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Algimantas Kabaila PO JEIMO RINKIMU
Rinkimų

Didžiausias savaitės įvykis - Lietuvos 
Seimo rinkimai ir iš to sekančios koa
licijos vyriausybei formuoti. Nors galuti
niai rezultatai dar nepaskelbti, bet Seimo 
sudėtis reikšmingai nepasikeis. Gali pasi
keisti tik keletas mandatų. Pastebėtina, 
kad Lietuvoje Seimo ir kiti demokratiniai 
rinkimai vyksta taip, kaip ir kitose vaka
rietiškose šalyse. Skaičiavimo rezultatai 
paskelbiami operatyviai - greitai ir gana 
tiksliai. Vyriausioji rinkimų komisija nėra 
politinių manevrų objektas ir veikia ne
priklausomai. Rinkimų rezultatai patiki
mi. Rinkiminių taisyklių pažeidimų esti, 
bet jie nėra grubūs. Tai daugiau įstatymų 
raidės laikymosi ar nesilaikymo reikalas. 
Lietuvos Seimo rinkimuose bendras rin
kėjų aktyvumas buvo 56.15 %.

Kiek blogiau atrodo politinių partijų 
gausa ir susiskaldymas. Štai, nuo konser
vatorių atskilo “nuosaikieji”. Gi krikde
mai suskilo net į 3 grupes. Kitos partijos 
savo varduose puošiasi “demokratija”, 
“naujumu”, “liberalumu” ir kitais gražiai 
skambančiais vardais - sunku net susi
vokti, kur ir kas. Prieš kalbant apie Sei
mo sąstatą ir senas bei naujas koalicijas, 
yra naudinga pažvelgti į Seimo rinkimų 
santvarką ir pasvarstyti, kokią reikšmę ji 
turi Seimo daugumos sudaryme.

Lietuvos Seimas yra vieno lygio, t.y. 
vienakamerinis, tad nėra tokių “priežiū
ros” rūmų, kaip Australijos Senatas. Aus
tralijoje Senatas renkamas pagal partijų 
sąrašus valstijose, proporcine sistema - 
partijos gauna tiek vietų Senate (manda
tų), kiek procentų jos surenka balsų. 
Rinkimai į “House of Representatives”, 
vyksta balsavimu rinkiminėse apygardose.

Lietuvoje Seime iš viso yra 141 man
datas. Maždaug pusė mandatų (71) 
renkama t.v. vienmandatėse apygardose. 
Kiekvienoje apygardoje išrenkamas vie
nas asmuo, surinkęs daugiausia balsų. 
Prieš baigdamas savo kadenciją dabar
tinis Lietuvos Seimas supaprastino rin
kimus vienmandatėse apygardose, panai-

Rinkimų
Naudosiu “M.P” nr. 40 Vytauto Do- 

nielos partijų pavadinimų trumpinimą, 
duodant, kur tinka, partijos vado pavardę 
ir trumpinant partijos pavadinimą. Pvz., 
A.Brazausko socialdemokratinę koali
ciją, kurią sudaro Lietuvos Demokratinė 
darbo partija (LDDP), Lietuvos Rusų 
sąjunga, Vytenio Andriukaičio Lietuvos 
Socialdemokratų partija ir Naujosios 
demokratijos partija (vadovaujama Kazi- 
mieros Prunskienės) vadinsime papras
čiau - Brazausko socialdemokratų koali
cija. Ši koalicija gavo 51 Seimo vietą, tad 
daugiausia iš prieš rinkimus sudarytų 
koalicijų. Kad turėti daugumą, t.y. 71 
mandatą, šiai koalicijai trūksta partnerių, 
nes niekas daugiau prie jų šiuo metu 
nenori prisidėti.

Pakso Liberalų sąjunga gavo 34 man
datus, gi Paulausko Naujoji sąjunga gavo 
29 mandatus. Šios 2 partijos sudaro po- 
rinkiminę koaliciją, tad turės daugiausia 
balsų naujajame Seime - 63. Iki daugu
mos jiems trūksta 8 mandatų, bet jie yra 
kviečiami.

santvarka
kindamas antrąjį balsavimo ratą. Anks
čiau kandidatas turėjo surinkti virš 50 % 
balsų, o nei vienam tiek nesurinkus, įvyk
davo antras balsavimo ratas tarp dviejų 
daugiausia balsų gavusių kandidatų. Tas 
antras balsavimo ratas neturėjo jokių 
teigiamų privalumų, tad galima pasi
džiaugti, kad Seimas jį panaikino.

Kita pusė mandatų (70) renkama iš 
visos Lietuvos sudarytoje t.v. daugman- 
datėje apygardoje, naudojant proporcinę 
sistemą. Kaip žinoma, proporcinė siste
ma turi tą ypatybę, kad teoriškai mažo
sios partijos irgi gali laimėti mandatus. 
Kad išvengti susiskaldymo į labai mažas 
grupeles, Lietuvoje partijos, nelaimėju
sios 5 % balsų, negauna jokių mandatų, 
gi koalicijoms ši riba yra 7 %. Ši mini
mumo riba nėra lietuviškas “išradimas”. 
Pavyzdžiui Vokietijoje irgi yra panašiai 
ribojamos mažosios partijos propor
ciniuose rinkimuose. Šioje santvarkoje 
partijų susiskaldymas ar nesugebėjimas 
sudaryti koalicijų yra joms pragaištingas, 
nes nepasiekę ribos, jiems skirti balsai 
žūva. Taip žuvo visi balsai visoms trims 
Lietuvos “krikščionių demokratų” par
tijoms, taip žuvo balsai “nuosaikiųjų 
konservatorių” partijai, centristams ir 1.1.

Beje, daugiamandatėje apygardoje 
dar vyksta “rinkimai rinkimuose” - bal
suotojai pareiškia kokius partijos kandi
datus jie norėtų matyti pirmose penkiose 
sąrašo vietose. Įdomu, kad Lietuvos bal
suotojai labai aktyviai šia teise naudojosi 
ir nerašė paprastai 1 2 3 4 5, kas būtų 
patvirtinę partijų sudarytų sąrašų pirmu
mo eilę. Konservatorių sąraše rinkėjų pa
geidavimu pirmosios dvi vietos buvo su
keistos: pirmuoju partijos buvo išstatytas 
V. Landsbergis, antruoju - A. Kubilius. 
Bet po rinkimų pirmuoju tapo A Kubi
lius, antruoju - V. Landsbergis. Tai paro
do tam tikrą Tėvynės sąjungą remiančių 
balsuotojų savistovumą. Sąjunga nėra 
kurio nors vado šešėlyje - ji galėtų veikti 
ir su kitais patriotiškais vadais.

rezultatai
Ketvirtoje vietoje liko Tėvynės sąjun

ga, gavusi 9 mandatus. Kitų partijų sąra
šai nepasiekė 5% ribos. Valstiečių parti
jos atstovai Seime bus 4, tačiau visi buvo 
išrinkti vienmandatėse rinkimų apygar
dose. Į Seimą pateko 3 patys save iškėlę 
kandidatai. Tai verslininkas Viktor Us- 
paskich (Kėdainiuose gavęs 71% rinkėjų 
balsų), ekonomistas Julius Veselka ir 
centristas Kęstutis Glaveckas. Po 2 at
stovus Seime turės Centro sąjunga, Lie
tuvos Lenkų rinkiminė akcija ir Krikšč. 
demokratų partija. Po 1 atstovą Seime 
bus iš Lietuvos Laisvės sąjungos -Vytau
tas Šustauskas, Nuosaikiųjų konserva
torių sąjungos - Gediminas Vagnorius, 
Krikšč. demokratų sąjungos - Kazys 
Bobelis, “Jaunosios Lietuvos”, Naujųjų 
tautininkų ir Politinių kalinių sąjungos - 
Stanislovas Buškevičius, ir Moderniųjų 
krikšč. demokratų sąjungos - Algirdas 
Kašėta. Naujasis Seimas susirenka se
kančią savaitę. Iki tol pareigas toliau eina 
savo kadenciją bebaigiąs Seimas ir 
Vyriausybė.

Lietuvos vėliava vėl plevėsuoja

Dalis Lietuvos paralimpiečių, trenerių, vadovų bei sydnėjiškių prie pakeltos Lietuvos 
vėliavos paralimpinių žaidynių kaimelyje. Nuotr. Dalios Donielicnės

Šeštadienį (spalio 14) XI-jų paralim
pinių žaidynių kaimelyje iškilmingai 
iškelta ir Lietuvos vėliava.

16 vai. 15 min. vėliavų kalnelyje prasi
dėjusioje ceremonijoje taip pat dalyvavo 
Alžyro, Laoso ir Libano delegacijos.

Prieš pradėdamas iškilmes, joms va
dovavęs Paralimpinio kaimelio vicemeras 
(pats paralimpietis invalido vežimėlyje) 
Peter Trotter pirmiausia pasveikino sve
čius -Lietuvos generalinį garbės konsulą 
Viktorą Šliterį ir Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirmininką Vytautą Donielą.

Keturių šalių misijų vadovus į sceną 
palydėjo Australijos ginkluotųjų pajėgų 
atstovai, nešini lentelėmis su valstybių 
pavadinimais. Užrašą “Lithuania” laikė 
nedidukė jūrų pėstininke. Neregys Liba
no misijos šefas laikėsi už savo vedlio 
alkūnės.

Po kaimelio vicemero sveikinimo ir

Lietuvos įvykių apžvalga
Algimantas Kabaila

“Naujosios politikos” sutartis
Vilnius, spalio 13 d.' (ELTA). Valdan

čiąją daugumą formuojančios “Naujosios 
politikos” jėgos ketvirtadienio vėlyvą va
karą pasirašė koalicijos sutartį. Sutarties 
pasirašymas įvyko Lietuvos liberalų są
jungos (LLS - Pakso) būstinėje Vilniuje. 
Dokumentą pasirašė LLS, Naujosios 
sąjungos (NS, socialliberalų - Paulausko), 
Centro sąjungos ir Moderniųjų krikščio
nių demokratų sąjungos vadovai.

NS informacinio centro vadovė Nijolė 
Steiblicnė sakė, kad ši sutartis - “taipoli
tinis aktas, reglamentuojantis koalicijos 
bendrus principus, teises ir įsipareigojimus, 
susijusius su įstatymų vykdomąja ir leidžia
mąja valdžiomis”. Sutartyje įtvirtinta, kad 
Vyriausybės vadovo pareigos atitenka 
LI25 (Paksui), Seimo pirmininko - social
liberalams (Paulauskui).

Pasak LLS pirmininko pavaduotojo 
Artūro Zuoko, sutartyje numatyta, kad 
koalicijos partnerių dalyvavimas valstybės 
valdymo institucijose nustatomas propor
cingai Seimo rinkimuose gautiems man- 

linkėjimų sėkmės Sydnėjaus paralimpia- 
doje. susirinkusieji turėjo keturis kartus 
atsistoti ir išklausyti iš įrašo grojamų ke
turių šalių himnų (nė vienam jų, neišski
riant nė lietuvių, balsu niekas nepritarė), 
kol .Australijos armijos ir karo aviacijos 
atstovai (vyras ir mergina) kėlė vėliavas.

Misijos apdovanotos aborigenų rankų 
darbo tradiciniu padėklu.

Po ceremonijos koncertavo Turra- 
murros (Sydney) vidurinės mokyklos 
moksleivių pučiamųjų instrumentų 
orkestras.

Po koncerto prie lietuvių ir kitų šalių 
atstovų priėję australų kariai, lakūnai ir 
jūreiviai spaudė jiems rankas, sveikino 
atvykus į žaidynes, linkėjo sėkmės, drau
ge fotografavosi.

Po to kaimelio valgykloje paralim- 
piečiai trumpai pabendravo su Sydnėjaus 
lietuviais. Rita Baltušytė

datams ir pagal atskirą priedą, kuris bus 
parengtas vėliau. Sutartyje taip pat įtvir
tinama pagarba koalicijos partnerių ver
tybėms ir programinėms nuostatoms, ko
legialumas bei atviras dalijimasis infor
macija apie valstybės reikalus.

A Zuokas teigė, kad dėl priedo, ku
riuo bus nustatytas pasidalijimas ministrų 
postais, tebėra deramasi. “Dar visko ne
same detalizavę, bet nemanome, kad ne
susitarsime”, - sakė A Zuokas. Jo teigi
mu, planuojama, kad liberalams teks 7 
port-feliai, tarp kurių - Ūkio, Finansų, 
Krašto apsaugos ir Susiekimo ministerijos.

Pasak A. Zuoko, socialliberalai kon
troliuos 6 ministerijas - Vidaus reikalų, 
prie kurios bus prijungta Valdymo re
formų ir savivaldybių ministerija, Užsie
nio reikalų, Švietimo ir mokslo, Aplinkos, 
Socialinių reikalų ir darbo, Sveikatos 
apsaugos. A Zuoko teigimu, planuoja
ma, kad ateityje Sveikatos apsaugos ir 
Socialinių reikalų ir darbo ministerijos 
bus sujungtos.

Nukelta į 2 psL
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Kodėl įstoti j NATO? 
Red.: Girdėti, kad iš Krašto apsaugos vice
ministro pareigų atsistatydino ir į JA V su
grįžta buvęs JAV pulkininkas Romas 
Kilikauskas. Spausdiname ištraukas iš jo 
atsakymų, duotų prieš kelias dienas 
dienraščiui “Dienovidis”.

Lietuvai svarbu Įstoti j NATO, nes ši 
organizacija gali mums suteikti patiki
miausią, efektyviausią ir pigiausią nacio
nalinio saugumo garantiją. NATO veikia 
jau 50 metų, šiai organizacijai priklauso 
700 mln. gyventojų, jos kariuomenę suda
ro virš 3 mln. karių. O Lietuva yra maža 
valstybė ir, manau, nerealu galvoti, kad 
galime sukurti tokią kariuomenę, kuri 
viena pati galėtų sustabdyti bet kokį po
tencialų priešą.

