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Šiemet suėjo dešimt metų nuo Kovo 
Vienuoliktosios, kai 1990 buvo atkurta 
Lietuvos nepriklausomybė. Ta proga Tė
vynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius kovo 12 
Lietuvių Namuose surengė diskusijų 
popietę, kurios metu kalbėjo dr. Algi
mantas Kabaila (buvęs pirmasis LR gar
bės konsulas Australijoje) ir dr. Vytau
tas Doniela (Tėvynės Sąjungos - Lietu
vos konservatorių Sydnėjaus skyriaus 
pirmininkas). Popietę gražiai pravedė Al
binas Giniūnas, kuris dėl negalavimo kurį 
laiką buvo pasitraukęs iš visuomeninės 
veiklos, bet dabar vėl į ją grįžta.

Dr. A. Kabaila savo paskaitoje pir
miausiai trumpai apžvelgė dabartinės 
Lietuvos problemas ir ilgėliau sustojo 
prie dabartinių tendencijų Lietuvos spau
doje. Jo manymu, Lietuvos spauda sten
giasi pabrėžti savo “laisvumą”, tačiau 
dažnai yra politiškai kryptinga ir savo 
priešams net grubiai negailestinga - o 
tai esą ir viena iš priežasčių, kodėl Lie
tuvos žmonės neretai nesuvokia, kas iš 
tiesų Lietuvoje dedasi.

Dr. V. Doniela savo paskaitoje susto
jo prie priežasčių, kodėl Lietuvoje maty
ti nusivylimo. Jis paaiškino, kaip valsty
binio turto privatizacija per “kreivus” 
LDDP metais išleistus įstatymus virto 
“prichvatizacija” arba prisiplėšimu, ir 

kaip išsivystė plyšys tarp turtuolių ir var
gingesniųjų. Tolimesniais pavyzdžiais iš 
dabartinės Rusijos bei dar komunistinės 
Kinijos, jis nurodė, kaip komunistinis 
paveldas neišvengiamai veda link korup
cijos augimo, ir kodėl bei kokiais būdais 
dėl skurdo plitimo neteisingai būna ap
kaltinti reformatoriai.

(Dr. Kabailos paskaitos santrauką 
žiūr. 4 psL, o Dr. Donielos kalbos ištrau
kos bus atspausdintos Mūsų Pastogėje 
vėliau)

Klausimų bei diskusijų metu buvo 
kalbėta apie prezidento Valdo Adamkaus 
populiarumą, Vytautui Landsbergiui 
priskirtus “milijonus”, dabartinės Rusi- 
jos pavojų Lietuvai, įtampą tarp ameriki

etiško Williams ir rusiškojo LUKoil’o, 
apie Lietuvos mokslininkų uždarumą bei 
atvirumą pasaulio mokslinei pažangai, ir 
t.t. Popietėje apsilankė apie 60-80 tau
tiečių.

AfPinf.

Užpraeitas sekmadienis Sydnėjaus 
lietuvių namuose. Viršuje: Kovo 11 
minėjimas. Tribūnoje dr. Kabaila, už 
garbės stalo A.Giniūnas ir dr. Doniela. 
Dešinėje: “naujųjų lietuvių” talka. 
Fotoreportažą Sekmadienis lietuvių 
namuose skaitykite kitame MP numeryje 

Ritos Baltušytės nuotr.

Vėl apie Mažeikių naftą
Nesibaigiant ginčams tarp tų, ku

rie remia Mažeikių naftos perdavimą 
amerikiečių kompanijai Williams In
ternational ir tų, kurie vietoje Williams 
mieliau būtų matę rusų koncerną 
LUKoil, spaudai savo vertinimą pa
teikė Seimo Nacionalinio saugumo 
pirmininkas Juozapas Katkus. Jis pa
tvirtino, kaip skelbdavo dienraščiai ir 
pasitraukęs ūkio ministras Vincas 
Babilius, kad Mažeikių naftoje buvo 
įsigalėjusi didelio masto korupcija, į 
kurios sistemą nuo anksčiau buvo 
įsivėlusios ir atitinkamos ministerijos. 
Pasak J. Katkaus, naftos ūkį ir energe
tikos sektorių buvo apraizgęs korupci
jos ir vagysčių voratinklis. Kukliais 
mano skaičiavimais, per visą energe
tikos sektorių išplauta keli milijonai litų. 
Dabar “Williams’' bent naftos ūkyje 
toms vagystėms užkirs kelią. Todėl vi
siškai suprantu, kas ir kodėl taip prieši
nosi “Williams” atėjimui.. Ir koncer
nas “LUKoil”, ir kai kuri Lietuvos 
žiniasklaida, ir dalis politikų, ir iš naf
tos verslo pralobę mūsų verslininkai 
parodė nepaprastą išradingumą vi
suomenę nuteikiant prieš sutartį su 
“Williams”. Man net ėmė atrodyti, kad 
jei vietoj “Williams” būtų atėjęs “LUK
oil”, triukšmo iš viso nebūtų buvę.

Kalbėdamas apie teigimą, jog ru
siškasis LUKoil yra labiau susijęs su 
Rusijos imperiniu galvojimu nei Wil
liams su amerikietiška ekspansija, J. 

Katkus nurodė: Galiu pasakyti tik tiek, 
jog Saugumo departamentas patvirtino 
nuolatinius mūsų spėjimus, kad Rusi
jos politika yra ekonominiu spaudimu 
daryti politinę įtaką. Paskutinis įtikina
mas pavyzdys, kai prieš pat terminalo 
atidarymą Rusija mums nustojo teiku
si naftos žaliavą. Tas aiškiai parodo 
užkulisių susitarimus ir spaudimą. Ma
nau, kad tai buvo ankstesnių “Mažeikių 
naftos” “karaliukų ”(“iš atlyginimo”pa
sistačiusių milžiniškas vilas) ir įtakingų 
Rusijos naftininkų susitarimas”.

Vadovavimą perėmęs Williams 
atleido keliasdešimt Mažeikių naftos 
vadovų, kurie sakoma buvę plataus 
masto nutekėjimo šaltiniai. Kadangi 
jau kuris laikas Mažeikių nafta patyrė 
didelius nuostolius ir grimzdo j vis 
didesnes skolas, J. Katkus buvo pa
klaustas apie reformuotos naftos 
įmonės ateitį. Jis atsakė: Manau, kad 
po pusmečio “Mažeikių nafta” dirbs 
sklandžiai, bus pasirašytos naftos 
žaliavos tiekimo sutartys, naftos ūkyje 
vagysčių sumažės iki minimumo, val
stybės biudžetas vėl gaus pajamas 
mokesčiais. O tuomet net ir didžiausi 
skeptikai kompaniją “Williams” ims 
vertinti teigiamai

Lietuvos atlyginimai Europoje
Žurnalas Business Central Europe, 

pasinaudodamas Eurostat ir įvairių 
kraštų statistikos duomenimis, sudarė 
vidutinių atlyginimų lentelę, kurioje 
savo vietą turi ir Lietuva. Bendrai, at-. 

lyginimai Vakarų Europos kraštuose 
yra žymiai aukštesni nei buvusiame 
Rytų bloke. Čia vidutinį mėnesinį at
lyginimą pateikiame JAV doleriais: 

Rusija - 64, Bulgarija -108, Rumuni
ja -127, Latvija - 238, Slovakija -257, 
Lietuva - 269, Estija - 305, Vengrija - 
327, Čekija - 361, Lenkija - 375, 
Kroatija - 616, Slovėnija - 934, Olan
dija - 1009, Danija - 1224, D. Brita
nija- 1674.

Tarp ne Europos kraštų minima ir 
Australija, kurioje vidutinis mėnesi
nis atlyginimas yra 2015 JAV doleriai.

Tais pačiais duomenimis, pernai 
Europos Sąjungos kraštuose atlygini
mas pakilo vidutiniškai 2.8%. Bet bu
vusio socialistinio bloko kraštuose jis 
sumažėjo nuo 2 iki 8%. Rusijoje atly
ginimai krito apytikriai perpus.

Pagal tuos pačius duomenis, viduti
nis atlyginimas Lietuvoje atitinka kra
što ekonominį pajėgumą. Lietuvoje 
sukuriamas bendrasis vidaus produk
tas sudaro tik ketvirtį to, kas proporc
ingai sukuriama mažosiose Vakarų 
Europos valstybėse, tad ir atlyginimai 
siekia apytikriai vieną ketvirtadalį, 
gaunamą tose valstybėse.

Ras darbo užsienyje?
Socialinės apsaugos ir darbo mini

sterija pranešė esanti suinteresuota, 
kad kuo daugiau Lietuvos piliečių ga
lėtų įsidarbinti užsienyje. Ministerija 
taip pat ketina pateikti siūlymus kai 
kurioms Europos Sąjungos šalims dėl 
dvišalių susitarimų šioje srityje.

Pastaruoju metu nedarbas Lietu
voje peržengė 11% slenkstį ir pasiekė 
rekordinį lygį per visą nepriklausomy
bės laikotarpį.

Terminas Ignalinai
Ignalinos atominės elektrinės nir- 

masis blokas bus uždarytas iki 2005 
vasario 1. Tas numatyta įstatymo pro
jekte, kuriam kovo 8 pritarė ministrų 
kabineto nariai. Be to, Vyriausybė pa
prašė Seimo, kad įstatymo projektas 
būtų svarstomas ypatingos skubos 
tvarka, nes jis reikalingas rengiant kon
ferenciją, kurioje dalyvaus šalys bei 
institucijos, kurios finansiškai rems 
palaipsnį Ignalinos elektrinės uždary
mą bei prisidės prie su tuo susijusių 
nuostolių padengimo. Eventualus Ig
nalinos elektrinės uždarymas yra vie
na būtinų sąlygų, jei Lietuva nori įsto
ti į Europos Sąjungą. Numatomi elek
trinės uždarymo nuostoliai yra tapę 
opiu klausimu Lietuvos politikoje ir 
yra viena iš priežasčių, kodėl apklau
sose krinta procentas asmenų, prita
riančių norui įsijungti į Europos 
Sąjungą.

Ginčas dėl ordinų tęsiasi
Vasario Šešioliktosios proga Prezi

dentui Valdui Adamkui apdovanojus 
ordinais keliasdešimt asmenybių, 
buvę politiniai kaliniai, rezistentai ir 
keti kurie Seimo nariai protestavo, kad 
apdovanojimai buvo paskirti ir Kazi
mierai Prunskienei, kurią teismas 
pripažino bendradarbiavus su KGB, 
ir jos vyriausybės vidaus reikalų mi
nistrui Marijonui Misiukoniui, buvu
siam aukštam KGB karininkui.

Seimo narys Antanas Stasiškis ma
no, kad skiriant šiuos vadovus buvo 
prasilenkta su įstatymu, ypač kai Pre
zidento kanceliarijos vadovas Andrius 
Meškauskas painformavo, kad kandi
datūros buvo pateiktos kolegialiu Pre
zidentūros siūlymu. Pasak A. Stasiškio, 
tai nekorektiškas dalykas, prieštarau-
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Vytautas Patašiusf

♦ Serbija įvedė griežtą ekonominę blo
kadą Juodkalnijai (Montenegro), savo 
partnerei Jugoslavijos federacijoje. Da
linės ekonominės sankcijos prasidėjo jau 
pernai, Juodkalnijai atsisakius bendros su 
Serbija valiutos. Dabar Serbijos 
žiniasklaida veda ypač smarkią propagan
dos kampaniją prieš Juodkalnijos vyriau
sybę ir jos prezidentą Milo Djukanovič, 
o Juodkalnijos pasienyje suformuotas sti
prus karinis dalinys iš montenegrinų, pa
lankių Serbijos lyderiui Milosevič.
♦ Jungtinių tautų karinėms pajėgoms 
perėmus RytųTimoro apsaugą iš australų 
vadovauto Interfet, padažnėjo ginkluoti 
indonezų šalininkų įsiveržimai iš Vakarų 
Timoro. Apšaudomi JT kariai, terorizuo
jami ar žudomi vietiniai gyventojai. JT 
administracijos Rytų Timore karinis vir
šininkas gen. leitenantas J. de los Santos 
apsilankymo Džakartoje metu pareiškė 
griežtą protestą Indonezijos užsienio 
reikalų ir gynybos ministrams.

