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Lietuvos įvykių apžvalga
Anskis Reisgys

NATO klausimu
Britų karinės žvalgybos leidinys 

“James Intelligence Review” klausia, ar 
protinga būtų priimti tris Baltijos šalis į 
NATO jau už poros metų. Žurnalas prog
nozuoja, kad realiausia data esanti 2007 
metai. Per tą laiką šios šalys turėtų geriau 
pasiruošti NATO narystei. Taip pat su
švelnėtų Rusijos pasipriešinimas, mano 
žurnalistas.

Kraštai, kurie remia Baltijos šalių įsto
jimą į NATO yra JAV, Islandija, Nor
vegija, Lenkija, Turkija, Danija ir Italija. 
Labiausiai NATO plėtrai priešinasi di
džiosios santarvės šalys: Britanija, Pran
cūzija ir Vokietija. Priežastys esančios 
šios:

a) NATO turi įsitikinti, ar Vengrijos, 
Čekijos ir Lenkijos įsijungimas į Sąjungą 
buvo sėkmingas ir vaisingas;

b) NATO susidedanti iš daugelio šalių 
ir darosi vis sunkiau vadovaujama;

c) Baltijos šalys gal yra per daug 
mažos, kad galėtų būti naudingos NATO;

d) NATO negali visiškai ignoruoti Ru
sijos pasipriešinimo. Rusija dabar esanti 
nepavojinga, ji negrasina, o siūlo savo ap
saugą Baltijos šalims.

Baltijos šalys, išgyvenusios rusų oku
paciją, geriausiai žino, kur jos saugiausiai 
jaučiasi. Jų laimei, abu kandidatai į JAV 
prezidentus: Al Gore ir George Bush be 
išlygų pritaria NATO plėtrai į rytus, pri
imant Lietuvą, Latviją ir Estiją, ir būtent 
jau už poros metų, jei jos tam pasiruo
šusios. Washingtonas žino, kad Rusija 
neįstengs nieko padaryti, kad NATO 
planus sužlugdytų.

Prieš Lietuvos Seimo rinkimus kairio
sios politinės jėgos pasisakydavo, jog 
Lietuva nori tapti NATO nare, bet su są
lyga, kad dėl įstojimo turi būti sušauktas 
referendumas. Be to, socialliberalų vado
vai, ypač Rolandas Pavilionis reikalavo, 
kad Krašto apsaugai skiriamos biudže
tinės lėšos būtų sumažintos. Lietuva yra 
pasižadėjusi, kad už poros metų krašto 
apsaugai bus skiriama 2% BVP. To neiš- 
pildžius, Lietuvos pasirengimas NATO 
narystei atsidurtų kritiškoje padėtyje.

Naujai paskirtas Krašto apsaugos 
min. Linas Linkevičius, kuris atstovavo 
Lietuvą prie NATO ir Europos Sąjungos, 
pareiškė, kad jis tvirtai įsitikinęs, jog skirti 
2% nuo BVP krašto apsaugai yra būtina. 
Kitų NATO narių vidurkis yra virš 2%.

“Mes vieni negalime garantuoti saugu
mo. Mums reikia kolektyvinės saugumo 
sistemos - kitos tiesiog nėra”, - sakė Linas 
Linkevičius ir tęsė: “...ten, kur yra mūsų 
valstybės gyvybiniai interesai, prioritetiniai 
dalykai tokie kaip Lietuvos integracija į 
NATO, mes būsime labai tvirti ir tikėsimės 
paramos iš tarptautinės bendrijos. Rusijos 
nuomonė yra gerbtina, tačiau ne lemianti”.

Šalia saugumo, šalys įstojusios į NATO, 
kaip Vengrija, Čekija ir Lenkija, susilaukė 
kur kas daugiau užsienio investicijų.

Liberalai kalba apie profesionalios 
Lietuvos kariuomenės steigimą. Kaden
ciją baigiantis Krašto apsaugos min. 
Česlovas Stankevičius sako, kad tai 
visiškai nepamatuotas žygis: “Sakyčiau, tai 

visai nesąmonė šiandieninei Lietuvos eko
nominei padėčiai”. Šiandien Lietuvos 
užduotis esanti paruošti kuo didesnį karių 
rezervą ir apginkluoti moderniais ginklais, 
kad reikalui esant Lietuva galėtų efektin
gai prisidėti prie savo krašto ir Europos 
gynybos, o ne tik paraduoti su mažu da
liniu, kaip tai perša liberalai. “Tai prieš 
Lietuvos gynybos strategiją”, - sakė Stan
kevičius.

Europos Komisija apie 
Lietuvos siekius

Lapkričio 8 d. Europos Sąjungos val
dantysis organas Europos Komisija pa
skelbė savo metinį pranešimą apie 12 
kandidačių į Bendriją per metus pasiektą 
pažangą. Dokumente teigiamai vertina
ma visų kandidačių pažanga (išskyrus 
Rumuniją), tačiau minimi trūkumai.

Komisijos nuomone, Lietuva turėtų 
laikytis finansinės disciplinos, kontro
liuoti einamosios sąskaitos deficitą. Lie
tuva turi greičiau prisitaikyti prie ES 
teisinės sistemos. Reikia daryti pažangą 
žemės ūkio, mokesčių ir administravimo 
srityse.

Europos komisija mini 3 pirmūnes: 
Estiją, Latviją ir Lenkiją. Pirmą kartą apie 
Lietuvos pažangą pabrėžiama, kad Lie
tuva turi būti laikoma “veikiančios rinkos 
šalimi ir netrukus bus pajėgi konkuruoti su 
ES rinkos spaudimu ”. Tai pats reikšmin
giausias Lietuvos pažangos įvertinimas. 
Pernai buvo rašoma, kad “Lieluvayrapa
keliui, galbūt pusiaukelyje, į rinkos ekono
miką".

Kad rinkos ekonomika sėkmingai 
veiktų, Lietuva ir toliau turi vykdyti struk
tūrinių reformų programą ir nesustoti 
reformų kelyje. Ataskaitoje taip pat mi
nima, kad Lietuva per šiuos metus užtik
rino makroekonomikos stabilumą ir suge
bėjo sumažinti biudžeto deficitą, page
rinti mokėjimo balansą bei apriboti val
stybės kišimąsi į ūkio reikalus, kaip tai 
buvo daroma įvykus Rusijos krizei. Lie
tuva sugebėjo priimti svarbius įstatymus 
pertvarkant ir liberalizuojant valstybės 
energetikos struktūrą, ypač apsispren
džiant uždaryti Ignalinos branduolinės 
jėgainės pirmąjį bloką.

Pasisako vyriausias derybininkas
Vyriausias Lietuvos derybininkas Vy

gandas Ušackas sako, kad toks aukštas 
Lietuvos įvertininmas duoda paspirties 
tęsti reformas, ir būtent kuo sparčiau. Pir
mą kartą buvo įvertinti ne tik politiniai, 
bet ir ekonominiai Lietuvos pasiekimai. 
Anksčiau būdavo kalbama apie demokra
tijos plėtojimą ir žmogaus teisių apsaugą.

V. Ušackas tiki, kad busimoji Vyriau
sybė įdėmiai įvertins rekomendacijas ir 
jas inkorporuos į ruošiamą veiksmų planą.

Puikia Europos Komisijos atsakaita 
pasidžiaugė ir Min. Pirm. Andrius Ku
bilius. Tvirti ekonominiai pagrindai padė
ti sveikam tolimesniam augimui. Atrodo, 
kad A. Kubilius perduoda Lietuvos eko
nomiką gerame stovyje ir naujai R.Pakso 
Vyriausybei nebus sunku šį darbą tęsti.

Apibendrindamas visas Europos Ko
misijos nurodytas problemines sritis, Vy
gandas Ušackas minėjo, jog ateityje Lie-

KELIAUJA | AL DIENAS
Melbourne* tautinių šokių ansamblis 

“Gintaras”, susidedantis iš penkių gru
pių, aktyviai rengiasi dalyvauti Austra
lijos Lietuvių Dienų Sydnėjuje metu 
vyksiančioje Tautinių Šokių Šventėje.

“Gintarui” jau 24 metus vadovauja 
antros kartos lietuvaitė Dalia Statkutė- 
Antanaitienė (nuotr. kairėje), skulptorė 
ir tapytoja, pradžioje pati šokusi an
samblyje.

Dalia Antanaitienė 1990 ir 1996 
suruošė ALD tautinių šokių šventes, 
įvykusias Melbourne. Taip pat ji sukūrė 
“Gintaro Šokių ir Dainų Ansamblį”, ku
ris koncertavo keliuose Lietuvos miestuo
se ir dalyvavo Pasaulio Lietuvių Dainų 
Šventėse Vilniuje 1994 ir 1998.

Pasak Dalios, “mūsų kultūrinis 
aktyvumas yra būdas išlaikyti lietuvybę. 
Todėl ir jaunimas, kaip žuvytė, sykį užkibęs

ant mūsų meškerės, jau laikosi mūsų. Neketiname kažką nustebinti, o tik pasidalyti, ką
išsaugojome būdami toli nuo tėvynės”. (Pasakyta Kaune, 1998)

Nuotraukoje (apačioje) Mclbourno tautinių šokių grupė “Gintaras” (studentai) 
1998 m. koncertavo Lietuvoje. Tenykštė spauda apie juos atsiliepė taip: “Jungtinis 
Australijos lietuvių choras ir “Gintaro” ansamblis šoko ir dainavo Kaune, Panevėžyje, vė
liau Plungėje. Jei chore susibūrę vyresnio amžiaus žmonės, “Gintaro” ansamblyje šoko ir 
dainavo tebestudijuojantis ar ką tik mokslus baigęs jaunimas, tarpusavyje mieliau angliš
kai besišnekučiuojantis. Lietuvių kalba, dainos, šokiai, tėvų perduodami papročiai jiems 
lyg tolima egzotika, kurioje slypi jų pačių šaknys. Gal todėl žiūrovą jie kerėjo ir dainos, ir 
šokio nuoširdumu”.

“Gintaro” šokėjus galėsite pamatyti ir ateinančiose Australijos Lietuvių Dienose 
Sydnėjuje. Gruodžio 29 dieną 7.00 vai. vakaro maloniai kviečiame atvykti j Tautinių 
Šokių Šventę, kuri vyks Whitlam Leisure Centre, Memorial Ave, Liverpool.

tuvai svarbu užbaigti privatizavimą, pri
traukti kuo daugiau investicijų į žemės 
ūkio struktūras, baigti energetikos ūkio 
pertvarkymą ir ryžtingai vykdyti žemės 
ūkio reformą.

Priimant Vyriausybės programą
Rolando Fakso Vyriausybei išplatinus 

Seimo nariams savo veiklos programą, 
Seime užvirė tikras sąmyšis. Priekaištai 
pasigirdo iš visų pusių, net iš socialliberalų 
koalicijos narių. Stipriausi antpuoliai 
buvo iš LDDP ir socialdemokratų koa
licijos pusės.

Pirmiausiai R. Faksas turėjo susitarti 
su savo partneriais Vyriausybėje, tai yra 
socialliberalais, dėl iš biudžeto skiriamų 
lėšų žemės ūkiui. Aštrūs ginčai kilo su 
keturiais socialliberalų frakcijos agrari- 
ninkais. Liberalai ir socialliberalai buvo 
susitarę, kad koalicijoms atėjus j valdžią, 
iš nacionalinio biudžeto 10% bus skiria
ma žemės ūkiui paremti. Tačiau liberalai 

į Vyriausybės programą įrašė, kad bus 
“siekiama skirti 10% iš Vyriausybės biu
džeto”. Vyriausybės biudžetas yra apie 3 
milijardus litų mažesnis už nacionalinį 
biudžetą. Skirtumas žemės ūkiui būtų 300 
min. Dar blogiau, Vyriausybės progra
moje įrašytas žodis “siekiama”, o tai ne
reiškia, kad sutarta suma bus skiriama. 
Nėra abejonės, kad agrarininkai buvo ap
gauti, o šie, būdami atsakingi savo balsuo
tojams, negalėjo nusilenkti.

Kilo pavojus, kad koalicija gali skilti, 
Vyriausybės programa bus atmesta ir 
Pakso Vyriausybė negalės pradėti savo 
darbo. Po rimtų susikirtimų ir intensyvių 
derybų frakcijose, Paksas pranešė, kad 
liberalai ir socialliberalai balsuos vie
ningai už Vyriausybės programos priėmi
mą. Tačiau Seimo komitetuose ginčai dėl 
Vyriausybės programos tęsėsi, nes joje per 
daug netikslumų, trūksta konkretumo ir
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Trumpai iš visur
Vytautas Patašius

REDAKCIJOS SKILTIS
Ritai Baltušytei-Ormsby savaitei išvykus, šį “Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia 

Donielienė.

