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Lietuvos Seimo rinkimų rezultatai — beveik aiškūs
Laimėtojai

Vilnius, spalio 9 d. Išankstiniais Sei
mo rinkimų duomenimis, daugiausia - 51 
vietą - naujajame Seime turės Algirdo 
Brazausko socialdemokratinė koalicija, 
kurioje yra ir Vytenio Andriukaičio Lie
tuvos Socialdemokratų partija.

Tačiau Seimo daugumą galbūt sudarys 
grupuotė, kuri susidėtų iš Rolando Pak- 
so liberalų (gavusių 36 vietas) ir Artūro 
Paulausko Naujosios sąjungos (sociallibe
ralų, gavusių 27 vietas). Numatoma, kad 
prie šios grupuotės prisidės dar kelios 
mažesnės grupelės bei individualūs Sei
mo nariai. Kadangi Seimą sudaro 141 na
rys, Seimo dauguma turi turėti ne mažiau 
71 nario.

Ketvirtoje vietoje stovi Vytauto Lands
bergio Tėvynės sąjunga (konservatoriai), 
gavusi 9 vietas.

Visos kitos partijos, pagal partijų sąra
šus, neperžengė reikalaujamo 5% barje
ro. Tačiau kai kurių partijų nariai buvo 
išrinkti savo rinkiminėse apygardose.

Pagal išankstinius duomenis, naujaja
me Seime savo narių turės ir šios partijos 
bei koalicijos: 4 vietas turės Ramūno Kar- 
bauskio Valstiečių partija, po 2 vietas - 
Romualdo Ozolo Centro sąjunga, Lietu
vos lenkų rinkimo akcija ir Krikščionių 
demokratų partija. Po 1 vietą turės: Vy
tauto Šustausko Lietuvos laisvės sąjunga 
(patsai V.Šustauskas), Gedimino Vagno
riaus Nuosaikiųjų konservatorių sąjunga 
(patsai G.Vagnorius), Kazio Bobelio 
Krikščionių demokratų sąjunga (patsai 
K.Bobelis), “Jaunosios Lietuvos “ sąjun
ga, Naujųjų tautininkų ir politinių kalinių 
sąjunga ir Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjunga.

Šie duomenys nėra galutiniai, nes 
skaičiavimo metu dar trūko rezultatų iš

Lietuvos įvykių apžvalga
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Lietuvos pramonės ateitis Vakaruose
Šiandien viena iš didžiausių Lietuvos 

žmonių baimė - bedarbystė. Žmonės gali 
pirkti ką tik nori ir keliauti kur tik nori, 
jei tam turi pinigų. Nestebėtina, kad prieš 
Seimo rinkimus beveik visos, o ypač nau
jai susikūrusios, partijos žada sukurti 
naujų darbo vietų. Tik kaip tai padarys, 
visiškai neužsimena. Priešingai, dabar
tinės Vyriausybės partijos tyli - jos žino, 
kaip sudėtinga ir sunku tai padaryti. Jos 
ne tik įvedė Lietuvą į demokratinę sis
temą, bet ir atvedė Lietuvą prie Europos 
Sąjungos ir NATO slenksčio.

Netolimoje praeityje Lietuva džiūga
vo, kai jos prekės buvo siunčiamos į 
Rusiją. Greitai išgirdome aimanavimą, 
kad negaunami pinigai. Pamoka Lietuvai 
labai brangiai kainavo.

Šiandien aišku, kad Lietuvos pramo
nės ateitis turi būti nukreipta į Vakarus, 
kur galima rasti rinką, jei prekių standar
tas yra europinio lygio. Lietuvos žmonės, 
kurie po nepriklausomybės atstatymo 
susirūpino produkcijos kokybe, šiandien 
klesti. Šiuo metu, kaip praneša standar
tizacijos departamento direktoriaus 
pavad. Bronius Rėza: “Tos įmonės, kurios

Vytenis Andriukaitis Algirdas Brazauskas Vytautas Landsbergis Artūras Paulauskas Rolandas Paksas

kai kurių rinkimų apylinkių. Taip pat, 
pagal šį skaičiavimą Seimo rinkimuose 
dalyvavo 56.15% visų balsavimo teisę 
turinčių rinkėjų.

Rinkimus pralaimėjo keli ilgamečiai 
Seimo nariai, net Nepriklausomybės Akto 
signatarai. Iš žymesnių politikų į naująjį 
Seimą nepateko Centro sąjungos pirmi
ninkas Romualdas Ozolas ir vicepir
mininkas Egidijus Bičkauskas, Demok
ratų partijos pirmininkas Saulius Peče
liūnas, Tėvynės liaudies partijos pirmi
ninkė Laima Andrikienė bei narys Vid
mantas Žiemelis, krikščionis demokratas 
Algirdas Patackas.

Į naująjį Seimą nepateko ir buvę Sei
mo nariai Česlovas Stankevičius (Krašto 
apsaugos mininstras), Albertas Šimėnas 
(trumpą laiką 1991 metų pradžioje buvęs 
ministras pirmininkas), Liudvikas Sabu
tis, Nijolė Oželytė, Vytautas Bogušis (nau
jai įkurtos Moderniųjų krikščionių de
mokratų lyderis), Elvyra Kunevičienė, 
Kęstutis Skrebys.

Atvirkščiai, turbūt labai svarbias vie
tas Seime ir Vyriausybėje turbūt užims 
Artūras Paulauskas ir Rolandas Paksas, 
kurie Seimo nariais dar nėra buvę.

Naujamiesčio rinkiminėje apygardoje 
Nr. 1, kur balsuoja ir užsieniečiai, buvo 

pažangesnės ir anksčiau suskubo įrengti 
kokybės sistemas, turi Europos Sąjungos 
(ES) kokybės sertifikatus. Daugelyje įmo
nių ir firmų jau yra įdiegta kokybės sistema, 
pagal Europos standartą. Yra visa eilė įmo
nių, kurios rengia, bet dar neturi sertifikato 
kokybės sistemai".

Bendrovės “Snaigė” prez. Antanas 
Andriulionis mano, jog daugiausiai serti
fikatus turinčių įmonių yra lengvosios 
pramonės industrijoje, tai yra mašinų 
gamyboje, elektronikoje ir t.t. Be to, 
Vakarų įmonės išduoda sertifikatus 
dukterinėms įmonėms Lietuvoje, kad šios 
galėtų gaminti produktus Vakarų rin
koms. Tokių įmonių yra keli šimtai.

Ūkio ministerijos pramonės konku
rencijos skyriaus viršininkė teigia, kad 
lengvosios pramonės bendrovės ekspor
tuoja net 80% savo pagamintos produk
cijos ir tai sudaro 22% viso Lietuvos 
eksporto. Tad jų kokybė atitinka ES 
kokybės reikalavimus.

Iš maisto pramonės įmonių daugiau
siai ES kokybės certifikatų turi pieno 
perdirbėjai. Jie nuolat plečia savo eks
porto apimtį gamindami vis naujus pro
duktus. Šiuo metu net 17 pieno perdir

išrinktas Socialliberalų kandidatas Vytau
tas Kvietkauskas, surinkęs daugiau balsų 
nei Krikščionių demokratų irTėvynės są
jungos remtas Albertas Šimėnas.

Kas sudarys Vyriausybę?
Kadangi nė viena partija ar koalicija 

negavo absoliučios daugumos (71 vieta iš 
141), gali užtrukti kelios dienos, kol tokia 
dauguma susiformuos. Kaip minėta, di
džiausią galimybę turi Artūro Paulausko 
ir Rolando Pakso jėgų junginys. Tokiu 
būdu Algirdo Brazausko socialdemok
ratinė koalicija taptų opozicija. Tačiau A. 
Brazausko socialdemokratinė koalicija 
neatmeta galimybės, kad Prezidentas Val
das Adamkus Vyriausybę sudaryti paves 
kaip tik jiems, nes iš visų grupių jie surin
ko daugiausiai balsų - nors negavo papras
tos balsavusiųjų daugumos ir šiuo mo
mentu neturi reikiamos daugumos Seime.

Kaip rinkimai vyko?
Vėliausiomis žiniomis, spalio 8 dienos 

Seimo rinkimuose dalyvavo virš 56 % 
rinkėjų. Per 1996 metų Seimo rinkimus 
šis skaičius buvo 52.9%.

Balsavimas prasidėjo 7 vai. ryto ir 
tęsėsi iki 8 vai vakaro. Rinkimuose turėjo 
teisę dalyvauti 2 600 000 Lietuvos piliečių. 
Iš viso buvo sudarytos 2 027 balsavimo 
apylinkės. Seimą sudaro 141 narys, iš 

bimo įmonių turi ES veterinarijos serti
fikatus. Tito tarpu mėsos perdirbimo įmo
nės dar neturi nė vieno kokybės sertifi
kato. Tai nuostabu, nes Lietuva jau prieš 
Antrąjį pasaulinį karą gamino aukštos 
kokybės mėsos produktus vakarų Euro
pos rinkai. Atrodo, sovietai kokybiškų 
mėsos produktų žmonėms negamino ir 
šią industriją visai sužlugdė. Šiandien ją, 
su investicijomis, reikia pradėti nuo nulio.

Lietuvos farmacijos pramonė daro 
žygių, kad pasiektų ES farmacinių pro
duktų gamybos kokybę. Tačiau ES far
macijos produktų gamybos kokybės rei
kalavimai labai aukšti. Šiuo metu Lie
tuvos gamyba gali būti eksportuojama tik 
į rytus arba sunaudojama vietos rinkoje. 
Lietuvai jungiantis į ES, farmacijos in
dustrija turės pasiekti ES standartus, kad 
galėtų konkuruoti su kitomis Sąjungos 
šalimis. Dr. Kari Seiden yra padaręs 
Lietuvos farmacijos industrijos studiją. Jo 
teigimu, Lietuva šiuo metu importuoja 
penkis kartus daugiau farmacijos pro
duktų, negu jų eksportuoja, ir tai beveik 
tik į rytus. Vakarams tenka tik 5% šio 
eksporto. Aplankius šešias Lietuvos far
macijos įmones rasta, kad jos gerai laikosi 
Lietuvos įstatymais nustatytų reikala
vimų, tačiau tai neatitinka geros gamybos 
praktikos lygio. Pakelti šias įmones iki ES 
standartų, reikia apie 400 milijonų litų 

kurių 70 yra renkami pagal partijų sąra
šus, o 71 - individualiai taip vadinamose 
vienmandatinėse apygardose. Tai reiškia, 
kad kiekvienas balsuotojas turi du balsus: 
vienas balsas panaudojamas balsuojant už 
kurį nors partijos sąrašą, o kitas - už vie
ną individualų kandidatą savo rinkimi
nėje (geografinėje) apygardoje.

Rinkimuose dalyvavo 28 politinės par
tijos bei organizacijos, iš kurių 18 sudarė 
savo partinius sąrašus. Kadangi kelios 
partijos būrėsi į koalicijas, rinkėjai rinkosi 
vieną iš 15 partijų sąrašų.

Oficialius rinkimų rezultatus Vyriau
sioji rinkimų komisija turės paskelbti ne 
vėliau, kaip per 7 dienas po rinkimų. Nau
jai išrinktą Seimą Prezidentas pakvies 
susirinkti į pirmąjį posėdį ne vėliau, kaip 
per 15 dienų po oficialaus rezultatų pa
skelbimo. Po rinkimų Vyriausybė atsista
tydins, Prezidentas paskirs laikinąjį mi
nistrų kabinetą. Per 15 dienų po Vyriau
sybės atsistatydinimo, Prezidentas pasiū
lys Seimui kandidatą į ministro pirmi
ninko postą. Jeigu kandidatūrai pritars 
Seimas, kandidatas bus oficialiai paskirtas 
premjeru. Per 15 dienų premjeras turės 
suformuoti kabinetą, parengti Vyriau
sybės programą ir pateiktLją tvirtinti 
Seimui. ((ELTA,“M.R”) 

investicijų. Deja, tai pakeltų apie 40% 
vietoje parduodamų produktų kainas.

Nėra abejonės, kad ligšiolinei Lie
tuvos Vyriausybei tvirtai orientuojantis į 
Vakarus, tai davė stiprų impulsą priva
čioms industrijoms prisitaikyti prie ES 
standartų. Tai pagreitins ir Lietuvos priė
mimą į Europos Sąjungą. Lieka tikėtis, 
kad ateinančios vyriausybės to nesuga
dins ir nenuves Lietuvos atgal, iš kur ji 
dabar kapstosi. Šiuo metu tai Lietuvos 
žmonių - balsuotojų atsakomybė.

THbunolas komunizmo 
nusikaltimams tirti

Vilniaus tarptautinis tribunolas, 
tiriantis komunizmo nusikaltimus, išnešė 
savo nuosprendį. Tribunolą įkūrė š.m. 
birželio 12 d. Vilniuje susirinkęs Antiko
munistinis kongresas. Kongreso darbe 
dalyvavo buvęs Lenkijos prezidentas 
Lech Valensa, Lietuvos, Rusijos, Čekijos, 
Rumunijos parlamentarai ir svečiai iš 
daugelio šalių. Kongreso dalyvius pasvei
kino Lietuvos Prezidentas Valdas Adam
kus, Seimo Pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Kongresą ir Tribunolą iniciavo 
Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių or
ganizacijos. Tribunolas buvo įsteigtas ir 
globojamas privačių asmenų ir organi
zacijų.

Tribunolas apibendrino didelės apim-
Nukelta į 2 psl
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LUKoil” Lietuvos politikoje
Red. Pastaruoju metu kilo daug ginčų dėl 
“LUKoil’o" įsitvirtinimo Lietuvos ekono
mikoje. Dabar paaiškėjo, kad “LUKoil" 
įsivėlė ir į Seimo rinkimus. Perspausdiname 
dalį įdomaus "Lietuvos ryto“ vedamojo 
šiuo klausimu (2000.10.06).

Į Lietuvos Seimo rinkimų vajų įsitrau
kė ir Rusijos verslas. Mažeikių naftos pro
duktų didmeninės prekybos bendrovė 
“Vaizga”, kurią kontroliuoja bendrovės 
“LUKoil” atstovas Lietuvoje Ivanas Palei- 
čikas, LDDP skyrė 100 000, o Socialde
mokratų partijai - 150 000 litų. Šios abi 
partijos įeina į A.Brazausko socialdemok
ratinę koaliciją. “LUKoil” atstovas nė ne
slepia, kad jis nepatenkintas konservato
rių politika, ir norėtų, kad dabar į valdžią 
Lietuvoje ateitų kairieji.

Be abejo, Lietuvos įstatymai legaliai 
leidžia šalyje veikiančių įmonių šeiminin
kams remti patinkančias partijas ir politi
kus. Tikriausiai teisės reikalavimams ne
nusižengė ir “Vaizga”. Tačiau tokia di
džiulius verslo interesus mūsų šalyje turin
čio “LUKoil” atstovo parama kairie
siems vis dėlto kelia daug klausimų.