Antras dalykas - narystė NATO ska
tintų Lietuvos ekonomikos atkūrimą ir 
plėtojimą. Kiekvienas rimtas verslininkas 
yra pasirengęs savo pinigus investuoti į 
tą kraštą, kuris yra stabilus ir saugus. Be 
NATO narystės solidiems Vakarų inves
tuotojams tikrai nebūsime patrauklūs.

Reikia objektyviai žiūrėti j krašto gy
nybos kainą. Žmonės kalba, kad išlaikyti 
kariuomenę ir įstoti į NATO yra labai 
brangu. NATO iš mūsų nereikalauja jo
kių mokesčių, o tik to, kad Lietuvos ka
riuomenė būtų pasirengusi dirbti pagal 
Vakarų standartus. Tai reiškia, kad mūsų 
kariškiai privalo išmokti anglų kalbą, kad 
mūsų ginklai būtų pritaikyti prie bendro 
NATO kalibro, kad mūsų ryšių sistema 
turėtų tokius pat dažnius, tokią pat įran
gą, kuri veikia visose NATO valstybėse. 
Mūsų biudžetas skiriamas Lictuyos.ka- 
riuomenės kūrimui, o ne NATO būstinei.

Vienintelė partija, kuri aiškiai pasisa
kė prieš NATO narystę, yra Lietuvos rusų 
sąjunga. Kitos kairiosios jėgos kalba, kad 
jos remia NATO narystę, bet jų veiksmai 
rodo ką kita. Tai kelia didžiausią rūpestį. 
Pažvelkime į p. Artūrą Paulauską, kuris 
savo rinkėjus tikina, jog yra už NATO, 
bet rinko parašus, kas iš krašto apsaugos 
biudžeto būtų atimta 147 mln. litų. Jeigu 
Seimas būtų priėmęs šitą siūlymą, esu tik
ras, kad būtų buvus sužlugdyta Lietuvos 
kariuomenė ir Lietuvos galimybė įstoti į 
NATO. Be to, jis antroje savo rinkiminio 
sąrašo vietoje įrašė Lietuvoje gerai žino
mą NATO priešininką, Vilniaus universi
teto rektorių Rolandą Pavilionį. Tai tas 
pats žmogus, kuris JAV lietuvius, mums 
daug padedančius NATO narystės klausi
mais, išvadino parsidavėliais ir dvigubo
mis prostitutėmis. Visos ambasados pa
žįsta šį asmenį, žino, kokia jo reputacija. 

Lietuvos jvykių apžvalga
Atkelta iš Ipsl

Modernieji krikščionys demokratai ir 
centristai gaus ne mažiau kaip po du 
viceministrų postus. Jų atsakomybės 
sritys bus nustatomos pagal kandidatų 
tinkamumą premjerui ir dalykines savy
bes. Penktadienį koalicijos vadovai susi
tiks su Prezidentu Valdu Adamkumi.

Pasak A Zuoko, koalicijos partneriai 
tikisi, kad Prezidentas dar šią savaitę 
suteiks LLS pirmininkui Rolandui Paksui 
įgaliojimus formuoti Vyriausybę. R. Fak
sas yra oficialus koalicijos kandidatas į 
premjero pareigas, NS lyderis Artūras 
Paulauskas - į Seimo pirmininko postą.

A. Vidžiūno komentaras
Vilnius, spalio 13 d. (ELTA). Seimo 

Pirmininko pirmasis pavaduotojas kon
servatorius Arvydas Vidžiūnas teigiamai 
vertina pasirašytą “Naujosios politikos” 
bloko koalicijos sutartį. Eltai jis sakė, kad 
konservatorių ir Lietuvos tikslas yra tai, 
kad ateinanti Vyriausybė būtų stabili.

A Vidžiūnas pastebėjo, kad be koa
licijos dokumentų, be tam tikrų pareigų

Mūsų Pastogė Nr. 42, 2000.10.23, psl. 2

Kokį signalą Lietuva siųs NATO valsty
bėms, jeigu šis žmogus dalyvaus naujoje 
Vyriausybėje ar Seime? PLB parašė laišką 
į VU, kad rektorių atleistų iš pareigų, nes 
negali remti VU, kol bus šis rektorius.

Y ra ir kitų partijų, kurios labai neaiš
kiai pasisako NATO narystės klausimu. 
Jos už, bet NATO atseit per brangu, gal 
reikėtų palaukti, nėra grėsmės ir t.t. To
kie absurdiški teiginiai tik parodo, kad 
šių partijų nariai ieško priežasčių šį klau
simą pastumti į šoną. Ir p. ABrazauskas 
pasisako už NATO, bet aiškiai nepasako, 
kad rems mūsų šalies ir kariuomenės pa
sirengimą kad 2002 būtume pakviesti į 
NATO...

Jei klausytum, ką kairieji politikai kal
bėjo prieš rinkimus apie Lietuvą, many
tum, kad žmonės joje tūkstančiais miršta 
iš bado. Taip, yra vargingai gyvenančių, 
yra pensininkų. Bet dar nėra nė vieno 
nepavalgiusio ar neapsirengusio. O pa
žiūrėkim į mūsų didžiuosius miestus, į 
statistiką, kuri rodo, jog per trejus metus 
Lietuvoje automobilių padaugėjo nuo 
800 000 iki 1.2 milijono. Tai vis per tą 
“badmetį” žmonės nusipirko apie 400 000 
lengvųjų mašinų. Kitas rodiklis - mobi
liojo ryšio telefonai. Šiandien Lietuvoje 
jų užregistruota 350 000. “Avialinijų” ka
sose bilietai į lėktuvus būna parduoti jau 
prieš mėnesį. Žmonės, kurie neblogai gy
vena, turi tiesiog fiziologinį poreikį turėti 
vis daugiau...

Šiuo metu Lietuvos gynybos pajėgose 
tarnauja 9 800 sausumos karių, 12 000 
savanorių, 820 - oro pajėgose, 560 - karo 
laivyne, yra 36 000 rezervas. Iš 2 000 
Lietuvos karininkų daugiau kaip pusė 
karo mokslus baigė Vakaruose. Ruklos 
mokomajame pulke, Kauno puskarinin
kių mokykloje ir Vilniaus karo akade
mijoje mokymas vyksta pagal Vakarų 
standartus.

Neseniai “Kauno diena” mus apkal
tino, kad daromas karininkų “valymas”, 
atseit paleidžiami į atsargą sovietų ka
riuomenėje tarnavę karininkai. Liūdna, 
kad žurnalistai neįsigilino j esmę. Kari
ninkų ir eilinių kariškių santykis prieš 
porą metų Lietuvoje,buvo 1:1. Tai negir
dėta pasaulyje! Buvo numatyti 9 generolų 
etatai, 115 pulkininkų, 244 pulkininkų 
leitenantų, 572 majorų etatai. Sumažinus 
etatus iki normalaus santykio 1:5, liko 2 
generolai, 29 pulkininkai, 107 pulkininkai 
leitenantai, 366 majorai, kurie visi yra 
tarnavę sovietų kariuomenėje (bet taip 
pat baigę mokslus ir Vakaruose). Tai ne 
kariuomenės “valymas”, o reforma. Kaip 
kariuomenė apginkluojama pagal NATO 
standartus - atskira tema...

ir funkcijų pasiskirstymo niekur koali
cinės Vyriausybės nedirba. Kalbėdamas 
apie busimosios Vyriausybės ir koalicijos 
trapumą, A Vidžiūnas norėtų tikėti, kad 
dokumentu ir parašais sutvirtintas tekstas 
“reglamentuoja busimąją valdžią ir spren
dimai bus daromi labai rimti“.

Į naująjį Seimą išrinktas A Vidžiūnas 
sakė esąs šiek tiek nustebęs, kad cen
tristai mėgino išsireikalauti daug postų, 
nors tai, pasak jo, jų vidaus koalicijos 
reikalas. A Vidžiūnas norėtų, kad atei
nanti koalicija bent metus ar pusantrų 
metų stengtųsi daryti nepopuliarius, bet 
reikalingus sprendimus. “Jeigu jiems 
pavyktų remiantis šiais dokumentais su
tvarkyti “Sodrą”, įteisinti vairuotojų civi
linės atsakomybės draudimą, priimti kitus 
nepopuliarius įstatymus, o ne vien kalbėti 
apie mokesčių lengvatas, dėl kurių dabar 
tariamasi, tuomet ši koalicija ir mūsų pa
ramą turėtų”, - pažymėjo A Vidžiūnas. 
Socialdemokratinės koalicijos viltys

Vilnius, spalio 13 d. (ELTA). Social
demokratinė koalicija žada būti kons
truktyvia opozicija Seime, tačiau kartu

Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

♦ Spalio 10 d. mirė 84 metų amžiaus 
Sitima Bandaranaike, Šri Lankos prez. 
Chandrika Kumaratunga motina, kuri 
prieš mėnesį laiko buvo atsistatydinusi iš 
Šri Lankos ministrės pirmininkės pareigų 
sutrikus sveikatai. Ji išgarsėjo 1960 metais 
kaip pirmoji moteris išrinkta ministre 
pirmininke. Iki 1977 m. pakartotinai per
rinkta šioms pereigoms, ji vėl sugrįžo į šį 
postą 1994 m., kai jos dukra išrinkta Šri 
Lankos prezidente.
♦ Jugoslavijoje vienas po kito iškrapš- 
tomi iš pareigų buvusio prez. S. Milosevič 
bendraminčiai, įsitvirtinę Jugoslavijos ir 
Serbijos vyriausybėse. Spalio 10 d. atsista
tydino Jugoslavijos federalinis min. pirm. 
Momir Bulatovič bei policijai ir saugumui 
vadovavęs vidaus reikalų ministras Vlajko 
Stojilkovič. Spalio 16 d. naujasis prez. 
Vojislav Koštunica, grasindamas masinė
mis gyventojų demostracijomis, išgavo so
cialistų sutikimą gruodžio 23 d. parlamen
to rinkimams bei svarbiųjų ministrų port
felių pasidalinimą su opozicija.
♦ Palestiniečių riaušės tebesitęsia, nors 
nuo guminių kulkų žuvo bent šimtas ak
menimis svaidančių riaušininkų. Įsi
karščiavo ir žydų ekstremistai, užpuldi- 
nėję palestiniečių bendruomenes Izrae
lyje: Nazarete, Tiberias, Jeruzalėje, Tel 
Avive ir kitur.
♦ Spalio 12 d. du uniformuoti Izraelio 
kareiviai paklydę kryžkelėje įvažiavo į 
palestiniečių kontroliuojamą Ramallah 
miestą į šiaurę nuo Jeruzalės. Palestiniečių 
policijos sulaikyti ir nugabenti į savo 
būstinę, jie buvo nužudyti į būstinę įsiver- 
žusios palestiniečių minios, jų kūnai išnie
kinti. Izraelis ėmėsi sankcijų. Po oficialaus 

nepraranda vilties dėl plataus pasitikė
jimo Vyriausybės, kuriai vadovautų Al
girdas Brazauskas, sudarymo. Anot vieno 
iš socialdemokratinės koalicijos lyderių 
Česlovo Juršėno, noras matyti A. Bra
zauską kaip premjerą grįstas politiniais 
skaičiavimais, tačiau apie jų detales 
kalbėti nenorėjo.

“Aš turiu vilčių, kad Prezidentas įvertins 
tai, jog rinkėjai, balsuodami už mūsų 
koaliciją, pirmiausia buvo už A. Brazauską 
kaip premjerą, būtent jis galėtų sudaryti 
tinkamiausią šiam laikui Vyriausybę”, - 
sakė Č. Juršėnas. Pasak jo, kol Prezi
dentas Valdas Adamkus oficialiai nepasi
rinko premjero kandidadatūros, į pirmą 
posėdį dar nebuvo susirinkęs naujasis 
Seimas, neatsistatydinusi Andriaus Ku
biliaus Vyriausybė, socialdemokratinė 
koalicija dar turi šiek tiek laiko veikti.

“Mes turime svarų žmonių mandatą ir 
jo pagrindu turim veikti iki paskutinio 
momento”, - sakė Č. Juršėnas. Jeigu so
cialdemokratinės koalicijos viltys dėl 
plataus pasitikėjimo Vyriausybės nepasi
teisintų, tuomet 50 vietų Seime turinti 
frakcija žada būti konstruktyvia opozicija, 
remti tas Vyriausybės programos nuos
tatas ir tuos sprendimus, kurie bus nau
dingi Lietuvai, ir priešintis, anot Č.Jur- 
šėno, tolesniam konservatorizmo - libe
ralizmo diegimui. Č. Juršėnas Eltai taip 
pat atmetė gandus esą jo kandidatūra bus 
keliama į Seimo Pirmininko postą, o ją 
remti žada ir konservatoriai.

Centristai patys į viceministrų 
postus siūlytis neketina

Vilnius, spalio 13 d. (ELTA). Cen
tristai ne patys siūlys, o iš koalicijos 
partnerių lauks pasiūlymų dėl Sąjungos 
žmonių paskyrimo viceministrais nau
jojoje Vyriausybėje.