♦ JAV prezidento rinkimai įvyko lap
kričio 7 d., bet vis dar nepaaiškėjo, kas 
išrinktas prezidentu: respublikonas Geor
ge W. Bush, ar demokratas Al Gore. 
Balsams gana lygiai pasidalinus, viską gali 
nulemti išaiškintos kompiuterinio balsa
vimo paklaidos, teismų pripažinti balsa
vimo įstatymo pažeidimai kai kuriose 
apylinkėse, ir užsienyje balsavusių piliečių 
balsai, kurių laukta iki lapkričio 17 d. 
Perskaičiuoti Floridos valstijos balsai,• 
atidžiai tyrinėjami Palm Beach rinkiminės 
apygardos Floridoje balsai, gali tekti vėl 
perskaičiuoti balsus ir kitose valstijose: 
New Mexico, Oregon, Wisconsin ir Iowa
♦ Hillary Clinton, prez. Bill Clinton 
žmona, įtikinančia balsų dauguma buvo 
išrinkta New York valstijos senatore JAV 
kongrese. JAV žiniasklaidoje pasirodo 
užuominų, kad ji galėtų būti pirmoji 
moteris JAV prezidentė, gal net už 4 metų.
♦ Jungtinių Tautų Aukštoji Įgaliotinė 
Žmogaus Teisėms, Mary Robinson, lap
kričio 8 d. atvyko į Palestiną tirti žmogaus 
teisių pažeidinėjimų dabartiniame Izra
elio - palestiniečių konflikte. Izraelis atsi
sakė bendradarbiauti tiriant žmogaus tei
sių pažeidimus.
♦ JAV prez. Bill Clinton’o kviečiamas 
lapkričio 9 d. į JAV atvyko palestiniečių 
lyderis Jasser Arafat. Jis prašo, kad Jung
tinės Tautos atsiųstų tarptautinius taikos 
palaikymo dalinius kaip buferį tarp Izra
elio kariuomenės ir akmenis svaidančių 
palestiniečių jaunimo. Izraelio vyriausybė 
ypač griežtai nusistačiusi prieš tarptau- 
tinus dalinius Gazos ruože ar Jordano va
kariniame krante.
♦ Lapkričio 9 d. Izraelio karo aviacija 
užpuolė palestiniečių auto vilkstinę, įtartą 
vykstančią pulti Izraelio teritorijos. Bet

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
daugelio kitų elementų, būdingų Vyriau
sybės programai.

Seimo socialdemokratinės frakcijos 
seniūnas Vytenis Andriukaitis tvirtino, 
kad programa palanki tik stambiojo ka
pitalo atstovams.

Naujosios Demokratijos partijos va
dovė Kazimiera Prunskienė pareiškė, kad
jei visi Pakso norimi pakeitimai bus įjungti 
į ateinančių metų biudžetą, jis bus prob
lematiškas. Per mažai laiko aptarti po
kyčius Seime, kad juos būtų galima sėk
mingai įjungti į ateinančių metų biudžetą.

Lapkričio 6 d. Vyriausybės programa 
buvo aptarta Prezidentūroje. Prez. Valdas 
Adamkus darbinių pietų buvo pasikvietęs 
visų Seimo frakcijų seniūnus. Pats Pre
zidentas neturėjo kritiškų pastabų Vyriau
sybės programos rengėjams, tačiau išklau
sė oponuojančių frakcijų pastabas. Pre
zidentas susidarė vaizdą, kaip programa 
yra priimama ir kaip ją reikėtų įjungti į 
ateinančių metų biudžetą, kad ji būtų 
vykdoma.

Opozicinės socialdemokratų ir kon
servatorių frakcijos kritikavo Vyriausybės 
programą, kuri, jų teigimu, pernelyg ab
strakti, deklaratyvi, o žadama mokesčių 
politika pagrįsta mokesčių mažinimu ir 
nepagrįsta realiais apskaičiavimais. Todėl 
ji nėra reali. Jei norima sumažinti ir nai
kinti kai kuriuos mokesčius, tai frakcijos 
nori žinoti nuo kada ir kaip tai bus da
roma. Negalima pasikliauti vien pareiš
kimais. Pasisakė ir kitų frakcijų seniūnai, 
kurie nusiskundė dėl laiko stokos apsvars
tant programą ir dėl kitų trūkumų.

Visiems parlamentarams buvo aišku, 
kad programoje yra daug trūkumų, bet ji
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liejaus priemiestyje nuo Izraelio raketos 
žuvo vilkstinėje važiavęs Jasser Arafat 
draugas, palestiniečių Fatah frakcijos 
lyderis Hussein Abayat. Žuvo dvi senyvos 
moterys. Puolimas įvykdytas Izraelio ka
riuomenės vado gen. Šaul Mofaz įsakymu, 
jį patvirtino min. pirm. Ehud Barak.
♦ Lapkričio 11d. čečėnas vyriškis, gra
sindamas bomba, pagrobė rusų keleivinį 
lėktuvą su 58 keleiviais, pakilusį skristi iš 
Machačkalos Dagestane į Maskvą. Prisi
pildęs degalų atsargas Baku, lėktuvas 
nusileido Izraelyje, kariniame aerodrome 
netoli Elat. Vyriškis pasidavė Izraelio pa
reigūnams, visi keleiviai buvo sveiki, bom
ba pasirodė buvusi netikra. Manoma, kad 
vyriškis protiškai nesveikas.
♦ JAV paskelbė, kad nebetaiko jokių 
diplomatinių sankcijų Austrijai. Ligšioli
nės sankcijos buvo įvestos prieš 9 mėne
sius, kai neonacine ideologija įtariama 
Laisvės partija buvo priimta į Austrijos 
valdančią koaliciją.
♦ Lapkričio 11 d. Austrijos Alpėse už
sidegė traukinys - funikulierius, įvažiavęs 
įilgąirstatųtunelį.Iš traukiniu važiavusių 
slidinėtojų žuvo bent 155, užtroškę nuo 
dūmų. Išsigelbėjo tik dvylika. Traukinys 
kėlėsi j Kaprun vietovę netoli garsaus 
Kitzsteinhom ledyno.
♦ Lapkričio 12 d. Tcl Avive vėžiu mirė 
72 metų amžiaus Leah Rabin, prieš pen
kerius metus žydų ekstremisto nužudyto 
Izraelio min. pirm. Jičak Rabin našlė. Ji 
buvo aktyvi žydų - arabų ko-egzistencijos 
šalininkė.
♦ Lapkričio 8 d. japonų policija suėmė 
55 metų amžiaus Fusako-Šigenobu, 
teroristinės japonų “Raudonosios Armi
jos” įkūrėją, kurios ieškojo_beveik tris
dešimt metų.

yra naujos Vyriausybės programa. Pro
grama pasiteisins ar ne, paaiškės Vyriau
sybei dirbant, bet bijoma, kad nenuken
tėtų Lietuvos ekonomika ir tarptautiniai 
įsipereigojimai. Gal geriausiai Paksui pa
sakė konservatorių seniūnas Arvydas 
Vidžiūnas: “Jei jūs tuo keliu norite eiti, 
Dieve, jums padėk".

Lapkričio 9 - Seimo balsavimo diena: 
praleisti Vyriausybės programą ar ne? 
Balsavimas, turėjęs užtrukti gal valandą, 
užtruko beveik visą dieną. Vėl buvo gin
čijamasi apie įvairius programos punktus, 
balsavimo būdą. Parlamentarai stengėsi 
save apsidrausti nuo neigiamų pasekmių, 
išplaukiančių iš Vyriausybės programos.

Seimui balsavus vardiniu balsavimu, iš 
136 posėdyje dalyvavusių parlamentarų, 
72 balsavo už, 48 - prieš ir 16 susilaikė.

Socialdemokratų frakcija balsavo 
prieš ir reikalavo programą grąžinti 
persvarstymui. Konservatoriai susilaikė 
nuo balsavimo, bet seniūnas Arvydas 
Vidžiūnas priminė gausybę priešrin
kiminių pažadų, kurių neliko koalicinės 
Vyriausybės programoje.

Dėmesio!
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad artėja Šv. Kalėdos ir Naujieji 

Metai, ir primename, kad jau laikas siųsti šventinius sveikinimus, kurie bus 
spausdinami paskutiniame (trigubame) šių metų “M.P” numeryje.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $20. Lauksime jų iki gruodžio 10 d.
_____________________________________________________ Redakcija I

Reformos ar kėdžių stumdymas?
Kaip daugelyje posovietinių kraštų, 

taip ir Lietuvoje neretai sakoma, kad 
daug reformų vyksta taip sakant “ant 
popieriaus”, kai valdininkai yra tik per
keliami iš vieno posto į kitą. Dar blogiau, 
kai reformų vardu yra sukuriami nauji, 
bet visai nereikalingi postai ar adminis
tracinės plotmės, kurios tik padidina 
valdininkų skaičių, bet padėties toli gražu 
nepagerina. Kaip vienas iš tokios nenau
dingos praktikos pavyzdžių yra nurodomi 
pertvarkymai Lietuvos administracijoje, 
kai šalia krašto padalijimo į rajonus, dar 
buvo įsteigta 10 apskričių, ir taip sukurtas 
tarpinis sluoksnis tarp Vyriausybės ir ra
jonų. Padėties nepagerino ir tai, kad pagal 
naują įstatymą apskričių viršininkai buvo 
skiriami Vyriausybės, taigi jų paskyrimas 
buvo ryškiai politinio pobūdžio. Pirmuo
sius apskričių viršininkus skyrė LDDP, 
vėliau - rinkimus laimėję konservatoriai. 
Šiuo metu, keičiantis valdžiai, turėjo at
sistatydinti tie apskričių viršininkai, ku
riuos paskyrė konservatoriai.

Dabartinės Vyriausybės programoje 
apskritys palieka, bet jų skaičius bus su
mažintas iki penkių ar šešių. Be to, bus 
sumažintos apskričių teisės, didesnę jų 
dalį perduodant savivaldybėms. Tačiau 
tokia reforma užtruks mažiausiai metus, 
nes turi būti pakeista daugiau kaip šimtas 
teisės aktų. Vien žemėtvarkos reikalų per
davimas iš apskričių į savivaldybes parei
kalaus pataisų maždaug dvidešimtyje 
įvairių įstatymų ir nutarimų. Apskričių 
skaičiaus mažinimas užtruks dar ilgiau, 
gal apie dvejus metus, tol kol bus paskirti 
visų dešimties apskričių viršininkai.

“Vienu metu manėme, kad galime

Pasimetė ne kartą ir Seimo posėdžiui 
vadovavęs Artūras Paulauskas. Posėdis 
buvo neeilinis ir chaoso netrūko, ypač
Paksui prisipažinus, kad Krašto apsaugos 
biudžetas bus mažinamas.

Priėmus Vyriausybės programą, buvo 
prisaikdinti ministrai ir nuo to momento 
jie galėjo pradėti savo darbą.
Europos Komisijos byla “Achemai”

Europos Komisija pranešė Jonavos 
trąšų gamintojai “Achema”, kad jai trečią 
kartą keliama “dempingo” byla, šį kartą 
dėl karbamido - azoto trąšų ir jų parda
vimo žemomis kainomis Europoje, ypač 
Vokietijoje. Bendrovė kaltinama 20% 
dempingu.

Bendrovės komercinis direktorius 
Tautvydas Misiūnas sakė, kad jis ką tik 
grįžo iš Briuselio, kur buvo susitikęs su 
Lietuvos advokatais, ambasadoriumi Ro- 

mualdu Kolo- 
naičiu ir “Euro
pean Fertiliser 
Manufacturers 
Association”, 
kuri iniciavo by
lą. T. Misiūno 
manymu, Euro
pos Sąjungos 
trąšų gamintojai 
yra nutarę apsi
tverti “kinų sie
na” prieš bet 
kokį importą ir 
bando susidaryti 

automatiškai sujungti dvi apskritis į vieną 
ir taip sumažinti jų skaičių. Bet pasėdėjus, 
pasitarus su ekspertais, įsigilinus į visą sis
temą buvo prieita prie išvados, kad tokiu 
būdu mes nepadarysime geriau. Verčiau ge
rai apgalvoti reformą, viską paskaičiuoti, 
tik tuomet jos imtis. Taip bus ir racionaliau 
ir pigiau valstybės biudžetui", - “Kauno 
dienai” sakė Artūro Paulausko Naujosios 
sąjungos vicepirmininkas Gediminas Ja- 
kavonis. Jo teigimu, ateityje tikriausiai 
bus suformuotos penkios arba šešios 
apskritys prie kiekvieno iš didžiausių ša
lies miestų - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio ir galbūt Alytaus. Kol 
kas pasidalinti apskritimis valdančiosios 
partijos ketina panašiai, kaip pasidalijo 
Vyriausybę sudarančiomis ministerijomis. 
Greičiausiai bus taikomas proporcinis 
principas. Kaip spėja “Kauno diena”, iš 
dešimties Lietuvos apskričių Rolando 
Pakso liberalams tikriausiai atitieks še
šios, o Artūro Paulausko socialliberalams 
- keturios. Žinoma, kad Liberalų sąjunga 
imsis kontroliuoti Vilniaus apskritį, o so
cialliberalai - Šiaulių. Kauno apskritis 
greičiausiai atiteks liberalams.

Šitokie naujosios Vyriausybės pasisa
kymai jau iššaukė kritišką reakciją, kuri 
laikui bėgant tik augs. Ar apskritys iš viso 
reikalingos? Ar apskričių viršininkų pos
tai nėra tik atlyginimas už politinę ištiki
mybę? Bet jei apskritys yra tikrai reika
lingos, kodėl imtis brangių “skaičiaus ma
žinimo” reformų? Ir šitaip po “reformų” 
skraiste eikvojami valstybės pinigai, o 
tarnautojai užsiiminėja veikla, kuri yra tik 
nuo seno pažįstamas “kėdžių stumdy
mas”. “K.d”)

sau “šiltnamio sąlygas”.
Misiūnas sakė, kad tikisi bylą laimėti, 

tik ji nepaprastai daug kainuoja. Lietuvos
Užsienio reikalų ministerijos atstovai 
stengsis, kad byla “Achemai” būtų nu
traukta.