Prie protestų prisidėjo ir Australija, 
kurios 2000 karių dalyvauja JT pajėgose 
Rytų Timore.
♦ Indonezijos kaimyninėms valstybėms 
vėl rūpesčių kelia oro tarša dėl deginamų 
miškų Sumatros saloje. Iš žemės palydovų 
pastebėta daugiau nei 200 atskirų didelių 
gaisro židinių.
♦ Worldwatch institutas Vašingtone 
praneša, kad vis greitėjančiu tempu tiek 
Antarktidoje, tiek šiaurės ašigalio srityje 
tirpsta ledynai, plonėja ledo danga. Ra
kiai pastebimas pagreitintas ledynų nyki
mas viso pasaulio kalnuose. Apskaičiuo
jama, kad iki 2050 metų dings bent ket
virtis pasaulio ledynų masės.
♦ Gavėnios pradžioje popiežius Jonas 
Paulius II bei Katalikų Bažnyčios digni

toriai įvairiuose kraštuose atsiprašė už 
Bažnyčios narių įvykdytus įvairių 
mažumų persekiojimus. Paminėta ispanų 
inkvizicija, kryžiaus karai, skriaudos mo
terims, eretikų ir žydų persekiojimas.
♦ Šri Lankos prezidentei pradėjus pa
sitarimus su opozicijos lyderiais, bandant 
surasti būdą užbaigti pilietinį karą, kovo 
10 šalies sostinėje Colombo tamilai su
kilėliai išsprogdino keletą bombų mies
to centre, apšaudė minias. Žuvo 25 
žmonės, daug sužeistų.

Kovo 11 žuvo saugumo dalinių apsup
ti 4 sukilėliai, bet sužeista ir kareivių. Su
kilėliai susisprogdino.
♦ Rusijos gynybos ministerija pripa
žino, kad kovo pradžioje Čečėnijoje žuvo 
156 rusų kariai. Pskovas paskelbė gedu
lo dieną, kovo pradžioje Argun tarpeklyje 
žuvus 86 kariams iš Pskove stovėjusios 
divizijos.
♦ Kovo 12 Didžiosios Britanijos minis
tras pirmininkas Tony Blair su žmona 
lankėsi St. Peterburge, kur kalbėjosi su 
Rusijos prezidento pareigas einančiu 
Vladimiru Putin ir išreiškė susirūpinimą 
dėl žmogaus teisių pažeidimų Čečėnijo
je. Pasaulio žiniasklaida laiko Tony Blair 
apsilankymą Rusijoje jo pritarimu 
Vladimiro Putin kandidatūrai Rusijos 
prezidento rinkimuose kovo 26.
♦ Australija susirūpinusi, kaip išlaikyti 
stabilumą Papua Naujoje Gvinėjoje. 
Kovo 11-12 Port Moresby lankėsi 4 Aus
tralijos federaliniai ministrai tartis dėl 
aštrėjančios padėties Bougainville salo
je bei finansinės krizės visame krašte. 
Kovo 9 PNG ministras pirmininkas Sir 
Mekere Morauta iš pareigų atleido tris 
svarbius ministrus už sąmokslą nuversti 
jo vyriausybę.

Agne Nastopkaite pabuvo programuotoja.

Jonas Bireta supažindino su nauja vaizdų 
programa (tuo metu už dura nekantravo jo 
laukiantys tautinių šokių šokėjai).

Užpraeitas sekmadienis Mūsų Pastogės 
redakcijoje buvo panašus į darbymetį apdai
nuotą vaikų mėgstamoje liaudies dainelėje 
Du gaideliai. Baltų žirnių kūlimas, malimas, 
į malūną vežimas gal ir nelabai panašus į 
triūsąprie naujųjų kompiuterių, bet tikėkite, 
teko gerokai papikliavoti, pasijoti, to Page- 
Makerio"lietuvinimo'  'baruose, taikantjįmūsų 
laikraščio reikmėms.

Visa tai atliko ne kokios ožkytėlės, uodai ar 
musės, o garbingi žmonėsJuos ir matote 
nuotraukose.

jamąjį kompiuterį (laptop).

Dr. Kabailai, viešniai iš Vilniaus Agnei Nas
topkaitei, mielam Jonui Biretai esame nepa- 
prastai dėkingi,-osuž kantrybę, dosnųpasida- 
linimą žiniomis ir laiku.

Deja, deja, iki gardumynų, kuriuos saulė 
virė, saulė virė, mėnesėlis kepė, dar toloka. 
Atrodo,kadbeprofesionalųpagalbos,odrauge 
ir papildomų išlaidų neapsieisime.

Tai kol kas vis dar esame priversti prašyti ir 
Jūsų, malonūs skaitytojai, kantrybės bei atlai
dumo. Nepykite, jei ir šiame numeryje rasite 
klaidelę kitą. Ypač keistai gali atrodyti 
brūkšneliai žodžio viduryje. Gaudėme juos, 
kiek galėjome, bet tikriausiai kiek ir prasmu
ko...

Mūsų viešas kreipimasis pagalbos jau davė 
vaisių. Viena redakcijos darbuotoja netrukus 
galės dirbti prie MP politinio apžvalgininko 
Anskio Reisgio kompiuteriųstalo. Labai mie
lam Anskiui dėkojame ir tikimės, kad Lietu
vos įvykių apžvalgos nuo to nenukentės.

Darbui patogios kėdės mecenato dar lauki
ame...

Ritos Baltušytės tekstas ir nuotraukos
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jantis Lietuvos ordinų, medalių ir kitų 
pasižymėjimo ženklų įstatymui Teisę 
pristatyti apdovanoti Lietuvos piliečius 
turi Seimo pirmininkas, ministras 
pirmininkas, Vyriausybės nariai, Valsty
bės kontrolierius. A. Stasiškis yra įsi
tikinęs, kad valstybės apdovanojimai 
yra subtilus dalykas, tad gal reiktų 
praplėsti sąrašą asmenų, kurie turi 
pristatymo teisę, nes juk kolegialus 
Prezidentūros siūlymas yra miglotas 
dalykas. Seimo vicepirmininkas Arvy
das Vidžiūnas pridūrė, kad dabar 
vykstanti apdovanojimo kritika nėra 
nukreipta į patį Prezidentą, bet 
verčiau į procedūros neaiškumą.

Medaliai nebus teikiami
Seimo valdyba, kurią sudaro pir

mininkas Vytautas Landsbergis ir jo 
pavaduotojai Arvydas Vidžiūnas, Rasa 
Juknevičienė, Rimantas Dagys ir Fe
liksas Palubinskas, pareiškė, kad jie iš 
anksto atsisako Lietuvos Nepriklau
somybės medalių, skirtų paminėti 
atkurtos valstybės dešimtmetį. Ryšium 
su tuo, Prezidentas V. Adamkus nus
prendė, kad šie medaliai ir kitiems nu
matytiems asmenims kol kas nebus 
teikiami. Monetų kalykloje buvo 
užsakyta 500 medalių, kurių 200 būtų 
buvę įteikti šiemet. Kaip viena iš 
priežasčių, kodėl atsisakyta medalių, 
yra minimas incidentas, įvykęs per 
Vasario Šešioliktosios ceremoniją, kai 
ordinai buvo įteikti Kazimierai 
Prunskienei ir Marijonui Misiukoniui.

KGB agentai registruojasi
Įsigaliojus įstatymui, pagal kurį 

buvę slapti KGB bendradarbiai per 6

’Mūsų Pastogė”. Nr.ll 2000.3.20 pi 

mėnesius turi prisipažinti atitinka
mam komitetui, per pirmąjį mėnesį 
užsiregistravo maždaug 100 buvusių 
KGB agentų. Užsiregistravusieji turi 
atskleisti jiems žinomą informaciją 
apie KGB veiklą ir perduoti 
dokumentus ar daiktus, susijusius su 
tokia veikla. Prisipažinusiems 
garantuota, kad niekad nebus 
paskelbti nei buvusiu KGB agentų 
sąrašai, nei kita su jais susijusi 
informacija. Manoma, kad Lietuvoje 
yra apie 4 000 žmonių, vienaip ar 
kitaip bendradarbiavusių su KGB.

Kaltina V Landsbergį ir 
K. Pėdnyčią

Buvęs Kauno klinikų teismo medi
cinos ekspertas Bronius Bendžiūnas 
pareiškė, jog prieš du metus Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis ir 
Generalinis prokuroras Kazys Pėd
nyčia darę spaudimą, kad jis perrašytų 
mirties liudijimą. Miręs asmuo buvo 
kaunietis Vladas Pundzius, kuris 
ginčytomis aplinkybėmis mirė tada, 
kai įvyko incidentas Kaune lankantis 
Seimo narei Laimai Andrikienei. Vie
ni liudininkai sakė, kad Vladą Pun- 
dzių partrenkė L. Andrikienės auto
mobilis, kiti - kad jis tiesiog sukniubęs 
prie automobilio, net nebūdamas jo 
paliestas. Medikas Bronius Bendžiū
nas mirties liudijime įrašė, kad V. 
Pundzius mirė nuo žaizdos pakaušyje 
ir kraujo išsiliejimo į smegenis, bet 
liudininkams intensyviai nesutariant, 
po savaitės kūnas buvo ekshumuotas. 
Naujai sudaryta penkių ekspertų 
komisija nustatė, kad mirties 
priežastimi buvęs ūmus kairioio šir- 

dies skilvelio veiklos sutrikimas. (Sa
koma, kad velionis sirgęs širdies reu
matu.)

Kovo 4 V. Landsbergio atstovė 
spaudai viešai paneigė mediko Bro
niaus Bendžiūno mintis: V. Landsber
gis vertina paprastai: Ištisinis kliedinys. 
Žmogus juk žino, kad taip nebuvo. 
Nepažįstu ir niekada nekalbėjau... 
Rinkimų purvyne, kas vaikščioja toki
ais keliais, nebėra visai jokių ribų.

Mediko Broniaus Bendžiūno 
teigimus apie pokalbius su K. Pėd
nyčia pastarasis irgi atmetė kaip “ab
surdą”. B. Bendžiūno aš iš viso indi
vidualiai nesu priėmęs ir su juo kalbėjęs, 
net neatsimenu jo.

Brazauskas grįš į politiką?
Buvęs prezidentas Algirdas Brazaus

kas neatmeta galimybės grįžti į akty
vų Lietuvos politinį gyvenimą. Apie 
tai jis užsiminė interviu Lietuvos radi
jui ir dienraščiui Respublika. Tokius 
ketinimus jis sakosi grindžiąs ne kar
jeros sumetimais, o konservatorių val
dymo padariniais. Pasak jo, prieš tre
jus metus, kuomet jis nusprendė neda
lyvauti Prezidento rinkimuose, jis 
matęs Lietuvos pažangą, ji neatsiliko 
nuo Latvijos ir Estijos. Tada jis manęs, 
kad tokie kaip jis nebereikalingi, nes yra 
daug gero ir gabaus jaunimo. Tačiau 
dabar, apžvelgęs pirmąjį nepriklau
somybės atkūrimo dešimtmetį, jis 
mano, kad buvo galima pažengti to
liau. Jau kurį laiką politikos užkuli
siuose kalbama apie kairiųjų jėgų - 
LDDP, socialdemokratų ir Naujosios 
sąjungos (socialliberalų) - susivieni
jimą. Naujosios sąjungos pirm. Artū
ras Paulauskas tvirtino, kad apie Al
girdo Brazausko grįžimą į politiką jis 
nežino, tačiau kaip kairiųjų lyderis p. 

Brazauskas esąs priimtinas. Pats p. 
Brazauskas savo ketinimus konkreti
zuos įvertinęs Savivaldybių ir būsimų 
Seimo rinkimų kampanijas.

Thimpai
* Vasario pabaigoje įvykusi Vaidotų 
(netoli Vilniaus) geležinkelio avarija 
aplinkai padarė apie 8 mln. Lt žalos.
* Populiarus lenkų savaitraštis Poli
tyka savo skiltyje išspausdino Prezi
dento Valdo Adamkaus mintis. Prezi
dentas rašo, jog jį džiugina tai, kad 
dabartinius Lietuvos ir Lenkijos san
tykius galima vertinti kaip geriausius 
istorijoje.
* Varėnos teismas pratęsė dar vieno 
pogrindinės organizacijos Juodvarniai 
nario suėmimą. Ši organizacija 
apibūdinama kaip “nacio nalistinė” ir 
ginkluota. Vienas jos narių, 38 metų 
istorijos mokytojas Eligijus Šmidtas, 
vasario 28 dieną šūviu sužeidė kratą 
norėjusį daryti policininką ir yra 
ieškomas.
* Naktį iš kovo 7 į 8 Klaipėdos mies
te ir rajone buvo padegti 3 automo
biliai. Tokie įvykiai Klaipėdoje daž
niausiai reiškia sąskaitų suvedinėjimą, 
ypač tarp nusikaltėliškų grupių.
* Iki kovo 8 iš valstybės biudžeto į 
kaimo rėmimo fondą buvo pervesta 90 
mln. litų. Tai pernai pažadėtos subsi
dijos bei išmokos už parduotą pro
dukciją ir kita investicinė parama.
Pasak premjero A Kubiliaus, likusios 
skolos bus sumokėtos iki kovo 15.
* Vėl prasidėjo posėdžiai tarp LR 
Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės 
atstovų, kuriuose bus aptarti abiem 
pusėms rūpimi klausimai.Vienas iš jų 
- pensijų apmokestinimas, kai JAV 
piliečiai grįžta gyventi į Lietuvą. Bus 
bandoma išvengti dvigubų mokesčių.
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Provokacija ?
Praėjusią savaitę ALB Krašto Valdybą 

pasiekė žinia, kad Sydney Apylinkės 
Valdyba pažeidė Krašto Valdybos 2000 m. 
vasario 1 d. potvarkį, apribojantį apy
linkių valdybų galimybes betarpiškai 
siųsti korespondenciją Lietuvos 
Vyriausybės pareigūnams. Tokią kore
spondenciją apylinkių valdybos gali siųsti 
tik per ALB Krašto Valdybą. Šio 
potvarkio nesilaikančios apylinkių 
valdybos pažeidžia ALB Statuto 21 
straipsnį, pagal kurį Krašto Valdybos pot- 
varkiai apylinkių valdyboms yra 
privalomi. Tokiam faktui pasitvirtinus, 
Krašto Valdybai tektų kreiptis į ALB 
Garbės Teismą, kad šis sudraustų ALB 
Statuto nesilaikančią apylinkės valdybą.