“Buvo mūsų prašyta, kad mes patys 
pasiūlytume savo žmones į viceministrus. 
Kad būtų visiškai švaru ir aišku, mes dabar, 
palauksime koaliciją sudarančių partijų 

įspėjimo, Izraelio malūnsparniai rake
tomis apšaudė Ramallah policijos būstinę 
ir tenykščių Arafato įstaigą bei būstinę 
Gazoje. Palestiniečiai gi iš kalėjimų pa
leido visus kalintus Hamas ekstremistus. 
Abiejų pusių ekstremistai reikalauja 
atviro karo.
♦ Spalio 12 d. Adeno uoste Jemene du 
savižudžiai musulmonų teroristai susprog
dino savo laivelį priplaukę prie ameri
kiečių naikintojo USS Cole šono. Laivo 
šone prie pat vandens pramušta didžiulė 
skylė, žuvo 17 amerikiečių karo jūrininkų, 
jų tarpe dvi moterys, daug sužeistų. Laivą 
pasisekė išgelbėti nuo nuskendimo. Ven
giant tolimesnių užpuolimų, amerikiečių 
karo laivams įsakyta išplaukti iš arabų 
kraštų uostų.
♦ Spalio 13 d. teroristai įmetė bombą į 
Britanijos ambasados kiemą Adene. 
Bomba sužalojo generatorių, bet žmonių 
aukų išvengta.
♦ Spalio 15 d. Libano musulmonų eks
tremistų organizacija Hezbollah paskel
bė, kad pagrobė dar vieną įkaitą - Izraelio 
pulkininką. Izraelio pranešimu, tai buvęs 
atsargos karininkas, verslininkas, kuris 
pagrobimo metu lankėsi Šveicarijoje vers
lo reikalais.
♦ Spalio 16 d. Egipte, Sharm el Sheikh 
vietovėje prie Raudonosios jūros, prasidė
jo viršūnių konferencija, ieškant galimy
bių pašalinti karo grėsmę. Konferencijos 
šeimininkas - Hosni Mubarak, Egipto 
prezidentas. Pasitarimuose dalyvauja JAV 
prez. Bill Clinton, Palestinos prez. Yasser 
Arafat, Izraelio min. pirm. Ehud Barak, 
Jordano karalius Abdullah II bei J T 
generalinis sekretorius Kofi Aiman.

pasiūlymų dalyvauti tam ar kitam žmogui, 
tame ar kitame viceministro poste", - 
penktadienį po pokalbio su Prezidentu 
Valdu Adamkumi sakė apie atsistaty
dinimą jau pareiškęs Centro sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozolas.

Ir jis, ir kartu su juo pas šalies vadovą 
apsilankęs centristas Gintaras Šileikis 
žurnalistus patikino, kad konkrečios 
kandidatūros dar nėra aptarinėjamos. 
Pasak G.Šileikio, kol kas tik vyksta 
diskusijos dėl principų ir kriterijų, kuriais 
reikės vadovautis kalbant labai konkre
čiai dėl kiekvienos pareigybės.

Penktadienį R. Ozolas paneigė neofi
cialias versijas, jog rinkimuose fiasko 
patyrę centristai pretenduoja į aukštus 
postus, ir pripažino koalicijos lyderių - 
liberalų ir socialliberalų prioritetą for
muojant naująją Vyriausybę. “Ar gali 
pasitikėjimo neturinti partija pretenduoti į 
ministro postą?”, - retoriškai klausė jis 
pažymėdamas, kad jokiu būdu žmonėms 
bus nedraudžiama dalyvauti bet kokios 
valstybinės institucijos veikloje. “Būtą 
baisus politinis egoizmas atsisakinėti 
šitokio dalyvavimo arba vengimas atsa
komybės”, - teigia R.Ozolas.

Atsistatydino Krašto apsaugos 
vicemininstras

Pagal patikimus šaltinius, iš pareigų 
atsistatydino Krašto apsaugos vicemi
nistras pulkininkas Romas Kilikauskas. 
Jis yra Amerikos lietuvis, kuris grįžo į 
Lietuvą padėti krašto gynybos pajėgoms 
ruoštis NATO narystei. Šią savaitę jis 
išvyksta į JAV. R. Kilikauskas 37 metus 
tarnavo JAV karinėse pajėgose, daugiau
sia JAV Aviacijos pajėgų žvalgybos aka
demijoje. Iš JAV karinių pajėgų jis išėjo 
pulkininko laipsniu. 1992-1995 jis dirbo 
JAV Ambasados Vilniuje konsultantu. 
1997-1998 Lietuvos Vidaus reikalų vice
ministru, gi nuo 1999 rugsėjo mėnesio 
Lietuvos Krašto apsaugos viceministru.

(žn interview su R. Kiiikausku šio nr. psl 2.)
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Lietuvos baleto naujas žingsnis
Birželio 10-11 dienomis Vilniuje įvyko 

dviejų vienaveiksmių baletų - Sergejaus 
Prokofjevo “Kontrastai” ir Igorio Stra- 
vinskio “Šventasis pavasaris” (Rite of 
Spring) - premjera pagal žymaus choreo
grafo Xin Peng Wang pastatymą.

Nors baleto pastatymas labai naujo
viškas ir neįprastas, Lietuvos žiūrovai jį 
priėmė labai palankiai. Vienas įtakin
giausių prancūzų šokio žurnalų “Danse” 
savo birželio mėnesio leidinyje labai 
plačiai ir šiltai įvertino šį pastatymą. 
Tekstas su nuotraukomis užėmė net

Iš 27C Sydnėjuje j 11C Vilniuje
Isolda Požclaitė-Davis, AM

Sveiki mieli Australijos lietuviai! 
Malonu Jus visus pasveikinti iš tėvynės 
Lietuvos. Koks čia gražus ruduo! Gel
tonų, rožinių, gelsvų ir rudų tonų varso
mis pasipuošę lapuočiai ryškiai išsiskiria 
tamsiai žaliųjų išdidžiųjų eglių fone. 
Dieną temperatūra pakyla iki 17C, o 
naktį būna įvairiai: tik atvažiavus rugsėjo 
19 dieną į Vilnių buvo -2C, o dabar net 
+6C. Girdžiu aplinkinius kalbant, kad 
jau atėjo “ bobų vasara”. Nelabai man 
patinka žodis “boba”. Manjis skamba lyg 
ir sumenkinančiai. Pati galvoju kitaip: 
lietuvės moterys, kur jos bebūtų, yra tas 
ramstis, ant kurio dažniausiai remiasi 
tautos moralinė stiprybė ir meilė savajam 
kraštui. Kur tik nueinu ar nuvažiuoju, vis 
rodau mūsų “Sodybos” nuotraukas, 
pabrėždama, kad ją sukūrė lietuvės mo
terys. Pamatę nuotraukas, kurias man 
taip mielai paskolino sodybiečiai, daug 
kas negali atsistebėti. “ Sakote, moterys 
sukūrė "Sodybą”? Tai jos čia gražina savo 
aplinką .?”Na, taip, gi matote, kaip mūsų 
energingoji Birutė, nusitvėrusi kastuvą, 
verčia žemę, o ten toliau Danutė, pabai
gusi sodinti gėles ir krūmelius, sėdi prie 
gražiosios magnolijos ir kalbina ją, kad 
dailiaižiedus krautų. O ten, ant seklyčios 
balkono, Olga ragina darbininkes atsi
gaivinti skania arbata ar kava.

Apie “Sodybą” žino šiaurės rytų Lie
tuvoje ir vyskupai, ir mokytojai, ir visi 
malonūs Švietimo skyrių vairuotojai. 
Beje, turiu 'Jltms mažą staigmeną. Prie 
Panevėžio Lietuvos ūkininkai turi pasi
statę mūsiškius “rotary hoist”. Žinutė 
mane ko ne pritrenkė. O pasirodo, vienas 
nagingas ūkininkas ir vairuotojas nuvyko 
pas dėdę į Melbourną ir, pamatęs tokį 
naudingą prietaisą šeimininkėms, sugrį
žęs namo, tuoj pat jį įtaisė savo žmonai. 
O kai pastaroji pasisakė draugėms, kad 
jai greitai džiūna baltiniai, tai ir kitos 
nedavė savo vyrams ramybės, kol jie 
neįtaisė joms panašius. Mano vairuotojo 
“subūdavota” baltinių džiovyklė nesi
suka, bet sakė, kad jo kaimynas jau pa
sistatė ir besisukančią. Taigi, tegyvuoja 
Australijos ‘rotary hoist’ Lietuvoje!

Jau aplankiau vieną, dvi ir net tris 
provincijos miestų ir kaimų vidurines mo

devynis žurnalo puslapius. O jo viršelyje 
puikavosi Lietuvos baleto žvaigždės.

Sydnėjaus žiūrovai galės pamatyti 
filmą, kurį per premjerą susuko Lietuvos 
radijas ir televizija (LRT). Filmas bus 
rodomas sekmadienį, spalio 29 d., 1.31) - 
3.00 vai p.p. per didįjį TV Sydnėjaus 
Lietuvių Klube.

Maloniai kviečiame apsilankyti, pasi
žiūrėti filmą ir tuo pačiu paremti Lietuvos 
baletą, kuris šių metų gruodžio 2 dieną 
švęs 75 metų jubiliejų.

Praėjusį birželį lankydamasi Lietu
voje, Lietuvos Ba
leto Bičiulių vyk
dančioji direktorė 
Ramona Ratas- 
Zakarevičienė iš 
Australijoje su
rinktų paramos 
lėšų 3000 litų 
įteikė Lietuvos 
baletui, $A200 - 
Klaipėdos univer
siteto Menų fakul
tetui ir $A200 - 
Vilniaus baleto 
mokyklai.
Dėkojame kiek
vienam, kuris pri-

Lietuvos baleto meno vadovė Tatjana Sedunova priima 3000 litų sidėjo prie šios 
paramą iš Ramonos Ratas-Zakarevičienės. paramos. R.R-Z.

kytos ir gimnazijas: Šiauliuose, Kužiuose, 
kur mano pusbrolis kun.Vladas Požėla 
klebonavo iki mirties, Žeimelyje ir netoli 
jo esantį Steigvilių kaimą - mano tėvo 
gimtinę, Panevėžyje, Pasvalyje, Biržuose, 
Rokiškyje ir Utenoje. Visur palikau kon
krečią paramą Lietuvos moksleiviams, 
mokytojams ir mokykloms paaukotą 
dosnių Šydnėjaus ir Melboumo rėmėjų: 
“Sodybos” gyventojų - p.p. Montvidų, 
Vaitkų, Liūgų ir Kabailų; dr Valentinos 
Barkuvienės, Josonia Palaitis, Lecka 
Krauccvičiūtės-Gruzdeff, Vlado Meškė
no, J. ir J. Janavičių; Aleksandros Vingie
nės, Viktorijos Vitkūnienės, Melbourno 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos, 
Vidos Vaitiekūnienės ir ištikimo Lietuvos 
moksleivių bičiulio Kazimiero Butkaus. 
Nors dažniausiai esu tik gerų žinių pa
siuntinys ir paramos perdavėja, tačiau 
Švietimo skyrių darbuotojų ir mokyklų 
vadovybių man rodomas dėkingumas 
tiesiog jaudina. O kaip ta pagalba yra 
reikalinga! Mes tiesiog neįsivaizduojame, 
kokių gabių ir nepasiturinčių moksleivių 
yra tėvynėje. Mokosi labai gerai, surink
dami 9.5 / 10 balų, t.y. surinkti taškai 
mokslo metų bėgyje, o apie tolimesnes 
studijas negali ir pagalvoti, nes reikia juk 
ne į vieną fakultetą paduoti priėmimo 
prašymą, bet į ketos, o visur reikia su
mokėti įstojamąjį mokestį. Vietos univer
sitetų fakultetuose yra perpildytos. Ne
pasiturintiems moksleiviams mažai šansų 
būti priimtiems į nemokamas vietas. Jų 
yra perdėm mažai. Apie šią problemą jau 
esu rašiusi “Mūsų Pastogėje”. Kas mane 
pažįsta, tai'žino, kad nelabai kam 
pavykstą man'akis “ūžmuilinti”. Viską 
tikrinu pati. Dėka Lietuvos moksleivių 
rėmėjų Australijoje, yra ne tik šelpiami 
socialiai remtini mokiniai, bet ir anglų 
kalbos konkursuose dalyvauja iš aštuonių 
skirtingų miestų ir jų rajonų 12-tokai, ku
rie nesimoko anglų kalbos sustiprintu 
lygiu. Kiekvienam miestui ir rajonui 
paskirta 250 Australijos dolerių konkurso 
premijoms. Premijų dydis: 100 dolerių 
pirmajam prizininkui, 80 - antrajam ir 
70 - trečiajam Mokytojai džiaugiasi ir 
mane tikina, kad tokie konkursai yra gera 
paskata mokiniams stropiau mokytis 
svetimų kalbų. Norėjau dar pridurti, kad 
mokytojų darbas dabar itin sunkus dėl

Gerbiamieji Lietuvos Baleto Bičiulių Draugijos nariai,
Viešosios įstaigos “Baleto fondas” vardu nuoširdžiai dėkojame Jūsų draugijos 

vykdančiajai direktorei p. Ramonai Ratas - Zakarevičienei, o jos asmenyje Jums 
visiems, nuolat besirūpinantiems ir padedantiems Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro baleto trupei.

Jau ne sykį esame gavę Jūsų pagalbą. Štai ir šių metų birželio mėn. 27 d. p. 
Ramona Ratas, kaip paramą nuo FLB, įteikė mūsų baleto trupei 750 USD. Ši 
parama ypač reikšminga šiais metais, kai gruodžio mėn. pradžioje Lietuvos 
baletas švęs 75 metų jubiliejų.

Jūsų surinkti pinigai bus prasmingai panaudoti rengiant jubiliejinį baleto 
vakarą. Jo metu tarp kitų mūsų baleto trupės rėmėjų maloniai paskelbsime ir 
Jūsų draugiją, kaip nuolat besirūpinančią visokia pagalba Lietuvos baletui.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame FLB už pastangas puoselėti Lietuvos meną.
Su nuoširdžiausia pagarba,

Tatjana Sedunova,
“Baleto fondas” direktorė ir Lietuvos nacionalinės 
operos ir baleto teatro baleto trupės meno vadovė

profiliuojamų programų. Kiekvieną 
dalyką galima mokytis skirtingu profiliu 
gimnazijos paskutinėse klasėse, t.y. 3-oje 
ir 4-oje klasėse, ir mokslas trunka 4-rius 
metus ( gimnazijose yra 4-rios klasės -1, 
2, 3 ir 4, kurios atitinka 9, 10, 11 ir 12 
klases vidurinėje mokykloje). Mokiniai 
priimami į 1-mąją gimnazijos klasę iš 
vidurinių, kurios yra 12-metės (ir dešimt
mečių mokyklų). Jose profiliavimas vyks
ta 11 ir 12 klasėse. Kuo skiriasi progra
mos nuo bendrųjų? Profiliuotose progra
mose yra trys kursai: bendrasis, tikslinis 
(gabiems matematikams) ir išplėstinis, 
norintiems labiau pagilinti žinias. Tai 
reiškia, kad mokinys gali mokytis mate
matikos pagal bendrąjį kursą, o pavyz
džiui, anglų kalbos pagal išplėstinį. 11- 
12 klasėse (arba 3-4) reikia mokytis dau

Mažųjų klasė lietuviškoje mokykloje Vilniaus krašte, kur daugumoje mokyklų 
vyrauja lenkų kalba. Nuotrauką prisiuntė dr. Arvydas Šeškevičius, kuris jau keleri 
metai Australijos lietuviams padeda paremti Vilnijos lietuviškuosius mokslo židinius.