“LUKoil” nėra tik paprasta Lietuvoje 
verslo interesus turinti užsienio įmonė. 
Tai - su Rusijos politine valdžia susijęs 
naftos gigantas, smarkiai kovojąs ir tebe- 
kovojantis su amerikiečių kompanija 
“Williams International” dėl “Mažeikių 
naftos” kontrolės. “Mažeikių naftos” pri
vatizavimas, dabartinė veikla - viena daž
niausiai aptarinėjamų temų per Seimo 
rinkimų kampaniją. Dėl šios įmonės Lie
tuvoje tebevyksta smarki politinė kova.

“LUKoil” bendrovė jokiu būdu nėra 
neutrali šios kovos stebėtoja. Iki šiol 
“Williams” niekaip nepavyksta susitarti 
su šia rusų kompanija dėl ilgalaikių naftos 
tiekimų, ir tai turi lemtingos įtakos “Ma
žeikių naftos” finansinei padėčiai. Dabar 
“LUKoil” atstovui nė neslepiant savo

Lietuvos |vykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
ties kaltinamąją medžiagą, kurią nagri
nėjo dviejose sesijose. Pirmoje sesijoje 
medžiagą apie komunistinio režimo 
nusikalstamą veiklą pateikė iš įvairių 
šalių atvykę kaltintojai, liudytojai, nu
kentėjusieji. Antroje Tribunolo sesijoje 
dalyvavo ir du komunizmo ideologijos 
gynėjai. Tarp Tribunolo teisėjų buvo 
svečiai iš JAV, Ukrainos, Latvijos.

Tribunolas pasmerkė komunizmo 
ideologiją ir struktūrų veiklą. Nusikal
timų medžiaga buvo pateikta iš dvidešimt 
trijų valstybių. Tribunolas nori, kad visa 
medžiaga būtų įvertinta aukštesniame 
valstybių lygyje ir būtų įvertinti nuostoliai 
bei nustatyta atsakomybė už padarytus 
veiksmus.

Skaitydamas nuosprendį, Tribunolo 
teisėjas Vytautas Zabiela teigė, kad jis 
parengtas įvertinus Nuernbergo, Ruan
dos, Jugoslavijos tribunolų patirtį, o taip 
pat atsižvelgus į tarptautinės teisės ir 
nacionalinių valstybių teisių praktiką.

Tribunolo išvados bus išsiuntinėtos 
įvairių valstybių parlamentarams, vyriau
sybėms, tarptautinėms institucijoms.

Įsteigtas garantijų fondas
Užuot gerinus savo produkcijos ko

kybę ir kad užkariautų vietos ir Vakarų 
rinką, daugelis Lietuvos bendrovių ir pri
vačių biznierių paskutiniais metais nu
kreipė savo eksportą į Rusijos rinką, kuri 
neturėjo perkamosios galios. To pasėkoje 
pinigų iš ten negavo ir bizniai atsidūrė 
prie bankroto ribos. Valstybei neturint 
tinkamų darbo ir bankroto įstatymų, dau
giausiai nukentėjo darbuotojai.- jiems 
nebuvo išmokamos laiku algos, jie buvo 
maitinami pažadais. Darbuotojai, bijo- 

Musų Pastogė Nr. 41,2000.10.16, psl. 2

pėdsakų finansuojant kairiuosius, galima 
pagrįstai įtarti, jog galingi Rusijos naftos 
verslininkai siekia, kad Lietuvoje į valdžią 
ateitų jiems palanki valdžia.

įvairių politinių jėgų kritikuota “Wil
liams” šiuo požiūriu elgiasi visiškai kitaip 
- dar niekas nenustatė jokio fakto, kad 
amerikiečių bendrovė būtų pamėginusi 
remti kurią nors šalies partiją.

Nestebina, kad “LUKoil”, pripratusi 
prie visiško verslo ir politikos suaugimo 
savo šalyje, ir Lietuvoje tiesmukai įsivėlė 
į rinkimų kampaniją. Tačiau keista, kad 
situacijos dviprasmiškumo nesuvokė ar 
nepaisė LDDP ir socialdemokratų lyde
riai. Juk visuomenė dar neužmiršo Social
demokratų partijos lyderio Vytenio An
driukaičio praėjusių metų rudens kryžiaus 
žygio prieš Lietuvos sutartį su “Williams”. 
“Mažeikių naftos” privatizavimas buvo ir 
tebėra vadinamas nacionalinių interesų 
išdavyste bei konservatorių parsidavimo 
amerikiečiams įrodymu.

Dabar konservatoriai jau gali tvirtinti, 
kad socialdemokratai praėjusių metų ru
dens akcijomis prieš “Williams” tiesiog 
užsidirbo iš “LUKoil” savo partijos rinki
mų kampanijai 150 000 litų. Ne mažiau, 
konservatorius už “Mažeikių naftą” puo
lė ir LDDP. Ką žmonės dabar turi manyti 
apie kairiųjų pažadus, kad laimėję rinki
mus, jie smarkiai prigriebs amerikiečių 
bendrovę?

Tačiau būtent galimas politikų atsidė
kojimas juos parėmusiems verslininkams 
ir turėtų kelti didelį nerimą visuomenei. 
Netgi legali verslo parama pretenduojan
čioms į valdžią ateiti partijoms gali pri
minti papirkinėjimą. Juk neatmestina, 
kad politikus įėmusios bendrovės, finan
sinės grupuotės po rinkimų bandys parei
kalauti iš valdžios privilegijų. Šio reiški
nio kaina didelė - šalyje gali dar labiau 
suklestėti protekcionizmas, valstybės 
pinigų grobstymas, šešėlinė ekonomika.

darni prarasti savo darbo vietas, dirbo be 
atlyginimo. Savininkai, žinodami kokioje 
blogoje finansinėje padėtyje jie yra, pra
skolino savo biznį, išpardavė turtą, o pi
nigus vienokiu ar kitokiu būdu sukišo j 
savo ar giminių kišenes. Taip darbuotojai 
atsidūrė ties bado riba ir streikavo, reika
laudami valstybės įsikišimo.

Rugsėjo gale Prezidentas pasirašė 
Seimo priimtą Garantinio fondo įstaty
mą, kuriuo sukuriamas garantinis fondas. 
Iš jo bus kompensuojama bankrutuo
jančiose įmonėse prarasta alga. įmonės 
privalo skirti 0.2 % darbo užmokesčio 
fondo lėšoms. Nors Prezidentas įstatymą 
pasirašė, jis pareiškė esąs pasiryžęs pa
ruošti ir inicijuoti pataisas. Toks įstatymas 
yra būtinas ne tik padėti bankrutuojančių 
įmonių darbuotojams, bet ir Lietuvai, pa
sirašiusiai Tarptautinio Darbo Organiza
cijos Konvenciją.

Fondas yra privatus draudos fondas, 
tad Lietuvoje esant daugybei bankrutuo
jančių įmonių, fondo ištekliai gali lengvai 
išsekti. Darbininkas bus garantuotas, kad 
įmonei bankrutavus jam bus išmokėti trys 
vidutiniai darbo užmokečiai. Jei atlygi
nimai nemokami ilgiau nei tris mėnesius, 
atgauti juos gali būti nebeįmanoma. Į 
fondą numatoma per metus surinkti apie 
20 milijonų litų.

Rusijos nafta pakvipo Lietuvoje
Daug argumentų girdėjome apie ta

riamą Rusijos naftos pirmenybę, kada 
amerikiečių bendrovė “Williams” vedė 
derybas su Lietuvos Vyriausybe. Skep
tiškai buvo žiūrima į kaltinimus, kad 
Rusijos įtaka Lietuvai bus per “LUKoil” 
bendrovę. Daug įtarimų būta, kad alyvos 
“nutekėjimas” esąs didelis, bet teisėsaugos 
pareigūnai įkalčių “nerado”. Dabar nustė-

Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

♦ Jungtinės Tautos reikalavo, kad In
donezija suimtų Timoro milicijos vadą 
Eurico Guterrąs, kaltinamą Atambia 
žudynių sukurstymu. Ten nužudyti trys 
Jungtinių Tautų pareigūnai -užsieniečiai. 
Niekas neužsimena apie tuo pat metu 
nužudytus tris vietinius, dirbusius Jung
tinėms Tautoms.
Spalio 4 d. Indonezijos policija suėmė į 
Džakartą atvykusį E. Guterrąs, kuris 
laikomas arešte dėl ginklų atidavimo 
įsakymo nevykdymo.
♦ Spalio 4 d. Indonezijos prezidentas 
Wahid atmetė buvusio prezidento Soe- 
harto sūnaus Tommy malonės prašymą. 
Milijonierius Tommy Soeharto prisipa
žino kaltu korupcijos byloje, bet dar 
nepradėjo atlikti 18 mėnesių kalėjimo 
bausmės.
♦ Spalio 5 d. opozocija prieš Slobodan 
Milosevic valdžią Jugoslavijoje pasiekė 
krašte visišką pergalę. Minios Belgrade 
pralaužė policijos užtvaras ir užėmė 
parlamento rūmus, sudegino valstybinę 
televizijos stotį, privertę S. Milosevic ir 
jo pagrindinius vyriausybės narius slaps
tytis.
♦ Spalio 6 d. Slobodan Milosevič savo 
gerai saugomoje viloje Belgrade priėmė 
Rusijos užsienio reikalų ministrą Igor 
Ivanov, o po to susitiko su opozicijos ly
deriu Vojislav Koštunica vienos valandos 
pasikalbėjimui. Tos dienos vakare S. Mi
losevič per valstybinę televizijos stotį 
prisipažino pralaimėjęs rinkimus ir pa
sveikino V. Koštunicą kaip naująjį Ju
goslavijos prezidentą.
♦ Spalio 7 d. V. Koštunica prisaikdintas 
Jugoslavijos prezidento pareigose. Jis 
tuoj pat atšaukė ekonominę blokadą, S. 
Molosevič taikytą Juodkalnijai bei pa
naikino muitų mokesčius tarp Serbijos ir 
Juodkalnijos. Jo įsakymu paleisti du britų 
plicininkai ir du kanadiečiai, liepos mė
nesį suimti Juodkalnijoje.
Europos Sąjunga atšaukė visas eko

nomines sankcijas prieš Jugoslaviją.

bo net Lietuvos didieji dienraščiai, kai 
maža, negirdėta, tik prieš ketverius metus 
įsteigta Mažeikių firmelė “Vaizga” be 
vargo sugebėjo padovanoti ketvirtį mi
lijono litų kairiosioms politinėms jėgoms, 
einančioms į Seimo rinkimus. Laimin
gosios partijos: LDDP, gavusi 100 000 ir 
Socialdemokratų partija -150 000 litų.

Paklaustas apie dovanas, vienas ma
žeikiškis visiškai nenustebęs pareiškė, 
kad Mažeikiuose nesama firmų, vienaip 
ar kitaip nesusijusių su naftos verslu. Ne
nuostabu, kad Lietuvos vairuotojai skun
džiasi dėl aukštų benzino kainų.

Mažoji “Vaizga” labai pagarsėjo savo 
dovanomis, tačiau jos dovanos toli gražu 
neprilygsta Lietuvos Pramonininkų kon
federacijos, ypač B. Lubio KLASCO bei 
“Achema” imperijos dovanoms. Mili
joninės sumos dalinamos ne tik kairio
sioms, bet ir centristų politinėms jėgoms. 
Jų finansinė įtaka labai didelė, o tikslas 
- plėsti savo komercinę imperiją ir 
neįsileisti užsienio konkurentų.

Tarybinė žala Lietuvai
Lietuvos Ūkio ministerijos Ekonomi

kos ir privatizacijos institutas baigė ap
skaičiuoti Tarybų Sąjungos padarytą žalą 
Lietuvos okupacijos metu. Padaryta žala 
įvertinta 20 milijardų JAV dolerių. Išva
doje pažymėta, kad buvo skaičiuota tik 
ta žala, kurią galima įrodyti. į šį skaičių 
įeina žala, padaryta dėl okupacijos metu 
nužudytų ir žuvusių gyventojų, tremtinių, 
dėl rezistentų persekiojimo, priverstinio 
ėmimo į tarybinę kariuomenę, nubsavy- 
bės netekimo bei sunaikinimo ir t't

Gavus šiuos davinius, Lietuvos Vy- 

Panaikinti vizų draudimai, išskyrus Milo
sevič šeimos nariams bei jo politiniams 
draugams.
♦ Rusijos vyriausybė nori iškilmingai 
palaidoti povandeniniame laive “Kursk” 
žuvusius jūrininkus. Sudaryta sutartis su 
amerikiečių bendrove HaUibum & Co., 
kuri padės rusų narams iš laivo vidaus 
iškelti kūnus. Dėl karinių paslapčių 
išsaugojimo, užsieniečiai narai neturės 
teisės įžengti į “Kursk” laivo vidų.
♦ Tebesitęsia rugsėjo 28 d. prasidėjusios 
palestiniečių riaušės prieš Izraelį. Net 
arabų apgyvendinti kaimai Izraelio teri
torijoje nesaugūs žydams, jie apmėtomi 
akmenimis. Daug palestiniečių žūva nuo 
Izraelio policijos ir kariuomenės “gumi
nių” kulkų. Arabų kraštuose vyksta ma
sinės demonstracijos prie Izraelio ir JAV 
ambasadų. JAV diplomatai deda visas 
pastangas sutaikyti Izraelį su palestiniečių 
vadovybe, bet įsisiūbavę aistros tiek Izra
elyje, tiek arabų tarpe sužlugdo visas 
paskelbiamas paliaubas.
♦ Spalio 7 d. Nablus mieste šimtai pa
lestiniečių išplėšė Juozapo kapą ir padegė 
tiek žydams, tiek musulmonams brangią 
šventovę. Tą pat dieną iš Libano į Izraelio 
teritoriją įsiveržę Hezbollah kovotojai 
pagrobė tris Izraelio kareivius. Izraelis 
ultimatumu pareikalavo iš Libano ir Si
rijos valstybių pagrobtų karių grąžinimo, 
grasindamas karinėmis sankcijomis. 
Pirmą kartą Izraelis panaudojo malūn
sparnius su raketomis prieš pastatus, iš 
kurių buvo apšaudomi žydų naujakuriai. 
Jungtinės Thutos paskelbė rezoliuciją, pa
smerkiančią Izraelį už per didelį jėgos pa
naudojimą prieš palestiniečius. JAV su
silaikė nuo balsavimo.
♦ Spalio 6 d. Indonezijos kariuomenė 
jėga pašalino nacionalistų iškeltą tautinę 
vėliavą Wamena mieste Vakarų Papua. 
Tai iššaukė riaušes. Nacionalistai puolė 
naujakurių musulmonų sodybas, daug jų 
išžudyta, bet nuo kariuomenės kulkų žuvo 
ir riaušininkų.

riausybė gali inicijuoti derybas dėl žalos 
atlyginimo su Rusija - Tarybų Sąjungos 
įsipareigojimų perėmėja. Derybų galimy
bės vertinamos skeptiškai, nes Rusija 
neigiamai reagavo į Seimo įstatymą dėl 
sovietinės okupacijos žalos atlyginimo. 
Tačiau be reikalavimų niekas nuostolių 
nepadengs.

