvos atstovas Al
vydas Duonėla sekmadienį (spalio 1 d.) 
užėmė septintą vietą tarp devynių irk
luotojų, distanciją įveikęs per 2 min. 4.591 
sek. Po pirmųjų yrių Alvydas buvo netoli 
lyderių, tačiau kuo toliau, tuo labiau at
siliko, kovodamas su vėjo gūsiais. Pusiau
kelę jis įveikė tik aštuntas, o finiše šiek 
tiek aplenkė PAR ir Lenkijos irkluotojus.

Taipjau sutapo, kad A Duonėla pas
kutinysis iš Lietuvos sportininkų dalyvavo 
Sydnėjaus Olimpiados varžybose - tuo
met kai jis finišavo, jau buvo pasibaigusios 
krepšinio varžybos ir prizininkai rengėsi 
apdovanojimo ceremonijai.
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Lietuva : JAV - trūko 2 taškų
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė penk

tadienio (rugsėjo 29) vakarą vos nepadarė 
tai, kas vis dar vadinama neįmanomu 
dalyku: Sydnėjaus olimpinių žaidynių pus
finalyje po nuostabaus žaidimo antrajame 
kėlinyje ir dramatiškos susitikimo pabai
gos lietuviai tik minimaliai pralaimėjo 
JAV “Dream Team” komandai 83:85 
(36:48).

“SuperDome” arenoje galėjo įvykti 
tai, ko visas krepšinio pasaulis laukia nuo 
1992-ųjų metų: milijonines algas gaunan
tys JAV profesionalai buvo per žingsnį 
nuo bedugnės - pralaimėjimo kovingai 
Lietuvos rinktinei. Rungtynių pabaiga 
prilygo geriausiam thriller’iui. Prasidėjus 
paskutinei minutei, rezultatas buvo visiš
kai lygus -80:80. Likus 43 sek., R_Šiškaus- 
ko tolimą metimą varžovai sustabdė 
pražanga, ir lietuviai įgijo unikalią galimy
bę įgyti taškų persvarą. Deja, taiklus buvo 
tik trečiasis Ramūno baudos metimas - 
81:80. Iboj pat žaibišką ataką užbaigia 
Vince Carter - 81:82, o Kevin Gamet dar
perima kamuolį iš M.Timinsko, kuriam 
belieka prasižengti (likus 25 sek.). Neįti
kėtina, bet abu K.Gamet metimai skrie
ja pro šalį. Deja, kamuolį po krepšiu pa- 
stveria Antonio McDyess ir pelno taškus 
- 81:84. Š.Jasikevičius iš po krepšio su
švelnina santykį - 83:84 likus 10 sek.

Lietuviai elgiasi teisingai ir prasižen
gia prieš Jason Kidd. Jis pataiko pirmąją 
baudą, tačiau antrasis metimas netaiklus.
Kamuolys vėl tampa tikros “kovos be tai
syklių” objektu, ir teisėjas švilpia ginčą,
likus 5.2 sek. Amerikiečiai pažeidžia tai
sykles, išmetant kamuolį, it jfe atitenka 
mūsiškiams. sn

Kas atakuos? Kamuolį varosi Š.Jasike
vičius, tačiau jis atidžiai saugomas ir ban
do pataikyti iš kone beviltiškos padėties. 
Iš 9 metrų sviestas kamuolys neskrodžia 
tinklelio - stebuklas neįvyko...
' " Po finalinio švilpuko abiejų komandų
žaidėjai paspaudžia vieni kitiems rankas. 
Pirmi aikštelę palieka varžovai, tačiau žiū
rovai stipriau ploja iš paskos išeinantiems 
lietuviams.