Gavus tariamo Sydney Apylinkės Val
dybos narių A. Kramiliaus, A. Viliūno ir 
M. Bimbienės laiško LR Užsienio 
Reikalų Ministro pavaduotojui Vygaudui

Vasario 16
Canberros lietuviai susitiko paminėti 

Nepriklausomybės Šventę vasario 13. Antrą 
valandą po pietų į minėjimą Lietuvių 
Būstinėje susirinko virš 40 asmenų. Matėsi 
ir naujų bendruomenės narių. Minėjimą 
pravedė bendruomenės valdybos 
pirmininkas Jonas Mockūnas. Vasario 16

Laisvė ar Anarchija?
Algimantas Kabaila

Taip kaip laisvė yra daugumai 
pageidautina, taip anarchija yra 
nepageidautina. Laisvė ir anarchija 
turi savotišką ryšį. Laisvės priešai ir 
diktatūros šalininkai pateisina 
diktatūrinį laisvės varžymą tuo, kad 
jie esą kovoja su anarchija. Anarchijos 
šalininkai, antra vertus, skelbiasi 
kovoją su diktatūra, skelbiasi esą 
laisvės nešėjais. Ta sankryža dažnai 
išlenda vienoje ar kitoje formoje. Tai 
ypač ryškiai pasireiškia iš diktatūros 
ištrūkusios visuomenės tarpe, kai 
laisvės ištroškusi visuomenė 
nepakankamai įvertina tą atsakomybę, 
kurią laisvas žmogus privalo turėti 
laisvoje visuomenėje.

Šiuo metu viena iš sunkiausiai 
sprendžiamų problemų Lietuvoje yra 
žiniasklaidos laisvės suderinimas su 
asmenų teise gauti bešališką ir 
nemelagingą informaciją, bei asmens 
apsauga nuo pikta valia skleidžiamų 
šmeižtų. Tokia apsauga Lietuvoje 
vadinama asmens orumo gynyba, gi 
šmeižikiški antpuoliai vadinami 
asmens orumo pažeidimu. Mano 
manymu tai nėra labai tikslūs 
išsireiškimai, nes išties tai yra ne vien 
tik asmens orumo apgynimo reikalas, 
bet išvis civilizuotos visuomenės 
gyvenimo neišvengiama būtinybė. 
Kiekvienoje visuomenėje turi būti 
kokis tai balansas tarpe asmens laisvės 
nebūti šmeižiamam ir asmens laisvės 
skelbti savo nuomonę vienu ar kitu 
klausimu. Reikia suprasti, kad 
asmens laisvė, tai nėra anarchija. 
Grubokas pavyzdys: jei žmogui norisi 
paleisti akmenį į gatvės apšvietimo 
žibintą ir jį sudaužyti, tai to žmogaus 
pasiteisinimas, kad tai yra jo laisvė, 
niekam nepadarys didelio įspūdžio. 
Toks gatvės žibintų daužymas būtų 
įvertintas kaip paprastas 
chuliganizmas. Tokius veiksmus 
vadinti asmens laisve yra paprasčiausia 
laisvės sąvokos pajuoka. Taip pat, 
žodžio laisvė niekad neturėtų būti 
sutapatinama su “laisve” skelbti 
netiesą, o tuo labiau “laisve” šmeižti 
kitus asmenis. Šmeižtas yra 
priešingybė laisvei - tai laisvės parodija. 
Be jokio malonumo turiu pastebėti, 

Ušackui (datuoto 2000 m. kovo 7 d.) 
kopiją, paaiškėjo, kad šį kartą reikalas vi
sai kitoks. Nors laiško viršuje uždėtas 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybos antgalvis, o 
apačioje atspausdintos šios Valdybos narių 
pavardės, jis nėra nei vieno iš tų Valdybos 
narių pasirašytas ir todėl negali būti laiko
mas autentišku Sydney Apylinkės 
Valdybos raštu.

Permetus akimis šio laiško turinį, abe
jonės dėl jo autentiškumo sustiprėja. Jis 
parašytas blogu stiliumi su elementariomis 
gramatinėmis klaidomis. Vien adresuojant 
laišką padarytos trys klaidos: vietoj 
naudininko linksnio “pavaduotojui” rašo 
“pavaduotojuj”, kreipinyje vietoj vie
naskaitos šauksmininko “Viceministre” 
rašo daugiskaitos vardininką 
“Viceministrai” ir net klaidingai užrašo 
adresato vardą - “Vygandui” vietoj “Vyg
audui”.

Laiške pateikiamas ultimatyvus reika
lavimas LR Viceministrui, kad toks “kon-

Canberroje
skirtas mintis pristatė Rasa Mauragienė, tik 
po paskaitos supažindinusi klausytojus su jos 
žodžių autorium. Tai buvo Rasos senelis 
Stasys Šilingas, 1918 nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės Tarybos vicepirmininkas. Jis tą pačią 
paskaitą skaitė Kaune, 1928 Vasario 16 proga. 
Drąsūs ir optimistiški žodžiai, skaityti

kad naudinga pasakyti, ką vadiname 
šmeižtu. Tai naudinga, nes vis pasitaiko 
atvejų, kai šmeižtas yra pateisinamas tuo, 
kad tai esą žinia, nors gal ir klaidinga. 
Bet koks neteisingų žinių skleidimas, 
kuris kenkia kuriam nors asmeniui, yra 
to asmens šmeižtas.

Deja, Lietuvos žiniasklaida labai 
dažnai skleidžia neteisingas žinias, ypač 
pasimėgaudami tai daro, kai tai naudinga 
prosovietiniams apologistams, įvairaus 
plauko okupantų kolaborantams. 
Kartais tai daroma visai grubiai, o kartais 
ir gana subtiliai. Dėmesį patraukė žinutė, 
grieš metus pasirodžiusi “Lietuvos 
Žiniose” (1999 kovo 23, nr 6, psl. 7) su 
antrašte: “Raganų medžioklė prasidėjo”. 
Mat,bet koks buvusių saugumiečių ar 
kitokių kolaborantų veiklos apribojimas 
tuoj pavadinamas “raganų medžiokle”. 
Straipsnelyje tūlas Vytautas Bagdonas iš 
Anykščių rašo:

“Vykdydamas įstatymą ‘Dėl SSRS 
valstybės saugumo komiteto (NKVD, 
NKGB, MGB,KGB) vertinimo ir šios 
organizacijos kadrinių darbuotojų 
darbinės veiklos” bei remdamasis 
Gyventojų rezistencijos ir genocido 
tytimų centro pateikta išvada, šalies 
generalinis prokuroras Kazys Pėdnyčia 
priėmė sprendimą laikinai nušalinti nuo 
pareigų šešis prokurorus. Tarp jų ir 
Anykščių rajono apylinkės prokurorą V. 
Jurevičių, [kuris] 1986 m. baigęs Vilniaus 
univeristeto Teisės fakultetą pateko į 
sovietinę kariuomenę. Kariniame 
dalinyje jis buvo operatyviniu įgaliotiniu. 
Jo veikla buvo susijusi su valstybės 
saugumu.”

Toliau autorius pasakoja, koks geras 
vyras buvo šis prokuroras ir aiškiai su 
nepasitenkinimu rašo, kad “dabar jo 
likimą lems Valstybės saugumo 
departamentas bei Gyventojų genocido 
tyrimo centras”. Visi puikiai 
prisimename, kaip kai kurie sovietinės 
teisėtvarkos pareigūnai, ypač prokurorai, 
sovietams neparankius asmenis kišdavo 
į beprotnamius priverstiniui “gydymui”. 
Prisimename, kaip už menkiausią 
nukrypimą nuo sovietinio gyvenimo 
taisyklių būdavo baudžiama ilga tremtimi 
ar kalėjimu. Bet gi dabar, kai tikrinami 
tarnautojai, dirbę sovietiniame KGB 

šulo elgesys privalo būti sudraustas”, dar 
pridedant pagrąsinimą “kreiptis į Australi
jos Užsienio Reikalų Ministeriją”, jeigu 
jų reikalavimas nebūtų įvykdytas.

Laiško autorius teigia, kad p. Viktoras 
Šliteris “garbės konsulu buvo paskirtas 
1966 metais Brazausko Vyriausybės”. 
Norėtume jam priminti, kad 1966 metais 
Lietuva buvo sovietų okupuota, o 
tuometinė Maskvos statytinio 
M.Šumausko Lietuvos SSR marionetinė 
vyriausybė garbės konsulų užsienio valsty
bėse neskyrė. Tarp kitko, pats p. 
A Brazauskas niekada nevadovavo jokiai 
Lietuvos Vyriausybei.

Ypatingai užgaulus yra laiško auto
riaus LR generalinio garbės konsulo Aus
tralijoje sugretinimas su buv. LR garbės 
konsulu Libane R.Šarkiu, kuris neseniai 
buvo atleistas iš pareigų ryšium su jam 
pateiktais kaltinimais bendravimu su 
Kauno nusikaltėliais, cigarečių kontraban
dos verslo planavimu su jais ir garbės 
konsulo įgaliojimų “nusipirkimu” kyšiais

Lietuvoje 1928 švenčiant nepriklausomybės 
dešimtmetį, buvo pilni prasmės ir Australijoje 
nepriklausomybės atgavimo dešimtmečio 
išvakarėse.

Menininkas ir rašytojas Kazys Kemežys 
skaitė savo naują eilėraštį Rarotonga. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu

Sekė pranešimai ir diskusijos ben
druomeniniais klausimais. Buvusi Klubo

(įskaitant ir kitas sovietines saugumo 
tarnybas), tai tuoj paskelbiama, kad tai 
ne patikrinimas, o raganų medžioklė!

Neseniai Seime buvo pasiūlyta 
pakeisti įstatymą, pakeliant baudas už 
šmeižtą Lietuvos žiniasklaidoje. Iki šiol 
veikusiame įstatyme aukščiausia bauda 
buvo 10 000 Lt. “Mūsų Pastogėje” 
skelbtoje “Lietuvos Ryto” reklamoje 
laikraštį leidžiančios bendrovės 
kapitalas buvo skelbtas esąs didesnis 
nei 300 000 000 Lt. Tad visai aišku, kad 
10 000 Lt tokiam laikraščiui nieko 
nereiškia, jei jo cirkuliacija nuo 
paskelbto sensacingo šmeižto bent 
laikinai pakils. Tik paviršutiniškai 
pasvarsčius turėtų būti aišku, kad 
bausmės už šmeižtus turėtų būti 
pakankamai didelės, kad šmeižtų 
skelbimu besimėgaujančiai 
žiniasklaidai būtų akstinu skelbti tik 
tiesą.

Nežinau, ar tas įstatymo pakeitimas 
buvo ar bus įvykdytas, nes veik visa 
žiniasklaida smarkiai sujudo - girdi 
baudų ribos padidinimas - spaudos 
laisvės varžymas. Pakilo ne tik 
triukšmas, bet ir siūlymai tokį įstatymą 
skųsti Europos žmogaus teisių 
teismui... Ir niekas nedrįso pasakyti, 
kad jei rašysi ar kalbėsi teisybę, tai joks 
teismas tavęs nebaus, tad nėra ko 
baimintis tų baudų padidinimo. 
Tereikia tik užsitikrinti, kad įstatyme 
būtų pabrėžta teisė skelbti tiesą. Tokios 
laisvės pilnai pakanka civilizuotai 
visuomenei.

Vytautas Kubilius šių metų sausio 7 
dieną “Lietuvos Aide”, straipsnelyje, 
pavadintame “ Žengiant per šimtmečio 
slenkstį”, duoda kelis pavyzdžius, kaip 
be jokio atsakomybės jausmo 
skleidžiamos piliečius neraminančios 
nuotaikos:

“Vienas laikraštis spausdina 
Prezidento A.Brazausko nuotrauką su 
įremtu į smilkinį pistoletu ir rėkiančia 
antrašte: ‘Ar sunku nušauti 
Prezidentą?’. Kitas laikraštis praneša, 
kad Prezidentas Adamkus 
nepagydomai serga ir jo dienos 
suskaičiuotos. Visa krūva laikraščių, 
radijas ir televizija 1997 m. paskelbia, 
kad Seimo pirmininkas - KGB agentas. 
Ir visos valdžios institucijos bejėgiškai 
stebi šitas psichologinio karo prieš
Lietuvos valstybę formas, bijodamos 
[tariamai] pažeisti spaudos laisvę.’’