Vyriausybė taip pat įpareigota:
(a) Informuoti Jungtinių Tautų Orga

nizaciją, Europos Tarybą bei Europos 
Sąjungą.

(b) Inicijuoti derybas su Rusija.
Tačiau jau dabar LDDP ir Social

demokratų koalicijos vadovai pareiškė, 
kad, jei jiems tektų dalyvauti Vyriausy
bėje, įstatymo dėl žalos atlyginimo jie 
nevykdytų..

Italijos Alpių brigada Pabradėje
Kasmet bent kelios NATO šalys 

atsiunčia savo kariuomenės dalinius į 
Lietuvą pratyboms. Abi šalys iš to turi 
šiokios tokios naudos.

Pabradės poligone visą mėnesį gyveno 
ir pratybas turėjo šmaikšti, bet labai efek
tyvi ir mobili Italijos Alpių brigada “Ju
lia”. Lietuvos kariai, kurių buvo nedaug, 
atliko šeimininkų pareigas - prižiūrėjo, 
kad svečiai turėtų karinius patogumus, 
taip pat ir periferijos tvarką. “Julia” bri
gados kariai yra siunčiami j įvairias šalis 
palaikyti taiką, tad jiems suteikiama 
proga pajusti, kaip reikia gyventi ir kovoti 
įvairiose klimatinėse sąlygose.

.Kiek iš to naudos turėjo Lietuvos 
kariai, sunkė ^pasakyti, bet visos apylinės, 
siekiant ntsf1 Vilnių, turėjo ekonominės 
naudos.
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Sydnėjus išrinko atstovus
Sekmadienį, spalio 8 d., įvyko ALB 

Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas, kurio 
metu buvo išrinkti devyni atstovai į metų 
gale įvyksiantį ALB Krašto Tarybos suva
žiavimą. Alfabetiškai jie yra:

Vytautas Dcikus, Algis Dudaitis, 
Albinas Giniūnas, dr. Danius Kairaitis, 
dr. Genovaitė Kazokienė, Pajauta Pull i- 
nen, Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris, 
Jonas Zinkus.

Ex officio į Krašto Tarybą įeina Apy
linkės Valdybos pirmininkas dr. Vytautas 
Donicla ir LB Spaudos Sąjungos pirmi
ninkas Vytautas Patašius.

Susirinkimą atidarė ir susirinkusiųjų 
nutarimu jį pravedė Apylinkės Valdybos 
pirmininkas dr. Vytautas Doniela. Susi
rinkimo pritarimu buvo pakeista dieno
tvarkės eilė: klausimai ir diskusijos, turėję 
sekti po Valdybos pirmininko pranešimo, 
buvo nukelti po atstovų rinkimo, kad, 
taupant laiką, diskusijų metu būtų gali
ma suskaičiuoti balsavimo rezultatus.

Savo pranešime pirmininkas nurodė, 
jog Valdyba renkasi vidutiniškai kas mė
nesį, surengė Valstybės šventę, o prieš tai 
- naudingą pasitarimą su organizacijų 
atstovais. Finansinė padėtis nėra itin gera 
(nes pajamos ateina tik iš vad. Lietuvio 
mokesčio), bet nėra ji ir liūdna, nes kaso
je yra pelnas, gautas iš labdaros dėžių 
siuntimo Lietuvai, kai šiuo darbu kruopš
čiai užsiėmė Antanas Kramilius. Jo rū
pestingumas buvo prisimintas su padėka.

Pirmininkas priminė, jog ypatingo dė

Kodėl ALD Rengėjų Grupė pasirinko tokį ženklą?

Kiekvienas mažesnis ar didesnis žmo
nių sambūris jaučia reikalą susikurti sau 
būdingą ženklą, kuris vizualiai išreikštų 
priklausomybę toms grupėms, kurių na
riais žmonės savanoriškai įsijungia. Taip 
valstybės, partijos, sąjungos, brolijos, se
serijos, klubai, o taip pat mokyklos, gim
nazijos, sporto organizacijos stengiasi įsi
gyti juos atstovaujančius ženkliukus, dar 
vadinamus emblemomis, o valstybiniu ar 
stambesniu mastu - herbais.

Taip yra ir su Australijos Lietuvių 
Dienomis. Jau kelinti metai ALD organi
zaciniai komitetai susikuria save repre
zentuojantį ženklą. Šių, XXI-ųjų Austra
lijos Lietuvių Dienų organizacinis komi
tetas pasivadino kiek lietuviškiau - Ren
gėjų Grupe, kuri taip pat norėjo turėti ją 
simbolizuojantį ženklą.

Atsižvelgiant į XXI ALD Rengėjų 
Grupės sąstatą, buvo apsistota prie ženk
lo, būdingiausiai atstovaujančio moterį 
lietuviškoje tautosakoje, būtent - prie 
verpstės, moteriško darbštumo simbolio. 
Čia norėčiau pataisyti mūsų naudojamą 
“verpstės” žodį, kuris šiuo atveju nėra 

kingumo yra verti Generalinis garbės 
konsulas Viktoras Šliteris ir olimpinis 
attache Antanas Laukaitis, kurie įdėjo 
daug darbo palengvinant Lietuvos dele
gacijos sėkmingą dalyvavimą ką tik užsi
baigusioje Olimpiadoje. Nuoširdi padėka 
priklauso ir Sydnėjaus Lietuvių Klubo di
rektoriams bei darbuotojams, kurie su
kūrė jaukų centrą svečiams ir surengė tris 
gausiai lankytus susitikimus, jų tarpe ir 
banketą susitikimui su Prez. V.Adamkumi.

Pirmininkas pranešė ir liūdnesnę ži
nią apie veikliosios Ramonos Ratas-Za- 
karevičienės netikėtą atsidūrimą ligoni
nėje, kai ją pajūryje partrenkė didžiulis 
reklaminis sviedinys. Visų vardu jai palin
kėta greito pagijimo.

Atstovų į ALB Krašto Tarybą rinkimai 
praėjo gana sklandžiai, šiek tiek keičiant 
kandidatų sąrašą. Kadangi galų gale 
kandidatų liko tick, kiek reikia, būtent 
devyni, jie buvo išrinkti in corpora, ir 
slapto balsavimo nereikėjo.

Diskusijų metu ilgiau buvo sustota 
prie metų gale įvyksiančių Australijos 
Lietuvių Dienų. Klausimais ir atsakymais 
buvo išsiaiškinti kai kurie Dienų progra
mos punktai. Užbaigdamas susirinkimą, 
pirmininkas priminė, jog išrinktiems at
stovams reiktų susirinkti tarpusavio pasi
tarimui, kurio metu galima atkreipti 
dėmesį ir į Apylinkės narių pasiūlymus.

Susirinkimui sekretoriavo Arvydas 
Rupšys.

“M.P.” inf.

teisingas. Teisingas žodis turėtų būti 
“prieverpstė”, nes “verpstė” tėra tik 
pagaliukas, naudotas siūlų susukimui 
verpiant, šimtmečius prieš verpimo ra
telio atsiradimą. Pats verpimas be ratelio 
buvo žinomas dar 3 - 2 šimtmečius pr. Kr., 
ir mūsų vadinamoji “verpstė” puikavosi 
jei ne 3-2 šimtmečius pr. Kr., tai tikrai 
dar “žiloje senovėje”. Mums pažįstamas 
verpimo ratelis Lietuvą pasiekė tik XVIII 
amžiuje.

Visi žinome, kad prieverpstė yra dai
liai bernelio padabinta išraižytais giliapjū- 
viais ar kiauraraščiais raižiniais: spindu
liuojančiais apskritimais bei segmentinėm 
žvaigždėm. Ar bernelis žinojo,kąjis iš tik
rųjų pjaustė? Mūsų laikų bernelis tik sekė 
tradiciją, naudojo senuosius simbolius, 
kurių prasmę žmonės jau seniai užmiršo. 
Ją etnologai ir mitologai dabar po truputį 
pradeda aiškintis.

Skritulys turi visuotinę reikšmę, t.y. jis 
reiškia nepabaigiamumą, amžinybę, mū
sų prieverpstės atveju - amžinąją saulę 
motinėlę. Aukštaičių verpstės turi daž
niausiai po tris apskritimus, vidurio Lie
tuvoje - po du, o žemaičiai dažnai pasi
tenkina vienu. Ką reiškia aukštaičių trys 
apskritimai? Pagal mūsų mitologus, tai 
reiškia tris gyvenimo sferas: dangų, žemę 
ir požemį. Prieverpstės, turinčios du 
apskritimus, reiškia saulę ir žemę arba 
amžinumą ir laikinumą. Gi žemaičių vie
nas apskritimas sujungia visas gyvenimo 
sferas į vieną vienetą.

Dažnai verpstės, be saulės ir jos spin
dulių, turi ir kitų ženklų, būtent paukš
telių, žalčių ir gėlelių. Paušteliai ir žalčiai, 
be kitų svarbių reikšmių, galioja kaip 
saulės pasiuntinėliai, o gėlelė, paprastai 
išraižyta žiedu ant ilgo koto - “pasaulio 
medį” arba dar taip vadinamą “gyvybės 
medį”.

Šios prasmės yra išlikusios iš akmens 
amžiaus, kada bet kokius ženklus akme
nyje ar medyje reikėjo išskaptuoti išga
ląstu akmeniu ar aštriu kaulo smaigaliu. 
Uio noriu pasakyti, kad kiekvieną raižinį, 
kiekvieną pabrėžimą nebuvo lengva iš
gauti ir todėl niekas neraižė iš neturėjimo 
ką veikti, bet raižė norėdami ką pasakyti 
savo garbinamom dievybėm arba stipriom

Jau esu rašiusi daug straipsnių tema
’’Paveiki pagalba Lietuvos švietimui”. 
Todėl šiandieną man malonu rašyti apie 
paveikią pagalbą, kurią Lietuva gali 
suteikti švietimui - užsienyje gyvenan
tiems lietuvių kilmės mokiniams. Norė- 
čiau žvilgterėti į du naujausius leidinius.

Vieną, lietuvių kalbos vadovėlį “Po 
truputį”, yra išleidusi leidykla “Baltos 
lankos”. Remiantis vadovėlio medžiaga, 
ruošiamasi išleisti ir kompaktinį diską. 
Vadovėlis “Po truputį” “skiriamas kita
kalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių 
kalbos. Jis parašytas remiantis modernia
komunikacine svetimųjų kalbų mokymo 
metodika. 3'vadovėlio knygos - mokinio 
knyga, pratybų knyga ir mokytojo knyga, 2 
garso įrašų kasetės po truputį išmokys 
šnekamosios ir rašytinės lietuvių kalbos, 
tarties, pagrindinių gramatikos ir žodyno 
dalykų, komunikacijos svarbiausiose gyve
nimo situacijose".

Vadovėliai leidžiami celofanuotais 
viršeliais ir yra patogaus formato. Me
džiaga įdomiai pateikta ir gerai ilius
truota. Vadovėliuose pateikiama ir trum
pa kultūrinė informacija. Jie susideda iš 
15 temų laipsniško sunkėjimo tvarka. 
Pratybų knyga pratęsia kievieną temą ir 
konkrečiomis užduotimis bei jų varia
cijomis įtvirtina besimokančiojo žinias. 
Tad praėjęs visas temas mokinys jau galės 
ir susikalbėti. Be to, dvi garso įrašo ka
setės papildo vadovėlį, ir gyvas įrašo 
balsas yra gera tikslinga tarties mokymo 
ir mokymosi priemonė.

Peržiūrėjusi temas, apimtį, pratybų 
užduotis, susidariau įspūdį, kad tai gera, 
moderni priemonė lietuvių kalbos mo
kymui bei žinių gilinimui. Manyčiau, kad

1997-98 metų 
kadencijos metu 
Sydnėjujc buvusi 
ALB Krašto Val
dyba iš “Paramos 
Lietuvai” fondo 
parėmė Vilnijos 
krašto lietuviškas 
mokyklas. Lietu
voje šiuo reikalu 
rūpinosi dr. Arvy
das Šeškevičius. 
Nuotraukoje ma
tyli vienos mokyk
los mokiniai su 
dovanomis bei TV 
aparatu, nupirktu 
Australijos lietu
vių lėšomis.

jėgom, tiksliau - norėdami iš jų ką nors 
išprašyti. Mūsiškai kalbant, tai buvo 
malda, įkalta į akmenį vaizdu, simboliu. 
Ko yra prašoma tuose simboliuose? Aiš
ku, žmogus pirmiausia prašo užtarimo, 
globos, sveikatos ir turbūt, pasisekimo bei 
turto, dažnai užmiršdamas padėkoti už tai 
ką jau turi. Tačiau lietuviškuose raiži
niuose saulės įvaizdžiai pirmiausiai ir yra 
jos pagarbinimas, o gėlelė ar kito augalo 
įvaizdis - jau prašymas sveikatos ir ilgo 
gyvenimo. Paukšteliai ir žalčiai, saulės 
pasiuntinėliai, kaip tik ir buvo tie tar
pininkai, atnešantys laimę ar išprana
šaujantys būsimus įvykius ateityje.

Mūsų laikų bernelis pjaustė simbolius 
nežinodamas jų pirminės prasmės, bet ir 
ne dėl neturėjimo ką veikti. Jo tikslas 
buvo įsiteikti nužiūrėtai mergelei ir 
kukliai išbandyti mergelės nusiteikimą jo 
atžvilgiu. Kaip lietuviškos liaudies dainos 
rodo, bernelis paprastai buvo linkęs 
rinktis ne gražiausią, bet darbščiausią 
mergelę, mokančią dailiai verpti bei austi. 
Jei mergelė priima prieverpstę bei ja nau
dojasi visų akivaizdoje, ji jam palanki; jei 
priima prieverpstę ir jos nenaudoja, pa
slepia ir niekam nerodo - ji dar svarsto, 
dar neapsisprendusi, o jei atmeta dovaną

Iš Lietuvos į užsienį
knyga bus didelė paspirtis dirbantiems
savaitgalinių mokyklų mokytojams, 
kurie savaitės bėgyje turi mažai laiko 
pašvęsti pamokų planavimui.

Papildoma informacija:
1. Vadovėlių “Po truputį” autorės 

yra Meilutė Ramonienė ir Loreta 
Vilkienė; vadovėlį iliustravo Raminta 
Šumskytė.

2. Knygų kainos:
Mokytojo knyga - 11 Lt; mokinio - 

12 Lt; pratybų knyga - 11 Lt. Busimojo 
kompaktinio disko kaina apie 40 Lt. 
Kainos nurodytos be persiuntimo
išlaidų.

Adresas: Leidykla “Baltos lankos”, 
Mėsinių g. 4, LT - 2001 Vilnius, Lietuva, 
e-mail: baltos.lankos@post.omnitel.net

Antroji mokomoji medžiaga yra 
kom-paktinis diskas “Lietuva iki 
Mindaugo”, apimantis “Lietuvos istoriją 
ir jos žmones iki Lietuvos valstybės 
sukūrimo, t.y. iki 1253 m. liepos 6 dienos, 
kai Lietuvos Kunigaikštis Mindaugas 
buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi”.