Lietuvos komandai taškus pelnė: Ša
rūnas Jasikevičius 27, Darius Songaila 12, 
Saulius Štombergas 11, Mindaugas Ti- 
minskas 11, Tomas Masiulis 7, Eurelijus

Lietuviai sutriuškino jugoslavus
Kai Lietuvos krepšinio rinktinė prieš 

aštuonerius metus grįžo į olimpinių žaidy
nių, pasaulio bei Europos čempionatų 
arenas, Jugoslavija buvo ta komanda, kuri 
visada ir visur užkopdavo aukščiau už mū
sų krepšininkus. Lietuviai iki šiol nebuvo 
laimėję prieš Jugoslavijos krepšininkus nė 
vienų oficialių rungtynių, tik dvejas drau
giškas. Po rugsėjo 28 d. įvykusių rungtynių 
švieslentėse aukso spalvos raidėmis spin
dėjo: Jugoslavija - Lietuva 63:76 (32:37). 
Tai reiškė, kad Lietuvos krepšininkai 
pateko į pusfinalį ir tęs kovą dėl olimpinių 
medalių, o Jugoslavija apie medalius jau 
negali nė svajoti.

Tai buvo ne tik žaidėjų dvikova, bet ir 
trenerių šachmatų partija, kuriai su asis
tentų pagalba buvo geriau pasiruošęs Jo
nas Kazlauskas. “Mes prieš šias rungtynes 
nuveikėme didelį darbą”, - pasakojo J. 
Kazlauskas. “- Peržiūrėjome prieš šitas 
rungtynes visus jugoslavų rungtynių įrašus, 
kuriuos tik buvo įmanoma gauti. Mes žino
jome net ir jų ženklus, kuriais jie pradeda 
derinius, ir sufleravome savo žaidėjams, ku
riam kada ir koks gresia pavojus. Jie iš deri
nių pelnė mažai taškų ir turėjo žaisti indi
vidualiai. Aišku, to galėjo būti maža, jei ne 
G.Einikis ir ŠJasikevičius, kurie sužaidė 
nuostabiai Be to, mes turėjome mobilią ko
mandą. Panaudojome daug žaidėjų ir kiek
vienas tarė savo žodį. ”

Greitų kontratakų buvo nedaug. Abi 
komandos per jas pelnė tik po šešis taš

Varžybų herojus - Šarūnas Jasikevičius

Žukauskas 6, Ramūnas Šiškauskas 5, 
Gintaras Einikis 2.

“Norėčiau pareikšti lietuviams didžiulę 
pagarbą už šios dienos rungtynes, -kalbėjo 
JAV treneris Rudy Tomjanovich, - Jie 
žaidė susikaupę ir žaidė aukšto lygio 
krepšinį. Pabaigoje jiems nepasisekė įmesti 
kelių baudos metimų. Tačiau jie turi savo 
gretose žaidėjų, kurie gali žaisti net su labai 
stipriais varžovais kaip lygūs su lygiais. Bet 
aš didžiuojuosi ir savo komanda, kuri vis 
dėlto sugebėjo nusverti rungtynes savo 
pusėn, kai lietuviai buvo perėmę iniciatyvą’’.

Lietuvos rinktinės treneris J. Kazlaus
kas per spaudos konferenciją sėdėjo toks 
liūdnas, kad užsienio žurnalistai paklausė, 
ko jis taip liūdi, juk komanda žaidė gerai. 
“Aš jaučiuosi taip, kaip jaučiasi pralai
mėjusios komandos treneris”, - atsakė. 
Anot jo, istorijai lieka tik rezultatai ir 
praėjus kuriam laikui nedaug kas prisi
mins, kaip klostėsi įvykiai: “Bus užfiksuo
ta, kad mes pralaimėjome... dviem taškais”.

J. Kazlauskas leido visiems suprasti, 
kad tikėjosi pergalės, ypač po to, kai su
tvirtėjo mūsų komandos gynyba ir page
rėjo kova dėl atšokusio kamuolio.