Padovanojo karo laivą
Praėjusių metų vasarą Vokietija, pada

riusi pustrečio milijono markių vertės 
kapitalinį remontą, padovanojo Lietuvai 
minų paieškos laivą “Sūduvį”. Lietuvos 
jūrų pajėgų kariškiai tada išreiškė norą, 
kad jiems būtų pravartus dar vienas tokio 
tipo karo laivas.

Prieš kelias savaites Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerija (KAM) gavo pasiū
lymą iš Vokietijos Gynybos Ministerijos 
įsigyti antrą tokio pat tipo minų paieškos 
laivą su visa įranga ir ginkluote. Kaip 
praėjusiais metais, taip ir šiemet, Vokie
tija padarys laivo kapitalinį remontą ir 
apmokys Lietuvos laivo įgulą. Išlaidas, 
siekiančias apie 2 min. markių apmokės 
Vokietijos Gynybos Ministerija. Nomina
linė kaina Lietuvai bus apie 100 000 
markių. Lietuvos KAM planuoja lėšas 
skirti iš šių metų biudžeto. Laivas į Klai
pėdą turėtų atplaukti ateinančių metų 
kovo mėnesį. Padovanotas laivas sustip
rins Lietuvos karines jūrų pajėgas ir padės 
sėkmingiau bei efektyviau vykdyti Baltijos 
šalių “Baltron” projektą. Be to, Lietuva 
galės geriau pasiruošti stojimui į NATO.

Vardas laivui bus parinktas pagerbiant 
Klaipėdos kraštą. ’
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BENDRUOMENES BARUOSE
ALB Krašto Tarybos atstovų rinkimai Melbourne

Spalio 29 d. ALB Melbourne Apylin
kės Valdyba sušaukė specialų susirinki
mą, kurio tikslas buvo išrinkti atstovus į 
ALB Krašto Tarybą ir ta pačia proga 
aptarti mūsų bendruomenei rūpimus 
klausimus, kurie turėtų būti iškelti Kraš
to Tarybos suvažiavime, metų gale įvyk
siančiame Sydnėjuje. Šiame susirinkime 
dalyvavo gera šimtinė žmonių.

Susirinkimą atidarė ALB Melbourno 
Apylinkės Valdybos pirm. Andrius Vai
tiekūnas ir, pasveikinęs dalyvius, pakvie
tė Gediminą Statkų sekretoriauti.

Susirinkimui buvo pranešta, kad į 
Krašto Tarybą ex-officio įeina ALB Mel
bourno Apylinkės Valdybos pirm. An
drius Vaitiekūnas, AL Fondo pirm. Al
girdas Šimkus, Seimo atstovai Dana 
Lynikienė ir Gabrielius Žemkalnis bei visi 
mūsų ALB garbės nariai. Melbournui pa
gal gyventojų skaičių tenka išrinkti dar 
10 atstovų į Krašto Tarybą.

Susirinkimui buvo pasiūlyta mintis, 
kad lOpirmųjų pasiūlytų kandidatų taptų 
Melbourno Apylinkės atstovais Krašto 
Taryboje, o kiti liktų kandidatais. Susi
rinkimas šią mintį priėmė paplojimu. 
Sekantys atstovai buvo pasiūlyti ir tuo 

Artėja Austrai. Lietuvių Dienos
Dar apie Naujų Metų balių

ALD Rengėjų 
grupės posėdyje 
(lapkričio 12), tarp 
kitų reikalų, buvo 
peržiūrėti anksty
vesni nutarimai dėl 
Naujų Metų ba
liaus. Šiek tiek pa
keitus baliaus turi
nį, buvo sumažinta 
bilietų kaina - nuo 
80 iki 65 dolerių.

Naujų Metų ba
lius įvyks Emporium Function Centre, 
kampas South Terrace ir West Terrace, 
Bankstown. Centre yra dvi puikios salės. 
Numatoma, kad vienoje salėje gal dau
giau rinksis jaunimas, kitoje - linksminsis 
vyresnieji. Salę galės pasirinkti patys 
svečiai.

Vaišės - maistas ir gėrimai - įeina į 
bilieto kainą. Gėrimai: vynas, alus ir 
gaivinantys gėrimai - bus servuojami nuo 
8.00 vai. vakaro iki 1.00 vai. nakties. 
Gėrimų kiekis neribojamas.

Pradžiai, ant stalų - šalti užkandžiai. 
Tai šalta mėsa su marinuotomis daržovė
mis, šviežios salotos, bulvių mišrainė, sa
lotos su majonezu (coleslaw), bulkutės. 
9.00 vai. vakaro bus patiekti karšti patie
kalai, pasirenkant vieną iš dviejų: viš

pačiu išrinkti: kun. Egidijus Arnašius, 
Henrikas Antanaitis, Zigmas Augaitis, 
Petras Bimba, Edvardas Marganavičius, 
Aldona Vyšniauskienė, Birutė Prašmu- 
taitė, Lilija Kozlovskienė, Rita Mačiu- 
laitienė, Dona Sadauskaitė-Gaylard. 
Kandidatais liko Vladė Petraiticnė ir 
Zita Prašmutaitė.
Pasiūlymai Krašto Tarybos suvažiavimui:

Birutė Prašmutaitė pasiūlė, kad Kraš
to Tarybos suvažiavime būtų iškelti ir ap
tarti sekantys klausimai:

a) galimybė užbaigti ALB interneto 
puslapį ir galimybė Krašto Valdybai įsi
gyti e-mail pašto adresą dėl informacijos 
pasikeitimo su kitomis valstijomis bei 
kraštais;

b) lietuviškos spaudos reikalai bei 
problemos Australijoje;

c) pasveikinimas X Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso suvažiavimui;

d) galimybė sekančią PLJS Valdybą 
sudaryti Australijoje.

Dalia Antanaitienė pasiūlė, kad Kraš
to Taryba apsvarstytų galimybes, kaip 
officialiai organizuoti naujų ateivių 
įtraukimą į bendruomenių eiles ir veiklą.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

tienos file džiuvėsėliuose arba keptą 
kiaulieną ar jautieną su padažu ir 
keptomis bulvėmis.

Iš saldžių patiekalų bus vaisių salotos 
ir pasirinktinai obuolių arba varškės 
pyragas. Kas dar jaus kokį nors alkį - dau
giau maisto galės gauti prie baro, už tai 
papildomai mokėti nereikės.

Muzika - Disc Jockey - numatoma 
įvairi: populiari šokių, lietuviška, “dinner 
music”. Rengėjų Grupė nutarė atsisakyti 
orkestro ir tuo sumažinti bilieto kainą iki 
65 dolerių, įskaitant GST.

Bilietus į Naujų Metų balių galite 
užsisakyti pas Margaritą Bimbienę tek: 
(02) 9799 2047 arba pas Natą Liutikaitę 
tek: (02) 9747 2385 nuo 6.00 vai. vakaro 
iki 9.00 vai. vakaro, išskyrus savaitgaliais. 
Klubo Bibliotekoje bilietai bus pardavinė
jami nuo lapkričio 26 d., sekmadieniais, 
nuo 1230 iki 2.30 vai. po pietų. Maloniai 
kviečiame užsisakyti bilietus į Naujų Metų 
balių jau dabar. Pasirinkite draugus, su 
kuriais norėsite sėdėti prie vieno stalo, 
pasirinkite salę ir stalą.

Jūsų laukia dar ir daugiau malonių 
staigmenų. Iš Lietuvos žada atvykti viena 
čigonė, kuri burs ateitį. Jei baliaus 
pabaigoje svečiai skirstytis nenorės, salės 
savininkai žada pratęsimą.

ALD Rengėjos

Melbourne Cup
Iš visų pašalių traukia broliai lietuviai 

į garsiąsias arklių lenktynes.
Flemingtone daržininkai tai dienai 

įsakė prasiskleisti tūkstančiams rožių. 
Nuostabiai graži, šilta, saulėta diena. 
Arkliai - garsenybės iš Australijos, An
glijos, Naujosios Zelandijos - laukia 
lenktynių pradžios. 120 000 minia, iš
sipusčiusi ir linksma, šurmuliuoja ir bu
riasi prie “bukmeikerių”, dėdami pinigus 
už savo pasirinktą arklį. Pievoje išsidės
čiusius pikniko grupės, liejasi šampanas. 
Kiekvienas tikisi laimėti ir iš anksto 
džiaugiasi.

Bet ar į tą pasaulinio garso Flcming- 
toną traukia lietuviai? Nė iš tolo!

Jau beveik prieš 20 metų didžiulis 
būrys viduriniosios kartos lietuvių tą die
ną pradėjo burtis pas Danutę ir Gabrielių 
Žemkalnius. Prie staliukų suplukę dirb
davo mūsų pačių “bukmeikeriai”. (Lietu
viško pavadinimo mes jiems ir neieškome, 
bet, antra vertus, ir angliškąjį naudojame 
tik vienai dienai). Žinoma, arklio negalė
jome išsirinkti: traukėm iš kepurės - kas 
pakliuvo, tą ir turėjom.

Apsirūpinus arkliais, prasidėdavo vai
šės. Šeimininkė buvo “par exellence”, o 
ir viešnios ką nors atsinešdavo. Šurmulys 
būdavo ne mažesnis, kaip Flemingtone - 
ką gi, 40-50 lietuvių vienoj vietoj, kiek
vienas su savo nuomone, kiekvienas su 
savo pasakojimais. (Mūsų kartos žmonės 
tada dar nemirdavo, tai ir liūdnų prisi
minimų nepasitaikydavo). Pasivaišinę visi 
susigrūsdavo prie televizoriaus ir įsi
karščiavę ragindavo “savo” arklius. Nei 
tie arkliai ekrane kreipė dėmesį į mūsų 
raginimus, nei ką, bet kuris nors vis vien 
laimėdavo. Bukmeikeriai išdalindavo 

Danutės Lynikienės namuose švenčiant Melbourne Cup visos ponios pasipuošė skry
bėlaitėmis. Iš kairės: E.Šurnienė, L.Kozlovskicnė ir V.Kėvalienė.

Sydnėjuje atgaivinti lituanistiniai kursai

pinigus, bet nemačiau, kad pralaimėjusieji 
būtų nusiminę - svarbu buvo dalyvauti, o 
po to dar tęsėsi vaišės prie kavos ir py
ragų.

Beveik kiekvienais metais šioje šven
tėje dalyvaudavo svečiai iš kitų valstijų, 
iš Lietuvos ir Amerikos.

Vienais metais Gabrielius nutarė, kad 
nuo sekančių metų visos ponios turi dė
vėti skrybėles - kaip gi Melbourne Cup 
be skrybėlių! Ponios mielai pritarė tokiai 
progai pasipuošti, tai dabar visos ateina 
skrybėlėtos. O prie skrybėlės ir gražiau 
apsirengti reikia, tai šventė vis darėsi 
prašmatnesnė.

Laikas bėgo, vidurinioji karta seno. 
Prieš kelerius metus Gabrielius staiga 
paskelbė, kad jau šios buvo.paskutinės 
lenktynės pas juos - jie išvažiuoja į Lie
tuvą. Svečių veidai ištįso - kaip dabar 
bus? Padėtį tuoj išgelbėjo Danutė Lyni- 
nienė: “Sekančiais metais Melbourne Cup 
kviečiu pas save!"

Dabar visi renkamės pas Danutę Ly- 
nikienę. Šįmet prie mūsų nuolatinės kom
panijos prisidėjo ir čia stažuojančio Ke
valo šeima ir mūsų naujasis klebonas. Ma
loni šeiminkė, erdvūs namai, balkonas, 
terasa - yra kur išsidėstyti. Tik, deja, mūsų 
gretos mažėja. Ar neišnyks lietuviškojo 
“šv. Kapo” tradicija? Pavojaus nėra. Nė 
nepastebėjom, kaip buvęs jaunimas pasi
darė vidurinioji karta, o vaikai - jaunimas. 
Dabar jie susiburia pas Nijolę Zdanienę 
ir nė kiek nenusileidžia dabar jau sens
tančiai kartai, savo skaičiumi juos net 
pralenkdami.

Arkliukai bėga, o lietuviai, pamėgę šią 
australišką šventę, vis dėlto buriasi savųjų 
tarpe. Alena

Tautodailės paroda
Tarp kitų Australijos Lietuvių Dienų 

renginių įdomybių, tarpšventėje puikuosis 
ir Lietuvių Tautodailės Paroda. Tauto
dailės rengėjos pasirinko motto: “Liau
dies audinių ir tautinių rūbų kaita šio 
šimtmečio bėgyje”.

Nuo akmens amžiaus lietuvės moterys 
verpstėmis verpė linus, vilnas, kanapes ir 
iš jų audė savo šeimoms drabužius. 
Šimtmečiai bėgo, o lietuvaitės verpė, 
audė, pynė įvairiausiais raštais savo au
dinius. Senovėje liaudies raštų motyvai 
buvo surišti su tikėjimu, burtais, magija. 
Žvaigždės, saulutės, javų varpos turėjo 
savo reikšmes. Tie raštai per šimtmečius 
pasiekė mūsų laikus, bet praradę magiš
kąją prasmę ir jau virtę dekoratyviniais 
elementais.