Prie disko yra paaiškinamoji knygelė, 
kurioje yra pateikiama informacija 
vartotojui. Diske rasime straipsnių, ilius
tracijų, video, animacijos, paieškos iržai- 
dimo aprašymus. Jis gali būti įdomus ne 
tik mokytojams, dėstantiems Lituanis
tiniuose Kursuose Lietuvos istoriją, bet 
ir visiems besidomintiems Lietuvos is
torija. Tiirinys suskirstytas į tris dalis: 
Gyventojai, Darbai, Kultūra. Adresas:

UAB “Elektroninės leidybos namai”, 
T. Ševčenkos g. 31 -411, LT -2009 Vil
nius, Lietuva.

e-mail: ofiice@eln.lt
Isolda Požclaitė-Davis, AM

-bernelis nebeturi jokių vilčių, nebus jo
kių piršlių nei vedybų.

Pasirinkus prieverpstę savo ženklu, 
mums dar reikėjo joje surasti pakankamai 
ploto, kad galima būtų jame surašyti ir 
sudatuoti svarbiausią informaciją. Taip ir 
atsirado “sparnai” su įrašais, apgau
biančiais prieverpstę iš abiejų šonų. Ir 
visai netikėtai tie sparnai supanašėjo į 
australiškus bumerangus. Jei kas ir tai 
įžiūrėtų, mes nesipriešinsime.

Mums, XXI Australijos Lietuvių Die
nų Rengėjų Grupei, niekas nei prieverps
tės, nei paprasčiausios verpstės nėra 
padovanojęs. Tačiau šiais laikais galbūt 
ALB Krašto Valdybos, Australijos Lie
tuvių Fondo, Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos finansinę paramą reikėtų prilyginti 
senesnių laikų prieverpstės padovano
jimui?

Kaip ten bebūtų, bet mes pasiryžusios 
savo pasirinkto simbolio prasmės nesu
menkinti, bet darbščiai ruoštis ir suruošti 
geras XXI-ąsias Australijos Lietuvių 
Dienas, į kurias nuoširdžiausiai kviečiame 
visus apsilankyti.

Genovaitė Kazokienė
XXIALD Rengėjų Grupės pirmininkė
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Bronius žalu. Laiškai iš Vilniaus Į
Rugsėjo 1-ji Vilniuje tikrą suirutė!., pulkui kitų: visokiausių prekeivių, ama- 

Kur nepažiūri - išsipuošę mokinukai ran- tininkų, menininkų...
koše neša po gėlytę. Jie skuba į mokyklas 
ir gimnazijas. Pačius mažiausiuosius, 
pirmamečius palydi mama ar tėvas. Mat 
šią dieną prasideda naujieji mokslo metai!

Priešpiečiais mokinukai pradingsta iš 
mokyklos kiemo - kas į klasę, kas namo. 
Dingo jaunųjų šurmulys, bet tik laikinai, 
mat šiandien penktadienis. Tikrą mo
kyklinį “erzelį” išgirsime tik pirmadienį, 
ypač todėl, kad mūsų butas nuo mokyklos 
pastatų tik už 100 metrų.

Tos pačios dienos pavakarę prie 
Prezidentūros S. Daukanto aikštėje buvo 
suruoštas labai jau elegantiškas koncertas, 
neva tai mokslo metų pradžiai, neva tai 
kitoms sukaktims paminėti. Nors aikštėje 
buvo pristatyta daugybė suolų, jų nepa
kako; koncerto metu aikštės pakraščiuose 
stovėjo šimtai norinčių pasiklausyti žymių 
operos dainininkų. Prieš koncerto pra
džią, savo lėktuvėliu virš aikštės 3 ratus 
apsuko Vilniaus meras Rolandas Paksas, 
sveikindamas koncerto dalyvius.

Koncerto pradžioje LR Prezidentas 
Valdas Adamkus, sveikindamas susirin
kusius su naujais mokslo metais, pabrėžė, 
kad “krašto laisvę kuria tik laisvas, išsi
lavinęs žmogus... "Toliau kalbėjo švietimo 
ministras Kornelijus Platelis ir dar pora 
kitų aukštų pareigūnų. Pasak jų, šį rudenį 
Lietuvos mokyklose ir gimnazijose moks
lo metus pradėjo 580 000 moksleivių bei 
49 000 pedagogų. Vien į pirmą klasę 
atėjusių mokinių esą apie 46 000.

Koncerto metu grojo didžiulis, visą 
Prezidentūros pašalį užėmęs simfoninis 
orkestras.

♦ ♦♦
Pro rudeniškus debesėlius prasiskver

busi saulutė priešpiečiais visai maloniai 
šildė Vilniaus senamiesčio Rotušės 
aikštėje siaučiančią, ūžiančią Pranciškaus 
mugę, suruoštą amatų savaitės proga, čia 
prekiausiančią visas tris - rugsėjo 15-17 
- dienas. Ją suruošė “Marceliukės klėtis” 
(prisimenate dainelę: "Pastatys tėvas klėtį, 
Marceliukei kur gulėti... "?) - sostinės 
lietuviška maisto užeiga, talkinant visam

Lietuvos kurortai
Dr. Vytautas Meška

isa Lietuva yra didelis gražus 
kurortas. Visur čia švarus, fiton

cidais įsodrintas oras, daug miškų, upių, 
ežerų, įvairus, nenuobodus gamtovaizdis, 
neblogi keliai, nemažos atsargos įvairios 
cheminės sudėties ir fizinių savybių mine
ralinio vandens, gydomųjų durpių (pc- 
loidų). Kurortų sanatorijose dirba patyrę 
specialistai-gydytojai, klimato terapeutai, 
gydomosios kūno kultūros specialistai 
(kineziterapeutai),masažistai, psicho
logai ir psichoterapeutai. Tiek apsaugai 
nuo ligų, tiek gydymui ir neįgaliųjų stipri
nimui taikomos kompleksinės priemonės, 
tarp jų aparatinė fizioterapija, akupunk
tūra, vaistai.

Birštonas. Tai vienas geriausių 
Lietuvos kurortų. Čia labai ramu, 
nuostabus gamtovaizdis. Prieš Antrąjį 

pasaulinį karą Birštoną labai mėgo mūsų 
inteligentai. Čia stiprino savo sveikatą 
garsusis gamtininkas T.Ivanauskas, ra
šytojai A.Žukauskas - Vienuolis, J.Tiimas 
- Vaižgantas, Žemaitė, J.Graičiūnas, An
tanas Smetona; lankėsi pacientai iš Egip
to, Prancūzijos, Anglijos.

Dabar kurorte veikia trys sanatorijos 
- “Tulpė”, “Versmė”, kunigų sanatorija 
“Baltoji tulpė”. Pasirinkti Birštoną siū
lyčiau sergantiems visų pirma neurozi
niais sutrikimais, kraujotakos, virškinimo
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Mugė vaizdavo senovišką miestelį. Ir 
ko tik čia nebuvo: puodžiai žiede puodus 
ir šio amato mokino juo susidomėjusius, 
galėjai nusipirkti visokiausių molio 
gaminių - puodų, puodelių, puodukų... 
Viename aikštės šone stovėjo senovinė 
gaisrinė, kiek tolėliau - skalbykla, da
boklė, vaikams žaisti iš vytelių pinti 
milžiniški krepšiai, į kuriuos tilpo visas 
tuzinas vaikų (ir tarp jų jie buvo labai 
populiarūs!). Žinoma, mes, kaip rimto 
amžiaus žmonės, į juos nelipome, nors 
kvietimų buvo!.. Apžiūrėjome ir se
novišką kalvę, kurioje dumplėms 
šniokščiant vyko darbas. Joje vakar 
Vilniaus meras Rolandas Paksas “taisė” 
apgedusj miesto raktą; šiandien jo čia 
nebuvo, bet jį matėme vakar per TV ap
žvalgą, kalantį tą tikrai nemažą įrankį!...

Veikė dešimtys kitų, senovinį gy
venimo būdą vaizduojančių renginių: 
mėsinė, muitinė, savo sugebėjimus rodė 
dešimtys įvairiausių amatininkų, kurių, 
bent jau mieste, dabar nebematai. Liau
dies meistrai ir mėgėjai pardavinėjo savo 
gamintus meniškus, praktiškus darbe
lius... Tarp jų su savo darbeliais dalyvavo 
ir Vilniaus neįgaliųjų centras.

Ilgesnę valandėlę pastovėjome prie 
čia pat “turgavietėje” įrengtos scenos, 
kurioje vyko vaikų pop choro “Hey!” 
programa. Tai linksma dainuojančių 
vaikų grupė, 1999 metais susikūrusi 
vaikų muzikos studijoje, prie VRM 
kultūros ir sporto rūmų, išpildžiusių visą 
eilę modernių dainų. Nors asmeniškai 
nemėgstu visokių “pop’ų”, “jazz’ų”, 
“bliuzų” ir pan. stiliaus dainų, bet mus 
žavėjo jaunučių - iki 13 metų amžiaus 
dainininkių programos išpildymas. Jų 
žavių balsiukų galėjo pavydėti prityrę 
scenos dainininkai. Čia klausytojų ne
trūko!.. Joms vadovauja jauna vadovė 
muz. Viktorija Kalpokaitė, kuri, atrodo, 
savo jaunosioms menininkėms yra ati
davusi visą širdį. Pop choro narės, ne
žiūrint jų amžiaus, jau pačios kuria mu
ziką ir dainas. Girdėjome vienos jų, 

sistemos, neurologinėmis, sąnarių ir 
stuburo ligomis, cukralige.

1996 m. Birštono kurortas paminėjo 
savo 150 metų sukaktį. Pagrindiniai gy
dymo veiksmai - mineralinis vanduo, 
gydomosios durpės, centrinę nervų siste
mą raminantis klimatas, puikūs gamto
vaizdžiai.

Druskininkai. Panašios ligos 
gydomos ir Druskininkų kuror
te. Bet čia esama ir tam tikro skirtumo. 

Jei žmogus labai intensyviai dirba, jei yra 
pavargęs nuo amžinų telefono skambučių, 
gatvės triukšmo, nuolatinio skubėjimo, 
kitų urbanistinių veiksnių, siūlyčiau pa
sirinkti tik Birštoną. Linkusiam į depre
siją tylus Birštono kurortas gali sukelti 
vidinio tuštumo pojūtį, netgi nerimo bei 
vienišumo jausmą. Tokiam geriau Druski
ninkai. Pagrindinės sanatorijos: “Drau
gystė:, “Vilnius”, “Sūrutis”, “Nemunas”, 
vaikų sanatorija “Saulutė”.

Čia gydomos tokios pačios ligos kaip 
ir Birštone: reumatinės širdies ydos, ar
terinė hipertensija, koronarinė širdies 
liga, įsisenėjęs (chroninis) bronchitas, bal
so stygų uždegimas, gastritas, skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opa, lėtinis tulžies 
pūslės uždegimas, kai kurios gineko
loginės ligos, centrinės nervų sistemos su
sirgimai, uždegiminiai artritai, degene
racinės artrozės, osteochondrozė, spondi- 
lozė, spondilitas, kai kurie medžiagų apy

sulaukusios 12 metų! - Dominykos - 
parašytą ir dainuojamą dainą, skirtą 
mamai.

Jau iš pat ryto pastebėjome po ker
mošių vaikštinėjančią “barankų” virti
nėmis apsikrovusią “Marceliukę”. Tad 
priėję “Marceliukės” restoranėlį, įrengtą 
didžiulėje palapinėje, įšokome ir mes 
užkąsti bei atsigaivinti lietuvišku alumi. 
Nors pietų metu nebuvo lengva į jį įsi
brauti, mat norinčių papietauti pasirodė 
esą daug, bet visam pulkui “Marceliukių” 
aptarnaujant, ir mūsų trijulė buvo paval
gydinta ir- svarbiausia - pagirdyta!...

Tik pavakariais grįžome namo į 
Žirmūnus. Žinoma ne tušti - kaip gi grįši 
iš kermošiaus nieko nenusipirkęs?..

♦ ♦♦
Rugsėjo pabaiga, bet lauke ko ne 

kasdien saulutė šviečia lyg pasamdyta, ir 
matau, kaip jos spinduliai atsimuša į 
rausvus didelius kieme augančius klevų 
lapus bei geltonu auksu pasipuošusius 
beržus... Per TV sako, kad Vilniaus apy
linkėse naktimis pasirodančios šalnos 
šiemet labai ankstyvos. Bet “bobų vasa
ros” lyg dar nebuvo - vietos gamtos ži
novai sako, kad visa tai dar tik ateis. 
“Bobų vasara” esanti spalio pradžioje ir 
tik tada kai, pasak Maironio, "voratinkliai 
draikės be vėjo...”

Bet vis vien jau - ruduo!.. Tyrintieji 
užmiestyje sklypelius (9 arus), jau baigė 
nuimti ten augantį daržovių bei vaisių 
derlių ir dabar ruošia daržus sekančio 
pavasario sėjai. Daugeliui vilniečių tie 
darželiai yra labai svarbūs - papildomas 
šeimos maisto šaltinis, ypač paskutiniai
siais pora metų. Aplinkiniuose, prie 
Vilniaus esančiuose, miškuose vis dar 
auga rudeniniai grybai: žaliuokės, 
ruduokės, tamprieji baravykai ir pavėlavę 
ūmėdės, prie kurių dar tik švintant pri
sistato dešimtys, šimtai grybautojų. Tai 
toks rudeninis Vilniaus vaizdas. Žinoma, 
miesto centras turi kitą gyvenimą. Bet 
apie jį - kitą kartą...

♦ ♦♦
Pačiame mieste, ypač jo centruose ir 

centreliuose, netrūksta visokiausios 
veiklos. Dabar, prieš artėjančius valdžios 
rinkimus, visos partijos, partijėlės bei jų 
blokai, net susiriesdami žada tautai 
“auksinę ateitį” - žinia, pažadai nieko 

kaitos ir endokrininių liaukų sutrikimai.
Į Druskininkus patarčiau važiuoti 

tiems, kurie nepakenčia vienatvės, bet 
sugeba “pasislėpti” minioje, yra pakan
kamai socialūs. Druskininkuose veikia 
moderni balneoterapijos gydykla. Pa
grindiniai gydymo veiksniai tokie patys 
kaip Birštone, tik klimatinė aplinka čia 
labiau indiferentiška, o Birštone - labiau 
raminanti, netgi slopinanti. 1987 m. 
Druskininkų kurortas taip pat minėjo 
savo 150-ties metų sukaktį.

Likėnai. Tai labai tylus, kuklus, 
tačiau modemus šiaurės Lietuvos 

kurortas. Jame veikia viena sanatorija, 
kurioje gydomos įvairios sąnarių, peri
ferinės ir centrinės nervų sistemos ligos. 
Sanatorijoje yra specializuotas skyrius 
ligoniams po stuburo traumų, kai pažeis
tos nugaros smegenys. 2000 m. Likėnai 
švęs savo 110 metų sukaktį.