Nuotraukoje matomiems klasėje sėdintiems mokinukams buvo perduota 
“lauktuvių” iš “Parama Lietuvai” fondo

giau nei dešimt dalykų, jų tarpe ir infor
matikos ( kompiuterio mokslo), kuriai 
skirta dvi savaitinės pamokos. Egzami
nus reikia laikyti iš penkių dalykų, jų tar
pe ir privalomą lietuvių kalbą.

Daug kur buvau, daug teko pamatyti, 
ne tik gamtos grožį, bet ir žmonių skurdą 
ir tą nepaprastą pakilimą, kurį sukėlė 
Lietuvos sportininkai, laimėję du aukso 
ir tris bronzos medalius Sydnėjaus Olim
piadoje. Man net dukrelė skambino tris 
kartus iš Mėlynųjų Kalnų, norėdama 
pradžiuginti žinute apie Lietuvos krep
šininkų laimėjimą prieš Australijos 
komandą. Apie kitus įvykius ir apsilan
kymus pietvakarių Lietuvos mokyklose 
gal kitą kartą. O dabar likite sveiki, mieli 
Australijos lietuviai!

□
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Partizanų kovos kino juostoje
Rasa Pakalnienė

Vilnius, specialiai “Mūsų Pastogei”

Pirmą sykį Lietuvoje kuriamas vaidy
binis filmas apie pokario metų rezisten
ciją. Kino juosta, kurią kuria žinomas 
teatro ir kino režisierius Jonas Vaitkus, 
pasakoja apie legendinį partizaną Juozą 
Daumantą-Lukšą.

Vieną vasaros pabaigos pavakarę 40 
kilometrų nuo Vilniaus esančiame Pabra
dės poligone griaudėjo sprogimai. Keliu
ku judėjo sunkvežimiai, kuriuose sėdėjo 
sovietine uniforma apsirengę kariai. Prie 
miško stoviniavo būrelis ginkluotų vyrų. 
Dar viena sprogimų banga užgulė ausis. Į 
apniukusį dangų šovė vandens ir žemės 
grumstų fontanas, kilo išgąsdintų paukš
čių būriai. "Stop... Ačiū vyrai. Nufilma
vome", - raminamai nuskambėjo balsas. 
Ant automobilio stogo su kino kamera 
įsitaisęs operatorius Algimantas Miku- 
tėnas objektyvą vis dar buvo "nutaikęs" į 
kariškus sunkvežimius. Taip tądien buvo 
filmuojamas epizodas pirmo Lietuvos 
istorijoje vaidybinio filmo apie pokario 
metus.

Nuo minties kurti filmą apie partizanų 
kovas iki idėjos realizavimo praėjo ketveri 
metai. Lietuvos kino ratai dėl lėšų trūku
mo sukasi sunkiai, buvo sunku gauti pi
nigų net ir tokiam Lietuvos istorijai reikš
mingam filmui statyti. "Išeitį rasti pavyko 
ir reikalai pajudėjo iš vietos", - pasakojo 
kino juostos direktorius Armantas Smai
lys. Filmui reikia 2 milijonų litų. Lietuvos 
kultūros ministerija skyrė 600 000 litų. 
Lietuvos televizija padeda technika, 
didelę paramą suteikia kariuomenė - 
paslaugomis, transportu, ginkluote ir kt. 
Filmo kūrimą parėmė JAV ir Autralijoje 
gyvenantys lietuvių išeiviai.

Kino juosta apie pokario kovas

Karaliaučiaus krašto kurortai
Red. Karaliaučiaus (vok. Koenigsberg, 
dabar rusiškai Kaliningrad) kraštas pa
traukia vis didesnį ne tik vokiečių, bet ir 
lietuvių dėmesį. Kraštas garsėja ir kitokiais 
aspektais, o jo dabartinį gubernatorių Va
karų spauda jau įtraukė į dešimties tur
tingiausių rusų sąrašą. Kaip tas kraštas 
atrodo ten apsilankiusiam lietuviui turis
tui - aprašo “Mūsų Pastogės"bendradarbis 
dr. Kazys Strolys iš Baisogalos.

Jūros išsiilgę nors ir ne itin turtingi 
lietuviai jau ne pirmus metus ieško naujų 
vietų atostogoms, nes daugumai viduti
niokų Palangos kurortas neįkandamas. 
Sako jo kainos jau prilygo Adrijos pa
krantės ar Krymo kurortų kainoms. Ma
žesnes pajamas turintys tautiečiai pradėjo 
dairytis Kaliningrado srities. Dar pernai 
ėmę sklisti gandai, jog rusiškieji kurortai 
pritrenkia pigumu, šįmet padarė savo. 
Čia poilsiauti galima dviejuose beveik 
lygiaverčiuose kurortuose prie Baltijos 
jūros - Zelcnograde (buvęs vok. Kranz) 
ir Svietlogorske (buvęs vok. Rauschen).

Važiuojant savu automobiliu grei
čiausia pateksi į šį kraštą per Klaipėdą ir 
Kuršių neriją. Čia pasienyje nerasi va
žiuojančių pirkti pigaus rusiško benzino: 
kelionė iki degalinės tolima ir dar Lie
tuvos ir Rusijos pareigūnams tenka mo
kėti Kuršių nerijos ekologinį mokestį. 
Pravažiavus 100 km. Kuršių miškais, 
atsiveria Kaliningrado krašto peizažas. 
Pirmieji krašto vaizdai, namai ir žmonės 
kuo nors neišsiskiria. Tačiau jau pirmas 
sutiktas eismo inspektorius paliko nekokį 
įspūdį. Už menką eismo taisyklių pa
žeidimą jaunas pareigūnas išreikalavo 
sumokėti penkis dolerius, o kvitą išdavė 
20 rublių, tad jam iš tos “operacijos” liko 
120 rublių. Ir kitur milicininkai žvelgė pro
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pavadinta "Vienui vieni". Filmo pagrindas 
- J.Daumanto knyga "Partizanai". "Dau- 
manto-Lukšos asmenybė įsimintina tuo, 
kad jis Lietuvoje kovojo, o užsienyje buvo 
partizanų atstovas - taigi, matė tiek šią, tiek 
aną pusę. Šis žmogus vardan pareigos, mei
lės Tėvynei paaukojo viską", - teigė A. 
Smailys. Pasak jo, Lietuvoje buvo nema
žai šeimų, iš kurių visi sūnūs išėjo kariauti 
su okupantais. Iš penkių Lukšų šeimos 
sūnų gyvas liko vienas - Antanas. Beje, 
filme jo sūnus Kęstutis vaidina savo dėdę 
Jurgį. Antanas Lukša labai domisi, kaip 
sekasi kurti filmą. Šis pabalusių plaukų, 
tačiau giedrų, jaunatviškų akių žmogus 
sakė: "Filmas šiuo metu ypač reikalingas 
Lietuvai. Jis svarbus mūsų jaunimui - pa
skatins jį mylėti Tėvynę".

Rugpjūčio mėnesį Pabradės poligone 
buvo nufilmuotas 200-asis filmo "Vienui 
vieni" vienetas. Ta proga buvo surengta 
nedidelė šventė filmavimo grupei ir sve
čiams. Pažiūrėti, kaip kuriama kino juosta 
j Pabradę atvažiavo buvę partizanai, žur
nalistai, Lietuvos televizijos vadovai. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Lietuvoje Gabrielis Žemkalnis, į filmavi
mo vietą poligone važiavęs karišku sunk
vežimiu, tvirtino, kad pamatyti savo aki
mis labai įdomu. Pagrindinius vaidmenis, 
J. Daumanto-Lukšos ir jo žmonos Nijolės, 
kuria aktoriai Saulius Balandis ir Brigita 
Bublytė. S.Balandis, paklaustas, kaip se
kasi, tik santūriai šypsojosi. Pagrindinių 
ir epizodinių vaidmenų filme - per šimtą. 
Kuriant kino juostą dalyvauja apie 400 
žmonių. Daug rūpesčių turi projekto va
dovas Vytautas Vilimas, jis dėjo daug pas
tangų, kad sumanymas kino kalboje pa
pasakoti apie Lietuvos pokario kovas 
būtų realizuotas.

Kino juostoje "Vienui vieni" filmuojasi 
pora šimtų karių. Tai daryti jiems įdomu 

šalį buku žvilgsniu ir nesistengė aiškiau 
atsakyti į klausimus. Lietuvos policinin
kai yra mandagesni. .

Zclcnogrado miestelis Kuršių nerijos 
gale vis daugiau sulaukia poilsiautojų ne 
tik iš Kaliningrado, Maskvos, Peterburgo, 
Lietuvos, bet ir iš Vokietijos. Iš autobuso 
išlipančius lietuvius vietiniai vaikigaliai 
bandė sveikinti vokiškai, o pro šalį ėjęs 
svyruojantis miestelio gyventojas atvy
kusio autobuso keleivių pasiteiravo, kaip 
oras Vokietijoje. Vakariečiai paprastai 
savo kelionę kaip tik ir pradeda Kalinin
grado srities kurortuose, kol pasiekia Ni
dą arba Juodkrantę. 'Ibn užsieniečiai užsi
būna ilgiau. Dauguma Zelenogrado po
ilsio namų užpildyta jau visai vasarai.

Zelenogrado pajūrio ilga išasfaltuota, 
paaukštinta krantinė tinkama vakari
niams pasivaikščiojimams, saulės palydė
jimui. Norint pasinerti į bangas, reikia 
kiek paeiti į miestelio pakraštį. Atvyks
tantys lietuviai prisipažįsta, jog labiausiai 
jiems čia trūksta kopų. Vietoje jų čia stovi 
“naujųjų rusų” vilos bei apšiurusios kavi
nukės. Taip pat prabangūs kotedžai, 
kuriuose apsigyvena iš Maskvos atvyks
tantys poilsiautojai. Pavienėse trobelėse 
nebrangiai galima išsinuomoti kamba
rius. Masiškai lietuvių apgyvendinta 
sanatorija stovi 50 metrų nuo kranto. Ta
čiau poilsiautojai skundėsi itin prastomis 
gyvenimo sąlygomis. “Gyvename mišriai, 
vyrai su moterimis. Naktimis šmirinėja 
tarakonai, netgi pelės", - piktinosi viena 
poilsiautoja.

Svietlogorsko miestas įsikūręs ant pie
tinės Baltijos stataus kranto už 40 km nuo 
Kaliningrado. Mieste ir dabar yra Lenino 
gatvė, Tarybų (Sovietskij) bulvaras. Ta
čiau dauguma rusų automobilių - jau iš 
vakarų Europos, padėvėti. Kaliningra
diečiai į kurortą savaitgaliais pasimaudyti 

ir naudinga - filmavimo aukštelėje jie 
mokomi tų pačių dalykų, kaip ir ka
riuomenėje. Besiruošdami filmavimui 
jauni kariai išmoksta partizaninio karo 
gudrybių, kurias jiems aiškina pražilę 
buvę partizanai. Pagrindiniai aktoriai taip 
pat treniruojasi, bėga kliūčių ruožus ir kt. 
Jie turi būti stiprūs, vikrūs, mokėti nau
dotis ginklu - tokie, kokie buvo Lietuvos 
pokario kovotojai. Filmo kūrėjams pata
rimais padeda kariuomenės vadai. Pasak 
filmo režisieriaus J.Vaitkaus, be armijos 
pagalbos filmo kūrimas sunkiai judėtų į 
priekį.

a.a. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė.
Spalio 8 d., Seimo rinkimų dieną buvo 

palaidota kelias dienas prieš tai Vilniuje 
netikėtai mirusi Nijolė Gaškaitė-Žemai
tienė. Tuo metu jai buvo 64 metai.

A. a. Nijolė buvo viena žymiausių is
torikų, tiriančių lietuvišką rezistenciją 
komunistinės okupacijos metais. Tą 
reikalą ji puikiai suprato. Dar 1955 metų 
rudenį ji kartu su keliais Pandėlio 
vidurinės mokyklos mokiniais sudarė 
grupelę, platinusią lapelius ir išleidusią 
laikraštėlį “Laisvės balsas”. Kaip studen
tai, jie vėliau sukūrė organizaciją “Laisvė 
Lietuvai”, o 1958 metais Vasario 16-osios 
proga iškėlė trispalves Kaune ir Vilniuje. 
Bet sambūrį išaiškino KGB ir jau liepos 
pabaigoje Nijolė Gaškaitė buvo nuteista 
septyneriems metams kalėjimo.

Lietuvai atsistačius, a.a. Nijolė su ne
paprasta energija metėsi į istorinį darbą 
- pasipriešinimo komunizmui dokumen
taciją ir analizę. Ji buvo viena iš “Laisvės 
kovų archyvo” (dabarvirš 20 tomų) redak
torių, o vėliau intensyviai dirbo Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyri
mų Centre. Ši institucija, kaip gerai ži
noma, kaupia ir sistematizuoja dokumen
tinę medžiagą, redaguoja žurnalą “Ge

dažniau važiuoja elektriniais traukiniais 
ir autobusais. Iki Baltijos jūros tenka leis
tis apie 20 metrų laiptais, arba pasi
naudoti funikulieriumi, keltuvu. Siauroje 
pajūrio juostoje nėra kur pasislėpti nuo 
žvarbesnio vėjo, nes nėra kopų.

Mieste ne be vokiečių pagalbos gra
žiai atnaujinta keletas senų pastatų, juose 
įrengti jaukūs restoranai ir viešbučiai. La
bai daug statybų miesto centre, nesutvar
kytoje žalioje zonoje. Čia pastatyti namai 
jaukūs ir prabangūs. Kas juos stato - 
galima tik spėlioti. Sako vienas iš jų - Ka
liningrado gubernatoriaus, taip pat čia 
yra įtakingų maskviečių vilos. O nuo po
kario laikų gyvenančių senesnių žmonių 
namai gerokai apleisti, nedažyti. Neiš
vaizdūs ir daugiaaukščiai. Pajūryje beveik 
nerenkamos šiukšlės. Tėra pora persi
rengimo kabinų, tad pasikeisti šlapiądra- 
bužį tenka pasislėpus už medžio. Vyrams 
tai paprasčiau, o moterims... Bet už tai 
nėra jokių kurorto mokesčių.