Parodos dalyvius kviečiame iš arčiau

pasižiūrėti j surinktus eksponatus iš šio 
šimtmečio. Bus proga palyginti ir pa
mąstyti, kaip evoliucine raida keitėsi 
medžiagos, kaip tekstilės fabrikų audiniai 
išstūmė kaimišką audimą. Keitėsi ar 
nesikeitė liaudies raštų motyvai. Audėjos 
pademonstruos audimą staklėmis. Ver
pėjos ratelis suksis pilnu greičiu.

Aprašymai lietuvių ir anglų kalbomis 
bus prisegti prie visų eksponatų, žodiniai 
paaiškinimai bus čia pat.

Ypač kviečiame jaunimą, svečius iš 
kitų valstijų ir, žinoma, sydnėjiškius ap
lankyti Tautodailės Parodą.

Jau dabar įsidėmėkite, kad paroda 
veiks nuo gruodžio 28 iki 30 dienos 
Lietuvių Klube, Bankstown.

Martina Reisgienė
XXI ALD Tautodailės rengėja

Primename tau
tiečiams, kad šiais 
metais nuo vasario 
mėnesio Strathfieldo 
Mergaičių Gimnazi
joje (Girls High)buvo 
atgaivinti lietuvių kal
bos kursai, kuriems 
vadovauja mokytoja 
Violeta Kondrotienė

Mokslą pradėjo 
keturi mokiniai, bet 
mokslų metų bėgyje į 
lietuvių kalbos kursus 
užsirašė Ingrida, pa
didindama mokinių 
gretas.

Į lietuvių kalbos 
kursus priimami mo
kiniai nuo 12 metų.

Danutė Lee

Iš kairės: mokiniai Renata Popenhagen, Vilija Jurkšaitytė, 
Sally Wilks, mokytoja Violeta Kondrotienė ir Jonathan Lee.
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Darbas Australijos kalėjime dailininkei padeda išgyventi
Red. Sydnėjiškė keramikė Jolanta Jana
vičienė su vyru Jurgiu šiemet lankėsi Lie
tuvoje ir surengė ten parodą. Ta proga ją 
užkalbino “Respublikos” žurnalistė Dalia 
Jazukevičiūtė. Spausdiname pokalbio 
ištraukas.

- Kaip nutiko, kad Jūs - profesionali, 
diplomuota dailininkė, baigusi mokslus 
Sydnėjaus menų akademijoje, daugelio 
tarptautinių parodų dalyvė, dirbate ka
lėjime? Tai užgaida ar būtinybė?

- Iš meno nepragyvensi. Niekas Aus
tralijoje menininkų neremia - nei valdžia, 
nei turčiai. Kultūros padėtis kur kas ge
resnė Europoje negu Australijoje, nepa
sižyminčioje senomis, geromis kultūros 
tradicijomis. Australijoje kiekvienas me
nininkas turi rasti darbą - pragyvenimo 
šaltinį. Kartą aš pabandžiau surengti 
komercine keramikos parodą. Tų savo 
kūrinių nekenčiau, uždirbau mažai ir tada 
nusprendžiau daugiau to niekada neda
ryti. Geriau dirbti kalėjime. Jau 26 metus 
dėstau sunkiai nusikaltosioms moterims 
keramiką, skulptūrą, piešimą. Tarp kali
nių pasitaiko viena kita ypatingų gabumų 
moteris, kuri, atlikusi bausmę, eidavo 
studijuoti menų.

- Ar lankėtės Lietuvos kalėjimuose?
- Taip. Norėjau pamatyti, palyginti. 

Draugai man buvo išrūpinę leidimą ap
silankyti Vilniaus griežtojo režimo pa
taisos darbų kolonijoje. Man leido visur 
vaikščioti, laisvai bendrauti su kaliniais. 
Australijoje tai būtų beveik neįmanoma.

- Kokie skirtumai tarp Lietuvos ir 
Australijos kalėjimo Jums labiausiai 
krito į akis?

Lietuvos kalėjime sunkesnės gyve
nimo sąlygos, perpildytos kameros, per 
daug ankšta. Bet daug humaniškesnė at
mosfera. Nepalyginamai. Daug mažiau 
prižiūrėtojų, jie taip nemuštruoja, nevai
ko kalinių, neverčia sunkiai dirbti kaip 
Australijoje. Vis dėlto Lietuvoje kalinys 
jaučiasi žmogus, niekas į jį nežiūri kaip į 
žvėrį. O Australijos kalėjime žmogus taip

Moters teisės ir pareigos
Aleksandras Mauragis

(Pabaiga. Pradžia “M.P.” Nr 44)
Dr. M. Paplauskienė-Ramūnienė žur

nale “Moteris” (1961 nr.4) yra parašiusi 
straipsnį: “Moters ir vyro psichologiniai 
bruožai”, kuriame ji iškelia vyro ir moters 
biologinius bei psichologinius skirtumus. 
Čia pacituosiu keletą būdingesnių. Ji rašo: 
"Pagal biologinį prigimtį moteris į save 
suima aplinką, įspūdžius, kitų žmonių 
išgyvenimus bei kentėjimus. Jos siela yra 
atvira priimti ir pasiaukoti... Moters būtis 
sukasi apie jos vidų, kai vyro veikimas 
veržiasi į išorį, į platesnį pasaulį. Moteris, 
būdama gyvybės nešėja, rūpinasi pastovia 
pastoge - namais. Ji iš savo namų padaro 
mažą pasauliuką ".

Kaip matome, šių dienų moterų judė
jimas nuėjo priešinga linkme - jos išėjo iš 
namų į platųjį pasaulį, jos prarado tą mažą 
pasaulį, kuriame auga ir bręsta jų vaikai.

Toliau ji nurodo fiziologinius vyro ir 
moters skirtumus: “Vyro liemens ir rankų 
judesiai nukreipti iš centro į išorį - pa
sauliui nugalėti ir jį apvaldyti. Pas moterį 
jie nukreipti į centrą: artumoje daiktus 
saugoti, tvarkyti ir globoti”. (“Vyro pečiai 
ir krūtinės ląsta didesnė, pas moterį 
didesni dubens kaulai ir pilvo įdubimas 
vaisiaus išnešiojimui ir gimdymui”). 
Autorė nurodo daugybę fiziologinių ir 
psichologinių skirtumų, kurių čia visų 
nėra reikalo minėti, tačiau iš jų galime 
padaryti vieną išvadą: moteris nėra lygi 
vyrui nei psichologine, nei biologine
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Jolanta Janavičienė. Nuotr. Broniaus Talaikio.

nuasmenintas, kad visai praranda savo 
žmogiškosios vertės pojūtį.

- Ar Jums nėra per daug sunku kiek
vieną dieną bendrauti su nelaimingais 
žmonėmis kalėjime? Ar jų nuotaikos, ne
viltis Jūsų neužkrečia?

- Kalėjimas man padeda. Ypač tada, 
kai užklumpa nesėkmės, nepritekliai ar 
kokia nelaimė. Aš nueinu į kalėjimą. At
siveria sunkios durys ir užsitrenkia už 
pečių... Pirmos, antros, trečios, ketvirtos... 
Bet aš žinau, kad po darbo išeisiu. Pa
reisiu namo. Kad turiu vyrą, vaikus, daug 
knygų, savo kūrybą. Ir tada suprantu, ko
kia esu laiminga. Mano vyras, dailininkas 
Jurgis Janavičius, visiškai pritaria mano 
kelionių aistrai. Išmaišėme Europą, Indo
neziją, Australiją, Afriką. Pamilome Ne
palą, Šri Lanką, Graikijos salas.

- O Lietuvoje kelintą kartą?
— Penktą. Pirmą kartą 1986 metais, 

tada, kai dar KGB saugumiečiai užsienio 

prasme. Ihi yra du skirtingi pasauliai, 
kuriuos jungia visų pirma ne įstatymai ir 
teisė, o meilė. Šeima yra visų pirma meilės 
sukurta institucija, o tik vėliau teisė 
aprobuoja ir patvirtina. (Jei šeimoje 
pareigos yra pripažįstamos tik teisė, tai 
meilė ir pagarba dažniausiai yra išgu
jami). Natūrali meilė yra pirmapradė 
jungtis, ir natūralus pareigų pasiskirsty
mas gali būti laimingo gyvenimo pagrin
das ne tik šeimai, bet ir visam socialiniam 
organizmui.

Žiūrint į šių dienų pasaulį, matome jį 
išėjusį iš balanso - vyriškasis pradas, 
objektyvioji kultūrinių vertybių pusė, yra 
pažangi, tuo tarpu dvasinė, dorovinė 
pusė, kurios subjektyvinės vertybės yra 
atstovaujamos daugiau moteriško ele
mento ir puoselėjamos gerų papročių 
pavidalu, yra sumenkusi. Todėl šių dienų 
pasaulis atrodo kaip ant vienos kojos, kaip 
šlubas. Šitokia pasaulio situacija kelia 
protestą, kelia maištą, galbūt daugelis net 
nesupranta, kodėl maištauja, tačiau 
jaučia, kad taip toliau būti negali, kad 
reikia ieškoti naujų kelių ir naujos išeities. 
Tuos protestus kelia ne tik hippies, 
studentai, bet ir graduantai. Juk buvojau 
ne vienas atsitikimas, kai aukštuosius 
universiteto diplomus gavę jaunuoliai 
sudraskė juos ir sudegino kaip nieko 
vertus popiergalius. Ar tai nėra smūgis į 
žandą visai mūsų kultūrai? Ar reikia 
didesnių įspėjimų ir protestų?

Visi jaučiame, kad taip toliau būti 
negali, kad kas nors turi keistis, bet kas 
galėtų ką pakeisti? Sunku tikėti, kad

Jolanta Janavičienė PAKELĖJE. (Guašas ant popieriaus.)

svečius sekiojo, pajudėti 
iš vietos neleido. Tada 
mums viskas čia atrodė 
labai niūru, o žmonės 
įbauginti, bijantys atvi
riau kalbėti. O 1991 

metais, kartu su visais Vilniuje išgyveno
me pakilimą, euforiją. Iki paryčių švęsda- 
vomesu draugais, kalboms galo nebuvo...

- Kokius pokyčius pastebite Lietuvoje 
lygindama šiandieną su 1991-aisiais?

- Viskas pabrango. Pamenu, 1991 m. 
Kaune “Metropolio” restorane mes su 
vyru puikiai pavaišinome dvi poras. Val
gėme, gėrėme, šokome visą vakarą už 15 
Australijos dolerių. O dabar. Dar stebiu 
žmonių nusivylimą, apatiją. Matyt, lietu
viai per daug tikėjosi iš nepriklausomybės. 
Dabar atvažiavusi pastebėjau, kad mano 
draugai Lietuvoje prigesę, praradę entu
ziazmą. Bet gyvenimas yra sunkus, kad ir 
kur tu bebūsi. Mačiau daug skurdesnių 
šalių už Lietuvą. Dar galėčiau pasakyti 
žmonių paguodai, kad darbo žmonių gy
venimas visur pasunkėjo, jie labiau pri
spausti ir JAV, ir Europoje, ir Australijoje. 
Ixngva netekti darbo vietos, nėra saugu
mo jausmo, bet kada tave darbdavys gali 

atsirastų kokia nauja idėja, kuri įstengtų 
pasaulį keisti. Iki šiol daugelis tikėjome 
krikščionybės galia. Deja, krikščionybė 
žmogaus nepakeitė ir jos įtaka dar ne
greitai bus jaučiama, kad galėtų keisti 
pasaulio veidą. Kas kitas galėtų? Ko
munizmas su savo nauja morale? Taip, jis 
tam ruošiasi. Deja, jo imperija laikosi tik 
brutalia jėga ir, nušvitus pirmam laisvės 
spinduliui, ištirps kaip vaškas. Jo mora
liniai pagrindai nėra natūralūs, o sąžinė 
yra numarinta. Kas gali tikėti, kad žmogus 
visą laiką gyvens terorizuojamas ir galės 
apsiprasti su tokią padėtimi.

Ieškant atsakymo į klausimą, žvilgsnis 
vėl nukrypsta į moterį, į tą natūralų gy
vybės ir gyvenimo šaltinį. Ji yra vienintelė, 
kuri gali išgelbėti padėtį ir pasaulį atsta
tyti į pusiausvyrą. Ir kaip tik dabar, kai 
turi lygias teises su vyrais, joms lengva 
grįžti j šeimas, į savo mažą pasaulį, kur 
jos pasijus laimingesnės, nes matys šalia 
savęs laimingą vyrą ir vaikus.

Ištekėjusios moterys visų pirma turėtų 
atsidėti šeimos laimės kūrimui. Tik išau
ginus savo vaikus (t.y. sulaukus apie 40 
metų), joms tiktų atsidėti visuomeniniam 
bei kultūriniam darbui pagal savo po
mėgius ir talentus. Būdamos lygiateisės, 
jos lengvai galėtų pravesti motinystei 
palankius įstatymus, o šeimos galvai 
atitinkamą atlyginimą, kad vienos algos 
užtektų šeimai išmaitinti. Šeima turėtų 
būti valdžios globojama ir jai teikiamos 
privilegijos.

Šia proga ir linkiu moterims grįžti 
prie savo pirmykščio pašaukimo - mo
tinystės ir padaryti laimingą šeimą bei visą 
žmoniją. O 

pakeisti į jaunesnį, stipresnį. Norėčiau 
matyti Lietuvą labiau socialistinę, labiau 
demokratišką. Puikiai atsimenu sunkius 
Smetonos laikus. Tada ir mokytojas nega
lėjo pragyventi iš savo algos.