Palanga. Jeigu Birštonas, Drus
kininkai, Likėnai yra ypač ramūs 
gydomicji-reabilitaciniai kurortai, tai 

Palanga labiau skirta sveikatos stipri
nimui, apsaugai nuo ligų, pramogoms. 
Pagrindinis gydomasis veiksnys - tala- 
soterapija: šaltokos (17-18 C) jūros 
maudyklės, oro ir saulės vonios, artimas 
turizmas, ekskursijos, sportiniai žaidimai. 
O svarbiausia - atvira jūra, platūs smul
kiausio smėlio paplūdimiai, ūksmingos 
alėjos, pušynai. Jūroje vienu kartu mau
domas! trumpai (4-5 min.), bet per dieną 

nekainuoja arba, kaip ta liaudies patarlė 
sako - "dumiu patiešysi - nesugriešysi!”

Gal Australijoje tuo atveju geriau, 
mat ten tik dvi pagrindinės partijos, su 
viena kita mažesne - tik taip sau, “dėl 
visko”. O čia mes jų turime net 40! Tiesa, 
prieš rinkimus jos susigrupavo po kelias, 
bet ir tokių grupuočių, pretenduojančių 
į Seimą, yra 15. Taigi, rinkėjams bus darbo 
kaip atsirinkti “geriausią iš geriausiųjų”.

Užvakar ir mes - “trys muškietinin
kai” - nusėlinome į Žirmūnuose vyks
tantį Algirdo Brazausko vadovaujamos 
Socialdemokratinės koalicijos rinkiminį 
susirinkimą. Nors spauda ir rašo, kad tau
tiečiai nesidomi rinkimais, vis tik mil
žiniška salė buvo prisipildžiusi busimųjų 
balsuotojų, besiklausančių kandidatų į 
Seimą kalbų.

Andriaus DELTUVOS piešinys

Ilgesnį žodį tarė pats buvęs LR 
Prezidentas Algirdas Brazauskas, numa
tytas būti Vyriausybės galva (žinoma, jei 
jų “blokas” laimėtų rinkimus), o po jo - 
visų keturių susijungusių partijų galvos: 
Vytenis P. Andriukaitis (LSDP), Česlo
vas Juršėnas (LDDP), Kazimiera Pruns
kienė (NDP) ir Sergejus Dmitrijevas 
(Lietuvos rusų sąjunga).

Kalbėjo ir eilė kitų kandidatų, paža
dėdami kuo greičiau ištraukti Lietuvą iš 
dabar tvyrojančios balos, kai, išskyrus 
Seimo ir Vyriausybės narius, beveik nie
kas laiku negauna atlyginimų (jei yra 
laimingas ir dar turi darbą!). Žiūrint iš 
šio taško, paskutiniu metu Lietuva tikrai 
nėra iš tų laimingųjų kraštų, kur jeigu 
dirbsi - gerai gyvensi!

Iki sekančio karto!

maudomas! dažnai (6-8 kartus).
Vakarais kurorto svečiai ypač mėgsta 

palydėti Baltijoje skęstančią saulę, pasi
vaikščioti pakrante, nes čia jūra veikia 
kaip milžiniškas inhaliatoriumas: oras, 
prisotintas elektrolitų (natrio, kalio, kal
cio, magnio, sulfatų), mikroelementų 
(jodo, bromo), net biologiškai aktyvių 
medžiagų, kurias sudaro dumblių, kitų 
jūros augalų, žuvų ikrų mikrodalelės, 
teigiamai veikia medžiagų apykaitos 
procesus ir nervų sistemą.

Palangos kurortas veikia ne tik šiltuoju 
metų laiku, bet ir žiemą. Kadangi šiame 
kurorte taip pat yra mineralinio vandens 
ir gydomųjų durpių, todėl ir žiemą yra 
visos sąlygos gydyti degeneracines 
(neuždegimines) sąnarių ligas, kaip, pa
vyzdžiui, deformuojančią artrozę, osteo
chondrozę, spondiliozę, taip pat kai ku
rias periferinės nervų sistemos ligas 
(radikulitą, išiją, neuralgiją). Ir žiemos 
metu Palanga teigiamai veikia pacientus 
su neuroziniais sutrikimais. Jiems taiko
ma mineralinės vonios, gydomoji kūno 
kultūra, sportiniai žaidimai, ypač slidės, 
o taip pat, kaip ir vasarą, ekskursijos.

Be čia paminėtų kurortų, Lietuvoje 
yra daug kurortinių vietovių 

(pavyzdžiui, Aukštoji Panemunė, Giruliai, 
Kačerginė, Kulautuva) ir poilsiaviečių 
(Anykščiai, Neringa,Trakai, Zarasai). 
Todėl Lietuvėje galėtų būti paveikiai 
plėtojamas ne tik kurortinis gydymas ir 
reabilitacija, bet ir kurortinis turizmas.

4



’■sttivos nacionaline

■MM Aliutės kampelis
Šeima, centis, vaikai

Šeima - giminingų žmonių grupė. (Latvių saima - šeimyna, prūsų seimins - šeimy
na). “Šeimos” dariniai yra šeimyna - vienų namų gyventojai, įskaitant samdinius, 
šeimininkas - šeimos ar šeimynos viršininkas, šeimininkauti, šeimyniškas - gyvenan
tis pagal šeimų papročius, nušeiminti - sunykti, nustojant šeimų. S.Daukanto raštuose: 
“Regėdams, jog ne vien kaimas, bet ir pilis nušeimusios buvo...”

Iš lietuviško žodžio “šeima” suomiai pasiskolinę padarė “heimo” - giminė, 
giminystė. Kokie šeimoje turėtų būti santykiai, matome iš žodžio kilmės. Sanskrito 
“seva” - mielas, vertas. Vėliau tas žodis buvo pritaikytas ir gyvuliams, augalams, net 
kalboms, norint pabrėžti jų vienodą kilmę, rūšį ar panašumą.

Šeimoje visi yra giminės. “Gimti” yra tos pačios šaknies, kaip latvių “dzimt”, prūsų 
“gimsenin” - gimimas, kilę iš sanskrito “gamati” ir avestos “jimati” - eina.

Kai šeima labai išsiplečia, susidaro visa gentis. Lotynų “gens” (gentis), yra kilusi iš 
sanskr. “janati” ir dar senesnio “gen” - gaminti, gimdyti. Tos pačios šaknies yra vokiečių 
“kind” - vaikas.

Šeima yra pagrindinė ir pati seniausia žmonių bendruomenės ląstelė, todėl 
kiekvienas jos narys nuo prokalbės laikų turi savo pavadinimą. Tokie yra motina, 
tėvas, sūnus (sanskr. “sūnuh”), duktė (skr. “duhita”), brolis (skr. “bharata”), sesuo 
(skr. “svasar”), žentas (skr. “jnatich” - giminaitis), anyta - vyro motina (lot. “anus” - 
sena moteris), dieveris -vyro brolis (skr. “deva”), šešuras - vyro tėvas (skr. “svasurah”), 
našlys (skr. “našati” - žūsta, lot. “nex” - nužudymas).

Vaikas (prūsų “waix” - bernas) siejamas su “veiklus” (greitas), “veikti”, “vikrus”.
Tačiau daug senesnis žodis yra bernas, berniukas, kurio pirminė reikšmė buvo 

“vaikas”, “kūdikis”. Lotynų “bems”, gotų “barn” ir sen. islandų “burr”, visi siejami su 
indogermanų “bher” - nešti. Taigi “bernas” yra nėščios moters išnešiotas sutvėrimas.

O mergaitė? Jos atitikmens prokalbėje nerandama, nors buvo “duhita” (duktė). 
Matyt, dar skaitėsi labai nereikšmingas padaras.

IŠ REDAKCIJOJ PAŠTO
Kreipimasis

Lietuvos Respublikos valstybinė įstai
ga - Mokslo ir enciklopedijų leidybos ins
titutas - rengia daugiatomę iliustruotą 
“Visuotinę lietuvių enciklopediją” (VLE). 
Joje plačiai aprašoma Lietuva, jos isto
rija, kultūra, menas, literatūra, gamta. 
Daug vietos skiriama sovietų okupacijos 
metais nutylėtai ar iškraipytai Lietuvos 
tikrovei. Enciklopedijoje aprašomos JAV, 
Kanados, Australijos, Pietų Amerikos ša
lių lietuvių organizacijos ir draugijos.

Ketindami kuo gausiau iliustruoti

Nusikaltimas ir bausmė
Sydnėjaus spauda dažnai skelbia, kad 

Sydnėjuje kasmet daugėja nusikaltimų. 
Vieni kaltina teisėjus, kad jie nusikaltė
liams skiria per mažas bausmes, kiti kal
tina etnines bendruomenes.

NSW policija dažniausiai išaiškina 
žmogžudystes ir kitus stambius nusikal
timus. Deja, policijai ne visuomet pasise
ka išaiškinti smulkius prasižengimus, pvz. 
namų apiplėšimus, įsilaužimus į mašinas 
ir asmens sužeidimus.

Atrodo, kad panaši padėtis yra ir Lie
tuvoje. Nesename “Veido” numeryje (20/ 
08/2000) pastebėjau žurnalisto Gintaro 
Sarafino straipsnį apie nusižengimus ir 
kalinius Lietuvoje. Autorius tvirtina, kad 
Lietuvoje buvo 15 000 kalinių. Apskai
čiuota, kad vieno kalinio išlaikymas kai
nuoja 10 000 litų per metus. Valdžia, no
rėdama sumažinti išlaidas ir patenkinti 
humanistų reikalavimus, nutarė paskelbti 
“amnestiją” (jau penkta) ir išleido į laisvę 
6 000 nubaustųjų. Amnestija buvo pa
ruošta skubiai ir į laisvę išėjo net stambių 
nusikaltimų vykdytojai. Štai Kaune nu
šauti keturi parduotuvės apsaugos dar
buotojai, turgaus prekybininkas, bendro
vės direktorius bei keletas kitų asmenų 
(jų tarpe ir vienas mūsų pažįstamas 
Kaune V. B.). Toliau žurnalistas rašo, kad 
dabar gatvėse daugiau apiplėšimų, chuli
ganiškų išpuolių, vagysčių iš automobilių, 
daugiau pavagiama ir pačių automobilių. 
Policija išaiškina vos 10% butų vagysčių.

Mano pastaba: skaitant ar rašant 
apiestatisiką Lietuvoje, reikia prisiminti, 
kad visoje Lietuvoje mažiąu gyventojų, 
negu Sydnėjaus mieste! Kylą klausimas: 
kas atsitiko Lietuvoje, kodėl tiek kalinių 
ir nusižengimų?

VLE, susiduriame su dideliais sunku
mais: labai stinga nuotraukų arba jos 
mums yra per brangios. Mieli tautiečiai, 
prašytume paaukoti savo turimų nuotrau
kų (nespalvotų ir spalvotų) VLE aprašo
miems užsienio objektams iliustruoti.

Laukiame Jūsų pagalbos ir būsime 
nuoširdžiai dėkingi. Prašome kreiptis į 
Gražiną Parokicnę adresu:

Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, L.Asanavičiūtės 23, LT-2050, 
Vilnius, Lietuva.

Tel.: 45 8526; fax.: 45 8537.

Kadangi Lietuvoje įsigalėjo griež
čiausia bausmių politika tarp visų Euro
pos valstybių, nuteistų skaičius kas metai 
didėja. Tliomi susirūpino ir atsakingi val
džios organai. Štai Pataisos reikalų de
partamento direktorius Jonas Blaževi
čius, pokalbyje su “Veidu” pasakė: "Kali
nių skaičių reikia mažinti, nes kuo ilgiau 
žmogus laikomas įkalinimo įstaigoje, tuo 
labiau jis luošinamas! Vakarų Europos 
mokslininkai yra nustatę, kad jei žmogus 
pirmą kartų padaro nedidelį nusikaltimą, 
norint jį atgrasyti daryti nusikaltimus, už
tenka 90 dienų jį palaikyti areštinėje arba 
tardymo izoliatoriuje ir 80% bus pasiektas 
rezultatas. Lietuvoje už tokius pat nusikal
timus skiriamos ne 90 dienų, o 3-5 metų 
laisvės atėmimas, todėl nereikia verkti dėl 
dabartinių padarinių”.

Kitas klausimas: kas tie nusikaltėliai?
Vilniaus miesto savivaldybės Socia

linės paramos centro direktorės pavaduo
toja nusikaltėlius apibūdina šitaip: "Spė
jama, kad pusė amnestuotų kalinių dau
giau nenusikals! Kiti buvę kaliniai nemoka 
normaliai bendrauti, nemoka ieškoti dar
bo, jie mažo išsimokslinimo, kartais net 
rašyti nemoka... bet to, ką Jie anksčiau mo
kėjo dirbti, dabar jau nebereikalinga. Dar
bo biržos daugumai kalinių siūlo vienokį 
ar kitokį darbą, tačiau kaliniai nenori dirb
ti. Į darbo biržą jie ateina tik pasiimti pa
šalpą”. O kalėjimų viršininkai tvirtina, 
kad maždaug trečdalis kalinių turi psichi
kos sutrikimų (jie iš principo negali neda
ryti nusikaltimų), todėl nemažą dalį jų iš
leidus į laisvę, Lietuvoje ėmė daugėti 
žiaurių nusikaltimų.

“Veido” žurnalistas Gintaras Sarafi- 
nas baigia savo straipsnį su pastaba: "Lie
tuvoje yra keletas tūkstančių žmonių, kurie

Olimpinės ir rinkiminės aistros Lietuvoje...
Prieš išvykdamas iš Australijos, kentė

jau šiurkščios žiemos sąnarių skausmus, 
o priešolimpinė įtampa ir visos žinia- 
sklaidos tinklas lyg plaktuku kalė apie 
pasiruošimus Didžiajai šventei - Olim
piadai. Australijos lietuvių gyvenimo 
pulsas irgi pagreitėjo: PLB X Seimas, 
ALB Lietuvių Dienos ir LR Prezidento 
vizitas su daugybe kitų visuomeninių rei
kalų neleido atsikvėpti.

l ik po PLB X Seimo "dingo" visos 
bėdos. Lietuvos laukų žaluma lyg balza
mas gydė šimtais įvairiausių problemų 
užgožtą sąmonę. Pasijutau atitrūkęs, iš
sivadavęs iš aplinkos, kur buvo sunku 
rasti ramybę. Pasirodo, kad ir pensinin
kams reikalingos atostogos, nors ne visi 
nori "paliesti” senatvei sukauptas santau
pas “juodai dienai” (kuri vargu kada 
ateis).

Gyvenimas Lietuvoje pakeitė austra
liškąjį visu šimtu procentų. Kitokia ap
linka, susitikimai su kitokio būdo ir pa
žiūrų žmonėmis (Australijoje lietuviai 
pensininkai kalba tiktai apie ligas ir 
vaistus), kitokios nuotaikos ir kitokie 
interesai. Aplinkui tik lietuviška kalba, 
retkar čiais pertraukiama turistų iš Vo
kietijos ir Azijos kraštų.