Maisto produktai parduotuvėse kai
nuoja beveik tiek pat kaip Lietuvoje. 
Tačiau degtinė per pus pigesnė ir ją par
duoda be laiko apribojimų. Alus nedaug 
ką pigesnis. Parduotuvės neprivatizuotos, 
tad pardavėjos, kaip ir nuo seno priimta, 
neskuba aptarnauti pirkėjų. Tik suvenyrų 
pardavėjai dirba pagal patentus. Ginta
rinių dirbinių pasirinkimas moterims be 
galo gausus. Gintariniai karoliai kainuoja 
nuo 15 iki 40 litų.

Mano nuostabai, miesto sanatorijos 
rugpjūčio antroje pusėje buvo pilnos ir, 
atvykus be išankstinio užsakymo, sunku 
būtų įsikurti, nebent pas gyventojus. At
rodo, jog dauguma gyventojų turi pastovų 
darbą čia arba Kaliningrade ir iš to šiaip 
taip pragyvena. Apleistoje autobusų 
stotelėje (net tualeto nėra) kabojo vos du 
skelbimai apie laukiamus poilsiautojus. 
Akcininkų valdomoje sanatorijoje “Jan- 
tarj” (“Gintaras”) tvarka nebloga, kokių

Nors filme rodomos pokario kovos, 
J.Vaitkus tikino, kad holivudiškų efektų 
nebus. "Darome santūriai, asketiškai", - 
sakė režisierius. Svarbiausia, anot jo, iš
ryškinti savijautą, vidinę būseną žmonių, 
dalyvavusių pasipriešinimo kovose. Pasak 
J. Vaitkaus, reikšminga, kad kino juostoje 
pasakojama apie tai, kas ilgą laiką buvo 
slepiama, apie ką niekas nedrįso kalbėti. 
"Baimė buvo įsišaknijusi nuo motinos įsčių. 
Dauguma Lietuvos žmonių apie tai, kas 
vyko pokario laikotarpiu, sužinojo tik šaliai 
atgavus Nepriklausomybę. Kiekviena tauta 
turi teisę į savo istoriją", - tvirtino režisierius.

nocidas ir 
rezistencija” 
(jau 7 tomai) 
ir yra išlei
dusi apie 40 
knygų bei 
mokslinių 
studijų apie 
tremtį ir re
zistenciją.

A.a. Ni
jolė per sa
vo trumpą 
laisvės de
šimtmetį Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

išspausdino gal apie šimtą straipsnių, o 
jos didysis darbas yra istorinis veikalas 
“Pasipriešinimo istorija: 1944-1953 
metai”. Paprašyta, a.a. Nijolė buvo davusi 
ir tris ilgus straipsnius “Mūsų Pastogei” 
apie KGB archyvus, minėtą Tyrimų centrą 
irtt.

Patriotinės Lietuvos atmintyje a.a. 
Nijolė liks viena iš šviesiausių ir darbš
čiausių šio dešimtmečio asmenybių.

Ilsėkis išsiilgtoje ramybėje!
Vytautas Doniela

nors nepatogumų neteko patirti. Penkių 
dienų kelialapis kainuoja 1850 rublių, 2 
savaičių - virš 4000 rublių (vieną litą ban
kas maino į 7 rublius). Už tai priklauso 
trikartinis maitinimas, kai kurie medi
cininiai tyrimai, organizmo valymas, gy
dytojo paskirta sauna, masažas. Už papil
domą mokestį galima naudotis gydomo
siomis voniomis. Dauguma sanatorijos 
gyventojų - vietiniai rusai. Peterburgo 
svečiai sakė, kad geriau jau važiuoti j 
Juodosios jūros kurortus, ten šilčiau, o 
traukinio bilietų kaina mažai skiriasi. 
Reikia tik bilietus įsigyti iš anksto, nes 
sezono metu traukiniai labai apkrauti. 
Lėktuvų bilietai labai pabrangę ir eiliniai 
žmonės jais jau neskraido.

Atlyginimai ir pensijos Rusijoje gana 
kuklūs. Sanatorijos masažuotoja gauna 
mėnesinės algos 700 rublių (apie 100 litų) 
ir už rytinę mankštą - dar 340. Iš pokal
bių su pažįstamais paaiškėjo, kad Peter
burge dirbantis docentas per mėnesį gau
na 1200 rublių, o kai išeis į pensiją gaus 
500. Tad jam būtina turėti daržą bent 
daliai maisto produktų išsiauginti (tačiau 
jis paprastai toli). Kitaip pensininkui, jei 
nepadės vaikai, paprasčiausia neįmano
ma išgyventi. Mėsą jie valgo tik per 
šventes. Žinoma, dėl to jie keikia valdžią, 
vagis (oligarchus), išvogusius Rusijos 
turtus, ir yra tvirtai įsitikinę, kad Gorba
čiovo “pcrestrojka” Rusijai sukūrė tik 
blogį. Jie mano, jog komunistai Rusijos 
ekonomiką tvarkė neblogai.

Gaila, kad šios vasaros prasti orai ma
žai pabėrė saulės spindulių, tad pagulėti 
prie jūros beveik neteko. Bet už tai van
duo šiltas ir maudytis buvo gera. Manau 
verta nuvažiuoti į šio krašto kurortus - 
saulė ir Baltija ta pati, kaip ir Palangoje, 
o šurmulio ir triukšmo čia daug mažiau, 
išlaidų - taip pat.

Dr. Kazys STROLYS,
Baisogala, 2000
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įW|g Žiliūtės kampelis
Krosnis, krūtinė ir kraitis

Sukrovėm malkas, plytas, siuntinį - tai sudėliojom daiktus vieną ant kito. Jeigu 
visas kambarys paskirtas daiktų sukrovimui ir pardavimui, turim krautuve.

Sovietmečiu paplito žodis “parduotuvė”. Eiti į “krautuvę” nebuvo jokios prasmės, 
jeigu tenai tau nieko neparduos, o be to “parduoti” buvo daug plačiau pritaikomas 
žodis: juk parduoti galima ir darbo jėgą, ir brolį partizaną, ir Tėvynę... Antra vertus, 
krautuvė buvo ideologiškai neparankus žodis su savo dariniu krautuvininkas, kuris 
reiškė “krautuvės savininką”.

Daugybė sukrautų daiktų yra krūva, akmenų krūva yra krūsnis (apie Dusetas). 
Šalia krūvos yra ir kliūtis - aukštas status krantas, ir krūtis - irgi šioks toks kalnelis. 
Pakriūtė gali būti status upės krantas ir kūno dalis po moters krūtim. Vieta, kur yra 
krūtys - krūtinė.

Kepimo krosnis būdavo sukrauta iš akmenų. O taip pat ir rūkykla, kuri vadinosi 
kliautis. Naujesni žodžiai yra krovinys, krovikas ir krūvis, kuris dabar vartojamas ir 
perkeltine prasme: “nepakeliamas darbo krūvis”.

Kad krūtys kartais bėgant kruta, tai grynas garsų sutapimas. Tų žodžių kilmė jokios 
giminystės nerodo.

Kitas, visai negiminingas žodis - kraitis. Mergaitės, prieš ištekėdamos, kraiteli 
krauna. Dainoje labai gražiai skamba, bet žodžiai nesigiminiuoja. Modernesniais laikais 
kraitį kraudavo j “skryneles”, bet seniau kraudavo į kubilus - kraičkubilius, o dar 
seniau - ikraites - pintines, iš vytelių pintus krepšius. Tad kraičvežiai tas kraites ir 
veždavo pas jaunikius.

Ii REDAKCIJOS PAŠTO

Lietuvoje po žaidimų ir rinkimų...

Gerb. Redakcija,
“M.P.” nr. 40 p. Janina Malijauskienė 

rašo, kad “pastaruoju metu M. P. pasirodė 
keletas rašinių... (kuriuose) gausu absur
diškų žodžių bei išsireiškimų...” Tbrbūt 
kiekvieno laikraščio skaitytojai pagei
dauja, kad spaudoje pateikti teiginiai būtų 
konkretūs, patikrinti, ir kad kritika ne
prasižengtų įstatymams. Tačiau p. Janina

Gerbiama Redakcija,
Skaitydamas “Mūsų Pastogės” nr. 40 

stebėjausi, kad p. Janina Malijauskienė 
gali taip iš aukšto atmesti kai kurių 
tautiečių rašinius. Juos net pavadina "li
gonio kliedesiais". Gerai, kad ji nemini 
pavardžių, nes reikalas galėtų atsidurti 
kitur. Turbūt mes visi kartais vienas su 
kitu nesutariame, man irgi kartais ne
patinka kai kurių skaitytojų (dažnai ir 
ponios Malijauskienės) mintys, bet ką jau 
padarysi. Pažiūros ir rašinių tonas atspin
di žmogaus charakterį, o charakterį

Gerb. Redakcija,
Užbaigęs savanoriškus patarnavimus 

“Talkos” nariams, dabar jau beveik 3 mė
nesiai savanoriauju Lietuvių Klube, 
Bankstownc. Norėčiau pasidalinti įspū
džiais apie Klubo veiklos eigą, apie sava
norio pareigas. Taigi, siekiu sugundyti 
vieną kitą sydnėjiškį stoti savanorių eilėn.

Iš vienos pusės geriau, kad Olimpia
dos metu Klubo patarnavimų reikalavi
mai buvo minimalūs. Jei jie būtų didesni, 
kaip pavyzdžiui sekmadieniais, spalio 8 
ar ypač 15 dienomis, tai esantiems sava
noriams našta būtų buvusi per didelė.

Gerbiami Klubo lankytojai, atrodo, 
kad Jūs įsivaizduojate, jog tie asmenys, 
stovį už baro ir jums patarnaujantys, yra 
apmokami tarnautojai. Man dabar susi
daro toks įspūdis iš jūsų nepasitenkinimo 
ar pykčio, kai nesate tučtuojau aptar
nauti. Noriu paaiškinti, kad tie asmenys 
yra pasišventę jums patarnauti dėl to, kad 
Klubas išsilaikytų bei dar ilgai gyvuotų, 
ir kad mes, sydnėjiškiai, dar galėtume 
naudotis šiais puikiais Lietuvių Namais. 
Savanoriai yra tokie žmonės, kurie algų 
negauna. Tad jeigu vienas iš jų jums 
pasiūlys stoti už baro jo vietoje, nenu
stebkite, o taip ir padarykite.

Man, 70-mečiui, persiorientuojant iš 
finansinių skaičiavimų į bačkų ridenimą, 
butelių papildymą lentynose, gėrimų 
užsakymų priėmimą ir jų sudėjimą šaldy
tuve, tiesiog atsivėrė kitas pasaulis. Po 
tokio darbo kelias dienas nesinori net 

Malijauskienė nepasakė, KAS, KUR ir 
KADA ją supykino ar užgavo. Tokio 
pagrindo nesuteikus, jos pačios kritika 
gali būti prilyginta lengvabūdiškiems 
“plepalams”.

Australai panašiose situacijose sakytų: 
“Put up or shut up.”

Vincas Bakaitis

nelabai pakeisi.
Poniai Malijauskienei atrodo, kad 

“Mūsų Pastogė” pablogėjo. O man atro
do priešingai: pirmą pusmetį “M.P.” re
dakcija turėjo problemų sų kompiuteriu, 
gal ir kitokių problemų, bet dabar “M.P.” 
lapų dėstymas yra tvarkingas, beveik be 
korektūros klaidų. Straipsnių irgi yra 
neblogų ir įdomių. Aš net sveikinu p. 
Dalią Donielienę, kuri “Mūsų Pastogę” 
tvarkė taip gražiai per paskutinius tris 
mėnesius ar panašiai. Su pagarba,

J. Rinkus

išeiti pasivaikščioti.
Užtikrinu, kad jei jūs turite rūpestėlių 

dėl savo pilvo augimo, tai toks sava
noriškas pusdienis Klube tikrai padės. 
Galvojate, tai viskas? Oi ne! Klubo maši
nerija mane tiesiog pritrenkė. Niekad 
negalvojau, kad Klubas tai lyg mažas gar
laivis: kranų kranelių, vamzdžių vamzde
lių, visokiausių dujų cilindrų... Ir štai vi
sus juos reikia išmokti atsukti, užsukti, 
nuimti, uždėti, pridėti, valyti ir prižiūrėti 
įvairiausias skales, kad kas neužstrigtų, 
nesprogtų. Didžiuojuosi, kad jau nesivar
žyčiau prašytis garvežio mašinisto padė
jėjo darbui.

Mielas skaitytojau, galvojate, kad jau 
viskas? Oi ne! O kur dar vakarykščių 
apyvartos pinigų skaičiavimas, o kur 4-5 
gėrimų teisingas pinigų apskaičiavimas ir 
užregistravimas. Ką jau bekalbėti apie 
tinkamos grąžos atidavimą. O kur profe
sionalus alaus ar kitokių gėrimų šinkavi- 
mas. Pagaliau reikia teisingai išmokėti 
pokerio mašinų laimėjimus ir mašiną vėl 
paruošti tolimesniam lošimui. Prie viso 
to reikia nepamiršti šypsotis, būti malo
niu nariams ir svečiams, ką jau bekalbėti 
apie gerbiamus Klubo direktorius.

Užbaigsiu šį laišką, mieli Klubo nariai, 
sakydamas, kad ne samojiečiai išlaiko 
Klubą, o tie jums tiesiog nepastebimi 
Klubo savanoriai. Pagalvokite, artėja Lie
tuvių Dienos Sydnėjuje, tada Klubas bus 
tikrai pilnas svečių. Ateikite, prisidėkite 
prie savanorių. Vytenis Šliogeris

Viktoras Baltutis

Paskutinis pergalės riksmas, medaliai, 
kylančios vėliavos ir himnai...