- Ar esate socialiste?
- Taip. Dešiniųjų valdžia labai ap

sunkino darbo žmogaus gyvenimą Aus
tralijoje ir čia.

- Kiek Jums buvo metų kai emigra
vote?

- Keturiolika. Mano tėtis buvo labai 
žymus Lietuvos aviatorius majoras Je
ronimas Garolis. Mama - rusė, labai 
senos rusų dvarininkų giminės - Sviet- 
činų, pabėgusių nuo revoliucijos, atžala. 
Nuo tremties išsislapstėme, karo pabai
goje bėgome į Vokietiją. Man gyvenimas 
Vokietijoje išėjo į gera, nors vargome ir 
skurdome baisiai. Mat Vokietijoje po ka
ro aš dvejus metus mokiausi V. K.Jonyno 
meno mokykloje, kurioje dėstė talentin
giausi menininkai iš Lietuvos. H.Nagys 
dėstė vokiečių kalbą, A.Nyka-Niliūnas - 
prancūzų, J.Zikaras - piešimą, T.Valius - 
grafiką.

-Visos Jūsų su vyru viešnagės Lie
tuvoje lydimos ir Jūsų kūrybos parodų. 
Kaip buvo šiemet?

- Gegužės 23 d. “Lietuvos aido” gale
rijoje pristatyta mano piešinių paroda. 
Labai sunku ir brangu gabenti didelius 
darbus. Skulptūrą, keramiką.

- Daug keliaujate. Kaip Jūs su vyru, 
abu menininkai, tam sugebate užsidirbti? 
Sakėte, kad parodos ne tik kad ne pelnin
gos, bet nuostolingos.

- Esame labai kuklūs. Vyras dirbo 
fabrike, aš - kalėjime. Menas ne dėl pi
nigų, o “dėl dūšios”. Kelionėse visur 
įgyjame draugų. Kviečiame juos pas save 
į Sydnėjų. Mūsų namas gražioje vietoje 
prie jūros. Priimame draugus, o paskui 
vykstame pas juos. Taip pigiau. Keliau
jame dažniausiai be viešbučių, restoranų. 
Yra šalių, kur labai pigu keliauti. In
donezijoje vakarienė iš trijų patiekalų su 
alumi ir desertu, taip pat šou programa 
kainuoja tik 6 litus. Ten viskas 4 kartus 
pigiau negu Lietuvoje. 10 litų kainuoja 
nakvynė ir geri pusryčiai.

Mano keramikos darbų yra įvairių 
šalių muziejuose-Japonijoje, Kanadoje, 
Lietuvoje, Fajanzos mieste Italijoje, Va- 
lori mieste Prancūzijoje. Aš juos daž
niausiai padovanoju. Gabenti namo per 
brangu. Iš meno tikrai nepralobsi, bet 
džiaugiuosi, kad galiu daryti tai, kas man 
iš tikrųjų patinka.

- Šiemetinėje Jūsų parodoje Lietuvoje 
dominuoja Australijos peizažai. Ar dau
giausia įkvėpimo semiatės iš gamtos?

- Visų šalių gamta žavi mane. Ge
riausia mano malda - žiūrėti į žydintį 
kaštoną. Žiūrėdama į žydintį medį - 
jaučiu kūrėją. Pasiilgstu Lietuvos ievų 
žydėjimo...

- Ačiū už pokalbį.
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Aliutės kampelis
Kelionė no sovietmečio žodyną

Paklajoję po “Dabartinės lietuvių kalbos žodyną”, išleistą 1972 m., rasime aibes 
atgabentų kolonistų. Čia šalia partorgo puikuojasi ir partkomas (partijos komitetas) 
ir partkabinetas. Daug sovietinio tipo žodžių junginių įsikūrė lietuvių kalboje: 
agitbrigada, darbadienis, pramprekyba, savikritika, soclenktynės, specdrabužiai, 
tarprespublikinis, visasąjunginis.

Rusų kalbos įtakoje lietuvių kalboje atsirado čekis (ne banko čekis, bet valgyklos 
ar krautuvės sąskaita), golfas (skivvy), kaskadininkas (stuntman), kompasteruoti 
(ženklinti bilietą), maikė (apatiniai marškinėliai be rankovių). 1972 m. dar ne visi 
šitie žodžiai buvo įtraukti į žodyną.

Šalia “gaidų” ir “tautos” atsirado “natos” ir “nacija”. Žodyne “tauta” ir “nacija” 
paaiškinta vienodai, tačiau “tautiniai” gali būti tik menas, drabužiai, interesai, 
mažumos, gi “nacionalinis” yra “susijęs su visuomeniniu politiniu nacijos gyvenimu, 
sujos kultūra, interesais”.

Krikštas, krikštyti, krikštynos ir pan. žodyne tebėra, bet kalboje per žodynus jau 
buvo stengiamasi įgyvendinti “vardynas” - “vardo suteikimo naujagimiui civilinės 
apeigos; ta proga rengiamos vaišės”. O šalia vardynų gyvojoj kalboj atsirado ir 
“vardatėviai” ir “vardavaikiai”.

Sovietinė kasdienybė šnekamojoj kalboj išplatino žodžius kaip “blaivykla”, “blatas” 
(pažintys), “kaifuoti” (būti apsvaigusiam), “plotas” (gyvenamas plotas, pvz.: “tėvai 
išvažiavo, turiu plotą, susirinkim pasilinksminti”), “rašalas” (pigus pastiprintas vynas), 
“skylė” (vieta, kur galima ko nors gauti).

Daugybės žodžių paaiškinimai žodyne duodami su aiškia tendencija: prietaras - 
“neteisinga, niekuo nepagrįsta, bet tapusi įprastine pažiūra, pvz. Religiniai prietarai”; 
krikščionybė - “religija, kilusi I mūsų eros amžiuje ir pagrįsta mitinio Kristaus kultu”; 
dangus - “tikinčiųjų įsivaizdavimu - dievo ir antgamtinių būtybių buveinė”; pragaras 
- “tikinčiųjų įsivaizdavimu - amžinųjų kančių vieta po mirties”; dvasia - “mitologijoje, 
religijoje - įsivaizduojama bekūnė būtybė, siela, vėlė”; provokacija - “išdavikiškas 
veikimas slaptų policijos agentų, įsiskverbusių į revoliucines organizacijas”.

Atrodė, kad nepageidaujami kolonistai buvo tvirtai įsipilietinę kalboje. Dabar jie 
nyksta, ir kai kurie net juoką sukelia. Deja, dar ne mažai jų liko.

Pavartykite žodynus - rasite įdomių dalykų.

Ką reiškia būti geru doru lietuviu
Prieš dvi savaites sutikau Fairfield 

mieste gyvenantį ir dirbantį advokatą 
Noel Brown. Man prašnekus su akcentu, 
p. Brown paklausė kokios tautybės aš esu. 
Pasakiau, kad lietuvis. Ponas Brown iš
tiesė ranką ir tokia aiškia tarme ištarė: 
“Sveikas”. Nustebau kaip niekad. Pa
klausiau, iš kur jis moka lietuviškai. Po
nas Brown atsakė, kad prieš 50 metų jo 
tėvai turėjo namus Bass Hill priemiesčio 
Horton gatvėje.

-Tuo metu, sako p. Brown, Bass Hill 
nebuvo bažnyčios, tai sekmadieniais at
važiuodavo kunigas ir atlaikydavo mišias 
mūsų namuose. Bass Hill lietuviai buvo 
reguliarūs pamaldų lankytojai ir aš kaip

Lithuania needs good publicity more than guns and tanks
Q. How can 3.7 million Lithuanians 

stand up to a superpower 20 times or 50 
times bigger?

A By enlisting the world's finest brains 
to think for them and to speak for them.

And that is exactly what LITHUAN
IAN PAPERS journal has been doing 
over the past 14 years. The latest issue 
No. 14 / 2000 is now out: 72 pages of 
international experts discussing NATO, 
EU, Lithuanian corruption, homo 
sovieticus, 15th century history, Lithuan
ian poetry and humour, new books, 
Kovalev... and lots more.

If you have received your copy, make 
sure you tell everyone about it.

Bring up LITHUANIAN PAPERS in 
your discussions with friends. For 
example: do they agree with Tom Poole's 
innovative ideas on NATO? Or, in view 
of Alexandra Ashbourne’s findings, can 
the Lithuanian people ever revert to 

jaunuolis tuo metu išmokau kelis žodžius 
lietuviškai, kurių ir šiandien nepamiršau. 
Tai buvo puikiausi emigrantai, kuriuos aš 
savo gyvenime sutikau. Perduok jiems 
mano linkėjimus, - sako p. Brown.

- O gal prisimenate jų pavardes? - 
paklausiau.

- O, yeš, Šatkauskas, Kondrackas, 
Bernotas, Genys, Mickus, Belkus ir kiti, 
kurių pavardes pamiršau.

Štai ką reiškia būti geru, doru lietuviu, 
kuris nesišalina nuo atsivežtų tradicijų ir 
tikėjimo iš savo tėvynės.

Nemanau, kad reikalingi kiti komen
tarai. Bravo, likusiai Bass Hill lietuvių 
kolonijai. Antanas Kramilius

homo lituanicus?
If, on the other hand, you have not 

yet seen LITHUANIAN PAPERS, order 
your copy now, by e-mail:

A.Taskunas@utas.cdu.au 
and pay when you receive the journal. 
Cost: $8 in US or Australian currency, 
includes airmail postage to any address 
in the world.

Do not delay - all past issues have sold 
out within a few weeks of publication.

LITHUANIAN PAPERS is published 
in English, in hard copy only, by Lithuan- 
ian Studies Society (LSS) at the 
University of Tasmania. LSS is a self- 
supporting non-profit students' society 
and it gratefully accepts gifts and 
donations. With best wishes,

Al TASKUNAS, Editor.
Postal address:
Al Taskunas, Post Office Box 777, 

Sandy Bay, Tasmania, 7006, Australia.

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO
Gerb. “M.P." Redakcija,

Siunčiu Jums žinutę iš tolimos Lie
tuvos. Labai prašyčiau suteikti man 
galimybę per Jūsų laikraštį padėkoti 
Lietuvos švietimo rėmėjai, anglų kalbos 
konkurso Lietuvoje organizatorei, Isol- 
dai Poželaitei-Davis AM, taip pat Ka
zimierui Butkui - Lietuvos moksleivių 
rėmėjui-bičiuliui, kuris Lietuvos švieti
mui skyrė per 70 000 litų. Taip pat dėko
jame rėmėjams Jurgiui ir Jolantai Jana
vičiams, Vidai Kabailicnci, Janiui Ka- 
neps, Lcckai Krauccvičiūtei-Gruzdcff, 
Melbourne Moterų Katalikių Draugijai, 
Vladui Meškėnui, Josonia Mills-Palaitis, 
Stasiui ir Angelei Montvidams, Vytau tui 
ir Birutei Vaitkams, Vidai Vaitiekūnie
nei, Aleksandrai Vingienei. Jų skirtos 
lėšos yra ženkli parama Lietuvos švie
timui, ypač tokiu laikotarpiu, kai vyksta 
švietimo reforma, kuriai reikia didelių 
investicijų. Visa parama buvo skirta kai
mo mokykloms ir gimnazijoms, ten, kur 
lėšų labiausiai trūksta.

Ponios 1. Poželaitės-Davis AM vardo 
anglų kalbos konkursas Lietuvoje tapo 
gerai visiems žinoma priemonė kalbų 
mokymuisi skatinti ir remti.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
kalbų mokymasis tapo labai svarbus 
Lietuvoje. Juk mes laisvi ir galime ne tik 
keliauti, bet ir bendradarbiauti su Vakarų 
Europos valstybėmis politiniais, kultū
riniais, ekonominiais klausimais. Todėl 
nuolat daugėja moksleivių, kurie nori 
geriau išmokti anglų kalbą, kad galėtų 
sėkmingai siekti karjeros, naudotis infor
macijos technologijų teikiamomis gali
mybėmis, keliauti ir bendradarbiauti su 
kitų valstybių piliečiais. Moksleiviai ak
tyviai dalyvauja I*EARN (International 
Education and Resourse Network) tele
komunikacijų projekte, kur susirašinėja 
su viso pasaulio bendraamžiais. Daugelis 
mokyklų turi debatų klubus, o Lietuvos 
debatų komanda (e-mail:virginp@post.- 
omnitel.net) nuolat dalyvauja pasaulio 
debatų turnyruose anglų kalba, rengia 
debatų stovyklas Druskininkuose. Abiejų 
projektų dalyviai mielai palaikytų ryšius 
su bendraamžiais Australijoje. Kalbos 

Isolda Poželaitė-Davis AM su Šiaulių dvyliktokais, kuriems buvo suteikta Kazimie
ro Butkaus finansinė parama: 21 mokinys gavo po 300 litų, vienas -120 litų.

mokymasis tampa vis svarbesnis tiek 
vaikams, tiek ir suaugusiems. Šį rugsėjį 
daugelis Lietuvos pradinių mokyklų 
įvedė ankstyvąjį anglų kalbos mokymą 
nuo 2 klasės t. y nuo 8 metų amžiaus. 
Kuriasi įvairios kalbų mokyklos, steigiami 
nauji kalbų mokymosi kursai. Kalbų 
galime ir turime mokytis visą gyvenimą.