Lietuvos rinktinės treneris nuo pat 
olimpinio turnyro pradžios kartojo, kad 
labiausiai Sydnėjuje nenorėtų žaisti su 
Australijos rinktine. (“M.P.”, ELTA) 

kus. Visą kitą laiką prie abiejų krepšių 
dominavo pozicinis puolimas. Lietuviai 
atakavo masyviau ir įvairiau.

Rungtynių pradžioje Jugoslavijos krep
šininkai buvo išsiveržę į priekį 8:2. Bet 
tuoj pat gavo grąžos ir daugiau taip ne
smarkavo. Lietuviai jau pirmą kėlinį paro
dė, kad šį kartą savo priešininkams nesi
ruošia nusileisti. Po pertraukos Jugosla
vija jau tik vijosi mūsiškius. Š.Jasikevičius 
buvo nesulaikomas. Varžovai veltui mėgi
no jį sugaudyti. Paskui pradėjo tiesiog 
stumdyti ir grumdyti. Irgi veltui. Jis raikė 
jų gynybą kaip skustuvas, metė ir įmes
davo iš toli, o kai jugoslavai jį puldavo 
dviese, kaišiojo kamuolius laisviems part
neriams, dažniausiai - G.Einikiui.

Gindamiesi lietuviai puikiai padėjo 
vienas kitam ir visiškai supančiojo varžo
vų priekinės linijos žaidėjus. Puldami lie
tuviai mažai rizikavo ir “žaisdavo kamuo
lį” tol, kol vienas žaidėjų atsidurdavo 
patogioje padėtyje. Taip bandė rungty
niauti ir jugoslavai, tačiau jie beveik ne
rado spragų judrioje lietuvių gynyboje. 
Galutinai jugoslavų viltis patekti į pus
finalį lietuviai palaidojo, kai iki sirenos 
liko 2 min. 50 sek. Po Ramūno Šiškausko 
baudų metimų skirtumas išaugo iki 72:58.

Per rungtynes G.Einikis pelnė 26 taš
kus, Š-JasikeviČius 18, R.Šiškauskas 9, S. 
Štombergas 8, M.Timinskas 6, HŽukaus- 
kas 4, D.Maskoliūnas 3, T.Masiulis 2.

Roma Grinbergienė (“L.r.”)

PAJAU LIO JPAUDOJE..
(AP-dpa-Reuters-ELTA).Visai ne

daug trūko iki didžiausio netikėtumo 
krepšinio istorijoje - nepralaimintys ame
rikiečiai vos nesuklupo. Tik per plauką ir 
laimingų aplinkybių dėka patys sau Olim
piados favoritų titulą skyrę JAV krepši
ninkai išvengė gėdos. Taip penktadienį 
Lietuvos krepšinio rinktinės dramatišką 
kovą Sydnėjaus olimpinių žaidynių krep
šinio turnyro pusfinalyje pasibaigusį re
zultatu 83:85 vertino užsienio naujienų 
agentūros.

Amerikiečių krepšinio profesionalai, 
Barcelonos Olimpiadoje dar triuškinę 
savo varžovus vidutiniškai 43.8 taško, o 
Atlantoje - 32.3 taško persvara, Sydnėjuje 
dukart buvo priversti iki paskutinės aki
mirkos grumtis su Lietuvos krepšininkais. 
Per varžybas grupėje jie nugalėjo devynių, 
o penktadienį - vos dviejų taškų persvara.

“Dream Team III” susitikime su Lie
tuvos krepšininkais buvo atsidūrusi ties 
praraja, konstatuoja užsienio žiniasklai- 
da. Dabar tik dėl trečios vietos su Aus
tralijos rinktine kovosiantys lietuviai tu
rėtų gauti specialų medalį už tai, jog 
visiems laikams pakeitė pasaulio požiūrį 
į krepšinį, siūlo agentūra “Associated 
Press” (AP). Vos prieš savaitę daugelis 
abejojo, ar verta leisti profesionalams

In memoriam
Atsisveikinant su Julija Daugvilaite - Grigaitiene

Kai pavasaris žiedais puošia darželius 
ir paukščiai grįžta - mirties skausmas 
užliejo vėl naują šeimą. Galvas nuleidusi 
laidotuvių eisena grįžo palikusi vienišą 
karstą...