Sportininkai po virš dviejų savaičių 
trukusių įtemptų varžybų įsilieja į pa
grindinį Sydnėjaus stadioną... Žaidimai 
baigėsi. Lietuviai grįžta į namus su me
daliais. Tauta už tai sumoka 3.9 mln. litų, 
ąžuolų vainikais, ir Kauno Laisvės alėjoje 
byra krautuvių vitrinos: lietuviškasis jau
nimas taip "švenčia" sportines pergales.

Kaime prasideda daržovių derliaus 
nuėmimas. Sausas ruduo. Nelijo jau virš 
mėnesio. Reikia lietaus, pinigų ir naujos 
valdžios, rašo Lietuvos spauda.

Spalio 8-tosios vėlyva naktis. Trykšta 
šampanas, sveikinimai laimėtojams! 
Baigiami skaičiuoti virš 56% Tautos 
balsai. Laimėjo A. Brazausko socialde
mokratinė koalicija - 51 mandatas Seime, 
Lietuvos liberalų sąjunga (R.Paksas) - 
34, Naujoji sąjunga (A.Paulauskas) - 29, 
Tėvynės sąjunga (V.Landsbergis) - 9, o 
likusius - visa Lietuvos "šunauja".

A Brazauskas plačia šypsena ir pe
čiais apsuptas kolaborantų - V. Andriu
kaičio, K. Prunskienės, Č. Juršėno ir 
ūsuoto ruskio - pilsto šampaną ir laukia 
Prezidento pakvietimo sudaryti naują 
Vyriausybę. Sūkiai ir laimėjimo džiaugs
mas liejasi iki ankstyvo pirmadienio ryto. 
Juk taip ir buvo prognozuota! Tik staiga, 
lyg perkūnas iš giedro dangaus trenkė 
žinia: Prezidentas Valdas Adamkus (da
bar Lietuvoje du prezidentai: A Brazaus
kas ir V. Adamkus. Kažkodėl A Brazaus
kas vis dar vadinamas prezidentu, ir taip 
ne vienam mažiau išprusiusiamžmogeliui 
sunku susigaudyti) pakviečia Lietuvos 
liberalų sąjungos vadą R. Paksą ir Nau
josios sąjungos lyderį A Paulauską su
daryti naują Vyriausybę. Sakoma, kad

“Tik mamutei nerašykit...”
Red. Spausdiname laiško ištrauką, kurį 
iš Lietuvos gavo viena “M.P. “ skaitytoja 
Sydnėjuje. Kalba buvo taisyta tik minima
liau nes norėta išlaikyti laiško pasakoja
mąjį stilių.

...Pas mus irgi kai kas nutiko. Mano 
Antanėlis šiemet buvo nuvažiavęs į 
Vokietiją, ten padirbo porą mėnesių ir 
parsivarė labai gražią nedidelę mašinytę 
“Toyota Corrolla” 1994 metų laidos. Pra
džioje galvojome ją pasilikti sau, bet 
kadangi nutarėme savo name pakeisti 
visus langus, todėl reikėjo pinigų ir nu
sprendėme, kad geriausiai būtų parduoti 
tą mašiną. Parašė į laikraštį skelbimą, kad 
parduoda mašiną. Paskambino jam toks 
vyras, kuris lyg tai jau pirks mašiną. Ma
no Antanas nuvažiuoja pas tą vyrą į 
susitarimo vietą. Tas vyras (jaunas) sėda 
už vairo, nuvažiuoja į nuošalią gatvę, kur 
mažai žmonių ir sako mano Antanui. 
“Dabar tu sėsk už vairo, nes aš neturiu 
dokumentų, o čia gali policija netoli būti, 
aš nenoriu su ja susitikti”. Tada mano 
Antanas padeda savo portfelį su visais 
dokumentais ir raktais nuo namų ant 
užpakalinės mašinos sėdynės ir išlipa 
sėsti už vairo. Tbo metu tas banditas purpt 
ir nuvažiuoja, palikęs mano Antaną. Tas 
įvyko liepos 26 d.

Po dviejų dienų banditas skambina į 
namus mano Antanui ir sako “atnešk 800 
JAV dolerių ir mašiną mes tau grąži
name”. Jis sutiko, dar nusiderėjo iki 500 
JAV dolerių ir prašė pora dienų palaukti, 
kad galėtų tuos dolerius susiskolinti. 
Aišku, iš karto pranešė policijai. Policija 
atvažiavo pas mus į namus ir laukė su 
aparatūra, kada tie vagys vėl paskambins. 
Jie po dienos paskambino, susitarė kur 
susitikti, o policija viską užrašinėjo ir 

aritmetikoje Valdas susigaudo: 34 ir 29 
yra 63, o brazauskininkų mandatų skai
čius tik 51! Taigi, aiški ir neginčijama 
dauguma. Brazauskininkai triukšmauja ir 
reikalauja teisybės, kurios šiandieninėje 
Lietuvoje nei su žiburiu nerasi. Be to, 
brazauskininkai įrodinėja, kad R. Pakso' 
ir A Paulausko koalicija nepatyrusi ir 
valdymo mokslo teks mokytis Lietuvos 
žmonių sąskaita.

Abi sąjungos (Liberalų ir Naujoji) 
triumfuoja ir kviečia visus į vieningą ir 
bendrą darbą gelbstint Lietuvą nuo pra
žūties. Staiga.prircikė vienybės ir bendro 
darbo, kai prieš rinkimus buvo kalbama 
apie reformas ir "senos" tvarkos pašali
nimą! Juk Lietuva jau kėlėsi iš krizės ir 
atgavo kvapą vien tik Andriaus Kubiliaus 
sumanumo dėka.

Bobų vasara baigiasi ir švino debesys 
neša šaltą šiaurės dvelksmą. Namuose 
pradeda tekėti karštas vanduo. Gatvėse 
žmonės su ilgais paltais ir stačiomis apy
kaklėmis, nors vis dar matosi trumpi sijo
nukai, prakirpti iki juosmens, prime
nantys praėjusią vasarą ir saulėtas dienas.

Kas atsitiks su Lietuvos žygiu į Eu
ropos Sąjungą ir NATO? Ar naujoji 
valdžia ncatsisuks į Rytus? Daug viso
kiausių spėliojimų. Jau skelbiama, kad 
vos tik nelaimėjus prieš "jankius" krep
šinio, dabar tikrai laimėsime prieš naf
tininkus “Williams”. Naujai išrinktieji nei 
kairieji, nei dešinieji - kažkokie rausvieji. 
Žadama mažinti mokesčius ir didinti 
pensijas bei atlyginimus. Nesakoma, iš 
kur bus gaunama biudžetui ekstra pa
jamų. Gal Rytai padės?

Lauksime rinkiminėje kampanijoje 
išakytų pažadų, priesaikų ir šūkių. Vėl 
kyla klausimas, ar išsirinkę be patirties 
(kaip rašoma žiniasklaidoje) vyrus, 
nusipelnėme gyventi geriau?

turėjo tuos vagis sugauti, bet jie nepagavo. 
Man atrodo, kad kai kurie policininkai 
dirba kartu su vagimis.

O mano Antanas ramus, manydamas, 
kad policija jį seka, susitiko su vagimi. Tas 
banditas įsisodino Antaną į taksi, paėmė 
iš jo 500 JAV dolerių,nuvažiuoja į banką. 
Iškeičia dolerius į litus, tada Antaną 
perduoda kitam banditui. Tas kitas 
banditas įsisodina jį į kitą taksi, nuveža į 
mišką. Miške jam atiduoda pasą, teises, 
namų ir mašinos raktus ir sako “cik, ten 
turi būti tavo mašina”. Bet mašinos 
nebuvo, o policija nieko nedarė.

Tai va, kokioje šaly mes gyvename. 
Policijai vagis buvo paduotas beveik į 
rankas, o jinai nesugebėjo jo paimti, per 
policiją ir 500 JAV dolerių praradom. 
Policija turėjo duoti tuos dolerius patys, 
bet jie sakė, kad neturim, patys susi
organizuoki!. Pradžioje labai pergyve
nome, bet dabar nusiraminome, ačiū 
Dievui, kad gyvas liko, nes tie banditai 
galėjo ir užmušti. Policija dar ramina, kad 
atliks tarnybinį tyrimą ir išsiaiškins, ar 
policininkai kalti ir, jei bus kalti, tai 
nubaus. Bet mums nuo to ne lengviau.

Dar banditai grasino telefonu, kad 
nebandytumėm pranešti policijai.

Labai neramūs laikai Lietuvoje. Žmo
nės negali ramiai gyventi, negali palikti 
gatvėje ilgiau kaip 10 minučių geresnių 
mašinų, o daugiausia vagysčių padaroma 
iš butų, kada visi išeina į darbus, vaikai į 
mokyklas arba žmonės išvažiuoja į 
atostogas, į laidotuves ar vestuves. Labai 
dažnai grįžę randa išvogtus butus. Viskas 
dabar atrodo kaip kokiam detektyviniam 
filme. Dingsta ne tik daiktai, bet ir 
žmonės. Jų policija irgi neranda...

Tai tiek naujienų. Aš Jūsų paprašysiu, 
dėde, tik mamutei nerašykit apie tą maši
nos vagystę, nes ji labai pergyventų...
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Paralimpinis kaimelis pasitinka.
Rita Baltušytė

Spalio 11 dieną oficialiai atidarytas 
XI-jų paralimpinių žaidynių kaimelis.

Išvalytuose ir neįgaliųjų patogumui 
pritaikytuose namuose gyvens 125 šalis 
atstovaujantys 4 000 atletų, 2 000 oficialių 
komandų asmenų ir 1 000 aptarnaujančio 
personalo. .

Ne visos šalys naudosis tomis pačio
mis patalpomis, kuriomis Olimpiados 
metu naudojosi jų Tautiniai olimpiniai 
komitetai.

Sydnėjuje prasidedančios iki šiol pa
saulyje didžiausios paralimpinės žaidynės 
pietų pusrutulyje rengiamos pirmą kartą. 
Aštuoniolikoje sporto šakų čia varžysis 
šešių skirtingų neįgalumo kategorijų 
atstovai.

Paralimpinio kaimelio generalinis 
direktorius Maurice Holland, tas pačias 
pareigas vykdęs ir olimpinių žaidynių 
metu, žurnalistams sakė, kad ypatingų 
pertvarkymų spalio 4 dieną uždarytame 
vasaros olimpiados kaimelyje prieš at
vykstant naujiems įnamiams neprireikė. 
Kaimelis neįgaliųjų reikmėms pritaikytas 
jau pradinės statybos metu. Ir Lietuvos 
komandos atstovai pastebėjo prie dau
gelio namų įrengtas rampas invalidų 
vežimėliams. “Pasitenkinome gerai iš
siurbę kambarius ir perkloję lovas. Ben
dras vaizdas pasikeitė atsiradus kito
kioms vėliavoms, plakatams ir kitiems 

ženklams, ”. - sakė M.Holland.
Periodinė spauda ir kiti leidiniai kai

melio gyventojams bus pateikiami taip 
pat audio forma ir Brailio raštu. Nema
tančius atletus valgykloje lydės gidai.

Prie valgyklos bus 24 valandas ati
daryta treniruotėse bei varžybose varto
jamų invalidų vežimėlių saugykla.

Prie Sporto informacijos centro įsi
kūrė klasifikacijos koordinavimo centras. 
Jame iki spalio 16 dienos atletai buvo 
galutinai paskirstyti kategorijomis pagal 
savo negalią.

' Taip pat Paralimpiniame kaimelyje 
veikia invalidų vežimėlių, protezų ir 
ortopedijos remonto centras, kuris aptar
naus visus sportininkus, nepriklausomai 
nuo reikalingo remonto apimties; čia bus 
parduodami prietaisai bei jų atsarginės 
dalys, bus galima pasikrauti baterijas.

Šalia kaimelio esantis Tūkstantmečio 
Parkas paralimpiados metu virs metikų 
treniruočių arena.

Kaimelio teritorijoje įrengta speciali 
aikštelė šunims - neregių vedliams.

Lietuvos paralimpinės komandos 
attache Sydnėjuje yra generalinis garbės 
konsulas Viktoras Šlitcris.

Lietuvos komandai talkins dvi 
savanorės - jau Olimpiados metu triūsu
si Irena Kalėdienė ir Juta Šliterienė.

Viso paralimpiadoje be atlyginimo 
darbuosis pusantro tūkstančio savanorių.

Spalio 18 prasidėjusi Sydnėjaus para-

Dalis lietuvių paralimpiečių ir vietiniai padėjėjai-savanoriai prie Lietuvos delegaci
jai skirto namuko. Nuotr. Algimanto Burneikio

limpiada truks 11 dienų. Aštuoniolikoje 
sporto šakų per tą laiką varžysis 4 000 
atletų iš 125 šalių.

Lietuvos paralimpinio komiteto gene
ralinis sekretorius Sydnėjaus paralim
piados misijos vadovas Vidas Stanke
vičius sakė, kad Lietuvos delegaciją 
sudaro 28 žmonės, 17 jų - atletai.

Trečią kartą paralimpinėse žaidynėse 
dalyvaujanti Lietuvos komanda iki šiol 

gausiausia (Barcelonoje 4 žmonės iško
vojo 7 medalius, Atlantoje 9 lietuviai gavo 
11 medalių). Net 8 sportininkai iš devy
nių, atstovavusių Lietuvą Atlantoje, 
kovos ir Sydnėjuje. Komandą smarkiai 
išplėtė pirmą kartą į ją įtraukti 5 golbolo 
(goal ball, aklųjų riedulio) žaidėjai, per
nai pasaulio pirmenybėse užėmę 3 vietą.

V.Stankevičiaus nuomone, lietuviai 
gali iškovoti šešis-aštuonis medalius.