Skatiname ne tik anglų kalbos moky
mąsi. Pastaruoju metu daug dėmesio 
skiriame lietuvių kalbos mokymui.

Autorių kolektyvas iš Vilniaus univer
siteto Lituanistinių studijų katedros (tel. 
370 2 687214, e-mail: Meilute.Ramo- 
niene@flf.vu.lt), dirbdamas pagal Euro
pos Tarybos projektą, parengė lietuvių 
kalbos mokymosi aprašus SLENKSTIS ir 
AUKŠTUMA, kurie padėjo sutvarkyti 
lietuvių kalbos mokymosi programas ir 
parengti 3 lygių egzaminus kitakalbiams, 
norintiems įsidarbinti arba įgyti Lietuvos 
pilietybę.

Svarbus renginys visoje kalbų moky
mo sistemoje yra kasmetiniai p. Isoldos 
Poželaitės-Davis AM organizuojami an
glų kalbos konkursai bendrojo lavinimo 
mokyklų moksleiviams. Ponia Isolda 
gerai žino mūsų švietimo padėtį, jos pa
rama visada tikslingai nukreipta ten, kur 
jos labiausiai reikia. Ji ne tik skatina 
moksleivius geriau mokytis, bet ir orga
nizuoja mokytojų kvalifikacijos semi
narus. Rašinių temos, kurias pasiūlo pati 
mecenatė, yra aktualios, dažnai susijusios 
su Lietuvos istorija, dabartiniu gyvenimu. 
Tokios temos ne tik gerina kalbos mo
kėjimą, rašymo gebėjimus, bet ir ugdo 
tikrą Lietuvos pilietį.

Už visa tai dar kartą dėkojame 
■saldai Poželaitei-Davis AM, 
mecenatui Kazimierui But
kui ir visiems kitiems mecenatams, 
rėmusiems anglų kalbos konkursą, at- 
siuntusiems dovanų puikių paveikslų ir 
rėmusiems neturtingus Lietuvos moks
leivius. Linkime visiems geros sveikatos, 
energijos ir tikimės naujų iniciatyvų.

Stasė Skapienė
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo sk.

vyriausioji specialistė 
Švietimo ir mokslo ministerija

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

skirtų marškinėlių su ALD emblema. Yra įvairių dydžių. Kaina $20.
Parduodami ir ženkliukai su ALD emblema. Kaina $4.
Sekamadieniais marškinėliai ir ženkliukai su ALD emblema pardavinėjami

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Bibliotekoje. ALD Rengėjų Grupė

Gerb. Redakcija,
Esu numizmatas - monetų rinkėjas ir 

žinau, kad tokių rinkėjų yra ir Australijo
je. Girdėjau, kad užsieniečiai kartais ne
gali gauti naujai išleistų monetų, nes iš 
anksto nežino, kada jos bus nukaltos ir 
paleistos į apyvartą. Todėl noriu pranešti, 
kad po Naujų Metų bus išleista 50 litų 

proginė moneta, skirta vyskupo Motiejaus 
Valančiaus 200-osioms gimimo metinėms. 
Monetos dizaino autorius - dailininkas 
Rimantas Eidėjus, konkurso nugalėtojas. 
Viską jau patvirtino Lietuvos banko val
dyba. Su linkėjimais Australijos lietu
viams numizmatams. J.K. (Kaunas)
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SRORTy^S
Išeiviai krepšininkai

Red. Pradedame eilę straipsnių apie iškiliausius Lietuvos krepšininkus, kurie žaidė 
olimpiadose pradedant nuo Berlyno žaidynių 1936 metais.

Rolandas V. Eidvilas (Vilnius)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė iki 

Sydnėjaus Olimpiados dalyvavo tik dvejose 
žaidynėse: 1992 metais Barce tonoje ir 1996 
metais Atlantoje ji iškovojo bronzos me
dalius. Iki Barcelonos Olimpiados Lietuvos 
krepšininkai svarbiausiose pasaulio sporto 
varžybose atstovavo SSSR komandai ir taip 
pat iškovojo nemažai visų trijų spalvų ap
dovanojimų.

Tačiau lietuvišką akcentą galima buvo 
pastebėti ne vien SSSR ekipoje -JAV Aus
tralijos, Brazilijos ir Urugvajaus olimpinėse 
rinktinėse praeityje irgi žaidė lietuvių kilmės 
sportininkų.

1936 — Berlynas
1936 metais Berlyne, tarp pirmųjų 

krepšininkų, apdovanotų aukso meda
liais, buvo lietuvių kilmės amerikietis 
Frank Lubin (Pranas Lubinas).

1910 metais Los Angeles išeivių iš 
Lietuvos šeimoje gimęs F. Lubin buvo 
vienas geriausių ketvirtojo dešimtmečio 
JAV krepšininkų. Jis baigė Kalifornijos 
universitetą Los Angeles (UCLA) ir 
daugiau nei 30 metų žaidė Mėgėjų sporto 
asociacijos (AAU) komandose.

Paskelbus, kad krepšinis įtrauktas į 
Berlyno Olimpiados programą, JAV buvo 
nuspręsta į žaidynes pasiųsti ne šalies 
rinktinę, o vieną atskirą komandą. Kad 
niekas nesijaustų nuskriaustas, Niujorko 
“Madison Square Garden” arenoje buvo 
surengtos atrankos varžybos, kuriose 
dalyvavo stipriausios trijų mėgėjų krep
šinio organizacijų komandos: AAU čem
pionai ir vicečempionai, penkių NCAA 
divizionų čempionai bei pajėgiausia 
YMCA ekipa.

Frank Lubin tuo metu žaidė 
“Universal Pictures” ekipoje, 1936 metų 
AAU pirmenybėse užėmusioje antrąją 
vietą. Olimpiniame atrankos turnyre 
Frank Lubin su komandos draugais 
sugebėjo atsirevanšuoti AAU čem
pionams “Globe Oilers” krepšininkams 
ir iškovojo kelialapį į Berlyną.

Vis dėlto į olim-' 
pines žaidynes išvyko 
ne vien “Universal 
Pictures” žaidėjai. Į 
Berlyną pavyko išsi
rengti tik septyniems 
komandos nariams, o 
rinktinę galėjo sudaryti 
keliolika krepšininkų. 
Todėl olimpinė JAV 
komanda buvo papil
dyta šešiais “Globe 
Oilers” atstovais bei 
vienu Vašingtono uni
versiteto studentu.

Ketvirtajame de
šimtmetyje krepšinis 
nebuvo populiarus, o 
vokiečiai nesitikėjo pa
siekti gerų rezultatų, 
tad krepšininkai ne
buvo lepinami dideliu 
dėmesiu. Varžybos vy
ko atvirose žvyro 
aikštelėse ir sportinin
kai kentė dėl labai 
prasto oro.

Finalo dieną nuo 
pat ryto pliaupė lietus, 
truputį aprimęs tik 
prieš pat rungtynes. 
Žvyro aikštė tapo tikru
purvynu. Krepšinin
kams po tokią aikštę 
sunku buvo netgi bė-
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gioti, o apie kamuolio varymąsi, kokią 
nors žaidimo techniką ar taktiką negalėjo 
būti nė kalbos.

Tokios sąlygos buvo ypač nepalankios 
finale rungtyniavusiems amerikiečiams 
bei kanadiečiams, kurie tėvynėje žaisdavo 
tik salėse.

Pirmąjį rungtynių kėlinį JAV 
krepšininkai laimėjo 15:4, bet per per
trauką lietus vėl pasipylė kaip iš kibiro. 
Antroje rungynių dalyje abi komandos 
pelnė vos po 4 taškus. JAV nugalėjo 19:8.

F. Lubin finalo rungtynėse neda
lyvavo. JAV rinktinės treneris ir “Uni
versal Picture” treneris James Needles 
nusprendė, kad svarbiausia yra krepši
ninkų susižaidimas, todėl vieneriose 
rungtynėse į aikštę leisdavo “Universal 
Pictures” septynetą, kitose - “Globe 
Oilers” žaidėjus. Pagal tokį rotacijos 
principą “Universal Pictures” krepši
ninkai turėjo dalyvauti trijuose mačuose, 
įskaitant finalą, “Globe Oilers” - dvie
juose. Tačiau J. Needles planus sujaukė 
ispanai, kurie paskutinę akimirką atsisakė 
dalyvauti olimpiniame krepšinio turnyre. 
Dėl to amerikiečiams teko žaisti ketvertas 
rungtynes, o viena pergalė jiems buvo 
įskaityta be žaidimo. Kitus varžovus 
pakeliui į finalą JAV rinktinė įveikė be 
vargo. Ji nugalėjo Estiją 52 : 28 (25 : 7), 
Filipinus 56 : 23 (28 : 20) ir Meksiką 25 : 
10 (13 :2). Dvejose rungtynėse dalyvavęs 
F. Lubin pelnė 22 taškus ir JAV ko
mandoje rezultatyvumu atsiliko tik nuo 
Joe Fontenberry iš “Globe Oilers”. E 
Lubin, kuris buvo vienas iš dviejų JAV 
rinktinės kapitonų, bei jo draugai iš “Uni
versal Pictures” lemiamas rungtynes 
stebėjo sėdėdami tribūnose. Olimpiados 
aukso medaliai jiems buvo įteikti ne 
Berlyne, o po kelių mėnesių atsiųsti paštu.

Vėliau F. Lubin kelis mėnesius gy
veno Lietuvoje ir padėjo mūsų šalies 
komandai laimėti 1939 metų Europos 
pirmenybes.

(Tęsinys sekančiame “M.R” nr.)

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjai šaržuose ant 
1939 Kaune išleisto oficialaus atviruko.

Šaržai Penčylos

Prieš pat atsisveikinant...

Atsisveikinimo vakare Lietuvos paralimpiečių delegacija (28 asmenys) buvo apdova
noti ALDienų ir Sydnėjaus Lietuvių Klubo marškinėliais, koalomis arba kengūromis. 
Kiekvienas delegacijos narys gavo pirmos dienos voką su Paralimpiadai skirtais 
Australijos Pašto ženklais. Nuotraukoje - ant vokų pasirašo Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos pirm. Vytautas Doniela, LR garbės gen. konsulas ir paralimpinis attache 
Viktoras Šliteris bei Paralimpiados pagalbininkė lietuviams Juta Šlitcrienė.

Lietuviai sporto milijonieriai
Kiekvienais metais Europos finansų 

žurnalas “EuroBusiness” analizuoja pa
dėtį sporto pasaulyje ir išvardina daugiau
siai uždirbančius sportininkus. Ir šiemet 
buvo padarytas toks raportas bei paskelb
ta lentelė, kurioje matyti 100 atlyginimo 
atžvilgiu sėkmingiausių sporto žvaigždžių. 
Lietuviams įdomu tai, kad pirmame de
šimtuke figūruoja net du lietuviai - krep
šininkai. Tai - aštuntą vietą užėmęs Ar
vydas Sabonis ir dešimtoje vietoje esąs 
Žydrūnas Ilgauskas.

35 metų Arvydas Sabonis uždirbo 
12.8 milijono eurų (apie 43.5 mln. litų 
arba virš 20 mln. Austrai, dolerių), o 25 
metų Žydrūnas Ilgauskas - 12.3 milijono 
eurų (apie 42.5mln. litų arba apie 20 mln. 
Austrai, dolerių).

Žurnalas “EuroBusiness” šiuos du 
lietuvius krepšininkus apibūdina šitaip:

(8.) Arvydas Sabonis (Lietuva, krepši
nis; metų pajamos - 12.8 milijono eurų).

Žmogus, kuris vieno geriausių pasau
lio krepšininkų reputaciją išsikovojo dar 
devintajame dešimtmetyje, atstovauda

Jurgis Kaitys - į prezidento postą?
Aukštojo pilotažo lakūnas Jurgis Kai

rys taikosi j Lietuvos prezidento postą. 
Kaip pranešė “Lietuvos rytas”, laimėjęs 
pasaulio akrobatinio skraidymo taurės 
varžybas garsus 48 metų pilotas teigė jau 
seniai įvairių žmonių yra kalbinamas pa
mąstyti dėl prezidento posto. “Kodėlžmo
nės ragina mane siekti prezidento posto? 
Gal jie jau mato, kad reikia iš mūsų visuo
menės išleisti politinių rietenų džiną? Gal 
norėtų rasti aukso raktelį, kuriuo būtų ga
lima atrakinti duris į tobulesnę visuome
nę?”, - samprotavo lakūnas.

Anot J. Kairio, politinės grupuotės tu
ri tikslą patekti į valdžią, tačiau politikų 
rietenos sudrasko visuomenę. “Reikia su
vienyti visuomenę darbui. Mums reikia iš
mokti valstybinio mąstymo. Reikia, kad 
visuomenė augtų, sveiktų”, - sako J. Kairys.

Anot jo, pasiruošti kovai dėl preziden
to posto jam prireiks maždaug 6 metų. 
Jeigu jis kandidatuotų po dviejų metų pa
sibaigus Prez. V. Adamkaus kadencijai, J. 
Kairiui tikriausiai tektų susiremti su kitu 
aukštojo pilotažo meistru - R.Paksu, 
kuris skirtas sudaryti naują Vyriausybę ir 
neslepia planų siekti prezidento posto.