—WųsųPastpgėv .Nr.ll. 2000J^Q psL3

Lietuvos pareigūnams.
Visi šie faktai verčia mus galvoti, kad 

tokio laiško negalėjo parašyti nei garbingu 
Australijos medaliu (Order of Australia 
Medai) apdovanotas Sydney Apylinkės 
Valdybos pirmininkas p. Antanas 
Kramilius, nei aukštąjį išsilavinimą tu
rintis gyd. Alfonsas Viliūnas, nei neseniai 
iš Lietuvos atvykusi ir, be abejo, puikiai 
lietuvių kalbą mokanti p. Margarita Bim- 
bienė. Todėl peršasi išvada, kad tai yra 
piktavališko provokatoriaus, neteisėtai pa
sisavinusio Sydney Apylinkės Valdybos 
antgalvį, darbas, kuriuo siekiama 
pažeminti Lietuvos Respublikos ge
neralinį garbės konsulą Australijoje, su
kompromituoti Australijos Lietuvių Ben
druomenę aukštų Lietuvos Užsienio Rei
kalų Ministerijos pareigūnų akyse ir 
sukiršinti ALB Krašto Valdybą su Sydney 
Apylinkės Valdyba. Tenka apgailestauti, 
kad tarp mūsų yra tokių asmenų.

ALB Krašto Valdyba

pirmininkė Barbara Šilinienė davė paskutinį 
raportą, nes Klubas parduotas 1999 metų

Jonas Mockūnas aptarė veiklos planus, 
pranešė kad Būstinė bus atidaryta kas 
šeštadienį 2-4 pp. Canberros lietuviai ir svečiai 
kviečiami

Fbpietė baigta kavute ir užkandžiais.
Jonas Mockūnas

Spaudos laisvės nesupratimas ir 
sutapatinimas su anarchija yra vienas 
iš šiuo metu pavojingiausių reiškinių 
Lietuvos politiniame gyvenime. Be tam 
tikro atsakomybės jausmo 
žiniasklaidoje negali egzistuoti jokia 
visuomenė. Tai ypač svarbu, kai 
kaimynystėje yra agresyvus kaimynas, 
per savo tarptautinio biznio 
organizacijas, tokias, kaip Lukoil, galįs 
skleisti savo įtaką kaimyniniuose 
kraštuose ir eventualiai juos dominuoti. 
Juk taip lengva “dovanoti” sumą pinigų 
kokiam žurnalistui ar net ir laikraščio 
leidėjui, kuri išties yra savotiško kyšio 
forma. Tokia “dovana” didelio biznio 
mąstu gali būti nedidelė. Bet tai 
užtikrina, kad visuomenėje būtų 
skleidžiama kokia nors kyšininkui 
paranki nuomonė. Pavyzdžiui, taip 
sukuriamas įspūdis, kad amerikiečių 
bendrovės atėjimas Lietuvon, beveik 
pražūtingas.

Žinoma, toks žiniasklaidos 
iškrypimas vyksta visur ir visur tenka su 
juo kovoti. Prisiminkime vien tik 
Australijos vienos radijo stoties 
pranešėjų bičiulystę su bankais, kai 
staiga vietoj bankų kritikos atsirado jų 
pagyra. Nors bankai parėmė tą radijo 
stotį ar jos pranešėjus milijonine suma, 
tai buvo maža išlaidą dideliam 
Australijos bankų bizniui. Žinaint, kad 
per žiniasklaidą galima sugriauti 
pasitikėjimą savo valstybe, sužlugdyti 
pasitikėjimą jos ekonomika ir stačiai ją 
paklupdyti ant kelių, galėtume manyti, 
kad labiau žiniasklaidos laisvę 
pažįstantys užsienio lietuviai be išimties 
visi duotų tik gerą pavyzdį Lietuvos 
gyventojams.

Deja, taip nėra. Mūsų tarpe 
pasitaiko atvejų, kai skleidžiami 
neteisingi gandai, iškraipomi faktai ir 
visa tai daroma pasiteisinant, kad tai 
esanti spaudos laisvė. O išties, tai tik 
ne laisvė, o savivalė. Kas darytina 
tokiais atvejais - tegul kiekvienas pats 
sau pagalvoja. Viena turėtų būti visai 
aišku, kad tokiems asmenims, kurie taip 
negražiai elgiasi, neturėtų būti vietos 
mūsų spaudoje. Ir lai jie skundžiasi 
cenzūra ir laisvės varžymu. Mums nėra 
privaloma skleisti Lietuvos valstybę 
silpninančios neteisingos medžiagos ir 
taip kenkti Lietuvos valstybei. Tai mūsų 
laisyė! ,.4;.
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Nedažnai žiuriu atgal
Dana Baltutienė atsako į Mūsų Pastogės klausinius

Žiūrint atgal, kaip Jums atrodo Jūsų 
apsisprendimas grįžti į Lietuvą?

Pirmiausia noriu pareikšti, kad nedaž- 
nai žiūriu atgal, mano mintys ir planai su
kasi esamajame ir busimajame laike. To
kia mano prigimtis. Dar reikia pridėti, 
kad sprendimas - buvo širdies sprendi
mas. Kritiškai peržvelgus savo gyvenimą 
ir patyrimą per pastaruosius septynerius 
metus Lietuvoje, sakyčiau, kad tiktai Don 
Kichotai galėtų mainyti patogų gyvenimą 
Australijoje į varganą gyvenimą Lietuvo
je. Ekonomine, materialine prasme nėra 
palyginimo. Lietuvos gyventojai tai pui
kiai supranta, todėl ir yra masinė migraci- 
ija į Vakarus.

Tačiau tuoj pat turiu pridėti, kad aš 
nesigailiu padariusi šį lemtingą žingsnį 
savo gyvenime, nes viską pasiekiau, kas 
mano galioje buvo pasiekti. Atgavau tėvų 
žemę, pasistačiau svajonių namą iš mo
lio ir šiaudų, didžiulius tvartus ir daržinę, 
ir pasakų namelį iš rąstų, kurioje veikia 
puiki pirtis. Paruošiau žemę ekologiškai 
žemdirbystei. Tūriu didelį prūdą, pilną 
karosų, ir savo rankom pasisodinau galy
bę medelių. Pavasarį, kai parskrenda gan
drai, sukukuoja gegutė, pražįsta gėlės, 
pamiškėje nėra gražesnės vietos, kaip šis 
Žemaitijos kaimas. Tai mažasis rojaus 
kampelis.

Yra antroji pusė. Ibi darganoti rudenys 
su šlapdriba ir plikledžiu, žiemos šalčiai 
su užpustytais keliais ir visais kitais nepa
togumais, nekalbant apie ekonominius 
nepriteklius, susijusius su nešvarių rankų 
politika ir valdymo sistema Lietuvoje.

Kokius sunkumus patyrėte įsikurda- 
ma Lietuvoje materialine prasme?

Sunkiausi buvo du pirmieji metai Lie
tuvoje. Pamenu, grįžau iš Australijos po 
sūnaus vestuvių 1994 metais, lapkričio 
pradžioje. Namo stogas buvo ką tik baig
tas dengti. Viduje tuščia kaip daržinėje, 
vėjai švilpauja per duris ir langus. Reikia 
kalti apvadus, dėti slenksčius, statyti sienų 
pertvaras, lubas, grindis, o mano vyriau
sias statybininkas grįžo į Vilnių trumpam 
ir dingo be žinios. Vėliau sužinojau, kad 
išvyko į Čekiją su savo nauja meile.

Sudariau brigadą iš artimiausių kai
mynų. Jų tarpe buvo neblogas dailidė bei 
mūrininkas ir tęsiau darbą per ištisą 
žiemą. Krosnis, blogai pastatyta, nedegė, 
o šaltis kaulus laužė. Kūrenom laužą vi
duryje aslos. Kas pusvalandį vyrai atbėg
davo pašildyti sustirusius pirštus.

Buvau pagrindinė tiekėja, vežiau ply
tas, lentas, metalo strypus, cementą ir 
vinis. Nuolat trūkdavo vinių. Po poros 
mėnesių sužinojau, kad vienas darbinin
kas nešdavo jas namo. Tai buvo sunkiau
sia žiema mano gyvenime. Nepamenu, 
kiek kartų reikėjo iš sniego atkasti nuo

Kodėl Krikščionybė?
A. Mauragis

Paginkime tiesą ir jus išvaduos.
Evangelija

Šiandien, kaip niekad istorijoje, esame 
tolerantiški bet kokiai idėjai, bet kokiai 
religijai. Nepažindami kitų religijų, ne
mokame vertinti ir savos krikščionybės, 
galvodami, kad visos religijos yra iš Die
vo, kad visos religijos veda į Dievą, kad 
ne Dievas skiriasi, bet tik keliai, kuriais 
einame į Dievą, o tai reiškia kultūrą arba 
jos laipsnį. Religija savo formos neturi, 
ima ją iš kultūros. Tuo būdu religijos ski
riasi tik savo kultūra, savo forma, laiko 
dvasia, gi pats Dievas visoms yra tas pats 
pasaulio Kūrėjas ir žmogaus Viešpats. Ro
mėnai sakydavo, kad visi keliai veda į 
Romą, o mes šiandien sakome, kad visos 
religijos veda į vieną Dievą. 

kelio nuslydusią mašiną. Visada pasitai
kydavo gerų žmonių. Kartą keturi vyrai 
su virvėmis traukė mašiną iš užpustyto 
griovio.

Devyniasdešimt penktais metais už- 
baigėm namą, persikėliau iš Plungės į 
nuosavą molinę trobą, kuri sukėlė didelį 
susidomėjimą visoje Lietuvoje. Pasipylė 
žurnalistų ir nepažįstamų svečių srautas. 
Nors namas turėjo galybę statybos klaidų, 
vos pastatytas gavo premiją kaip geriau
sia statyba iš vietinių medžiagų.

1996 užbaigėm tvartus ir daržinę. 
Prisipirkau tėtyčių ir pasisamdžiau ūk
vedį. Už pieną ir grūdus tais ir dar sekan
čiais metais mokėjo neblogai. Tarp ūki
ninkų jautėsi optimizmas. Susiradau ke
letą didesnių ūkininkų ir įsteigėme ko
operatyvą. Tai buvo viena iš geresnių 
mano iniciatyvų. Mūsų kooperatyvas ir šian
dien gyvuoja, dalinai padargais ir išminti
mi.

Ūkininkavimo pokylis tęsėsi labai 
trumpai. Galima sakyti tik vienerius me
tus. Nuo 1998 metų vasaros viskas 
pasikeitė į blogąją pusę. Pieno ir grūdų 
supirkimo kainos krito, valdžia vilkinosi 
su subsidijom. Padėtis dar pablogėjo 1999 
metais. Valdžia suvertė visą kaltę Rusijos 
krizei. Staiga užsidarė durys į rytus. Ūki
ninkai nebeturėjo kur dėti per vasarą 
užaugintų jaučių. Ačiū Dievui, dar metų 
pradžioje suspėjau už neblogą kainą par
duoti savo karves. Išnuomavau dalį žemės 
(pusvelčiui).

Dabar viltis dedu į juoduosius serben
tus. Tūriu pasisodinusi 700 krūmų ir žadu 
plėsti iki 2000 krūmų. Jei šalnos nepakirs 
žiedų, turėsiu gražaus derliaus. Mano so
dyboje gyvena tarp devynių ir dvylikos 
įvairaus amžiaus gyventojų: didelių, mažų 
ir visai mažiukų, tai rankų derliui nuimti 
netrūks. Jeigu klaustumėte, ar nusivyliau 
ūkininkavimu Lietuvoje, atsakyčiau vienu 
žodžiu - taip. Bet gyvenimu - niekada.

Kokius sunkumus patyrėte bend
raudama su vietos gyventojais?

Bendrauti su kaimo žmonėmis nebu
vo sunku, nes iš motinos buvau pramokusi 
žemaitiškos šnektos. Nuo pirmos dienos 
Smilgių kaime jaučiausi kaip namie, nes 
sugrįžau į savo gimtinę, nors labai pasikei- 
tusią, tačiau visuose dokumentuose 
pripažintą kaip Butkevičių žemę. Senelių 
ir prosenelių kapai Žlibinuose ir Plungėje 
patvirtino šį faktą. Vienas kitas iš apy
linkėje gyvenančių senukų dar prisiminė 
mano tėvus. Pagirdavo juos kaip gerus 
ūkininkus ir gerus žmones.