OLIMPINIAI UŽKULISIAI
Marytė Marcinkevičiūtė, “Sporto”spec, korespondentė

Gal turės atostogų?
Lietuvos Respublikos generalinio 

konsulo Australijoje Viktoro Šliterio 
Olimpiados dienomis buvo beviltiška 
ieškoti namie. Telefono ragelį nuolat 
keldavo žmona Juta, kuri vėliau juokau
dama sakė, jog tomis dienomis ji atliko 
konsulo sekretorės pareigas. Savanoriais 
lietuvių štabe dirbo Jutos ir Viktoro Šli- 
terių vaikai Daina ir Viktoriukas, o per 
Paralimpinės žaidynes, kurios Sydnėjuje 
prasidėjo spalio 17 d., generalinis kon
sulas buvo “pakeltas pareigose” - tapo 
mūsų olimpinis attache, štabe savanore 
dirbs jo žmona Juta. Olimpiados dieno
mis generalinis konsulas daug laiko 
praleido su Prezidentu Valdu Adamkumi.

Prieš išvykdama į namus, per Lie
tuvos olimpiečių palydas Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose pakalbinau generalinį 
konsulą.

Kas iš Lietuvos sportininkų Jus la
biausiai nudžiugino?

Abu olimpiniai čempionai, medali
ninkai. Po krepšininkų pralaimėjimo 
Amerikai net ašara ištryško, buvo labai 
sunku, namie negalėjau ilgai užmigti.

Antanai, ar nepavargai?
Atsisveikindama to paklausiau Anta

no Laukaičio, kuris tą dieną su Kristina 
ir Algiu Dičiūnais rengėsi vykti į susi
tikimą su mūsų rėmėjais Wollongonge.

“Nuovargis buvo didelis. Kai išsi
nuomavome kotedžą, sienos buvo tuš
čios. Kaip tiems naujakuriams reikėjo 
viską pradėti nuo nulio - namą reikėjo 
aprūpinti baldais, lovomis, patalyne, 
indais. Kai viską parūpinome, iki 
Olimpiados čia gyveno mūsų kraštiečiai, 
iš Lietuvos atvykę į Australiją dirbti. 
Penkis jų dėl chuliganizmo pašalinau iš 
šio olimpinio kotedžo, vienas ar du, atro
do, pasodinti j kalėjimą - man net buvo 
pagrasinta, kad kai atvyksiu į Lietuvą, 
gyvas negrįšiu namo. Tačiau dėl to 
perdaug neišgyvenu. Visai kitoks buvo
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Stebėjausi gerais jaunų sportininkų 
pasirodymais. Šešiolikta finišavo ėjike 
Kristina Saltanovič, kuri per Atėnų 
olimpines žaidynes gali finišuoti dar 
greičiau. Jauni ir Lietuvos krepšininkai, 
kurie puikiai žaidė olimpiniame turnyre. 
Tai tikrai ateities komanda, Atėnuose ji 
gali visus “suvalgyti”'.

Ar neįkyrėjo skambučiai naktį?
Ne. Žmonės neapskaičiavo tų devynių 

valandų skirtumo...
Teko girdėti, kad, Veždamas lengva

atlečius savo mašina, patekote j avariją 
ir ją apgadinote?

Šeštą valandą ryto sportininkus vežiau 
į oro uostą, o vienas jaunuolis važiavo 
degant raudonam signalui. Avarija nedi
delė, Įlenktas tik mašinos šonas - ačiū 
Dievui, sportininkai nenukentėjo.

Kuriose varžybose lankėtės?
Kur tik spėdavau - visose.
Lapkričio mėnesį Viktoras Šliteris 

atvyksta į Lietuvą. Gal tai bus jo atos
togos po atlikto didelio darbo per 
Sydnėjaus olimpines žaidynes?

□

vaizdas, kai į Sydnėjų atvyko Olimpiados 
svečiai. Visur tvarka, drausmė, susiklau
symas. Per visą Olimpiadą buvau kartu 
su Lietuvos olimpiečiais - buvau ne tik 
olimpinis attache, bet ir namo “užvaiz
das”. Tikrai džiaugiuosi, kad bent kiek 
galėjau padėti Lietuvos olimpiečiams. 
Malonu, kad abu mūsų olimpiniai čem
pionai bei dviratininkės prieš pusmetį 
Australijoje rengėsi olimpinėms kovoms, 
aklimatizavosi, susipažino su sporto baze. 
Jie to neslėpė ir sakė, jog tai padėjo dar 
laimėti medalius. Plaukikai į Australiją 
atvyko tiesiog iš Amerikos, nesusipažino 
su kita laiko juosta, klimatu, ir per 
Olimpiadą pasiekė prastesnių rezultatų 
negu namie. Nepaisant to, kad buvo 
sunku, džiaugiuosi ir didžiuojuosi, jog 
padariau truputį gero visai Lietuvos

Pasaulio čempionate - bronza
Prancūzijoje vykstančiame pasaulio 

dviračių sporto čempionate spalio 11 d. 
moterų atskiro starto lenktynėse lietuvė 
Rasa Polikevičiūtė iškovojo bronzos me
dalį. Mūsų sportininkė 25 kilometrus 
nuvažiavo per 34:01.53 min. Pasaulio 
čempione tapo amerikietė Mary Holden 
(33:14.62), kuri Sydnėjaus Olimpiadoje 
buvo antroji. Nuo čempionės R. Polike
vičiūtė atsiliko 46.91 sek. Tad Lietuvos 
dviratininkė kol kas išlaiko tradiciją - iš 
iš pasaulio čempionatų negrįžti be apdo
vanojimų. Kaip žinoma, pernai Veronoje 
(Italija) pasaulio čempione tapo Edita 
Pučinskaitė, o bronzos medalį iškovojo 
Diana Žiliūtė.

Iš kitų Lietuvos dviratininkų asme
ninėse jaunimo (iki 23 metų amžiaus) 35.2 
km atskiro starto lenktynėse Marius Sa
baliauskas finišavo penktas, o Drąsutis 
Stundžia tarp 52 dalyvių užėmė dvide
šimtą vietą.

Jaunių (17-18 metų) merginų 16.1 km 
atskiro starto lenktynėse Lietuvos atstovė 
17-metė Diana Elmentaitė ir Indrė Janu- 
levičiūtė tarp 39 dviratininkių užėmė 
atitinkamai 17-ąją ir 18-ąją vietas.

Lietuvos vyrų ekipa elito varžyboms 

komandai,” - pasakė mūsų olimpinis 
attache.

Po įspūdingų mūsų sportininkų per
galių netilo skambučiai ir Antano bute. 
Skambindavo ne tik Australijos lietuviai, 
bet ir mūsų kraštiečiai iš Lietuvos,-Ame
rikos, Vokietijos. Dažnai mūsų olimpi-> 
niam attache tekdavo keltis ir ketvirtą, 
penktą valandą ryte.

“Skambučių ir anksčiau niekada ne
trūkdavo. Olimpiados dienomis LTOK 
vadovai man siūlė mobiliojo ryšio tele
foną, bet jo atsisakiau, norėjau ramiai 
pažiūrėti rungtynes. Aš džiaugiuosi, kad 
galėjau padėti Lietuvos sportininkams?, 
- sakė Antanas.

Jei Sydnėjuje vėl būtų surengtos olim
pinės žaidynės, ar Antanas Laukaitis 
sutiktų dar kartą būti Lietuvos olimpinis 
atache?

“Attache darbas yra nesunkus, padėti 
neatsisakyčiau, bet namo “užvaizdas”

buvo užregistravusi Raimondą Rumšą, 
Saulių Rušką, Saulių Šarkauską, Liną 
Balčiūną, Artūrą Kasputį ir Raimondą 
Vilčinską. Čempionato išvakarėse paaiš
kėjo, kad dėl ligos į Prancūziją nevažiuos 
A Kasputis.

Iš viso pasaulio čempionate Prancū
zijoje dalyvavo 33 valstybių komandos.

būti nesutikčiau - per tuos pusantrų metų 
ne tik pražilau, bet jeigu Olimpiada būtų 
užsitęsusi dar pusmetį, nuo rūpesčių 
tikriausiai ir plikas būčiau likęs. Tačiau 
kaip bebūtų sunku; Eiė’tuvai aš visada 
padėsiu”, - šakė Antanas.

Prieš išvykdami namo, mūsų olimpie
čiai treneriai, olimpinės misijos vadovai, 
specialistai prie įėjimo į Antano butą ant 
sienos užrašė savo autografus ir palinkė
jimus. Tai - puikaus Antano draugo, 
LTOK viceprezidento Vyto Nėniaus 
idėja. “Dabar tos sienos nedažysiu, 
užtepsiu laku, kad liktų amžinai. Kiti 
kalbina, jog neparduočiau šito namo, jį 
vadina istoriniu. Kol būsiu gyvas, tikrai 
neparduosiu. Lietuvos sportininkams 
noriu palinkėti kuo geriausios kloties ir 
per ateinančias varžybas, tegul Lietuvos 
sportinis jaunimas mokosi iš mūsų 
'olimpiečių ir visas savo jėgas atiduoda 
Lietuvai”, - pasakė Antanas Laukaitis.

1
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Esame dėkingi p. K. Butkui už pado

vanotą lietuvišką literatūrą. Labai džiu
gu, kad mūsų biblioteka po truputį atgyja 
ir vis daugiau yra lankoma narių.

Su įdomumu perskaitęs Vinco Binkio 
atsiliepimą į mano korespondenciją, esu 
nustebintas jo galvosena, tuo labiau, kad 
jis daug metų yra dirbęs Klube atsakin
gose pareigose ir ne vieną kadenciją pir
mininkavęs.

Netiesa, kad jei priklausai lietuviškai 
organizacijai, automatiškai tampi Klubo 
nariu. Manau, kad visiems yra žinoma, 
jog norint tapti nariu, reikia atlikti tam 
tikrą procedūrą (pareiškimas su reko
mendacijomis, Klubo direktorių posėdžio 
sprendimas bei nario mokesčio įnašas). 
Prisimena vienas posėdis. Tai buvo pir
mųjų mėnesių laikotarpiu man tapus di
rektoriumi. “Kovo” valdžios atstovai atė
jo prašyti Klubo pinigų. Pono Binkio ka
dencijos metu buvo norėta “Kovą” ir 
Klubą suvienyti. Deja, prašymas advoka
tų paruošti dokumentaciją stebino teisi
ninkus, nes neįmanoma susijungti su 
organizacija, kuri šiame krašte neegzis
tuoja. Dabartinė “Kovo” valdyba, kiek 
žinau, bando savo klubą inkorporuoti.

Šiuo metu turime 382 narius, neskai
tant 119, kurie nėra susimokėję nario mo
kesčio ir galbūt šiais metais bus išbraukti 
iš sąrašų. Dėl tos priežasties, laikas nuo 
laiko, aš bandau “aimanuoti” spaudoje. 
Ne vienas yra pasakęs, kad skaito mano 
rišimus, bet vien skaitymo neužtenka. 
Klubą reikia remti. Graudu, kai buvęs il
gametis Klubo direktorius mano, kad 
lietuvis turi lankytis Klube tik organiza
cijų renginių metu. O Jonui, Petrui Lie
tuvių Kluba's* nereikalingas, nes alaus 
bokalą gali išgerti kur nors kitur.

Kyla klausimas, kiek mes turime lie
tuviškų organizacijų ir kiek jos suruošia 
metinių renginių? Pritariu, kad Klubui 
lietuviškos organizacijos yra labai reika
lingos. Tik ar iš tų nedaugelio esančių, 
visos ruošia renginius Klube? Aš Klubo 
vardu jau prieš kurį laiką ištiesiau ranką 
mūsų Parapijos nariams, bet iki šiol susi
tikti taip ir neįstengėme. Mes norime, 
kad ir jie ruoštų renginius mūsų Klube,

Pasiskirstė
š.

bet vis esame kviečiami į parapijos salę. 
O kad ir “Kovo golfas” - neprisimenu, 
kad koks šios grupės subuvimas būtų 
buvęs mūsų Klube.

Praėjusiais finansiniais metais Klubas 
pelno nedavė. Nuostoliai siekė beveik 
$45 000, neskaitant kapitalinių išlaidų. 
Pajamos sumažėjo apie $25 000. Ar čia 
tik nebus to Jono ir Petro dėka.

Kas liečia Lietuvių Dienas, taip ir ne
aišku, ką buvo norima pasakyti, nors 
antgalvė buvo tam skirta.

Na, o klausimas kam Klubas atitektų 
likvidacijos atveju, tai nėra tikslo naiviai 
galvoti. Nėra taip paprasta. Vienintelis 
kelias - mūsų organizacijos turi stengtis 
būti inkorporuotos. Jei jos nėra inkor
poruotos, jos juridiškai neegzistuoja. 
Ypač tokios organizacijos kaip ALB 
Apylinkių Valdybos, kurios, atrodo, bijosi 
mažų metinių išlaidų. O būdamos inkor
poruotos, jos gautų iš įvairių valdžios 
organų reikalui esant nemažai paramos, 
sakysim, kad ir Australijos Lietuvių 
Dienoms.

Dabar dėl samojiečių. Šių metų Klubo 
išlaidos yra $235 922. Argi tas išlaidas 
būtų įmanoma padengti vien iš lietuvių? 
Apie tai vertėtų rimtai pagalvoti.

Labai svarbi yra savanorių pagalba. 
Be jų mes tikrai neišsilaikytumėme, kaip 
ir daugelis kitų mažesnių klubų šioje val
stijoje. "nirime būti dėkingi ne vienam mū
sų savanoriui, kurie diena iš dienos eile 
metų neša tą naštą ir aukoja savo laiką.

Mūsų organizacijoms - mano asme
niškas prašymas pagalvoti, ką jos atneša 
Klubui dolerių ir centų vertėje, nes tik 
nuo jų galbūt priklausys, mūsų ateities 
egzistencija.