J.Kairys paklaustas, ar dėl prezidento 
posto pasiryžęs paaukoti sportininko kar
jerą, sako pasiekęs tokį sportininko etapą, 
kai galima “nuleisti garą”. 

mas legendiniam Kauno “Žalgiriui”. Su 
Lietuvos klubu ir SSSR rinktine pelnęs 
krūvą titulų, A Sabonis vėliau užsidirbda
vo duoną žaisdamas krepšinį Ispanijoje.

1995-siais lietuvis pasiryžo įrodyti, kad 
NBA jam ne per stipri, ir tai padarė. 
Šuolis per Atlantą A Saboniui leido daug 
kartų padidinti savo pajamas. Dabar 
krepšininkas per sezoną uždirba apie 10 
milijonų dolerių.

(10.) Žydrūnas Ilgauskas (Lietuva, 
krepšinis; metų pajamos -12.3 mln. eurų.

Lietuvis krepšininkas šį sezoną dar 
nežaidė nė sekundės oficialiose rungty
nėse, tačiau yra vienas geriausiai uždir
bančių NBA žaidėjų. “Cleveland Cava
liers” klubo atstovai tvirtino tikį, kad 
daugiau nei 70 milijonų dolerių per šeše
rius metus investicija į vieną perspekty
viausių NBA “centrų” atsipirks, nepaisant 
to, kad šį pastaraisiais metais kamuoja 
kojų traumos.

Atrodo, kad lūkesčiai gali išsipildyti - 
ikisezoninėse rungynėse pasveikęs Ž. 
Ilgauskas rungtyniauja sėkmingai.

Jis teigė esąs pirmas akrobatinio skrai
dymo pilotas, stovėjęs ant vieno meistriš
kumo laiptelio su pernykščiu “Formula - 
1” pasaulio čempionu Miką Hakkinen. 
Paklaustas, ar būdamas prezidentu elgtųsi 
taip pat nutrūktagalviškai, kaip ore, J.Kai
rys pasakė, kad būtų “tokspats” - mokėtų 
vertinti “rizikos laipsnį”. “Nedaryčiau to, 
ko nesugebu, kas yra beprotybė. Aš tai įro
džiau savo skrydžiais", - sako J.Kairys.

Pilotas (nuotr. viršuje) išgarsėjo uni
kaliomis aukštojo pilotažo figūromis ir 
kvapą gniaužiančiais skrydžiais po tiltais. 
Pastarąjį kartą rugsėjį, J.Kairys praskrido 
aukštyn ratais po pėsčiųjų tiltu Kaune.
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Ar “buvusieji” jau pakeliui?
Algimantas Kabaila

Šiuo metu didžiausias Lietuvos įvykis 
be abejo yra Seimo rinkimai. Ne paslap
tis, kad užsienio lietuviai daugiausia 
balsavo už dešiniosios pakraipos partijas: 
Tėvynės Sąjungą ir Krikščionis demok
ratus. Tad rinkimų rezultatai nėra tokie, 
kokių mes norėjome, už kuriuos mes 
balsavome. Yra labai didelė pagunda pa
sakyti “spjaut man į visą tą jovalą - ką iš
sirinkote, tuo ir džiaukitės”. Išties, niekas 
įbedęs į nugarą šautuvą nevarė balsuoti, 
nebuvo ir kitokios prievartos. Atseit, bu
vo laisvas pasirinkimas. Tad ar yra ko 
nusiminti?

Nesu tos nuomonės, kad nesvarbu, 
kas Lietuvoje bus valdžioje tol, kol val
džioje bus lietuviai. Manau, kad totalita
riniai režimai, tokie kokiais yra komu
nistiniai režimai, yra nepriimtini, kokioje 
formoje jie bebūtų.

Bet Lietuvoje dar toli gražu komu
nistinės diktatūros nėra. Tiesą sakant, 
net ir buvusieji komunistų šulai, susispie
tę apie Algirdo Brazausko “socialde
mokratinę” koaliciją, pasiliko tik opozi
cijoje, tuo tarpu kai valdančiąją daugumą 
sudarė Artūro Paulausko ir Rolando Pak- 
so partijos su keliais smulkesnių grupuo
čių Seimo nariais. Man ta valdančioji 
dauguma neteikia didelio pasitikėjimo, 
bet nėra ir taip blogai, kaip galėtų būti.

Dažnai per televiziją, radiją ir laik
raščius žinios atrodo kaip tikras nelaimių 
rinkinys - štai kur nors potvynis, nukritus 
lėktuvui užsimušė keleiviai, nuskendo 
jūrininkai su laivu ir 1.1. Suprantama, 
nejaugi rašysi ar rodysi tik kaip švelniai 
teka upės, saugiai skraido lėktuvai, 
plaukia laivai. Tai ne naujienos, ne ko
mentarai. Bet laikas nuo laiko reikia 
sustoti ir pagalvoti apie pozityviąją gy
venimo pusę, nors tai gal ir nėra standar
tinės naujienos. Šiandien ir aš norėčiau 
su jumis pasidalinti ne nelaimėmis ar 
nesėkmėmis, bet pažiūrėti, kas yra gera 

Lietuvos gyvenime. O gera yra daug kas!
Pirmiausia, rinkimai šį sykį praėjo be 

smurto. Niekas nebuvo užmuštas už tai, 
kad dalyvavo ar nedalyvavo rinkimuose, 
nei vienas rinkimų mazgas nebuvo su
sprogdintas, balsai buvo suskaičiuoti 
efektingai ir tas balsų skaičiavimas turi 
platų gyventojų pasitikėjimą.

Taip pat negalima užsimerkti ir nema
tyti, kas darosi kituose kraštuose. Štai, 
Lenkijoje Lech Walesa, kandidatuoda
mas į prezidentus surinko vos apie 1% 
balsų. Kad Lietuvoje Tėvynės Sąjunga, 
vadovaujama Vytauto Landsbergio, nelai
mėjo rinkimų, galime sau aiškinti, kad 
taip įvyko dėl žiniasklaidos įtūžusios kam
panijos prieš šį asmenį. Bet kodėl Lenki
joje asmuo, vadovavęs Lenkijos išsilaisvi
nimui iš sovietinio jungo, teturi tik apie 
1% rėmėjų? Naujausias šio savotiško fe
nomeno pavyzdys - Kosovo rinkimai. 
Atkreipkime dėmesį, kad Serbija toliau 
pretenduoja j Kosovo sritį, kad Vakarai 
irgi pripažįsta Kosovo sritį Serbijos 
dalimi ir tvirtina, kad Kosovo sritis nėra 
atskirta nuo Serbijos. Ten Kosovo laisvės 
kovotojų partija gavo daug mažiau balsų, 
negu “demokratinė” Rugovo vadovau
jama partija. O tik prisiminkime, kad 
Rugovo vedė pokalbius su Milosevič jau 
karo metu, kai NATO bombardavo Bel
gradą! Tarp kitko, Vakarų pozicija Koso
vo atžvilgiu irgi keistoka. Kažin, ar ji būtų 
tokia nuolaidi Serbijai, jei Kosovo gyven
tojai būtų kitokie, ne musulmonai?

Tokių pavyzdžių būtų galima pririnkti 
daugiau, bet ir taip aišku, kad ne vien 
tik Lietuvos žmonių nuotaikos sunkiai 
suprantamos. Greičiausiai tos nuotaikos 
yra pasėkoje to, kad daugumoje žmonės 
nenori matyti jiems gresiančių didelių 
pavojų ir visad įsivaizduoja esą saugūs ir 
praeitį daugiausia prisimena tik gražiai. 
Tik pažiūrėkime, kaip mielai susitinka ne 
tik buvę vienos klasės gimnazistai ar 
studentai, bet ir to pačio karo kareiviai. 
Manytumėt, kad ta didžiausia žmonijos 

nelaimė - karas - būtų koks tai malonaus 
prisiminimo vertas įvykis.

Daug būtų galima aiškintis, kodėl 
rinkimų rezultatai buvo tokie, kokie jie 
buvo. Paminėsiu tik vieną aspektą - tai 
sunkiai suvokiamas susiskaldymas. Štai, 
nuo konservatorių atskilo “nuosaikieji”; 
krikščionys demokratai suskilo net į tris 
dalis: į Algirdo Saudargo vadovaujamą 
Lietuvos krikščionių demokratų partiją, 
į Kazio Bobelio vadovaujamą Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjungą ir į t.v. 
moderniuosius krikščionis demokratus. 
Nei viena iš tų grupių nepetžengė mini
malios 5% balsų ribos, tad jų surinkti 
balsai paprasčiausiai nuėjo niekais. Ko
dėl Krikščionys demokratai negalėjo 
prisidėti prie Tėvynės Sąjungos ir tuo 
sustiprinti dešiniųjų jėgas Seime? Juk jų 
tikslai praktiškai sutampa su Tėvynės Są
jungos tikslais. Argi partinė nepriklauso
mybė svarbiau negu bendras visiems 
mums svarbus tikslas - siekti Lietuvos 
saugumo ir grįžimo į Europą?

Žinoma, pasidžiaugus tuo, kas gera 
Lietuvoje, gal reikia pasižiūrėti ir į kitą 
medalio pusę. Nors “Lietuvos aido” lygis 
šiuo metu manęs nedžiugina, pagal seną 
įprotį jį kartais paskaitau. Spalio 17 d. 
laidoje, dėmesį vėl patraukė “Nuomo
nių” skyrius. Jame Jonas Patriūbavičius

rašo: “Kai kurie apsukrūs apžvalgininkai 
rimtai aiškina, kad naujosios politikos ban
giniai Artūras Paulauskas ir Rolandas Fak
sas ilgai neištvers, susipyks, nes abu taikosi 
į prezidento postą. Šiuo atžvilgiu R.Paksui 
nepasisekė, nes partijai gavus daugiausiai 
balsų, jam teks sudaryti Vyriausybę ir ką 
nors veikti. Darbas ir rizika ilgainiui su
kompromituoja bet kokį žmogų, nes neiš
vengiama klaidų. Taigi R.Paksas susikom
promituos, ir A.Paulauskas lengvai taps 
Prezidentu. Tai suprasdamas, R.Paksas 
stengsis nerizikuoti ir nieko nedarys. A.Pau
lauskas vadovaus Seimui ir ten barsis su 
VLandsbergiu bei brazauskininkais. Pas
tarieji imsis destrukcijos, skelbs ministrams 
interpeliacijas ir temps vežimą iki Prezi
dento rinkimų - rimto darbo taip pat 
nesiims. Tautai išrinkus Prezidentą, Seimas 
ims rengtis savo rinkimams. (...)

Taip ateinama į valdžią. Ir ne vieną kar
tą. Štai buvęs Prezidentas Algirdas Mykolas 
Brazauskas Lietuvos politikoje kažkodėl 
vaidina vis didėjantį vaidmenį. Išeidamas 
į pensiją, jis verkšleno, kad buvo silpnas, 
neturėjo galių, todėl nedaug nuveikė (bet 
sužlugdyti pinigų reformą ir leisti išvogti 
bankus, paskirti Ministru Pirmininku 
Adolfą Šleževičių jėgų užteko). (...)

Dabar surengtas spektaklis, neva jo 
neleidžia į valdžią. Visi “sąžiningo" seneliu
ko gaili, kad jis vėl išeina į pensiją. Iš tik
rųjų A.Brazauskas gali grįžti į valdžią bet 
kada. UžtenkaA.Paulauskui "susipykti”su 
R.Paksu, irA.Brazauskas atsidurs valdžios 
olimpe. Spektaklis vaidinamas tam, kad 
tauta užmirštų, ką jis išdarinėjo valdy
damas. (...)

Nemanau, kad “iš tikrųjų A Brazaus
kas gali grįžti į valdžią bet kada”, bet kad 
tokia galimybė yra, sunku užginčyti. Ką 
gi, galime pasidžiaugti, kad tas blogiau
sias variantas, vedantis Lietuvą į Rusijos 
glėbį, neįvyko. Tikėkimės, kad ir neįvyks, 
bet visad pasilikime sau teisę ir net pa
reigą neremti tų jėgų, kurios kasa Lietu
vos nepriklausomybei duobę, ir nesvarbu, 
ar tos jėgos lietuviškos, ar ne.

Canberra, 2000.11.03

Pasisako naujieji ministrai
Naujuoju užsienio reikalų ministru 

buvo paskirtas 50 metų Antanas Valionis, 
nuo 1994 dirbęs ambasadoriumi Varšu
voje. Į klausimą, “ar norėtumėte pakore
guoti užsienio politikos kryptį” jis atsakė: 

Išlieka tie patys tikslai - narystė 
Europos Sąjungoje ir NATO. Kalbant apie 
NATO manau, kad vienas svarbiausių 
sprendimų dėl mūsų narystės turi būti 
priimtas JAV. Todėl šioje šalyje reikia 
gerokai sustiprinti mūsų diplomatinį ak
tyvumą. Kita kryptis - Rusija, su kuria 
būtina plėtoti intensyvesnius santykius. 
Tapęs ministru stengsiuosi vesti atvirą, 
nuoširdų ir aktyvų dialogą su partneriais 
Rusijoje. ”

Socialinės apsaugos ir darbo ministre 
buvo paskirta šioje ministerijoje ilgai 
dirbusi 40 metų Vilija Blinkevičiūtė.