Greitu laiku užmezgiau ryšius su 
mokyklomis Žlibinuose ir Medingėnuose. 
Taip prasidėjo trys gana sunkūs mokyto
javimo metai kaimo pagrindinėse mo
kyklose. Didesnį pasitenkinimą suradau

Prieš keletą metų viešėjau pas sūnų 
Canberroje. Pasitaikė, kad tuo pačiu lai
ku šv. Augustino parapijoje atostogavo iš 
Japonijos atvykęs kunigas misionierius. 
Jis kalbėjo su parapijiečiais, rodė filmus 
iš Japonijos katalikų gyvenimo. Nuėjau ir 
aš pasiklausyti svečio ir mane nustebino 
jo originalumas, minties taiklumas bei 
tvirtumas. Per trumpą pusvalandį aš įsi
tikinau, kad krikščionybė yra ne viena iš 
religijų, o vienintelė religija, kurią galima 
su tikru pasididžiavimu ir pasitikėjimu 
priimti kiekvienam žmogui, kuriam nuo
širdžiai rūpi pasaulio ateitis ir paties 
žmogaus likimas. Pirmą kartą pajutau gi
lų pasitenkinimą, kad esu krikščionis, dė
ka to misionieriaus, kuris mokėjo taip 
akimis į pasaulį, atleisdamas nusidėjė
liams kaltes įf įsakydamas vienas kitą

Eks-melburnktė Lietuvos ūkininkė svečiuose Sydnėjuje, Endgadine Lietuvių 
sodyboje. Iš kairės: Juozas Dambrauskas, Isolda Poželaitė-Davis, Dana Baltutienė, 
Bronius Žalys, Jadvyga Dambrauskienė ir Birutė Vaitkienė. Vytauto Vaitkaus nuotr.

dainos sambūriuose. Šiandien dainuoju 
Žlibinų moterų chore ir Plungės kultūros 
namų kameriniame chore.

Nuo pirmųjų dienų Plungėje užmez
giau ryšius su Plungės viešosios bibliote
kos darbuotojais - kurį laiką vedžiau an
glų kalbos kursus bibliotekos patalpose 
ir Žemaitijos muziejuje, įsikūrusiame 
Oginskių rūmuose, Plungėje.

Žinoma, aš visada liksiu “australietė”. 
Pirmaisiais metais mane laikydavo “tur
tinga”, deja, laikas ir mano pačios 
požiūris į gyvenimą parodė, kad šitokia 
etiketė nėra tiksli.

Kas Lietuvoje džiugina ir kas liūdina?
/ Labai daug kas Lietuvoje džiugina. 
Ypatingai nuostabūs metų laikai Pavasa
rio ir vasaros žalumynai, nuostabus miš
kų aruodas su grybais ir uogom; paukščių 
ir gyvūnų gausumas. Savita kultūra su 
dainų šventėm ir tradicijomis.

Man atrodo, visiems aišku, kas gali 
liūdinti ateivį iš pasiturinčio ir demokra
tiško krašto. Pirmiausia chaosas visuose 
valdžios sluoksniuose, susijęs su žmonių 
primityviausio gobšumo polinkiais. Kada 
vyrai vadovybėje išmoks valdyti, o ne 
savanaudžiauti, man visai neaišku.

Tiesa, per dešimt metų Lietuvos gy
ventojai šiek tiek pramoko vakarietiškų 
manierų, bet dar toli turi eiti, kol pasieks 
Australijos žmonių mandagumo, švaros 
ir tvarkos kasdieniniame gyvenime. Rei
kia pripažinti, kad Lietuvoje kaimas te
bėra tamsus.

Man, nuolat gyvenančiai kaime, pa
bosta nešvarumas ir netvarka. Pakelės 
pilnos šiukšlių, o tos varganos trobelės 
tiek apverstos senais rakandais, kad tie
siog per slenkstį sunku peržengti į vidų.

mylėti. Nereikia toliau ir aiškinti, iš karto 
pamatai, koks didelis skirtumas tarp Bu
dos, bėgančio iš pasaulio, ir Kristaus, pa
siaukojančio ir pasiliekančio kančioje iki 
pasaulio pabaigos. Kristus skelbia Dievo 
Karalystės atėjimą nuo kryžiaus, nešda
mas lygybę, meilę ir Dievo malonę kiek
vienam jį pasekusiam žmogui.

Deja, pasaulis, kurį Kristus atėjo per
keisti, yra ne Dievo kuriamas ir tvarko
mas, o žmogaus laisvos valios, todėl Kristus 
apsireiškė ne kaip Dievas su galingu 
TEBŪNIE, o kaip žmogus, kuriam reikia 
kentėti ir mylėti, kad pasaulyje būtų ge
riau. Kristus pasauliui paliko meilę ir 
kančią, parodydamas kelią į Dievo Ka
ralystę. Pasaulis krikščioniui yra žemė, iš 
kurios negalima, jos neperkeitus, pabėgti. 
Meilė ir kančia žmogų riša prie žemės 
veido perkeitimo. Tuo būdu Kristus huma
nizmą pakėlė į šventenybę, be kurios ne
gali būti išganymo. .

Su kokiomis korupcijos, pvz., ky
šininkavimo, formomis susidūrėte įsiknr- 
dama Smilgiuose?

Kyšininkavime visada dalyvauja du 
žaidėjai. Tas, kuris duoda ir tas, kuris ima. 
Aš galiu pareikšti tiesiai iš širdies, kad 
Lietuvoje nesu davusi nė vieno kyšio. 
Dauguma žmonių, kurie mane pažįsta, 
žino, kad iš manęs kyšio gali nereikalau
ti, nes negaus. Kaime egzistuoja tokia 
apmokestinimo sistema, kad visos paslau
gos yra dalinai apmokamos degtine, t.y. 
naminuke. Pirmais metais buvau griežtai 
nusistačiusi prieš tokius sandėrius, tačiau 
po kiek laiko supratau, kad jeigu nori 
važiuoti, turi patepti. Mano verslininkas 
pusbrolis ne kartą man pasakojo, kad nuo 
nepriklausomybės atstatymo kyšininkavi
mas yra labai paplitęs. Sovietmečio laikais 
viskas buvo paprasčiau, šiandien 
mažiausiam valdininkėliui reikia duoti 
kyšį.

Praėjusiais metais aš paskolinau vie
nai pensininkei 1000 litų, kuriai reikėjo 
duoti kyšį chirurgui, kad padarytų klubo 
sąnario operaciją. Už protezą nereikėjo 
mokėti, už ligoninę irgi nereikėjo mokė
ti, tačiau be kyšio chirurgui ir šiandien ji 
tebestovėtų eilėje. Daug Lietuvoje kal
bama apie kyšininkavimą. Pakėlė teisė
jams atlyginimus, o kyšininkavimas nesu
stojo; pakėlė atlyginimus policininkams ir 
muitininkams, o kyšininkavimas tebekles
ti. Lietuvoje nuo caro laikų yra susi
klosčiusios kyšininkavimo tradicijos. Gal
būt jas galima apriboti, tačiau, kad ky
šininkavimas dingtų, reikia pakeisti 
žmonių mentalitetą.

Savo apsireiškimu Kristus atskleidė 
žmonijai visai kitokį Dievą, kitokią Die
vo valią ir kitokį Dievo planą, kurį vykdo 
krikščionybė, skelbdama Dievo Karalys
tės įgyvendinimą, aktyviai įsijungiant į 
pasaulio perkeitimą. Kad šiandien savo 
civilizacijoje turime taip aukštai išsi
vysčiusius mokslus, kultūrą, organizaciją, 
techniką, tai tik todėl, kad krikščionybė 
per 2000 metų darbavosi šiame pasau
lyje, siekdama pakeisti žemės veidą. To 
joks rimtas mokslininkas nepaneigs. Jei 
vertos dėmesio, galima jas naikinti. Die
vas Jahve su Izraelio tautos patriarchais 
sudarė sutartis ir pagal sutartis žydai gy
vena ir stato savo pažadų ištesėjimo rei
kalavimus.

Tik Kristus pasaulio Kūrėją - Dievą 
apreiškia visai kitoje šviesoje: Dievas - 
Meilė yra visų žmonių Tėvas. Visi žmonės 
jam lygūs: nebėra nei žydo, nei graiko, nei

(b. d.)
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TAUTA
Rodos, visi žinom, ką tas žodis reiškia, 

nors australams ne visuomet galime iš
aiškinti, nes jie tautybę, pilietybę ir val
stybę vadina too pačiu žodžiu.

Mūsų žodis „tauta“ irgi nevienareikš
mis, o jo kilmė ir giminystė gana įdomi.

Sen. graikų „tauti“ reiškė „toks pats, 
vienodas“;

Sen. kalikų „touto“ -pilietis;
Sen. airių „toath“ - liaudis, žmonės;
Sen. saksų „thiod“ - žmonės, tauta.
Senieji prūsai turėjo žodį „tauto“, kuris 

_ -_______ ,_______________ _____ »:__

Latvių kalboje „tauta“ turi dvi sau

giskaita „tautas“ ref 
rietis“ gali būti irsve 
žmogus.

Šiais. Ar ir senovėje visi lietuviai buvo

Kalba — tautos siela
Prieš keletą metų išeivija audringai 

reiškė nepakantumą svetimžodžiams, 
suvešėjusiems Lietuvos žiniasklaidoje. 
Triukšmui aptilus, manau, verta sugrįžti 
prie šios temos ir ramesnėje aplinkoje 
pažvelgti į skaudulius, juoba kad ir mūsų 
tarpe, žiūrėk, ima ir įsiplieskia ginčai kalbos 
klausimais.

Ši sovietmečiu pagimdyta blogybė kaip 
ir kitos bjaurastys negali išnykti staiga, 
tačiau tikiu, jog ilgainiui jos bus išguitos. 
Šiandieniniai redaktoriai ir žurnalistai taip 
pat andainykštės gadynės vaisius. Kopdami 
kaijeros laiptais, prieplakos lengva širdimi 
perėmė ir švaistėsi propagandos tūzų 
pakišama sovietine naujakalbe, o nūdien, 
vaizduodami intelektualus, griebiasi iš 
Vakarų atklystančių svetimybių. Tautinių 
vertybių bei pagarbos joms nei mokykla, 
nei visuomenė anuomet nemokė, 
priešingai, net menka sąmoningo 
tautiškumo raiška buvo persekiojama, o 
geriausiu atveju — išjuokiama. Dauguma 
tėvų irgi plaukė pasroviui. Ne kartą 
girdėjau sakant: prieš vėją nepapūsi, o 
vaikui gadinti gyvenimą negaliu... Todėl 
vargu ar galima iš jų šiandien reikalaut 
atidumo, juolab meilės tautos sielai — 
gimtajai kalbai. (Argi ne ta pačia dingstimi 
dauguma mūsų išeivių padovanojo vaikus 
svetimiesiems?)

Po Atgimimo kalbininkus prislėgė 
kalnai darbo. Radosi aibės naujų reikšmių, 
sąvokų, o kurti terminiją nėra lengvas 
darbas, nes ne viskas prigyja, ką 
mokslininkai pasiūlo. Vartojimas
barbarizmų, turinčių lietuviškus
atitikmenis, žinoma, negirtinas reiškinys ir 
su juo būtina kovoti. Sėkmė lydės šias 
pastangas, jei pradėsime kiekvienas nuo 
savęs, savo šeimos, suprantama, ne tik 

. Lietuvoje, bet ir svetur. Apmaudu girdėti, 
kai Lietuvių namų virtuvėse moterėlės 
paisto apie gimtosios kalbos problemas, o 
čia pat ausys leipsta nuo jų bridžų, šauerių, 
sinkų ir kitokių „prajovų“. Mūsų
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Andriaus DELTUVOS piešinys

Visi į 
rinkimus!

dažnai vartoja, bet jo raštuose "tautėti" - 
įgyti tautinį charakterį, arba "taurinti" - 
ugdyti tautinį charakterį, turėjo ir priešin
gas reikšn^s: svgtąnętį, nutolti, nuprasti, 
nunykti Daukanto raštuose randame: "tau- 
tinti anuos nu jų ūkės” (atitolinti juos nuo 
ūkio), o kitur: "idant ardami s nenutaustom 
nukaręs”C^ar^^a^t^o^^|^aro). _ _o-------------- J -------- rJ--------

Žemaičių "nutausti” reiškia ne tik nuo Valdybos teiginys yra šis: „Esame tvir- 
savo tautos atitrūkti, bet, apie gyvulius kai- tai įsitikinę, jog Generalinis Garbės 
bant, atjunkti, nustoti žįsti motinos pieną. Konsulas Australijoje neturi teisės

"Tausti", "aptausti”, tai ne tik prarasti statyti jokių reikalavimų Australijos 
tautinį charakterį, bet ir susilpnėti, sūnyk- piliečiams, primesti jiems neteisingus 
ti." Aptautėlis" tai neužauga, nykštukas, o kaltinimus, juos įžeidinėti“.
Linkmenyse net sako "Gėriukas (ėriukas) teiginys labai stebina. Kai Syd- 
ažtanto" (avinukasužtauto-nunvko) nejaus Apylinkės Valdyba priekaištavo

ivo tautos?

savaitraščiai, deja, nešviečia kalbos kultūra, 
nors „Pastogė“ ir „Aidai“ dažniausiai tėra 
vieninteliai periodiniai mūsų 
bendruomenės skaitiniai.Tarptautiniai 
žodžiai nėra balastas. Jokia pasaulio kalba 
be jų neišsiverčia, o ypač moksle. Štai 
pavyzdys iš mūsų žurnalistikos. Neseniai 
M.P spausdino A. Taškūno straipsnį apie 
dr. Kantvilo mokslinį darbą. Jei autorius 
taip labai nesibaimintų svetimžodžių ir savo 
kūrinyje, užuot „... kerpės padeda 
matuoti...“, būtų parašęs, jog kerpės tai oro 
taršos ir radioaktyvumo indikatoriai, 
redaktorius, manau, nebūtų žodžio 
„matuoti“ pakeitęs „naudoti“, kadangi 
kerpės nei matuoja, nei padeda matuoti, 
jos ramiai tvylo prilipę prie medžio, akmens 
ar uolienų, tačiau oro taršos įtakoje, matyt, 
keičia kai kurias savybes.