Skausmams nurimus, susitaikius su 
Dievu, šį pasaulį apleido a.a. Julija Gri
gaitienė. S. m. rugsėjo 15 d. užgeso ši ži
noma lietuvė, Katalikų Draugijos narė.

Gimusi 1911 metais, Julija įšvydo šį 
pasaulį Kurtuvėnuose, netoli Šiaulių. Tbo 
metu kraštas buvo valdomas svetimųjų, 
tačiau Daugvilų šeima buvo lietuviška - 
patriotinė. Savo vaikystę ji praleido grafo 
Platelio dvare. Pirmoji mokykla buvo 
Šiauliuose. Čia ji gavo vidurinį išsilavi
nimą. Po to išvyko į Kauną studijuoti 
lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Studijuodama susipažino su 
būsimu vyru Algirdu, kuris tuo metu stu
dijavo teisę tame pačiame universitete. 
Kai abudu baigė universitetinį mokslą, 
Julytė ištekėjo už teisininko Algirdo Gri
gaičio. Gyvenimas švytėjo laime. Jiems 
gimė dvi dukrelės - Birutė ir Dalia. Tačiau 
neilgai jiems teko džiaugtis laisvoje Lie
tuvoje. Užėjo karo banga. Raudonoji 
okupacija privertė apleisti gimtąjį kraštą.

Prasidėjo erškėčių keliai. Šeima su 
mažomis dukrelėmis gavo laikiną prie
globstį Austrijoje. Čia esant, tragiškai 
žuvo vyresnioji dukrelė Birutė. Neužilgo 
reikėjo jos kapą palikti svetur, o jiems 
patiems vykti toliau nuo raudonojo maro. 
Pagaliau atsidūrė Vokietijoje. Taip iki 
karo pabaigos šeima vargo Vokietijoje. 
Karas baigėsi. Taip, kaip ir kiti lietuviai, 
kurį laiką gyveno pabėgėlių stovykloje. 
Po metų kitų prasidėjo emigracija į kitus 
kraštus. Emigruojant Australijon, vėl rei
kėjo susikrauti savo varganą turtą.

Kaip visuomet, kiekviena pradžia 
naujame krašte buvo sunki. Nežiūrint į 
jų aukštąjį išsilavinimą, reikėjo pramokti 
naują kalbą ir dirbti fizinį darbą. Po kurio 
laiko jie gražiai įsikūrė Melboumo prie
miestyje - Mitcham Julytė gavo pada
vėjos darbą elitiniame Melboumo klube. 

Visuomenininkei ir lietuvybės puoselėtojai išeivijoje, gerbiamai
a. a. Julijai Daugvilaitei - Grigaitienei
mirus, reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą dukrai Daliai, žentui, anūkėms

ir proanūkams bei visiems artimiesiems. Viltis Kružienė

dalyvauti Olimpiadoje - jiems nesą lygių 
ir praeisią dar 20 metų, kol likusi pasaulio 
dalis galės svajoti apie pergalę, sakė jie. 
Po lietuvių mūšio daugiau nekartos šio 
argumento.

15 000 į “SuperDome” areną susirin
kusių žiūrovų šėlo ir kraustėsi iš proto. 
Paniuręs, kaip žemę pardavęs JAV rink
tinės treneris Rudy Tomjanovich, iki rung
tynių pabaigos likus 5 min. 30 sek. ir lie
tuviams išlyginus rezultatą 68:68, pirmą 
kartą keikėsi necenzūriniais žodžiais.

Užsienio naujienų agentūros, teigia
mai vertindamos Lietuvos krepšinio rink
tinę, pirmiausiai atkreipė dėmesį įžaidėją 
Šarūną Jasikcvičių, pranokusį du vienus 
geriausių JAV krepšinio lygos NBA gy
nėjus Jason Kidd ir Gary Payton.