Jau prabėgo du mėnesiai Lietuvoje. 
Nebesijaučiu esąs turistas ar atvykėlis, 
bet kraštietis (taip dabar populiariai va
dinami savo krašto-šalies žmonės). Nors 
pusryčiams negaliu surasti Wcet-bix, bet 
pasitenkinu lietuviška avižine koše, kurią 
skaniai suvalgau prie radijo, klausyda
masis lietuviškos muzikos ir dainų.

Lietuvoje antroji š.m. rugsėjo mėne
sio pusė pilna sportinės ir politinės ais
tros. Olimpinės naujienos ir lietuvių spor
tininkų laimėjimai nustūmė visus kitus 
reikalus, o politinės intrigos ir besiarti
nantys rinkimai kaitina labiau negu Lie
tuvos rudenio saulutė. Laimėti du aukso 
ir trys bronzos medaliai puošia lietuvių 
veidus šypsenomis. Ypač smagu po 
paskutinių krepšinio rungtynių, nugalėjus 
jugoslavus ir taip "atsikeršijus" už pra
eities šiurkščius pralaimėjimus bei nuo
skaudas. Šiandien, vos tik neišplėšus 
pergalės prieš JAV "Svajonių komandą", 
Lietuvos prestižas krepšinyje šoktelėjo 
net keliasdešimt kartų.

Lietuvių Dienoms artėjant
Perskaitęs Algio Bučinsko straipsnį 

“Sydnėjaus Lietuvių Klube” (“M.P.” nr. 
40), noriu jį asmeniškai pasveikinti, kad 
jis vis dar bando Lietuvių Klubo narius 
supažindinti su valstybiniais įstatymais, 
kurie liečia klubus. Tai buvo daug kartų 
bandyta padaryti ir anksčiau. Algis teisus, 
kad Lietuvių Klubas yra Klubo narių, o 
ne lietuviškų organizacijų nuosavybė. 
Tačiau Algis turėtų pagalvoti, kad jeigu 
žmogus priklauso lietuviškai organiza
cijai, tai jis tikrai yra ir Lietuvių Klubo 
narys.

Pirmieji Išeivijos lietuviai, kuriems rū
pėjo Lietuva, lietuvių kalba, lietuvių pap
ročiai, lietuviška kultūra pradėjo steigti 
lietuviškas organizacijas, o šios pradėjo 
statyti lietuviškus namus, nes lietuviš
koms organizacijoms reikėjo bendrų na
mų. Jonui, Petrui Lietuvių Klubas nerei
kalingas. Jis gali rasti klubą ant kiekvie
no kampo prie savo namų, kur galėtų 
išgerti alaus bokalą ar įmesti dolerį į 
pokerio mašiną. Tačiau jei lietuviška or
ganizacija suruošia kokį nors renginį, tai 

patys savaime yra problema. Kad ir kur jie 
būtų - kalėjimuose ar laisvėje, visuomenei 
jie visada bus našta ir žala!" Atrodo, kad 
visi pareigūnai žino, kas blogai Lietuvoje, 
tik nieko negirdėti iš tų, kurie galėtų pa
dėtį pakeisti -politikai. Atrodo, Lietuvos 
politikų atsakomybė prasideda ir baigiasi 
įstatymo paskelbimu. Vincas Bakaitis

Pro visas sportines batalijas vis dėlto 
prasiveržia artėjantys Seimo rinkimai.

Rinkimų kampanija prasidėjo rugsėjo 
pradžioje, kai Artūro Paulausko samdy
tas ir dažytas reklamomis autobusas 
pasileido Lietuvos keliais žvejoti balsų.

Paulauskininkai (Naujoji sąjunga) la
bai užpyko, kai juos spaudoje kažkas pa
vadino prorusiškais. Atrodo, kad buvo 
pataikyta į skausmingiausią vietą.

Nors kairieji savo kampanijoje dažnai 
sako, kad reikia orientuotis j rytus, bet 
bijo pasakyti žodį "Rusija", nes tai pri
mena jiems seną kolaborantišką ir bol
ševikišką praeitį.

Prasidedant rinkiminei kampanijai, 
Lietuvos radijas ir televizija skyrė visoms 
partijoms eteryje vienodai laiko. Diskusi
jose nei viena partija nepajėgė savo rin
kiminėje programoje prasiskverbti j 
"liaudies" širdis, bet dešinieji, būdami 
kuklesni, pelnė didesnį dėmesį ir simpa
tijas. Žiniasklaidoje pasklido partinės 
reklamos, kartais sukeldamos šypsenas. 
Artūro Paulausko ir Algirdo Brazausko 
socialdemokratinė koalicija kvietė visą 
tautą - "Veikime kartu". Atsirado gu
druolių, kurie pakeitė žodžio "veikime" 
pirmojo skiemens dvi raides "ei" ir įdėjo 
"o", taip visi skaitėme A. Brazausko ir Co. 
- "Vokime kartu".

Žinoma, priekaištų dešiniesiems už 
tokias išdaigas netrūko.

Čia tik pavyzdėlis, kaip įtemptai 
vyksta rinkiminė kampanija. Kauno 
Rotušės aikštėje V. Šustausko mitinge 
buvo visiems susirinkusiems dalinama 
košė. Kitur pilstomas alus, dalinami bi
lietai į kino teatrus ir... Daug įvairiausių 
šūkių: "Lietuva, aš ir tu į Europą kartu”, 
"Rinkite mus, dirbsime kartu..." ir visur 
siūloma dirbti kartu. Pažadų daugybė pa
puoštų šūkiais ir priesaikomis. Rinkėjai 
pasimeta ir nebesusigaudė, už ką ati
duoti balsą.

Žinoma, kaip visada, po rinkimų visi 
šūkiai ir pažadai pamirštami. Grįžta 
realybė su visomis valstybinėmis prob
lemomis ir bėdomis. Olimpinė ir rinkimi
nė karštligės kaitina visų vaizduotes ir 
širdis, o Lietuvos ruduo žygiuoja laukais, 
padengdamas juos voratinkliais ir ryto 
šalnomis. Viktoras Baltutis

jis važiuoja kad ir 50 kilometrų.
Šiandien Lietuvių Klubas labai reika

lingas lietuviškoms organizacijoms, bet 
tuo pačiu ir lietuviškos organizacijos rei
kalingos Lietuvių Klubui.

Kas antri metai Australijoje vyksta 
Lietuvių Dienos. Tai yra pati svarbiausia 
lietuviškos veiklos išraiška išeivijoje, išlai
kant lietuvių kalbą, papročius, meną, kul
tūrą. Ir jeigu atsiranda žmonių, kurie 
apsiima šias Lietuvių Dienas pravesti, tai 
kiekvieno lietuvio pareiga tai organiza
cijai padėti. Lietuvių Dienų organizaci
nis komitetas dirba iš pasišventimo, o ne 
už piniginį atlyginimą, taip pat kaip ir 
Klubo direktoriai ir Klubo savanoriai pa
dėjėjai. Kad Lietuvių Dienos praeitų sėk
mingai, reikalingas glaudus bendradar
biavimas tarp Lietuvių Klubo ir ALD 
Rengėjų Grupės.

Algis rašo: “O kam atiteks Lietuvių 
Klubas likvidacijos atveju?”. Man tai labai 
aišku - atiteks lietuviškoms organizaci
joms, tik gal bus Lietuvių Namai, bet ne 
Lietuvių Klubas. Tie namai gal ir nebus 
tokie dideli ir puošnūs, bet jie bus Lietu
vių Namai. Iš Klubo narių išgirdau, kad 
Klubą išlaiko samojiečiai. Tai labai toli 
nuo tiesos. Sydnėjaus Lietuvių Klubą iš
laiko pasišventę lietuviai - žmonės, kurie 
dar nepavargsta dirbti Klubui ir lietu
viškų organizacijų veiklai.

Vincas Binkis
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Lietuva pasitiko laimėtojus
Aukso medalį laimėjusią šaulę 

Dainą Gudzinevičiūtę, jos trenerį 
Vytautą Blonskį ir aukso medalį laimėjusį 

disko metiką Virgilijų Alekną į Lietuvą 
atskraidino Austrijos aviakompanijos 
“Lauda” lėktuvas rugsėjo 28 d. Iš lėktuvo 
išlipusius Sydnėjaus Olimpiados didvy
rius minia sutiko sveikinimo žodžiais. 
Užlipusiems ant specialiai patiesto rau
dono kilimo Seimo Pirm. Vytautas Lands
bergis, atvykęs kartu su žmona, palinkėjo: 
“Tegul sekasi gyvenime taip, kaip sekėsi 
Olimpiadoje". Čempionus taip pat pasvei
kino jų šeimos nariai, sporto federacijų 
atstovai. Apjuosti tautinėmis juostomis, 
su ąžuolų vainikais Daina Gudzincvičiūtė 
ir Virgilijus Alekna išraiškingai pozavo 
daugeliui žurnalistų, jiems rodydami auk
so medalius ir mojuodami spalvingomis 
gėlių puokštėmis. Vėliau buvo surengta 
trumpa spaudos konferencija. Paklausti, 
kokį įspūdį čempionams paliko Sydnė
jaus Olimpiada, abu atsakė, kad ji buvo 
puikiai organizuota.

Kaip jie jautėsi varžybų dieną? “Šau
dyti teko sunkiomis sąlygomis, pačiomis 
sunkiausiomis, kadayra tekį, - sakė Dai
na. - Ne aš viena taip manau, varžovės gali 
patvirtinti. Dėl to labai smagu, kad atlai
kiau psichologinę įtampą ir nugalėjau".

“Didžiulis stadionas, šimtai tūkstančių 
plojančių žiūrovų, sunku susikaupti, tačiau 
prisiverčiau susikaupti, nematyti, kas vyks
ta aplink, gal ir dėl to man pavyko, - sakė 
Virgilijus. -Apskritai į šias žaidynes vykau 
turėdamas rimtų ketinimų, manęs niekas 
dabar nesuprastų, jeigu jų nebūčiau įvyk
dęs”.

Paklausta, kaip atsigaus po alinančių 
startų, D.Gudzinevičiūtė teigė, kad ji tiki
si prasmingo poilsio, po kurio išmėgins 
naują šautuvą. Pasak jos, priėjo priprasti 
reikia nemažai laiko.

Virgilijui Aleknai atrodė kitaip: “Koks 
gali būti poilsis? Neseniai gimė sūnus, 
reikia prisiminti tėvo pareigas. Labai pasi

“Mūsų Pastogės” svečiai

Olimpiados metu “Mūsų Pastogės” redakciją aplankė Lietuvos Valstybinės televizi
jos darbuotojai. Ta proga jie įrašė kelių minučių juostelę, kurią ketina panaudoti 
savo filme apie Australijos lietuvius. Nuotraukoje iš kairės: režisierė Asta Einikytė, 
sporto žurnalistė ir komentatorė Laima Janušonytė, operatorius Gintaras Tamkus 
ir laikina “M.P.” redaktorė Dalia Donielienė.

(f '
Padėka

Olimpiados metu ‘‘M.P." redakcija gavo platų srautą medžiagos 
- tiek iš vietinių, tiek iš Lietuvos šaltinių. Nuoširdžiai dėkojame 
nuolatiniam “M.P." sporto bendradarbiui Antanui Laukaičiui ir 
tuo metu Sydnėjuje buvusiai “Sporto" spec, korespondentei Ma
rytei Marcinkevičiūtei, “M.P." Redakcinės kolegijos narei Ritai 
Baltušytei, fotografui iš Lietuvos Juozui Šalkauskui, Algiui Bur- 
neikiui, Ramučiui Zakarevičiui. Gausiai naudojomės ir internetu 
ateinančia medžiaga iš ELTOS, Išeivijos informacijos centro 
(Žilvinas Beliauskas) ir didžiųjų Lietuvos dienraščių.

Visiems nuoširdus ačiū. Dalia Donielienė
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ilgau šeimos, dėl jos atsisakiau stebėti mū
sų krepšininkų rungtynes”.

(Alvydas Staniulis, “K.d.”) 
irmadienio (spalio 2) naktį į 
namus sugrįžo olimpinių žaidynių 

bronzos medalių laimėtojos - irkluotojos 
Birutė Šakickienė ir Kristina Poplavska- 
ja bei vyrų krepšinio rinktinė. Kartu su 
jais parskrido ir grupė kitų sporto šakų 
atstovų. Tarp jų nebuvo dar vienos prizi
ninkės - dviratininkės Dianos Žiliūtės, 
kuri Italijoje rengiasi pasaulio čempiona
tui. Vilniaus tarptautiniame oro uoste 
olimpiečius ir jų trenerius sutiko keli 
tūkstančiai sporto gerbėjų.

Tvarką oro uosto teritorijoje palaikė 
apie 160 policininkų, tarp kurių buvo ir 
raitoji policija. Policijos pajėgų budėjimas 
buvo sustiprintas ir visame Vilniuje.

Pirmasis iš lėktuvo išlipo krepšinio 
rinktinės vyriausiasis treneris Jonas Kaz
lauskas. Paskui jį ant specialiai ištiesto 
raudono kilimo užlipo kiti treneriai ir 
žaidėjai. Apjuosti tautinėmis juostomis, 
apdovanoti ąžuolų vainikais, jie, irkluo
tojos ir jų treneris Algirdas Arelis netru
kus puolė į išsiilgusių namiškių, draugų 
glėbį, trenkiant orkestro melodijoms.

Po keliolikos minučių, vidurnaktį, 
olimpiečiai jau stovėjo oro uosto balkone. 
Priešais juos aikštėje, laikydami išskleis
tas trispalves, sveikinimo transparantus, 
skanduodami “ačiū ačiū”, “mes laimė
jom”, “Lietuva”, džiaugsmingai šėlo mil
žiniška sporto mėgėjų jūra, apjuosta po
licininkų grandine. “Jūs esat patys ištiki
miausi, nuostabiausi sirgaliai, mumis tikėję 
ir nepatingėję šį vėlyvą metą su mumis susi
tikti”, - trumpai tarė rinktinės vyriausia
sis treneris Jonas Kazlauskas.

Ovacijomis buvo palydėti rinktinės 
kapitono Dariaus Maskoliūno, Šarūno 
Jasikevičiaus žodžiai. Krepšininkai dėko
jo aistruoliams už moralinę paramą, tikė
jimą mūsų komanda, bronzos medalius, 
kurie buvo iškovoti visų bendromis pas-

Vyriausiasis Lietuvos vyrų krepšinio tre
neris Jonas Kazlauskas

tangomis. Stovėdami vienoje eilėje susi
kibę susikibę aukštai iškeltomis ranko
mis, krepšininkai, treneriai pademonstra
vo mūsų rinktinės jėgą bei vienybę, kuria 
ne vieną sykį įsitikinome per olimpinį 
krepšinio turnyrą ir prizininkų pagerbi
mo ceremonialą Sydnėjuje. Iš oro uosto 
balkono krepšinio aistruoliams skriejo 
gėlių puokštės, vainikai. Aikštėje skam
bėjo “Ilgiausių metų”.