Aukštas 
pareigas 
ji ėjo ir 
anksčiau, 
o konser- 
vatorių 
valdymo 
metu ji 
buvo vi
ceminis
tre. 
Viena iš 
didžiųjų 
Lietuvos 

problemų yra socialinio draudimo 
finansinės bėdos, nes “Sodra” turi apie 
280 milijonų litų skolą. Į klausimą, kaip 
subalansuoti pensijų išmokėjimą, Vilija 
Blinkevičiūtė pasakė:

Vilija Blinkevičiūtė

Norint pasiekti socialinių įmokų ir 
išmokų balansą, teks imtis ir nepopuliarių 
sprendimų.

Turime pagalvoti, ar tikslinga mokėti 
pensijas dirbantiems pensininkams, ar 
pagrįstai socialines išmokas gauna tie, kurie 
prieš tai išvis nemokėjo jokių įmokų.

Viskas susipynė, todėl socialinis drau
dimas ima atlikti labiau socialinės paramos 
funkciją.

Dirbantis žmogus turi pajamų - atly
ginimą ir dar pensiją. Nemokėdami dirban
tiems pensininkams pensijų, per metus 
sutaupytume apie pusę milijardo litų.

Kita vertus, valstybės įsipareigojimai 
socialinio draudimo ir paramos, vaikų tei
sių apsaugos srityse bus tęsiami. Naujoji 
Vyriausybė turi pradėti reformas, kad aprū
pintą senatvę turėtų žmonės, kuriems dabar 
yra 20-30 metų. Pensijų reforma nebus 
sėkminga, jei nebus politinio sutarimo."

Sveikatos apsaugos ministru buvo 
pasiūlytas 42 metų Egidijus Rimkus, 
gydytojas ir reabilitacinės klinikos va
dovas Palangoje. Į klausimą, kaip refor- 

m u o t i 
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ligoninių 

Egidijus Rimkus

jų, todėl pirmiausia būtina ryžtingai mažinti 
ligoninių skaičių ir didinti lovų skaičių 
paklausą turinčiose ligoninėse.

Yra nenormalu, kai valstybė priversta 
išlaikyti ligonines, kuriose - tuščios lovos.

Juo greičiau tai bus suvokta, juo geriau 
pradės gyventi paklausą turinčios ligoninės 
ir jose dirbantys medikai. Geriau bus ir pa
cientams. Reikia keisti valdymą ir ypač - 
ministerijos struktūrą. Būtina atsisakyti 
nereikalingų departamentų ir tarnybų, su
jungti ligoninių kasas, gydymo įstaigų re
viziją ir akreditacinę tarnybą.

Reikia naikinti gydymo įstaigų nustaty
tą ligonių lovų skaičių (kvotas). Juo geresnė 
ligoninė, juo greičiau ji įvykdo leistą kvotą 
ir nebegali priimti ligonių. Šitaip varžoma 
sveikatos apsaugos reformos deklaruojama 
paciento teisė pasirinkti gydymo įstaigą ir 
gydytoją.

Ligoninių paslaugos valstybei turi kai
nuoti vienodai. Paslaugų įkainiai negali 
priklausyti nuo to, kokioje ligoninėje atlie
kama operacija. Tada apendicito operacija 
Santariškių klinikose valstybei nekainuos 
keletą kartų brangiau nei Palangoje ar Kre
tingoje, o profesoriai daugiau turės laiko jų 
kvalifikaciją atitinkančioms sudėtingoms 
operacijoms.

Sveikatos apsauga buvo pernelyg pri
klausoma nuo gydytojų klanų įtakos. Trūko 
ministerijų vadovų griežtumo ir reiklumo 
sau, ryžtingumo sprendžiant esminius klau
simus.

Visos pastaraisiais metais numatytos 
permainos sveikatos apsaugos sistemoje 
būdavo įgyvendinamos lėtai, pernelyg at
sižvelgiant į suinteresuotų valdininkų nuo
monę. Jos tiesiog įstrigdavo pusiaukelėje. ”

(“ M-R”, “Lr”)

Mirė 
Petras Varkala
Didžiosios Britanijos lietuviai neteko 

aktyvaus visuomenės veikėjo, lietuvybės 
puoselėtojo, ekonomisto Petro Bazilijaus 
Varkalos. Mirė jis spalio 20 dieną, eida
mas 92-uosius metus.

Petras B. Varkala gimė Kauno apskri
tyje, Pakuonio valsčiuje, Girininkų kaime. 
Baigęs Vytauto Didžiojo universite eko
nomiką ir susitaupęs pinigų, 1935 metais 
išvyko pagilinti žinių į Angliją, kurioje 
liko visam laikui. Buvo pakviestas dirbti 
Lietuvos ekonominių organizacijų - 
Maisto ir Pienocentro atstovu Londone, 
1940 metais paskirtas agrokultūros 
attache prie Lietuvos pasiuntinybės. Pa
sibaigus karui, vadovavo dviem plačius 
tarptautinius ryšius turinčioms prekybos 
bendrovėms.

1947 metais Petras B. Varkala kartu 
su kitais įkūrė Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungą ir trejus metus buvo jos 
pirmininkas, vėliau tarybos narys. Pen
kerius metus pirmininkavo Londono lie
tuvių diskusijų klubui. Visą gyvenimą rė
mė lietuvišką veiklą išeivijoje. Ilgą laiką 
Petras B. Varkala bendradarbiavo užsie
nio lietuvių spaudoje. Dažnai padėdavo 
naujai susikūrusiai D.B. Lietuvių Są
jungai savo patarimais ir gilia politine 
patirtimi. Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, kiek galėdamas stengėsi padėti 
savo Tėvynei.

A. a. Petras paliko liūdinčią žmoną 
Melitą ir dukrą, šiuo metu gyvenančią 
Kanadoje. Didžiosios Britanijos lietuviai 
prisimins jį su dėkingumu. “M.E” ELTA
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( PASITIKIME ADVENTĄ!
Lapkričio 25 d., šeštadienį, 3.30 vai. p.p. kviečiame visus

į Advento vakaronę
Melbourne Lietuvių Namuose. Atvažiuokite visi, su seneliais ir vaikais. I 

| Bilietų kainos: suaugusiems - $12, moksleiviams - $6, vaikams iki 10 metų - | 
| veltui. Užsisakykite stalus pas Aleną tek: 9338 2172 arba Liliją tek: 8948 8792 | 
| iki ketvirtadienio, lapkričio 23 d. Laukiame. Entuziastės |

Kariuomenės šventė Canberroje
Kariuomenės šventės minėjimas Canberroje įvyks lapkričio 26 d. 

(sekmadienį) 2 vai. po pietų Lietuvių būstinėje, 114 Maitland Street, Hackett.
Minėjimo programa:
1. Minėjimą atidaro “Ramovė” skyr. pirmininkas.
2. Žuvusiųjų pagerbimas.
3. Gintauto Kaminsko paskaita “LIETUVA ir NATO”.
4. 45 min. trukmės filmas “Lietuvių Charta”.
5. Tautos himnas.
6. Kavutė su užkandžiais.
Matomai kviečiame Canberros ir apylinkės lietuvius skaitlingai dalyvauti 

minėjime. Prisiminsime ir pagerbsime visus, žuvusius už Lietuvos laisvę.
Ramovės Valdyba

Jaunimo Talentų Vakaro
rengėja kviečia atsiliepti galinčius ir norinčius 

pasirodyti šiame vakare su daina, šokiu, deklamacija ar 
muzikos išpildymu.

Kreiptis į Daivą Murtah, adresu: 23 Payton Ave., 
Roselands, NSW, 2196, tek: (02) 9758 1002.

Anyone who is interested and able in performing at 
the Jaunimo Talentų Vakaras with dancing, singing, reciting 
or playing an instrument please contact Daiva Murtah, 23 
Payton Ave., Roselands, NSW, 2196, Ph.: (02) 9758 1002.

s'
Kariuomenės šventė Hobarte

Kariuomenės šventė Hobarte bus minima šeštadienį, lapkričio 25 d., p.p. 
Šikšnių namuose, 43 Easton Ave, West Moonah. Kalbės Stepas Augustavičius, 
deklamuos Juozas Paškevičius, o Ramūnas Tarvydas trumpai papasakos apie 
savo apsilankymą Lietuvoje.

Po minėjimo, kava / arbata, užkandžiai suneštiniai.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

i %alėi)os su “Vainos Sambūriu” i
Kviečiame visus ir iš visur apsilankyti į mūsų metinį koncertą, kuris įvyks

I gruodžio 3 d., sekmadienį, 130 vai. po pietų Mclboumo Lietuvių Namuose I 
| Koncertinėje salėje.

Kainos: koncertui ir lengvoms vaišėms - $15-00.
tik koncertui - $12-00.

/ Vaikams iki 16 metų - veltui.
" Lauksime visų! Melbourno “Dainos Sambūrio” Valdyba *

Susitikimas su Kauno neurologėmis
Maloniai kviečiame visus j pasikalbėjimą su trim neurologėm iš Kauno 

Universitetinių klinikų. Šios specialistės, daktarės: Danguolė Šiurkienė, Rozita 
Bagdonienė ir Diana Obelienienė atvyksta į Melbourne vykstančią neurologijos 
konferenciją. Jos sutiko pasidalinti su mumis mintimis apie savo darbą Lietuvoje. 
Ketinama rodyti jų atsivežtą video juostą apie Lietuvą.

Pasikalbėjimas įvyks sekmadienį, lapkričio 26 d. 1.00 vai. p.p. Melbourno 
Lietuvių Namuose, Teatro salėje.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

| Pranešimas “Lietuvos aido” skaitytojams
Pranešu, kad priimu prenumeratą už “Lietuvos aidą”. Dabar “Lietuvos aido” | 

i prenumeratos kaina - pusei metų - 135 JAV doleriai, vieneriems metams - | 
| 270 JAV dolerių.

Prenumeratos kaina JAV doleriais nesikeičia, o kita valiuta - svyruoja. Čekius ■ 
rašyti “Lietuvos aidas” ir siųsti adresu: A. Giniūnas, 46 Buckingham Road, 
Baulkham Hills, NSW 2153. Tel. (02) 9639 6064. J

Rasti akiniai
Atsiimti galite Sydnėjaus Lietuvių Klubo bare, Bankstown.

Atšauktas Kariuomenės šventės minėjimas
Kariuomenės šventės minėjimas šiais 

metais turėjo įvykti lapkričio 26 d., tačiau 
Lietuvių Klubo direktorius pranešė, kad 
tuo pačiu laiku yra šaukiamas Lietuvių 
Klubo metinis susirinkimas.

Nemanau, kad būtų įmanoma 
Kariuomenės šventės minėjimą daryti
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tuo pačiu metu. Lietuvių Klubas yra mūsų 
gyvybinis centras. Visų mūsų pareiga jį 
išlaikyti. Gausiau dalyvaukime Klubo 
susirinkime.

Dėl šios priežasties Kariuomenės 
šventės minėjimas yra nukeliamas.

Antanas Kramilius
Sydney Ramovėnų skyriaus pirmininkas

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 5.oo iki 6.oo vai

LINKSMOJI VALANDA
VISI GĖRIMAI TK PUSE KAINOS

PASKUTINĖ PROGA SUSIMOKĖTI NARIO MOKESTĮ

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS LAPKRIČIO 26 d. 2.00 vaL

KALĖDŲ EGLUTĖ
GRUODŽIO 17 d.

Nariai prašomi registruoti vaikus iki gruodžio 7 d. Klubo raštinėje

-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- s

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, wc hope to make this Šventė one that will J 
be remembered for many years to come!!!

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

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

Sporto klubas “KOVAS” praneša
Krepšinio treniruotės jau vyksta šeštadieniais Auburn Basketball Stadium, 
Church Street, Lidcombe šia tvarka:

1. Jauniai - tarp 12 vai. ir 2 val.p.p. Laikas priklausys nuo to, kada vyks 
jų rungtynės. Kreipkitės į trenerę Ritą Kasperaitis.

2. Vyresnieji (vyrai ir moterys) - nuo 2 vai. p.p. iki 330 vai. p.p.
Laukiame ir kviečiame naujus krepšininkus. “Kovo” Valdyba

Adelaidės 2001 Parengimų kalendorius
Lapkričio 24 d., penktadienį, 7.00 vai. vakaro Adelaidės Lietuvių Namuose, 

Norwood įvyks susirinkimas, kurio nietu bus sudaromas Adelaidės lietuvių 
bendruomenės 2001 metų Parengimų kalendorius.

Maloniai kviečiame dalyvauti organizacijų atstovus. Jeigu negalite 
dalyvauti, prašome įteikti pasiūlymus raštu arba asmeniškai Valdybos nariams.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

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

Nuo šių metų liepos 1 d. “Mūsų Pastogės” prenumerata yra $55, pavienio 
numerio kaina $1.10. Prenumerata užsienyje pasilieka ta pati (paprastu 
paštu - $ 65, oro paštu - $110, N.Zelandijoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $330 - už 1 cm per vieną skiltį ($6.60 - per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

“Mūsų Pastogės” administracija

Dėmesio skaitytojai, kurie naudojasi Internetu!
Jau turime elektroninę MP svetainę (tinklapį) 

www.users.bigpond.com/mpastoge 
Elektroninę MP laidą rengia Petras Viržintas.

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

Tinklapis: www.users.bigpond.com/mpastoge
Redakcinė kolegija: Rita Baltušytė, Antanas Laukaitis, Kęstutis Protas, Vytenis Šliogeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomu 

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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