Lietuvos vyriausybė dar 1921 m. buvo 
sudariusi Terminologijos komisiją, 
besirūpinusią kalbos švarumu. Iškilus ano 
meto kalbininkas J. Jablonskis netrukus iš 
jos pasitraukė, kadangi nesutiko su kai 
kurių narių reikalavimu visus tarptautinius 
žodžius keisti lietuviškais naujadarais. 1925 
m. senoji komisija buvo paleista ir sukviesta 
nauja, vadovaujama J. Jablonskio. Ji 
grąžino daugelį tarptautinių terminų, o 
naujadarus kūrė atsargiai

Šiandieną Lietuva turi pakankamai 
gabių kalbininkų, triūsiančių gimtosios 
kalbos puoselėjimo, tobulinimo ir 
gryninimo baruose. Universitetuose yra 
Lituanistikos katedros, veikia Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija, leidžiamas 
žurnalas „Gimtoji kalba“, o ir kituose 
periodiniuose leidiniuose dažnai galima 
užtikti kalbos skyrelius. Reikia tik 
apsišarvuoti kantrybe ir nepulti 
galvotrūkčiais į pagalbą. Mokslinis darbas 
reikalauja tinkamo dalykinio pasiruošimo, 
o kai jo stinga, tai iš mėgėjiškos paslaugos 
tiek naudos, kiek iš ožio - nei mėsos, nei 
vilnos. Dar ir suteikiama proga 
šmaikštuoliams pasišaipyti.

Janina Malijausldenė

Gerb. Redakcija,
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 

Mūsų Pastogei atsiuntė nuorašą rašto, 
pasiųsto LR užsienio reikalų ministro 
pavaduotojui Vygaudui Ušackui. Raštas 
datuotas 2000.03.07. Sydnėjaus Apy
linkės Valdyba rašte reiškia nepasiten
kinimą LR generalinio garbės konsulo 
Viktoro Šliterio pareiškimu Mūsų Pa
stogėje (2000, Nr. 6), kuriame garbės 
konsulas protestuoja prieš Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos pagarsėjusį raštą 
Lietuvos vadovams.

Pagrindinis Sydnėjaus Apylinkės

rfančia tuv’^ Bendruomenė yra lietuvių orga
nizacija, kur vienokia ar kitokia pilie— 

' tybė nėra esminis dalykas. Bet, štai, 
dabar Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
nurodo, kad jie esą Australijos piliečiai 
ir todėl p. V. Šliteris, kaip Lietuvos 
garbės konsulas, „neturi teisės“ juos 
kritikuoti.

Valdyba savo rašte taip pat teigia, kad 
garbės konsulas V. Šliteris „privalo būti 
sudraustas“, nes „bet kokie reikala-

Mokytojai, susitikime!
Gerb. Australuos lietuvių savaitgalio 

mokyklų mokytojai, pagalbininkai ir rėmė
jai,

artėja XXI Australijos Lietuvių Dienos 
Sydnėjuje (2000 gruodį) ir todėl 
sprendžiame nelengvą uždavinį: ar reikia 
mums, savaitgalio mokyklų mokytojams 
susitikti? Jeigu taip, tai:

1. Kokie, jūsų nuomone, būtų svarbes
ni, kasdieniškai sprendžiami ir lengviau 
praktiškai pritaikomi klausimai?

2. Į ką labiau reikėtų atkreipti dėmesį? 
Į lietuvybės išlaikymą per tradicijų 
pažinimą ir lietuvių kalbos mokymąsi, ar 
vien tik lietuvybės išlaikymą be lietuvių 
kalbos?

Aš manau, kad susitikti būtų visai 
naudinga. Tik šį kartą svarbiau būtų 
pasikeisti tinkamomis knygomis, ka
setėmis, žaidimų aprašymais, dainomis. 
Visos kitos problemos kaip buvo - taip ir 
tebėra. Tėvai, kurie nori padėti vaikams 
išmokti lietuvių kalbą, vežioja vaikus kas 
savaitę į pamokas, rūpinasi knygomis, 
pamokų paruošimu. Kiti mano, kad jokios 
praktiškos naudos iš to nebus, tad kam be 
reikalo vargti? Yra manančių, kad čia, Aus
tralijoje, gyvenantiems visiškai nereikia 

Gerbiamieji,
Skaitau MP jau daug metų ir nenoromis 

prieinu prie išvados, kad kartais, kai 
kuriems korespondentams, vis labiau tinka 
posakis: iš didelio rašto, išeina iš krašto. 
Sakyčiau suvaikėjama. Ginčijamasi dėl 
niekniekių, dėl dviprasmiško ar 
daugiaprasmiško žodžio reikšmės, 
pasiremiant paskutinės laidos žodynais.Štai 
pagal vieną žodyną - mano teisybė. Pagal 
kitą - Jūs klystate.Aš tų žodynų neturiu, 
be to, metų metais mano galvoje, kartotekų 
skyriuje, lentynėlės sausakimšai prikimštos 
ir naujiems žodžiams beveik nėra vietos. 
Tenka naudotis senais terminais, kurie 
daug lietuviškesni. Gerai dar kad, gal kol 
kas, poezija paliekama ramybėje. Gėrimės 
skaitydami eilutes:
.. ..pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis...

Nesiginčijama, ar ten. iš. viso kerpės 
augo ar ne, ir kokios rūšies. Be to, poetas
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vimai to krašto piliečiams iš Garbės 
konsulų pusės negali būti toleruojami 
- pakenčiami“.

Dar daugiau: Valdybos rašte yra mi
nima galimybė „... kreiptis į Aus
tralijos Užsienio Reikalų Ministe
riją...“ Rašte sakoma, kad „Netikime, 
kad būsime priversti kreiptis...“, tačiau 
esminis dalykas yra tas, kad tokia gali
mybė .yra iš vjso iškeliama-

Savo rašte Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba yra nenuosekli. Kai ji prie
kaištauja LR vadovams, jos nariai rašo 
pirmoje eilėje kaip lietuviai, bet kai ta 
pati Valdyba yra kritikuojama, jos na
riai tampa pirmoje eilėje Australijos 
piliečiais. Argumentacija primena ap- 
simėtymą akmenukais kapinėse, kur 
vienas apmėto antrą, bet patsai šaukia, 
kad anas negalįs mesti atgal, kadangi 
šis stovi už antkapio, „švento dalyko“.

Be to, p. Viktoras Šliteris yra LR 
generalinis garbės konsulas Australijo
je, todėl jei koks reikalas ir iškiltų, tai 
būtų visos Australijos lietuvių (forma
liai: ALB Krašto Valdybos), o ne vienos 
kurios nors Apylinkės Valdybos reika
las. LR garbės konsulai yra skiriami 
tariantis su ALB Krašto Valdyba.

Manau, kad jei Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba galvoja, kad ji turi teisę imtis 
žygių, kurie yra visos Australijos lietu
vių reikalas, ji galvoja klaidingai.

Vytautas Doniela
LB Spaudos Sąjungos Valdybos 

vicepirmininkas

jokių lietuvybių, nes vaikai ir taip labai 
apkrauti.

Laisvas kraštas, laisvas žmogus ir kiek
vienas renkamės gyvenimo būdą. Vieniems 
svarbu prie gero, kurį čia turime, dar ir 
lietuvybė, kitiems tai nesvarbu. Tiems, kas 
renkasi pirmąjį gyvenimo būdą, reikia 
papildomai irdaugiau dirbti, bet moralinis 
pasitenkinimas kompensuoja prarastą 
laiką, gyvenimą daro prasmingesnį, užpildo 
tėvynės praradimo liūdesį.

Keista ir nesuprantama neseniai 
atvažiavusių čia gyventi Lietuvoje 
išsimokslinusių žmonių reakcija į kvietimą 
padėti ką nors geriau ir įdomiau padaryti 
Jie retai užsuka į vietinių lietuvių rengi
nius, o paklausti, kodėl nedalyvauja lietu
viškame gyvenime, labai nustebę ir įsižeidę 
klausia: Kodėl aš, kodėl manęs klausi, 
manęs prašai?..

Aš manau, kad jeigu aš nieko nedary
siu, tu nieko nedarysi, tai kas darys??? O 
kaip manote jūs?

Prašome siųsti savo pamąstymus į MP 
redakciją arba mano adresu: 2 Wren SL, 
Condell Park, NSW 2200 arba skambinti! 
teL (02) 9709 3814.

Jadvyga Dambrauskienė
Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos 

vedėja

matė tai iš tolo, pravažiuodamas.Tiek to.
Dar niežti man liežuvį apie garbę. 

Kartais skaitome, kartais girdime skun
džiantis: čia buvo pažeista mano gar
bė IVertėtų prisiminti, kad garbė būtų 
pažeista, reikia ją turėti Deja, užimama 
vieta ar turimas titulas automatiškai to 
neduoda. Tai daroma kitų žmonių kam 
nors už nuopelnus, kartais po daugelio 
metų. Net ir žymiausi pasaulio vyrai, kaipo 
Stalinas, Leninas, Hitleris ir kiti, negalėtų 
pretenduoti, kad jų garbė kada nors buvo 
užgauta. Nors milijonai kasdieną juos 
vadina vardais, nespausdinamais spaudoje.

Iš to seka kiti žodžiai - garbingas, 
garbėtroška, gal reikės iš kur nors 
pasiskolinti naujausią žodyną ir pažiūrėti, 
kas apie tai ten rašoma.

Su pagarba ir tautine meile,

AAlalinauskas
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Kas, kur, kaip?
Antanas Laukaitis

Atvyksta Prezidentas, Seimo 
Pirmininkas

Jeigu neįvyks kokių nenumatytų 
įvykių, Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus su žmona 
Alma į Sydnėjų atvyks rugsėjo 14 
(ketvirtadienį), o išvyks rugsėjo 23.

LR Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis su žmona Gražina atvyks 
rugsėjo 23 (šeštadienį), o iš Australijos 
išvyks spalio 2-3.

Susitikimai su svečiais
Rugsėjo 14 (ketvirtadienį) 

susitikimas su sportininkais, treneriais, 
žurnalistais ir svečiais.

Rugsėjo 16 (šeštadienį) susitikimas 
su LR Prezidentu Valdu Adamkum.

Rugsėjo 23 (šeštadienį) susitikimas 
su sportininkais, treneriais, rėmėjais ir 
kt.

Rugsėjo 24 (sekmadienį) susitikimas 
su Seimo Pirmininku V. Landsbergiu.

Rugsėjo 30 (šeštadienį) 
atsisveikinimas su sporto delegacija.

Visi susitikimai ir kiti parengimai 
vyks Sydnėjaus Lietuvių Namuose. Šios 
datos dar yra negalutinės ir jos gali būti 
pa-keistos ar pridėta daugiau, įtraukti 
atskirų sportininkų ir garbingų svečių 
sutikimai, išleistuvės ir kita. Apie tai 
vėliau bus pranešta mūsų spaudoje.

Kada atvyksta sportininkai
Tikslus į Sydnėjaus olimpiadą 

atvykstančių Lietuvos sportininkų 
skaičius dar nėra žinomas, tačiau su 
visais vadovais ir treneriais bus apie 100. 
Vieni pirmųjų atsrenda 22 
lengvaatlečiai; jie gyvens ir treniruosis 
Newcastle nuo rugsėjo 2 iki 20. Nuo 
rugpjūčio 28 iki rugsėjo 20 taip pat 
Newcastle treniruosis 11 plaukikų. 8 
irkluotojai treniruosis ir rungtyniaus 
Springwood nuo rugpjūčio 26 iki 
rugsėjo 30.

Krepšininkai, kurių bus apie 20, at
vyksta rugsėjo 6 ir iki rugsėjo 14 gyvens 
ir treniruosis Wollongonge.

Wollongonge vyks ir draugiškos 
krep-šinio rungtynės su australais ir kitų

Skautų vyčių Geležinio Vilko būrelis gyvuoja!
Dar 1953 kovo 11 įsteigtas Sydnėjaus 

skautų vyčių Geležinio Vilko būrelis 
gyvuoja ir šiandien, po 47 metų! Ypač 
pastaruoju metu Sydnėjaus skautai vyčiai 
suaktyvino savo veiklą - būrelio nariai 
šių metų Aušros tunto skautų stovykloje 
ėjo įvairiausias pareigas: dirbo virtuvėje, 
vadovavo brolių vienetams bei dirbo visus 
darbus, kur reikėjo tvirtos, vyriškos 
rankos!