Kad Lietuva turėjo šansų laimėti, po 
rungtynių pripažino ir amerikiečių rink
tinės treneris Rudy Tomjanovich: “Lie
tu viai žaidė taip gerai kad turėjo šansų 
pabaigoje laimėti”.

JAV ir Lietuvos krepšinio rinktinės 
susitikimas buvo dramatiškas ir kvapą 
gniaužiantis, apibendrina AP. Anot jos, 
paskutinė minutė, kai geriausias Lietuvos 
baudų metikas Ramūnas Šiškauskas 
nepataikė dviejų baudos taškų iš trijų, 
buvo tarsi žaidimas žaidime.

Julija Daugvilaitė-Grigaitienė

Greit iškilo į aukštesnes pareigas. Čia 
buvo visų gerbiama, nes visi žinojo, kad 
ji turi akademinį išsilavinimą.

Sunkiai dirbdami Julytė ir jos vyras 
užaugino ir išleido į aukštąjį mokslą vien
turtę dukrą Dalią. Ji ne tik rūpinosi šei
mos gerbūviu, bet dar rado laiko daly
vauti visuomeninėje veikloje. Tapo Mel
boumo Katalikių Draugijos nare. Moky
tojaudama Savaitgalio mokykloje išleido 
kelias lituanistinės mokyklos mokinių 
laidas. Ruošė ir skaitė įvairias paskaitas. 
Dosniai rėmė įvairias lietuviškas organi
zacijas. Netruko ją ir senatvė užklupti 
Užpuolė ligos. Mirė mylimas vyras Algir
das. Ji liko vieniša. Atstumti vienišumą, 
ji daug laiko praleisdavo skaitydama 
lietuviškas bei angliškas knygas.

Per tą laiką duktė ištekėjo. Julytė 
tapo močiute ir vėliau promočiute.

Mes dar ilgai prisiminsime ją kaip 
mielą, rūpestingą ir visada randančią 
paguodos žodį kiekvienam artimui bei 
bičiuliui. Liūdna buvo paskutinį kartą su 
ja atsisveikinant. Sugiedojus “Marija, 
Marija...” giesmę, buvo užbaigtas pasku
tinis jos gyvenimo etapas. Teikisi ji Dievo 
globoje. Viltis Kružienė
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Lietuvos sportininkai, pirmą kartą 

sportinėje istorijoje surinkę tiek olimpinių 
medalių, laimingi apleido mūsų kraštą, 
palikdami ir mus džiaugsmingai nusitei
kusius. Apgailėtina tik, kad Klubas ne
buvo panaudotas pagal numatytą planą, 
nors mes tam buvom pilnai pasiruošę.

Esame labai dėkingi Zigmui Motie- 
kaičiui už paliktą visą pundą išleistų kny
gų apie Lietuvos sportini gyvenimą, 
apimantį ne tik Nepriklausomybės, bet ir 
mūsų “lagerinį” bei išeivijos laikotarpį. Il
gą laiką vadovavęs sportui, dabar pasi
traukęs iš jo, jis užsiima tokios sportinės 
literatūros spausdinimu. Šias knygas 
rasite mūsų Bibliotekoje.

Esame dėkingi ir Algirdui Raslanui, 
palikusiam Klubui olimpinę Lietuvos vė
liavą. Taip pat Martinai Reisgienei už nu
austą tautinę juostą, kuria Kęstutis Protas 
apjuosė LR Prezidentą apsilankymo 
Klube metu.

Gaila, kad nors ir LTOK atstovų paža
dėta, iki šiol nėra ryšių su neįgaliais spor
tininkais, kurie atvyksta bandyti savo pa
jėgumą tarptautinėje arenoje Sydnėjuje. 
Reikia tikėtis, kad bus galimybė paben
drauti su jais Lietuvių Klube.