O Joneliui ir Petreliui siūlyčiau neiti 
už kampo į kokį kitą klubą, bet dažniau 
užsukti j savo Lietuvių Klubą ir čia pa
bandyti tas. naujas pokerio mašinas, bei 
išlenkti ne vieną taurelę. Kai Klubas turės 
daugiau narių, tai organizacijoms bus 
lengviau ir valdybas išsirinkti. Nepa
mirškime kandidatuoti į Klubo Direkto
ratą. Jau dabar laukiame pareiškimų, nes 
nė vieno iki šiol nesimato. IKI PASIMA
TYMO KLUBE! Algis Bučinskas 

pareigomis
m. rugpjūčio mėn. 27 d. Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos

metiniame susirinkime išrinkta nauja valdyba pasiskirstė pareigomis sekančiai:
1. Julija Lašaitienė - pirmininkė; 2. Tamara Vingilknė - iždininkė; 3. Danutė 

Skorulienė - vicepirmininkė; 4. Aleksandra Storpirštienė - sekretorė; 5. Ona 
Kapočienė - narė ligonių reikalams; 6. Danutė Jancy - narė ūkio reikalams; 7. Nata 
Uutikaitė - narė renginiams; 8. Birutė Vaitkienė - kandidatė.

SLMCGD Valdybos inf.

Tautiečių dėmesiui
“Mūsų Pastogės” redakcijoje jau galima įsigyti Australijos Lietuvių Dienoms skirtų 

marškinėlių su ALD emblema. Yra įvairių dydžių. Kaina $20.
ALD Rengėjų Grupė

Kongreso Uždarymo galius
trečiadienį, 2001 sausio 10 d.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, X-lojo 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 dosing f?alt
San ’fZemo ballroom

Wednesday lOti 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 ofthe 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 andfriends 
to celebrate with us at a lovely ball!

Tickets on sale very soon. j

XXI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ
SYDNEY BODO m. gruodžio 2B-31 d. d.

PROGRAMA
Gruodžio 27 d. - trečiadienis

10 vai. Išmaldos: St. Joachims bažnyčioje, kampas John 
SL ir Mills St., Lidcombe.

12 vai XXI ALD atidarymas: Civic Centre Town Hali, < 
Bankstown. Kaina $5.

2.30vaL Sporto šventės atidarymas: Auburn Basketball 
Centre, Church Street, Lidcombe, teL 9646 5343; 
9646 3840. Kaina $5.

7 vai. Literatūros popietė: Lietuvių Klube, 16-18 East 
Terrace, Bankstown. Kaina $10.

7 vai Harbour Cruise: ir kartu laive - jaunimo Susipa
žinimo vakaras.

Gruodžio 28 d. - ketvirtadienis
8.30 vai. ALB Krašto Tarybos suvažiavimas, dalyvių registracija (I-ji diena):

Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
9 vai Sporto varžybos: pastoviai vyks Aubum Basketball Centre, Church Street, 

Lidcombe.
9 vai. Adelaidės Lietuvių Teatro “Vaidila” repeticija: Lietuvių Klube, 16-18 East 

Tbrrace, Bankstown.
12 vai Bendra pirmoji chorų repeticija: Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, 

Bankstown.
2 vak Meno ir Tautodailės parodos atidarymas: Bankstown Arts & Crafts

Building, kampas Olympic Pde & Dale Pdc, Bankstown.
3 vai Jaunųjų Talentų vakaro dalyvių repeticija ir scenos paruošimas Lietuvių

Klube, 16 -18 East Terrace, Bankstown.
4 vai. Mokytojų konferencija: “Kalbos, šokių ir dainų bei tradicijų mokymas”

Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
7 vai. Jaunųjų talentų vakaras: Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.

Gruodžio 29 d. - penktadienis
8 vai. Tautinių šokių repeticija: Whitlam Leisure Centre, Memorial Ave,

Liverpool 2170.
8 vai. Adelaidės Lietuvių Teatro “Vaidila” repeticija, scenos paruošimas:

Lietuvių Klube, 16 18 East Terrace, Bankstown.
9vaL ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (II-ji diena): Lietuvių Klube, 16-18 

East Terrace, Bankstown.
9 vai. Sporto varžybos Auburn Basketball Centre, Church Street, Lidcombe.
2val. Adelaidės Lietuvių Teatro “Vaidila” spektaklis “Mindaugas“, Lietuvių 

Klube, 16-18 East Terrace, Bankstown. Kaina $10.
7 vai Tautinių Šokių Šventė Whitlam Leisure Centre, Memorial Ave, Liverpool

2170. Kaina $20.
Gruodžio 30 d. - šeštadienis .

8 vai Jungtinė chorų repeticija: Parramatta Riverside Theatres, kampas Church
St. ir Market St, Parramatta.

9 vaL ALB Krašto Tarybos suvažiavimas (lll-ji diena ): Lietuvių Klube, 16-18
East Terrace, Bankstown.

9 vai Sporto varžybos: Auburn Basketball Centre, Church St., Lidcombe.
12 vai FLB Lietuvos Baleto Bičiulių popietė: Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, 

Bankstown.
6.30 vai. Dainų Šventė ir XXI AL Dienų uždarymas: Parramatta Riverside Theatres,

kampas Church Street ir Market Street Parramatta. Kaina $20.
Gruodžio 31 d. - sekmadienis

9 vai Baigiamosios rungtynės, apdovanojimai, Sporto Šventės uždarymas: 
Aubum Basketball Centre, Church Street, Lidcombe.

8 vai Naujųjų Metų balius: Emporium Function Centre, kampas South Terrace 
ir West Terrace Bankstown. Kainos: jaunimui iki 18 metų-$45, pensinin
kams - $75, visiems kitiems - $80.

Vaikams iki 12 metų įėjimas į visus renginius nemokamas. Prašome atkreipti 
dėmesį į vaikų priežiūros klausimą (Child care) Naujųjų Metų baliaus metu ir pranešti 
rengėjoms, jeigu būtų pageidaujama tokia tarnyba.

Pastaba: jeigu dar bus nežymių pakeitimų, paskelbsime spaudoje.
Jadvyga Dambrauskienė,

XXI ALD Rengėjų Grupės sekretore

Padėka
Dainininkas SIMAS (Vytautas Babravičius) sėkmingai koncertavo 

Adelaidėje, Melbourne, Canberroje, Sydnėjujc ir Brisbanėjc. Dalis koncertų 
pelno buvo skirta X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui Už tai Kongreso 
Komitetas jam nuoširdžiai dėkoja.

Didelė padėka priklauso ir tiems, kurie koordinavo SIMO koncertus. Tai 
Gaila Dundienė Adelaidėje, Alfa Olšauskas Canberroje, Viktoras ŠHteris ir 
Onutė Kapočienė Sydnėjuje bei Marija Kviklienė Brisbanėje. Ačiū už jūsų 
paramą ir dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie koncertų surengimo.

Taip pat noriu padėkoti tiems, kurie apnakvyndino SIMĄ, būtent: Romui 
Pociui, Rasai ir Edžiui Lipšiams, Rasai ir Mindaugui Mauragiams, Onutei ir 
Algiui Kapočiams bei Marijai ir Vincui Kvikliams. Ačiū Marijai Geštautienei 
ir Gražinai Pranauskicnei už koncertų aprašymus spaudoje, o Pauliui Jokū
baičiui - už interview per radiją.

Be jūsų visų pagalbos koncertai nebūtų įvykę. O koncertai tikrai pasisekė. 
Tai žinome iš žmonių malonių pasisakymų. Nemažai buvo parduota SIMO 
muzikos ir CD juostų.

Atsidėkodama Jaunimo Sąjunga SIMUI padovanojo aborigenų meno 
pavyzdį.

Kongreso rengėjų vardu, Birutė Prašmutaitė
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Pranešimas LBSS-gos nariams
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos nariai kviečiami siūlyti 

kandidatus j Spaudos Sąjungos Komitetą. Nominacijos turi pasiekti Komitetą 
ne vėliau spalio 31 dienos. Nominacijos pateikiamos raštu, su bent dviejų 
Sąjungos narių bei siūlomo kandidato parašais. Komiteto adresas:

R O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Dabartinį Spaudos Sąjungos komitetą sudaro pirmininkas Vytautas 

Patašius, vicepirmininkas Vytautas Doniela, sekretorius Vytenis Šliogeris, 
nariai: Antanas Laukaitis ir Kęstutis Protas.

Pagal Sąjungos įstatus, du dabartinio komiteto nariai V. Patašius ir K. 
Protas turi atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą. Jie gali būti vėl 
renkami į naują komitetą. L. B. Spaudos Sąjungos Valdyba

< ............................................ ......... ' >
Pranešimas Geelongo lietuviams

Š.m spalio 28 dieną (sekmadienį) 1 vai p.p. šaukiamas Geelongo lietuvių sporto 
klubo "Vytis’ visuotinis metinis narių susirinkimas, kuris įvyks I jetuvių Namuose, 
Pėttitt Park, Beauford Avenue, Bell Post I lill. Susirinkimo dienotvarkė:

1) Susirinkimo atidarymas
2) Prezidiumo kvietimas
3) Darbotvarkės papildymai ir tvirtinimai
5) Praėjusio visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas
6) Pranešimai: i) Pirmininko ii) Iždininko
7) Pranešimų diskusijos ir tvirtinimas
8) Klausimai ir sumanymai
9) Susirinkimo uždarymas.
Sportininkų ir narių dalyvavimas būtinas. G.L.S.K. 'VYTIS' Valdyba

Pranešimas Sydnėjaus lietuviams
Artėja Vėlinės ir tradicinis mūsų mirusiųjų prisiminimas. lapkričio 5 d., 

tuoj po lietuviškų pamaldų lietuvių bendruomenės nariai kviečiami atvykti į 
Lietuvių sekcijos kapus Rookwood. Maldas už mirusius angliškai praves lietuvių 
kapelionas Fr. Roger Bellmore SM.

Giminės ir artimieji prašomi aplankyti ir papuošti savo šeimos mirusių kapus. 
Jūsų aukas šv. Mišioms už mirusius priima Parapijos narė Danutė Ankicnė.

Praneša Parapijos Komitetas

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 UŽDARYTA

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

VISI GĖRIMAI TIK PUSE KAINOS

PENKTADIENĮ, SPALIO 27 d. 7.00 vai.

LIETUVOS PARALIMPIEČIŲ
ATSISVEIKINIMO VAKARAS

ĮĖJIMAS, ĮSKAITANT ŠVEDIŠKO STALO VAKARIENĘ, $15
GAUSIU APSILANKYMU PAGERBKIME

LIETUVOS SPORTININKUS

Spalio 29 d. 1.00-230 vai.
LIETUVOS BALETO FILMAI

“ŠVENTASIS PAVASARIS”
(ĮDOMUS NAUJAS PASTATYMAS) ir

“KONTRASTAI”
PAREIŠKIMAI SEKANČIAI KLUBO DIREKTORIŲ KADENCIJAI 

TURI BŪTI PADUOTI IKI lapkričio 1 d. 6.00 vai.
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS LAPKRIČIO 26 d. 2.00 vai.

Pranešimas Canberros lietuviams

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

50th Sporto Šventė Sydney 2000
The organising committee S. L. S. K. KOVAS would like to request all 

sports people throughout Australia to advise their Club Committee of their 
intention to be actively involved in this very special year of celebrating

50 YEARS OF SPORTING COMPETITION WITHIN THE 
LITHUANIAN COMMUNITY IN AUSTRALIA

With the assistance of all States, we hope to make this Šventė one that will 
remembered for many years to come!!! •

We look forward to a record number of participants, especially Junior 
members, to continue our sporting traditions.

Su sportiškais linkėjimais, S. L. S. K. KOVAS

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

Canberros Lietuvių Bendruomenės visuotinis metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 5 dieną, 2 vai. po pietų, Lietuvių Būstinėje, 114 Maitland 
Street, Hackett. Kviečiame visus Canberros bendruomenės narius aktyviai 
dalyvauti. Dienotvarkė:

L Susirinkimo atidarymas;
2. 1999 m. susirinkimo protokolo skaitymas;
4. Valdybos ir Kontrolės Komisijos pranešimai;
5. Diskusijos dėl pranešimų;
6. Valdybos rinkimai;
7. Atstovų į ALB Krašto Tarybos suvažiavimą rinkimai;
8. Klausimai ir sumanymai;
9. Susirinkimo uždarymas.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

SEIMO RINKIMAI
Iš Gen. garbės konsulo Viktoro Šliterio gauti duomenys apie balsavimo rezultatus 

Naujamiesčio apygardoje Nr. 1, kurioje balsuoja ir užsienyje esantys LR piliečiai. 
Statistika apima balsavusius šiuose miestuose: Adelaide - 26, Brisbane - 8, Canberra 
- 6, Perth - 8, Sydney - 43.

Rezultatai iš Mclboumo buvo pasiųsti tiesiog į Vilnių.
Kandidatai apygardoje Nr. 1 gavo:

Juozui KalgOVlli, sveikstančiam po sunkios operacijos ir po jos kilusių 
komplikacijų, kuo greičiau pasveikti linki

K. Ridikienė, A. Mikalauskas, E. ir D. Bartkevičiai,
B. Ropienė, A.Pauliukonienė, A. Marašinskienė. J

Partijų sąrašai gavo balsų:

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. Po pranešimų pasikalbėjimai prie kavutės.

“Talka” Sydnėjaus skyrius )

1. Tautininkų Sąjunga - 6
2. Valstiečių partija - 1
3. Centro sąjunga - 4
4. Lietuvos laisvės lyga - 1
5. Kr. dcm. partija - 14
6. Tėvynės sąjunga (kons.) - 35
7. (Paulausko) Naujoji sąjunga - 7
8. (Pakso) Liberalų sąjunga -11
9. (Brazausko) Socdem. koalic. - 4
11. (Vagnoriaus) Nuosaik. kons. - 2
12. (Bobelio) Kr. dcm. sąjunga - 3
14. Liet, liaudies sąjunga - 1

Neformalūs balsai - 2

Medardas ČOBOTAS - 9
Kristina DARAŠKEVIČIENĖ - 2
Algirdas GRICIUS -15
Giedrė KVIESKIENĖ - 8
Vytautas KVIETKAUSKAS -11
Nijolė OŽELYTĖ - 1
Albertas ŠIMĖNAS - 43
Neformalūs balsai - 2

(Naujamiesčio apygardoje Nr. 1 lai
mėjo Paulausko socialliberalų kandidatas 
Vytautas Kvietkauskas)

“M.P.” inf.

“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 J

Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją pavaduoja Dalia Donielienė.

Dėmesio Melbourno lietuviams !
Nepraleiskite įdomios popietės 1

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

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
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