Vasario 9 būrelio sueigoje nauju vadu 
išrinktas s.v. Tomas Jablonskis; jam 
talkina sekretorius Tomas Pullinen ir 
iždininkas Edis Karpavičius.

Vasario 20 drauge su visu Aušros arba būrelio vadui Tomui Jablonskiui (tek 
tuntu skautai vyčiai dalyvavo Vasario 16 9579 5954).
minėjimo pamaldose, o kovo 5 - Šiuo metu skautų vyčių Geležinio

Brolis Bronius ir į užsitarnhiitą poilsį išėjęs nesnlsL
"Mūsų Pastogė" Nr.ll 2000.3.20 psl. &

valstybių rinktinėmis. Tai bus gal tik 
vienintelė galimybė daugeliui mūsų 
pamatyti žaidžiant Lietuvos, Australijos, 
gal Rusijos, Jugoslavijos ir kitas 
rinktines. Tikslios žaidimo datos bus 
praneštos vėliau. Bandysime iš anksto 
rezervuoti vietas. Norintieji šias 
rungtynes pamatyti, turės iš anksto 
užsisakyti bilietus ir sumokėti už juos 
generaliniam garbės konsului Viktorui 
Sliteriui ar Antanui Laukaičiui.

Lietuvos krepšininkai užsienyje
Lietuvos Krepšinio Federacija 

skelbia, kad užsienyje žaidžia didelis 
skaičius Lie-tuvos vyrų ir merginų 
krepšininkų, taip vadinamų 
“legionierių”. 37 merginos ir 72 vyrai 
žaidžia Italijos, Vokietijos, Rusi-jos, 
Vengrijos, Turkijos, Lenkijos, Pran
cūzijos, Slovėnijos, Portugalijos, Suomi
jos, Latvijos, Estijos, Amerikos studentų 
komandose ir net NBA. Atrodo, kad 
Lie-tuvos klubai nesistengia ar negali 
išlaiky-ti šių mūsų krepšininkų, nors ir 
pačioje Lietuvoje už atskirus klubus 
žaidžia nemažai svetimtaučių, ypač 
Amerikos juodaodžių.

Be krepšininkų kituose kraštuose 
žai-džia nemažai ir kitų sporto šakų 
Lietuvos sportininkų: rankininkai, 
futbolininkai ir net lauko tenisininkai. 
Tikrai keista, kad Lietuva negąli išlaikyti 
savo gerųjų sportininkų ir jie gina ne 
savo krašto, o kitų valstybių spalvas.

Gražiai bendrauja
Kiekvieną ketvirtadienio vakarą 

Sydnėjaus Lietuvių Namų sporto 
kambarys pilnas žmonių, daugiausia 
jaunimo. Tai ne sekmadieniniai 
proferansistai, o bilijardo žaidėjai, kurie 
dalyvauja lietuvių bilijardo 
pirmenybėse. Malonu, kad šiose 
varžybose yra ir gražus skaičius naujai 
atvykusių lietuvių, kurie, nors ir po 
sunkaus darbo statybose, atvyksta čia, 
gražiai draugauja su kitais šio 
populiaraus sporto atstovais. Iš naujųjų 
svečių vienas stipriausių žaidėjų yra 
Mindaugas Nėnius, nors jam dar sunku 
laimėti prieš mūsų čempioną Vytą 
Buroką, kuris su savo puikiu 
pagalbininku sūnum Petru ir vadovauja 
šioms varžyboms.

Kazimierinių proga - pamaldose ir po to 
Kaziuko mugėje Lidcombe parapijos 
salėje.

Kovo 26 numatyta sk. vyčių talka, 
peržiūrint Aušros tunto inventorių ir kitą 
stovyklinį turtą.

Povelykiniame laikotarpyje vyčiai 
žada suruošti įdomų BBQ, apie tai bus 
paskelbta vėliau.

Paskutinė žinutė iš būrelio veiklos ta, 
kad būrelio sekretoriui laikinai negalint 
eiti savo pareigų, jas yra perėmęs brolis
ps. Ričardas Zduoba. Visais skautų vyčių 
reikalais skambinti jam (tel. 8736 5494)

Continued from MP NolO
BASKETBALL - Men (cont.)Two of 

the Melbourne teams were up next with the 
“Reds” easily accounting for their younger 
Melb. “Yellow” team who seemed to be on 
the wrong end of some “strange” referring 
decisions

.Melb. Red 60 (A.Firinauskas 16, S 
Levickis 11, A Meiliūnas 9, 
J.Skimbirauskas 9, C.Firinauskas 9, 
L.Skimbirauskas 4, M.Firinauskas 2)

Melb. Yellow 30 (ALipsys 9, J.Balbata
7, M.Zdanius 4, R. Statkus 4, J.Rutkauskas 
4, AMickus 2)

The “Green Machine” continued on its 
winning way.

Melb. Green 72 (21 W.Stanwix 21, 
C.Zdanius 18, B.Stanwix 12, R. Vysniauskas
8, E.Ragauskas 7, R.Poskus 4, V.Roussyan 
2)

Melb. Yellow 43 (R.Statkus 9, J.Balbata 
8, ALipsys 8, J.Rutkauskas 7, J.Balbata 7, 
E.Hinnchsen 4)

Geelong played extremely well against 
the Melbourne Green team and only their 
lack of bench depth allowed their opponents 
to skip away in the dying stages of the 
match. Chris Waldie (Geelong) had a strong 
first half whilst for the “Greens” Saulius 
Balnionis shot well in the first half and the 
Stanwix brothers, Brennan and Warren, 
took most of the important rebounds, at both 
ends.

Melb. Green 47 (S.Balnionis 13, 
R. Vysniauskas 7, D. Sadauskas 6, 
W.Stanwix 6, B.Stanwix 6, E.Ragauskas 5, 
V.Roussyan 4)

Geelong 26 (C.Waldie 10, S.Jovic 5, 
TBindokas 4, M.Obeliūnas 2, P.Sutas 2, 
R.Liebich 2, B.Milverton 1)

Adelaide -v- Melbourne Yellow was an 
interesting clash because of the closeness 
of the scores. Adelaide had a real chance of 
winning but too many unnecessary fouls by 
some of their “more senior” players cost 
them dearly. Arūnas Mickus and Justin 
Rutkauskas were the pick of the Melbourne 
players whilst the pick for Adelaide were 
“Tutti” and Daniel Jaunutis.

Melb. Yellow 46 (J.Rutkauskas 14,
A. Lipsys 12,'A.Mickus 6, J.Balbata 6, 
TZdanius 4, R. Statkus 4)

Adelaide 36 (D.Jaunutis 13, 
A Laurinaitis 7, A.Milvydas 6, T. Jaunutis 
4, A.Sankauskas 3, P. Walford 2, R.Beattie 
1)

Sydney, after a poor first half, 
completely overwhelmed Geelong. The 
arrival of Ben Katauskas enabled Sydney 
to get a better then even distribution of the 
defensive rebounds allowing Michael Wallis 
and Grant Čerkesas to go on a second half 
scoring frenzy. A much better performance 
from Michael Sepokas who was ably 
assisted by an improving Ben Andriejunas.

Sydney 49 (M.Wallis 16, G.Cerkesas 
14, V.Andriejunas 10, B.Andriejunas 5,
B. Katauskas 4)

Geelong 24 (C. Waldie 8,.R.Liebich 6, 
TBindokas 4, B.Milverton 3, M. Obeliūnas 
2, L.Liebich 1)

The two more formidable Melbourne 
teams clashed in an early title decider with 
the “Reds” outshooting, but more 
importantly, out rebounding their more 
fancied rivals. In a very even first half 
Stepas Levickis (Reds) showed the way and 
his team lead by three points at the break. 
The second half was a complete turnaround 
with the “Reds” unable to buy a basket and 
when Eddie Ragauskas (Greens) sunk two 
three pointers he broke the heart of the 
opposition.

49th SPORTO ŠVENTE
By Jerry Belkus

Melb. Green 40 (E.Ragauskas 10, 
W.Stanwix 7, B.Stanwix 7, S.Balnionis 4,
R. Vysniauskas 4, D Sadauskas 3, C.Zdanius 
3, R.Poskus 2)

Melb. Red 26 (S.Levickis 8, 
L.Skimbirauskas 7, A.Firinauskas 5, 
J.Skimbirauskas 3, C.Firinauskas 2, 
AMeiliunas 1)

After a very promising first half Sydney 
trailed the “green machine” tty six points 
with Vytas Andriejunas (Sydney) more than 
matching it with his more experienced 
rivals. In the end however it was the 
majestic shooting of Eddie Ragauskas and 
the class of Warren Stanwix that allowed 
Melbourne to coast to an easy victory.

Melbourne 51 (E.Ragauskas 19,
S. Balnionis 9, W.Stanwix 9, B.Stanwix 8,
R. Poskus 2, C.Zdanius 2, R. Vysniauskas 2)

Sydney 29 (V.Andriejunas 15, 
G.Cerkesas 6, M. Sepokas 3, B. Andriejunas 
3, M.Wallis 2)

In the final men’s game of the carnival 
a more determined Melbourne team 
outlasted a stubborn Sydney outfit, who 
unfortunately played well below their best. 
Justin Skimbirauskas was the best for 
Melbourne with good support from Chris 
and Adam Firinauskas. Michael Wallis was 
again the stand out for Sydney and received 
good support from Michael Sepokas and 
Vytas Andriejunas.

Melb. Red 45 (J.Skimbirauskas 12,
S. Levickis 11, L.Skimbirauskas 6, 
A.Firinauskas 6, AMeiliunas 4,
C.Firinauskas 4, M.Firinauskas 2)

Sydney 37 (M .Wallis 11, G.Cerkesas 
9, B.Katauskas 8, M.Sepokas 6, 
V.Andriejunas 3)

The Champion Melbourne Green team 
consisted of Eddie Ragauskas (Captain/ 
Coach), Saulius Balnionis, Warren Stanwix, 
Rytis Poskus, Cas Zdanius, Brennan 
Stanwix, Vadim Roussyan, David 
Sadauskas and Ray Vysniauskas.

Final Placing’s:
Winners : MELBOURNE GREEN
Second Melbourne Red
Third Sydney, Fourth Geelong
Fifth Melb Yellow, Sixth Adelaide
Top Point Scorers: M. Wallis (Syd) 65 

(13.0), G.Cerkesas (Syd) 56 
(11.2),W.Stanwix (Mel Gr) 54 (10.8), 
V.Andriejunas (Syd) 54 (10.8), S.Levickis 
(Mel Red) 53 (10.6);

Most Points in a single match
W.Stanwix (Mel Gr) 21 (v Mel Yel)
Free Throws
Sydney 55.4%, Melb Yellow 50.0% 
Geelong 48.6%, Melb Red 45.9% 
Melb Green 45.5%. Adelaide 42.9% 
Free Throws - Individuals D. Jaunutis 

(Adi) (7/10) 70.0%, S.Levickis (MR) (9/13) 
69.2%, C.Waldie (Gel) (6/9) 66.7%;

/Teams (Average points for/against)
MEL GREEN 58/28, MEL RED 44/32 
SYDNEY 44/34, GEELONG 30/38 
MEL YELLOW 35/53, ADELAIDE 25/ 

50
Most Three Pointers 13 E.Ragauskas 

(MG), 7D.Jaunutis (Adi), 7 V.Andriejunas 
(Syd), 6 W.Stanwix (MG);

HENRIKAS SALKAUSKAS 
MEDAL

The MVP medal is judged on a 3-2-1 
basis tty the referees on each game. The 
three outstanding players, for mine, were 
Eddie Ragauskas and Warren Stanwix (both 
from Melbourne Green) and Michael Wallis 
from Sydney. I would have thought that 
Warren and Eddie would have split then- 
points allowing for Michael to sneak in but 
it was not to be! The Most Valuable Player 
Award was awarded to a deserving:

111 To be continued
.r .'. -... . .,.
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Aleksandrinas
Aleksandrinas tai nėra kokia nors 

kraujo rūšis, o silabinės eilėdaros plėtras, 
kuriuo mėgo rašyti įvairūs romantiniai 
poetai, tame tarpe ir Adomas Mickevi
čius, originalią pavardžių rašybą išlai
kančiame laikraštyje galintis būti trans
kribuotas ir kaip Adam Mickiewicz, ir 
tokia dviguba transkribcija tik atspindėtų 
tą sumaištį, kurią jis sukėlė lietuviškoje 
savimonėje, pradėdamas savo romantinį 
epą Ponas Tadas šitokiais žodžiais: 
Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą!
Kaip reik tave branginti, vien tiktas pamato, 
Kas jau tavęs neteko. Nūn tave vaizduoju 
Aš, ilgesy grožiu sujaudintas tavuoju.