Kartas nuo karto Klubo direktoriams 
vis dar tenka “sukryžiuoti durtuvus” su 
vienos ar kitos organizacijos atstovais. To 
pasėkoje visiems pasilieka nemalonios 
nuosėdos.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas yra narių, 
o ne lietuviškų organizacijų nuosavybė. 
Deja, nuo seno mes dar galvojame, kad 
jei priklausai kokios organizacijos komi
tetui, tai tuo pačiu esi Lietuvių Klubo šei
mininkas. Labai nedidelė dalis mūsų 
organizacijų inkorporuotos ir atsakingos 
vietiniams valstybės ar valstijos įstaty
mams. Klubas yra registruotas biznis, o 
kaipo toks - turi laikytis įstatymų: tiek fe- 
deralinių, tiek valstijos. Tbo pačiu kiekvie
nas direktorius, kaip narių išrinktas admi
nistratorius, neša ne tik narių vardu, bet 
ir savo, kaip direktoriaus, atsakomybę. Jei 
peržiūrėsite įstatymų sąrašą, rasite jų gerą 

tuziną su kaupu.
Ypač paskutiniuoju metu įvairūs 

suvaržymai daugėja beveik kas savaitę. 
Net pardavinėjant loterijos bilietėlius 
Klube yra visa virtinė taisyklių, nes tai 
laikoma jau prekyba, kuri duoda pelną.

Mes labai prašome ateityje nieko be 
Klubo vadovybės sutikimo neorganizuoti. 
Daug ką galima padaryti iš anksto susita
rus ir suderinus. Tik tokiu būdu išveng
sime bereikalingų nesusipratimų bei 
pykčio. Tuo pačiu nenusižengsime ir 
valdžios reikalavimams.

Be to, vien iš lietuviškos veiklos Klu
bas neturi vilties išsilaikyti, nes narių 
lankomumas Klube vis mažėja. Tito pačiu 
mažėja ir Klubo santaupos. Iždininkas 
dažnai mums primena, kad Klubo išlai
kymui į savaitę reikia mažiausiai $5 000.

Jau daug metų Klubo vadovybė leidžia 
lietuviškoms organizacijoms naudotis 
patalpomis nemokamai. Tik yra būtina iš 
anksto tai suderinti su Klubu. Klube gali
ma įsigyti mūsų menininkų paveikslų, 
tačiau Klubas už tą patarnavimą, kaip ir 
kiti bizniai, ima komisiją. Norint Klube 
pardavinėti prekes taip pat privaloma dėl 
sąlygų tartis iš anksto. Be to, bet kokiai 
organizacijai ruošiant parengimą Klube, 
neleistina be susitarimo kitai organizacijai 
prekiauti: ar tai būtų loterijos bilietukai, 
ar kitos rūšies prekyba. Kas liečia bet 
kokius loterijos bilietus, būtina iš anksto 
(prieš pora savaičių) informuoti K. Protą.

Taigi, norint bet kuriai organizacijai 
prekiauti Klubo patalpose, reikia, kad tai 
iš anksto būtų suderinta.

Ponas J. Pullinen peržiūri mūsų įsta
tus, kurie daug kuo neatitinka valdžios 
nuostatams. Mane vis kankina mintis, o 
kam atitektų mūsų Klubas likvidacijos 
atveju? Apylinkės Valdyba, ir ta, rodos, 
neregistruota. Pinigų gaila revizoriams ir 
mokesčiams. Gailėjo pinigų savo namų 
draudimui ir geelongiškiai. Bet ėmė ir 
atsitiko nelaimė - sudegė. Ir kas liko iš 
tų sudėtų lietuviškų skatikų? IKI PASI
MATYMO KLUBE! Algis Bučinskas

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sqjungos 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. A. S.