Vyrų krepšinio rinktinės treneris Jo
nas Kazlauskas, žurnalistams Vilniaus 
oro uoste komentuodamas lietuvių rung
tynes su JAV rinktine, sakė, “kad lygis 
kyla, o skirtumas mažėja, jau seniai fak
tas ”. Į žurnalistų klausimą, ar lietuvių ko
manda galėjo tikėtis dar didesnės sėk
mės, jis atsakė: "Gaila, kad ne mums buvo 
sudarytos sąlygos užimti dar aukštesnę 
vietą, net du kartus teko susitikti su ame
rikiečiais. Apskritai mūsų grupės rinktinės 
buvo akivaizdžiai pajėgesnės negu kitos 
grupės, tai rodo ir pasiskirstymas prizinėmis 
vietomis. Netikėtumų buvo nemažai. Pa

Premijoms beveik 4 mln. litų
(ELTA). Vyriausybė pasiryžusi pinigi

nes premijas Sydnėjaus olimpiadoje me
dalius pelniusiems ir kitiems gerai pasi- 
rodžiusiems mūsų sportininkams bei tre
neriams išmokėti iki spalio 20 dienos. 
Taip nuspręsta įvykusiame Premjero An
driaus Kubiliaus ir finansų ministro Vy
tauto Dudėno susitikime.

Iš viso olimpiečiams ir jų treneriams 
bei pagalbininkams premijuoti reikia 
3 993 000 litų. Finansų ministerijos skai
čiavimu, 2.6 mln. litų gali skirti Kūno kul
tūros ir sporto departamentas iš jam šie
met valstybės biudžete numatytų lėšų. 
Likusią sumą turės pridėti Vyriausybė iš 
savo rezervo fondo, nes olimpiečių rezul
tatai pranoko lūkesčius ir premijavimui 
šiemet numatytą lėšų sumą.

Kūno kultūros ir sporto departamen
to direktoriaus pirmasis pavaduotojas 
Arūnas Kazlauskas sakė, kad Olimpiado
je ne komandinėse varžybose pirmąjąvic- 
tą iškovojęs disko metikas Virgilijus 
Alękna ir šaulė Daina Gudzinevičiūtė 
gaus po 400 000 litų, bronzos medalius 
pelniusios dvi irkluotojos bei viena dvira
tininkė - po 150 000 litų. Du sportininkai

Lietuva į Sydnėjų siunčia naujus sportininkus
Prezidentas Valdas Adamkus antra

dienį (spalio 3 d.) tarė atsisveikinimo žo
dį paralimpiečių delegacijai, kuri išvyko 
į Paralimpines žaidynes Sydnėjuje.

“Susirinkome gražia proga - pasi
džiaugti sėkmingais mūsų olimpiečių star
tais Sydnėjuje ir pasidalyti naujų pergalių 
viltimis”, - paralimpinių žaidynių daly
viams sakė šalies vadovas, pažymėdamas, 
kad dabar jiems atėjo eilė būti Lietuvos 
ambasadoriais.

Lietuvos paralimpiečiai sėkmingai 
atstovauja šaliai jau ne vienerius metus 
ir yra pasiekę nemažų sportinių pergalių. 
1992 metais Barcelonoje dalyvavę keturi 
Lietuvos sportininkai iškovojo 7 meda
lius, o 1996 metais Atlantoje devyni atle
tai pelnė 11 apdovanojimų. Iš Sydnėjaus 

vyzdžiui, nemanėme, kad prancūzai, ku
riuos nesunkiai nugalėjome per grupės var
žybas, parklupdys Australijos rinktinę ir 
pateks į finalą. Šios varžybos tik patvirti
no, kad jų organizatoriai turi greičiau 
ieškoti racionalesnės varžybų rungtynių 
sistemos. Olimpinių žaidynių finale privalo 
susitikti ne atsitiktinai į ją patekusios, o 
pačios pajėgiausios rinktinės. Kita vertus, 
jeigu būtume pralaimėję ketvirtfinalio rung
tynes jugoslavams ir likę be medalių, niekas 
nekalbėtų, kad lietuviai žaidė puikiai. Eu
ropos čempionate taip pat demonstravome 
brandų žaidimą, tačiau buvome kritikuoti, 
kad užėmėme penktą vietą, nors ji gana 
aukšta. ”

Apsuptas gerbėjų, Šarūnas Jasikevi- 
čius teigė, kad olimpinėse žaidynėse žais
ti iš pradžių buvo labai sunku psichologiš
kai. Tačiau vėliau žaidėjai apsiprato ir 
rungtyniavo kaip iš tikrųjų galėjo. Pa
klaustas, ar lietuviai greit įveiks nenuga
limuosius? - atsakė, kad “pusfinalio su
sitikimas parodė, kad su amerikiečiais ga
lime susikauti, manau, ateina laikas, kai 
ir jiems teks pralaimėti”. Šarūnas pridūrė, 
kad kol kas negalvoja apie galimybę pa
tekti į NBA. Dabar jis ruošiasi vykti j 
Ispaniją, kur jo nekantriai laukia naujojo 
klubo “Barcelona” treneriai.

Kalbėdamas apie bronzą laimėjusias 
irkluotojas Birutę Šakickienę ir Kristiną 
Poplavskają, jų treneris Antanas Čikotas 
buvo dalykiškas:

“Mūsiškės galėjo laimėti ir sidabro me
dalius, bet sutrukdė šoninis vėjas, pūtęs tie
siai į penktą taką, kuriuo lenktyniavo lietu
vės. Laimė, praradusios irklavimo ritmą ir 
vairavimo spartą, jos vėl susikaupė ir atsi
griebė jinišuodamos ”.

(“M.P.”, “Kauno diena”, BNS)

- baidarininkas ir penkiakovininkas - 
užėmę septintąsias vietas, premijuojami 
po 30 000 litų, aštuntąją vietą pelnęs vie
nas imtynininkas - 20 000 litų. Vienas 
boksininkas, pasidalinęs 5-8 vietomis, tu
rėtų gauti 37 500 litų. Treneriams skiria
mos 50% sportininko gauto piniginio 
prizo išmokos.

Piniginiai prizai trečiąją vietą iškovo
jusiai vyrų krepšinio rinktinei bus nusta
tyti tokia tvarka: 1.8 mln. litų (premija 
už vieną bronzos medalį 150 000 litų 
padauginta iš žaidėjų (dvylika) skaičiaus) 
dalijama pagal indėlį žaidimo ir pasiren
gimo metu tarp sportininkų, trenerių, 
masažuotojų, mokslininkų. A.Kazlausko 
teigimu, premijoms skirta suma bus pa
skirstyta kartu su komandos treneriu, ka
pitonu ir Krepšinio federacijos prezi
dentu.

Taip pat buvo informuota, kad sosti
nės miesto valdžia buvusią Žvejų gatvę 
pavadins Olimpiečių gatve. Be to, nutar
ta Lietuvos tautiniam olimpiniam komi
tetui (LTOK) skirti žemės sklypus, kurie 
vėliau bus paskirstyti Sydnėjausžaidynių 
prizininkams.

paralimpinių žaidynių planuojama par
vežti 6-8 medalius.

Atsisveikindamas su paralimpiečiais 
V. Adamkus sakė, kad jų dalyvavimas ar
tėjančiose žaidynėse yra prasmingas 
visuomenės integracijos, artimesnio žmo
nių bendravimo galimybės paliudijimas, 
nes neįgalieji rodo tikrai aktyvaus gyve
nimo ir atviro bendravimo pavyzdį.

Lietuvos vadovo nuomone, olimpinė
se žaidynėse svarbiausias siekis - ne re
zultatai, ne laimėjimų lentelės, o olimpi
nė dvasia. (ELTA)

Red. pastaba:
Vakaruose šios žaidynės vadinamos 

"paralimpinės” (Paralympic Games). Lie
tuvoje vartojamas žodis yra "parolim- 
pinės”.
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Olimpiniu čempionu nelengva tapti
Marytė Marcinkevičiūtė (spec. “Sporto” 
korespondentė) ir Antanas Laukaitis

Su aukso medalio laimėtoju disko 
metiku VIRGILIJUM ALEKNA susitiko
me Olimpiniame kaimelyje.

Visi sunerimo, kai pirmu bandymu 
diskas skriejo 58 metrus. O ką Iii tuo me
tu jautei?

Galvojau apie pergalę. Pirmu bandy
mu nusviesti 58 metrus - nėra mažai, 
rezultatas irgi įskaitinis. Norėjosi numesti 
toliau, bet nepavyko, padariau technikos 
klaidų. Tačiau disko metime - šeši 
metimai, iš jų galima padaryti vieną gerą. 
Rezultatus pradėjau gerinti, išėjau į 
priekį.

Teko kalbėtis su Romu Ubartu, kuris 
pasakė: “Jeipradės lyti, olimpinis čempio
nas aiškus - Virgilijus Alekna. Vokiečiui 
Lars Riedel lietus - peilis po kaklu ”.

Ar disko metimo varžybos atnešė 
staigmenų, ar vietomis sportininkai išsi
rikiavo taip, kaip buvo planuota?

Taip ir galvojau, kad taip bus. Gal 
tiktai nustebino baltarusis Vasilijus Kap- 
tiuchas, pasiekęs aukštą rezultatą (67.59) 
ir užėmęs ketvirtą vietą. Jis dvejus metus 
gydėsi traumą, niekur nedalyvavo, o 
dabar per savo pirmą startą tarptautinėje 
arenoje pasiekė asmeninį rekordą. Visi 
kiti savo vietoje...

Ar tai nebuvo Tavo pati įtempčiausia 
kova per visą sportinę karjerą?

Kova buvo gan įtempta, šiemet per 
visas varžybas buvau įpratęs laimėti vienu 
metru ar didesniu skirtumu, o dabar per
galę nepavyko iškovoti taip lengvai - 
tiksliai net nežinau kuris bandymas - 
trečias ar ketvirtas - man atnešė pergalę.

Kai pirmais bandymais varžovai už 
Tave sviedė diską toliau, ką jautei tais 
momentais?

Ne aš vienas norėjau pirmu bandymu 
nusviesti kuo toliau ir sugluminti varžo
vus, gal netgi užsitikrinti čempiono vardą. 
Taip stengėsi ir mano pagrindiniai varžo
vai: vokietis Lars Riedel, Pietų Afrikos 
sportininkas Frantz Kruger, kuris dabar 
gyvena Vokietijoje ir jį konsultuoja Lars 
Riedel treneris. Tolimas pirmas “šūvis” 
išveda iš pusiausvyros metikus, trukdo 
jiems psichologiškai susikaupti. Tačiau to 
padaryti pirmais 2 bandymais niekam 
nepavyko. Po to jau prasidėjo tikra kova.

In memoriam
Anastazija Mickevičiūtė - Reutienė

1903.05.22 - 2000.09.24
Anastazija gimė 1903 metais Kaune, 

Šančiuose. Užaugo gan didelėje šeimoje. 
Ji turėjo tris brolius - Motiejų, Mykolą, 
Joną irvieną seserį Marijoną. Broliai mirė 
jauni, po Pirmojo pasaulinio karo susirgę 
šiltine, o sesuo mirė Vokietijoje po karo.

Būdama jauna, Anastazija mėgo šokti 
ir dainuoti, eiti į pobūvius: Ten ji susipa
žino su Lietuvos savanoriu Sergicju Reutu 
ir neužilgo už jo ištekėjo.

Šeima užaugino keturias dukras ir 
vieną sūnų: Eleną Karaliūnienę (USA), 
Lilę Bagdon, Vygaudę Lynn, Gražiną 
Steinert ir Algį Reutą.

Lietuvoje Anastazijos vyras Scrgicjus 
dirbo geležinkelyje ir buvo stoties virši
ninkas. Kas tris metus turėdavo keltis į 
kitas stotis ir vėl pradėti naują gyvenimą. 
Anastazija buvo veikli, ji priklausė Šaulių 
Sąjungai, taip pat giedodavo bažnyčios 
chore.

Karui baigiantis, 1944 m. šeima turėjo 
palikti Lietuvą ir pasitraukė į Vokietiją, kur 
gyveno Hanau stovykloje. 1949 metais 
emigravo į Australiją. Vyrui gariis darbą 
netoli Brisbanės, šeima persikėle 'gyventi į 
Brisbanę. Scrgicjus buvo veiklus ir dirbo

Kaip džiaugeis! savo įspūdinga per
gale?

Su vėliava stadiono take apibėgau gar
bės ratą. Paskambinau į namus - visi buvo 
patenkinti. Olimpiniu čempionu vis dėlto 
nelengva tapti. Tiesa, šiandien atrodo, 
kad taip ir turėjo būti. Buvau šio sezono 
lyderis, pralaimėjau tik vieną kartą Lars 
Riedel. Sydnėjuje turėjau gerai pasiro
dyti, buvau ramus, norėjau už varžovus 
numesti 2 metrais toliau, bet nepavyko.

Kiek metelių teko laukti, kol tapai 
olimpiniu čempionu?

Ilgai sportavau, per Atlantos olimpi
nes žaidynes buvau penktas, o dabar 
šoktelėjau keturiomis vietomis aukščiau.

Ar olimpiniams čempionams nedova- 
nojamas diskas, su kuriuo pasiekiama 
pergalė?

Ne, jis lieka varžybų organizatoriams, 
savais įrankiais tokio rango varžybose 
niekas nerungtyniauja. Kiek teko girdėti, 
tas diskas bus padėtas į muziejų.

Ar disko metikų kova per olimpines 
žaidynes skiriasi nuo kovos per pasaulio 
ar Europos čempionatus?

Skiriasi. Nors varžovai tie patys, tik 
varžybų ratas kitas - jos vyksta kas ketveri 
metai. Per sportinę karjerą tų žaidynių 
būna nedaug - daugiausiai keturis - 
penkis kartus. O pasaulio čempionatų 
būna daugiau. Olimpinis čempionas būna 
visam gyvenimui.

Kaip vertini Sydnėjaus olimpinį sta
dioną?

Sunku pasakyti. Sąlygos rungtyniauti 
buvo visiems vienodos. Stadionas gražus, 
man laimingas. Buvo malonu mėtyti, kai 
varžybas stebi 110 000 žiūrovų. Mėtyti ne 
tuščiame stadione buvo įdomu.

Ar Lars Riedel pasveikino su pergale?
Pasveikino. Ir ne tik jis, bet ir visi var

žovai.
Po olimpinių žaidynių būna rengia

mos olimpinių čempionų ir prizininkų 
varžybos. Ar j jas esi kviestas?

Dabar varžybų jau nebėra, sezonas 
baigiasi. Man irgi bus poilsis, norisi pabūti 
su šeima. Reikia ūgtelėti sūnui Mar- 
tynukui.

Atostogas tikriausiai teks praleisti 
namie ir niekur neišvažiuosiu.

Ką parveši savo sūneliui?
Medalį! Ką daugiau?.. Dar neturėjau 

laiko išeiti pasižvalgyti į miestą.

Anastazija Mickevičiūtė-Reutienė

lietuvių bendruomenėje. Anastazija turėjo 
gražų balsą ir mėgdavo dainuoti. Ji pri
sijungė prie choro ir daug metų buvo 
choriste. Vyrui mirus, persikėlė gyventi pas 
dukrą Lilę, kuri ją globojo.