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

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Klubas veikia:
Darbo dienomis nuo 4.00 vai.. Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vaL

ANTRADIENIAIS UŽDARYDA

Sekmadieniais nuo s.oo iki 6.oo vai
LINKSMOJI VALANDA

VISI GĖRIMAI TK UŽ PUSE KAINOS

Spalio 12 d. PENSININKŲ POPIETĖ, ŠVEDIŠKAS STALAS 1230 vaL

ATSILANKYKITE Į CHORO “DAINOS” 
IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ “SŪKURIO”

DAINŲ IR ŠOKIŲ POPIETĘ
SPALIO 15 d. 2.00 vai. Įėjimas $10.00 

jaunimas iki 16 metų įeina laisvai.

PAREIŠKIMAI SEKANČIAI KLUBO DIREKTORIŲ KADENCIJAI 
TURI BŪTI PADUOTI PRIEŠ 6.00 vaL lapkričio 1 d.

JEI NEAPLANKEI LIETUVIŲ KLUBO 
NEBUVAI SYDNĖJUJE!

Dėmesio Melbourno lietuviams!
Nepraleiskite įdomios popietės !

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba kviečia melboumiškius apsilankyti į 
susirinkimą, kuris įvyks sekmadienį, spalio 29 d. , 130 vaL p.p. Melbourno 
Lietuvių Namuose, Jubiliejinėje salėje, ir išrinkti 10 atstovų į ALB Krašto Tarybą, 
kurios suvažiavimas įvyks gruodžio 28-30 dienomis Sydnėjuje.

Pasibaigus rinkimams, visi dalyviai kviečiami į susitikimą su jaunu ir energingu 
dr. Rimu Kevalu iš Kauno. Jis yra vaikų ligų specialistas, dirba Karališkojoje 

I Vaikų ligoninėje, Melbourne. Šioje ligoninėje jis gilina žinias savo specialybėje 
ir ypač domisi ligoninės administracine sistema. Savo įsigytomis žiniomis tikisi 
pasinaudoti Lietuvoje. ALB Melbourno Apylinkės 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.

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

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

Kongreso Uždarymo Galius
trečiadienį, 2001 sausio 10 d.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, X-tojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
ruošos komitetas ir Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia visus kartu švęsti 
kongreso pabaigą puikiame baliuje. Uždarymo balius Melbourne bus gera proga 
pabendrauti su jaunimu, kuris iš visų pasaulio kampų atvyks į Australiją, į mūsų 
kongresą. Pakvieskite savo šeimas ir draugus kartu su mumis pabaliavoti gražiame 
baliuje!

Bilietai bus parduodami neužilgo.

Congress Closing Gall
Shu ftemo Gullroom 

Wednesday 10th January 2001

The World Lithuanian Youth Association, the 10th World Lithuanian Youth 
Congress Organizing Committee and the Australian Lithuanian Youth Association 
invite all to celebrate the conclusion of the Congress with a wonderful ball. The Closing 
Ball will be the main opportunity for you to meet with the youth that will come from 
all comers of the world to Australia, to our Congress. Invite your family and friends 
to celebrate with us at a lovely ball!

Tickets on sale very soon.

Pranešimas “Talkos” nariams
Lietuvių kredito draugijos “Talka” Sydnėjaus skyriaus metinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, lapkričio 5 dieną, 230 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
mažojoje salėje. Dienotvarkė bus paskelbta vėliau.

_______________________________________ “Talka” Sydnėjaus skyrius j

Ieškomas Jonas Aleksandravičius, gimęs 1921.05.21 Lietuvoje, 
gyvenęs Hamilton, NSW (ty. Newcastle), maždaug 1966 m. Jo ieško brolis iš Lietuvos. 
Turinčius kokių nors žinių apie minimą asmenį, prašome pranešti Red Cross 
International Tracing Service bet kurioje Australijos valstijos sostinėje.
Mūsų Pastogė Nr. 40,2000.10.09, psl. 8

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

Metinę tradicinę lesminę,
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 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.

“Musų Pastogės” administracija^

Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją pavaduoja Dalia Donielienė.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

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

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