Paskutiniu metu ji gyveno senelių prie
glaudoje, kur ir užbaigė savo gyvenimą.

Ilsėkis ramybėje, Anastazija. G.B.

Vaikai ir narkotikai
Rasa Pakalkienė (Vilnius) 
specialiai “Mūsų Pastogei”

Kartu su laisve į Lietuvą atėjo ir daug 
pagundų. Viena jų - narkotikai. Apie tai, 
kad narkotikai tapo prieinami vaikams ir 
paaugliams, daug kalbama, tačiau šią 
problemą spręsti nepaprastai sunku. 
Narkotikų jau galima įsigyti ne tik klubuose 
ir diskotekose, bet ir mokyklos kieme - 
narkotikų prekeiviai į narkomanijos liūną 
vilioja jaunus žmones nejausdami jokio 
sąžinės graužimo, juos domina tik pelnas 
iš šio nešvaraus biznio. Pastaruoju metu 
apie šią problemą daug kalbama ne tik 
medikų, pedagogų ar policijos pareigūnų 
susibūrimuose, bet ir iš aukštų tribūnų.

Su “M.P.” skaitytojais savo mintimis 
apie narkomaniją dalijasi Vilniaus pedago
ginio universiteto socialinės katedros ve
dėja Giedrė Kvicskicnė.

- Šią vasarą kaip niekada daug ir garsiai 
kalbama apie vaikų narkomaniją. Kaip 
manote, kodėl?

- Lietuvos Prezidentas Valdas Adam
kus, Ministras pirmininkas Andrius Ku
bilius, Vilniaus meras Rolandas Paksasšias 
problemas pradėjo akcentuoti po to, kai 
Seimo kanclerio Jurgio Razmos dukra 
Angė papuolė į skandalą - Palangoje nuo 
narkotikų perdozavimo mirė kartu su ja 
vienoje kompanijoje buvęs 18 metų jau
nuolis. Labai gaila, kad būtent toks įvykis 
paskatino atsigręžti į šią bėdą - narko
maniją tarp jaunų žmonių. Daug geriau 
būtų, jeigu šia problema būtų susirūpinta 
gerokai anksčiau. Daugiau kaip prieš metus 
laiko gydytojai ir socialiniai darbuotojai 
nerimavo dėl to, kad mokyklose daugėja 
narkotikus vartojančių vaikų ir paauglių, 
jaunėja jų amžius.

- Kokie vaikai linkį į narkotikus?
- Pastebėta, kad apsinuodiję narko

tikais į ligonines patenka ne mažai, vaikų, 
besimokančių prestižinėse Vilniaus mokyk
lose. Nors ši problema yra palietusi visas 
Lietuvos mokyklas.

Anksčiau, prieš 2-3 metus, į narkotikus 
labiau buvo linkę beglobiai vaikai ir gy
venantys asocialiose šeimose. Kaip narko
tikus jie naudodavo klijus "Moment". Tai 
buvo 8-12 metų vaikų užsiėmimas. Jie 
prileisdavo klijų į plastikinius maišelius ir, 
įkišę į juos galvas, uostydavo. Klijus jie 
uostė, pasižiūrėję laidą per televiziją, 
kurioje žurnalistai rodė, kaip tai daroma.

Jau prieš pora metų jaunimo vaka
rėliuose, diskotekose paplito sintetiniai 
narkotikai. Be to, jauni žmonės susidomėjo 
hašišu, heroinu - šie narkotikai į Lietuvą 
atvežami iš užsienio. Yra žinoma, kad 
narkotikus tarp bendraamžių platina net 
12-14 metų paaugliai. Juos užverbavę 
narkotikų prekeiviai naudojasi tuo, kad 
lokio amžiaus jaunuolių negalima patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn.

- Kodėl narkotikai užpuolė Lietuvą?
- Tam įtakos turi Lietuvos geografinė 

padėtis. Rytuose esanti Rusija yra narko
tikų žaliavų šaltinis. Lietuva yra patogioje 
vietoje narkotikų tranzitui į Vakarus.

- Ar sovietų okupuotoje Lietuvoje buvo 
paplitusi narkomanija?

- Aštuntajame dešimtmetyje, hipių
judėjimo laikotarpiu, narkomanijos židinys 
buvo Klaipėdoje. rlbo metu narkotikų var
tojimas buvo savotiška pasipriešinimo reži
mui forma, narkotikai asociavosi su kitokiu 
gyvenimo būdu, laisvės pojūčiu. Klaipėdoje 
narkotikus galima buvo lengviau gauti, nes 
r—————————— — — i 
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tai miestas-uostas. Iš Klaipėdos ta savotiška 
mada svaigintis narkotikais atėjo į Vilnių. 
Tačiau tais laikais jaunuolių, įsitraukusių į 
pavojingą žaidimą, mirties ruletę su narko
tikais, palyginus su šiandiena, buvo nedaug

-Arjums teko bendrauti su šiuolaikiniais, 
narkotikus vartojančiais vaikais, ką jie apie 
tai kalba?

-Jie kalba protingai, apgailestauja dėl 
to, ką daro. Tačiau gydytojai ir psichologai 
perspėja, kad tik pradėję vartoti narkoti
kus, vaikai ir paaugliai dažnai sąmoningai 
meluoja, nėra nuoširdūs. Jie verkia ne tik
romis, o "krokodilo ašaromis". Mat šie 
jauni žmonės dar nėra patyrę didelių bėdų 
dėl narkotikų. Vyresni narkomanai, ken
čiantys skausmus, vargstantys dėl negy
jančių žaizdų, apie savo bėdas kalba rimtai, 
labai pergyvena.

-Ar daug mokyklinio amžiaus vaikų yra 
pabandę narkotikus?

- Pagal apklausas kas antras vyresnis 
paauglys yra jų pabandęs. Narkotikai jų 
tarpe madingi.. Todėl situacija grėsminga. 
Dar po keleto dešimtmečių galime tapti 
tauta, kurios jaunoji karta masiškai vartoja 
narkotikus.

- Ką daryti, kad narkotikai tarp jaunų 
Žmonių nepūstų?

- Reikia jiems rodyti videofilmus su 
gyvenimiškais ir šiurpiais pavyzdžiais, kas 
atsitinka su tais, kurie vartoja narkotikus. 
Vaikus ir paauglius reikia kviesti lankytis 
AIDS ir narkologijos centruose, kur jie 
galėtų pasikalbėti su sergančiais narko
manija ir net mirštančiais. Šalia medikų, 
pedagogų ir socialinių darbuotojų narko
manai ir buvę narkomanai gali būti labai 
gerais patarėjais, kaip šios bėdos išvengti.

Vilniaus savivaldybė finansuoja centrą 
"Parama", kuris teikia visokeriopą infor
maciją apie narkomanijos problemą. Jame 
dirba buvę narkomanai, kuriamos savitar
pio pagalbos grupės. Spręsdami šias opias 
problemas labai rimtai dirba AIDS ir nar
kologijos centrai. Tačiau narkotikų pažeistų 
vaikų dabar tiek daug, kad pagalbos ir 
informacijos centrus reikėtų kurti kiekvie
noje mokykloje. Ir įjuos galėtų kreiptis ne 
tik moksleiviai, bet ir tėvai, įtariantys, kad 
jų vaikai vartoja narkotikus. Tokie tėvai 
centruose galėtų gauti testus, kuriais 
tikrintų savo vaikus. Reikia rūpintis, kad 
vaikai ir po pamokų būtų užimti. Dabar 
jie dažnai lieka vieni Tėvai dirba ir namo 
grįžta tik vakare. Už sporto ir šokių būre
lius, dailės, muzikos studijas reikia mokėti, 
o tėvai dažnai neturi tam pinigų. Mokyklos 
neturi lėšų organizuoti užsiėmimus po 
pamokų. Taip vaikai paliekami gatvės 
globai. O čia atsiranda tokių, kurie jiems 
pasiūlo narkotikus. Todėl reikia ieškoti 
galimybių užimti vaikus po pamokų. Labai 
svarbu, kad tėvai jaustų atsakomybę už 
savo vaikus, žinotų, kur jie yra, ką veikia.
I------------------------------------------------------ 1
į Festival Of Cultures | 
| BENDIGO (Vic.) kviečia visus šešta- | 
i dienį, sj^lfo'^Fd;, nuo 10 vai. ryto iki i 

šault5fydžio?‘Prbgramoje - įvairios'}
I tautybės.^ ®ūb*r<
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Pranešimas Geelongo lietuviams
Š. m. spalio 22 dieną (sekmadienį), 2 vai. p.p. šaukiamas ALB Geelongo 

Apylinkės Bendruomenės Ine. visuotinis metinis narių susirinkimas, kuris įvyks 
Lietuvių Namuose, Pettitt Park. Narių registracija prasidės 1 vai. p. p. Kviečiame 
visus narius atvykti laiku, tačiau nesusirinkus pilnam narių kvorumui, numatytas 
susirinkimas prasidės 30 min. vėliau ir bus laikomas teisėtu.
Susirinkimo dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų Komisijos rinkimai.
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.
10. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus Geelongo apylinkės lietuvius atvykti. Bendruomenės narių 
dalyvavimas būtinas. Prašome narius susimokėti nario mokestį.

ALB Geelongo Apylinkės Lietuvių Bendruomenės Ine. Valdyba
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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 vai.

ANTRADIENIAIS UŽDARYDA

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

VISI GĖRIMAI TIK UŽ FUSE KAINOS

Spalio 26 d. PENSININKŲ POPIETĖ, ŠVEDIŠKAS STALAS 1230 vai.

PAREIŠKIMAI SEKANČIAI KLUBO DIREKTORIŲ KADENCIJAI 
TURI BŪTI PADUOTI IKI lapkričio 1 d. 6.00 vai.

JEI NEAPLANKEI LIETUVIŲ KLUBO 
NEBUVAI SYDNĖJUJE!

Nepaprastas visuotinis susirinkimas
Š. m. spalio 22 dieną, 1.00 vai. po pietų Adelaidės Lietuvių Namuose, 

Norwood, įvyks ALB Adelaidės Apylinkės nepaprastasis visuotinis susirinkimas.
Susirinkimo dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimas.
4. ALB Krašto Tarybos atstovų rinkimas.
5. Organizacijų pranešimai.
6. Pasisakymai - klausimai.
7. Rinkimų rezultatų paskelbimas.
8. Susirinkimo uždarymas.

Tautos Himnas
Visi tautiečiai maloniai kviečiami kuo skaitlingiau dalyvauti šiame susi

rinkime. Tarybos atstovų suvažiavime bus renkama ALB Krašto Valdyba. Būki
me pasirengę įsipareigoti šiems darbams.

Skelbiamu laiku nesusirinkus reikalaujamam bendruomenės narių skaičiui, 
susirinkimas įvyks po pusvalandžio, nežiūrint dalyvių skaičiaus.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

Dėmesio Melbourne lietuviams !
Nepraleiskite įdomios popietės !

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba kviečia melboumiškius apsilankyti į 
susirinkimą, kuris įvyks sekmadienį, spalio 29 d. , 130 vai. p.p. Melboumo 
Lietuvių Namuose, Jubiliejinėje salėje, ir išrinkti 10 atstovų j 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 
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

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

Metinę tradicinę iešminę,
kuri prasidės 12 vai. Lietuvių Sodyboje, 23 Laurina Ave, Engadine North.

Pietūs bus serviruojami nuo 130 vai. p.p. Maloniai kviečiame tautiečius 
apsilankyti ir pabendrauti, pasivaišinti sodybiečių moterų pagamintais tradi
ciniais patiekalais, o vėliau kavute ir pyragėliais. Tautinių šokių grupė išpildys 
programą,, veiks laimės šulinys.SLMSGD-jos Valdyba 7

AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDUI
Pranešimas “Taikos” 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

Pranešimas Geelongo lietuviams
Š.ni spalio 28 dieną (sekmadienį) 1 vai p.p. šaukiamas Geelongo lietuvių sporto 
klubo "Vytis" visuotinis metinis narių susirinkimas, kuris įvyks Lietuvių Namuose, 
Pettitt Park, Beauford Avenue, Bell Post HiB. Susirinkimo dienotvarkė:

1) Susirinkimo atidarymas
2) Prezidiumo kvietimas
3) Darbotvarkės papildymai ir tvirtinimai
5)
6)
7)
8)
9)

Praėjusio visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas 
Pranešimai: i) Pirmininko ii) Iždininko 
Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas 
Klausimai ir sumanymai 
Susirinkimo uždarymas.

Sportininkų ir narių dalyvavimas būtinas. G.L.S.K. VYTIS’ Valdyba

Juozui Kalgovui (po sunkios operacijos) linkime kuo greičiau pasveikti.
A. Mikalauskas, E. D. Bartkcviėiai

B. Ropienė, A. Pauliukonienė, A. Marašinskienė

mūsų visų reikalas
Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos nuo 

pajamų mokesčio (Tax deductable)
Naudokite pavadinimą anglų kalboje - Australian Lithuanian 

Foundation Inc. 44 - 50 Errol SL, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tiirint klausimų, galite skambinti Algui Šimkui tel. (03) 9578 4319.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
Funerals of Distinction

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Australijos Lietuvių Fondui aukojo: 
$100 - E. Daugvila-Korsakaitė ($500); 
$ 25 - T. Jurgelaitienė ($80).
a.a. J. Grigaitienės atminimui: 
$20 - H. Petrauskas ($80), R. Kaunienė 
($235), D. Lynikienė ($540), S. & Z. 
Stankūnavičiai ($110), A & A Kesminai 
($595), M. Sazėnicnė ($40), L Jokubaus- 
kienė ($100), A & J. Šimkai ($525), V. 
Vaitiekūnienė ($345);
$10 - Z. Pranckūnienė ($450).

a.a. Prano, Julijos ir Al
fonso Augaičių atminimui:
$50 - Z. Augaitis ($475).
a.a. K. Prašmuto 15 metų mir
ties proga, a.a. Z. & M. Kyman
tų 2 metų mirties proga, a.a. J. 
Šaulienės 2 metų mirties proga: 
$50 - B. & G. Kymantai ($290)

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
A. Balbata, AL Fondo iždininkas

Ieškomas Pašųa Pranas (Palemonas), gimęs 1926 m rugpjūčio^ 
22 d. Kaune. Po karo atvyko į Ameriką ir 1948 m. išvyko į Australiją.

Tėvai: Kazys Pašys, advokatavęs Kaune, motina - Natalija, irgi iš Kauno. Pašys 
Pranas, jei gyvas, jo vaikai ar vaikaičiai, arba jo pažįstami prašomi atsiliepti.

Ieško Danguolė Pašytė, sesuo, gyvenanti: 84-19 107 Street, Richmond Hill, 
kNY, USA, tel 718-441-5441, fax. 718-240-6692, e-mail: gdanguole@aol.com. ?

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

“Mūsų Pastogės” administracįja^

Ritai Baltušytci-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-Ormsb^ 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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