(vertė VMykolaitis-Putinas) 
Sumaištingais šie žodžiai tapo todėl, 

kad sūniški jausmai Lietuvai buvo išsakyti 
lenkiškai. Tyrinėtojai, kuriems nerūpi pilti 
alyvos į vis dar sukibirkščiuojančią 
lietuvių-lenkų santykių ugnį, noriai 
pasitelkia istorikų ginklus. Pvz., cituodami 
lotynišką posakį, kuriuo'savo tautinę ir 
pilietinę priklausomybę apibūdindavo tie 
LDK gyventojai, kuriems toks 
apsibūdinimas buvo aktualus: gente 
lituanus nailone polonus - kas reiškė šios 
frazės ištarėjo prisipažinimą, kad jis ęsąs 
gimimo lietuvis, bet lenkų tautybės. Iš
vertus šį posakį į Naujojo pasaulio, taigi, 
ir MP kalbą, jis skambėtų taip: lietuvių 
kilmės lenkas.

Atrodo, kad būtent tokiu jautėsi pats 
AMickevičius, nė neįtardamas, kad po 
kiek laiko dvi tautos jo nepasidalins. 
Nežinomi tautų keliai, ypač tų, kurios 
istorijoje susilieja ir išsiskiria, užtat išsi
skyrusiųjų, nebūtinai tautų, keliai ir nuo
taikos, dažnai panašios, ir nors ne visada 
aprašinėjamos ar pasakojamos aleksan- 
drinu, bet medžiagos sodriam epui sutei
kiančios pakankamai.

Šitas tautinis ekskursas turėtų paaiš
kinti, kodėl vienas iškiliausių šiandienos 
lenkų režisierių A.Wajda (dėl širdies 
operacijos negalėjęs atvykti į filmo 
premjerą Vilniuje, kurioje dalyvavo

liejasi laisvai
Lietuvos prezidentas V.Adamkus ir 
Lenkijos prezidento žmona J.Kvasnievska) 
laiške Lietuvos auditorijai prisipažino, kad 
statyti šį filmą jam reikėjo drąsos, tačiau ne 
mažiau drąsos reikėjo atvežti jį į Vilnių. 
Baimintasi be reikalo - Vilniaus publika 
filmą priėmė šiltai.

Gali būti, kad užjūrinė tiek lietuviška, 
tiek lenkiška Pono Tado auditorija šį filmą 
priims dar asmeniškiau, juk pats režisierius, 
duodamas interviu žurnalui Film, sakė, kad 
nori parodyti, iš kur mes atsiradome, kas mes 
esame, kaip mes vadinamės, ko mums reikia, 
kokie mūsų charakteriai (...) Manau, kad 
dabar, bent taip norėčiau matyti ’’Pono Tado” 
reikšmę, jaunas žmogus pajus savo šaknų 
ieškojimo būtinumą. Naujoji karta norės 
žinoti, iš kur ji atėjo. Nors būtinybė susivokti, 
kas esi, aktuali abiejose vandenyno pusėse.

Pagal į jį sudėtus pinigus (3,5 mln. JAV 
dolerių), ambicijas (pristatytas Oskarui) ir 
publikos reakciją (po filmo premjeros 
rekordiškai išpirkta 420 000 bilietų) Ponas 
Tadas galėtų būti pavadintas lenkiškuoju 
Titaniku. Juolab, kad ir pagrindinio 
vaidmens atlikėjas M.Žebrovskis gražus - 
ne kaip dievas, o kaip L Di Caprio. O ir 
Oskarą A.Wajda gavo - tiesa, ne konkrečiai 
už Poną Tadą, bet už savo nuopelnus kino 
menui apskritai.

Jeigu reikėtų grubiai atpasakoti filmo 
fabulą - o turbūt, kad reikėtų - tai yra meilės 
ir kaimynų tarpusavio rietenų istorija. Nuo 
Romeo ir Džiuljetos ji skiriasi iš esmės tuo, 
kad ten dviejų šeimų nesutarimai lėmė 
dviejų jaunuolių mirtį, o šiuo atveju (filme 
tiesiogiai apie tai nekalbama, bet kas to 
nežino) nebuvo lemta išlikti Lenkijos- 
Lietuvos valstybei

Filmo pradžioje iš mokslų Vilniuje į 
dėdės dvarą grįžęs ponaitis Tadas, filmo 
pabaigoje veda tą patį pirmąjį rytą dėdės 
sode pamatytą panelę Zosę (akt. A.Ba- 
chleda-Curus). Nežiūrint Tadą ištikusio 
grakštaus saloninio nuotykio su vyresne 
dama (akt.G.Šapolovska) ir groteskiško 
Grafo (akt.M.Kondratas) akių blizginimo į

Kadras iš filmo Ponas Tadas. Ši juosta patiko ir popiežiui.

jaunąją Zoselę - kliūčių herojų jausmui 
nėra pakankamai, kad jos sudarytų filmo 
intrigą. Šlėktiškų muštynių, tautinio 
išsivadavimo, persirengėliškumo ir 
atpažinimo (visą filmą paslaptingai 
šmėžavęs juodasis vienuolis Robakas (akt 
B.Linda) pasirodo besąs Tado tėvas), - 
grūdasi į vieną romantinį gniužulą. 
Nepamirškime, kad kino plastika 
(operatorius P.Edelmanas) turi suspėti 
paskui A.Mickevičiaus tekstą - kuris 
skamba nenutrūkdamas ir nepalaukdamas 
kameros, kuriai gal kartais norėtųsi aprėpti 
daugiau ar išvis kitu rakursu. Kalbėjimas 
apie filmą būtų nepateisinamai nepilnas, 
jei nepaminėtume rūsčiojo tradicijų 
saugotojo Gervazo vaidmens atlikėjo -150 
filmų skirtingose šalyse vaidinusio 
pasaulinio garso aktoriaus Danieliaus 
Olbrichskio. •

Pasidavus labiau snobiškai nuotaikai, 
ant Pono Tado galima purkštauti, kaip ant 
bet kokio epiškesnio filmo. Ko gero, Ponas 
Tadas tėra iliustratyvus poemos sekimas, 
bet su puikiais lietuviškais peizažais 
(filmuotais Lenkijoje), gražuoliais jaunais 
ir šarmingais vyresniais aktoriais, 
neįmantria, bet labai sceniška istorija. 
Galų gale, tegul ir sekimas, bet toks, 
kuriame vienas geriausių lenkų režisierių 
seka vieną geriausių lenkų poetų - dviejų 

lenkų genijų susidūrimas - tokia ar panaši 
frazė jau tapo šablonine Pono Tado 
recenzijų dalimi, ir susidūrimas čia reiškia 
sąlytį, o ne konfliktą. Gali būti, kad trys 
nekonflikto valandos kai kam gali pasirodyti 
nuobodžios, bet kur dar rasi tris valandas 
plačios epiškos ramybės Lietuvos ir 
laimingos meilės tema - aprėmintos egzilio 
vaizdais: A.Wajda, kaip ištikimas (betgi ir 
talentingas) iliustratorius, nepamiršta filmo 
pradžioj ir pabaigoj parodyti pačio 
A.Mickevičiaus, šaltame Paryžiaus 
emigracijos kambaryje skaitančio savo 
poemą senstelėjusiems josgi herojams. Ko 
gero tai vienintelė akivaizdi AWajdos 
režisūrinė išmonė, bet jeigu linksmai 
mirktelėtume snobų pusėn ir drįstame 
ištarti, kad perlipę į trečiąjį tūkstantmetį 
pasiilgome epo be išmonių? Mums, mirk- 
sintiems ir pastrigusiems, kaip tik ir ski
riamas A Vajdos filmas Ponas Tadas.

Tiesa, dėl to aleksandrino. Jis iš tikrųjų 
liejasi laisvai - režisierius liepė aktoriams 
išmokti tekstą taip, kad atrodytų, jog 
niekaip kitaip, kaip eilėmis, jie iš viso 
gyvenime nėra kalbėję. Sunku suprasti, kaip 
jiems tai pavyko, bet vienintelis dalykas, 
kurio gailėjausi žiūrėdama šį filmą, tai kad 
nemoku lenkiškai.

Agnė Nastopkaitė

Lietuvių kapinių paminklas
Besilankant Lietuvoje teko užsukti į 

garsaus mūsų menininko Vytauto Kazi
miero Jonyno muziejų Druskininkuose. 
Muziejus įkurtas paties menininko 
tarpininkavimu ir yra vertas dėmesio. 
Jonynas mane žavėjo nuo jaunystės die
nų, ypač kai po karo pasirodė jo 
suprojektuoti Vokietijoje leidžiami 
žavingi pašto ženklai. Bet taip iki šios 
dienos neatradau tos paslaptingos 
“Hitlerio galvos”, sukėlusios didelę 
kontroversiją pokarinėje Vokietijoje.

Druskininkų muziejus prižiūrimas 
gražiai lietuviškai kalbančios ponios iš 
Estijos. Per savo neapdairumą iki šiol 
negaliu surasti jos adreso bei pavardės, 
nors tikrai žinau, kad visa tai yra kur 
užsilikę tarp mano popierėlių, surinktų 
per didelę eilę metų.

Kai išsikalbėjome, kad esame sydnė- 
jiškiai, buvome paprašyti mūsų 
lietuviškų kapinių paminklo fotografijų, 
nes muziejuje jie teturi tik menininko 
projektus ir buvo labai suinteresuoti 
gauti jau įvykdytą atvaizdą.

Kiek prisimenu, kun. Petras Butkus 
susitarė su V.K Jonynu asmeniškai, bet 
ar buvo sudarytas koks komitetas pa
minklui statyti? Ar buvo kitų projektų? 
Kas priklausė komitetui? Žinau, kad 
buvo renkamos aukos, bet kas ir kaip 
rinko?Kokios paminklo statymo 
išlaidos? Pagal Metraštį, planus paruošė 
ir statybą prižiūrėjo inž. Vytautas 
Bernotas. Rūpintojėlį ir tamsaus metalo 
lietuvišką kryžių padarė Algis Plūkas.

Sydnėjaus Rookwoodo kapinės. Lietuvių 
sekcija. Algio Bučinsko nuotr.

Peršasi mintis, kad vien tuo Algio Pluko 
darbas nesibaigė, bet gal aš klystu? 
Paminklo išliejimui formas padarė Pranas 
Antanaitis ir Pranas Žitkauskas. Prano 
Žitkausko pavardė man yra iki šiol 
nežinoma. Ar jis buvo Antanaičio 
bendrininkas?

Siunčiant tas fotografijas mūsų ka
pinių paminklo į Lietuvos Jonyno muzie
jų, norėtųsi pridėti ir pilną informaciją. 

Už pagalbines žinias būsiu dėkingas. Jei 
kas žinote ar prisimenate, rašykite man 
adresu: A.A. Bučinskas, 59 Coachwood 
Cres., Picton, NSW 2571 arba į Mūsų 
Pastogę.

Laiškai iš Australijos

Lopšys anūkėlei
Jurgis Janavičius

Degalinėje ant Pittwater Road prisi
pyliau benzino (tądien 78 centai, be švino 
- 74.2). Toji degalinė mažiausia visam 
miestely, 4 pistoletai ir tie patys senoviški, 
vietomis apvyniotais galais. Bet viskas 
veikia, žmonės draugiški. Pagrindi-niai 
klientai yra taksininkai ir eiliniai 
apylinkės žmogėnai. Jaguarų ir rolsroisų 
nepamatysi. Kasoje prie kompiuterio 
šiandien iranietis.

- Pistoletas numeris antras, aštuoni 
doleriai,- sakau aš jam.

- Pirmas, - atsako jis.
- Antras!
- Žinau, žinau, kuris, bet aš turiu 

galvoj ne pistoleto, o kliento numerį! - 
jis pataikauja, šypsosi vos pastebima 
daugiareikšme šypsena.

Iš degalinės - per tiltą skersai Manly 
Creek, namų link. Upelė patvinusi, nes 
jūra čia pat. Jūroje aukštas vanduo. 
Skirtumas tarp aukšto ir žemo vandens 
šiuo metu, ankstyvą rudenį, apie metrą.

Toliau nuo jūros upelė šakojasi. 
Tvenkiniai, įlankos, tiltelis pėstiesiems, 
meldai; laukinių ančių šeimyna stumiasi 
tamsiu vandeniu: ne kartą esu pagalvojęs 
įsitaisyti baidarę.

Važiuoju išilgai žalių sporto aikščių - 
futbolo, regbio, kriketo. Jų pakrašty tiesūs 
aukšti topoliai viršūnėmis siekia dangų. 
Suku į dešinę, į Western Avenue. Gatvės 
gale, matau, stovi kaimynas Peter Colville. 
Sustoiu.

- Eikš, - sako jis, - parodysiu, ką 
darau.

Petro profesija: fotografas. Dirba 
spaudai, reklamai. Bet kieme, tarp 
studijos ir bambuko sienos, jis turi 
įsirengęs patalpą, kurioje daro tai, kas jam 
patinka - tapo, planuoja, egzotiškus 
sodus, drožinėja, kala akmenį.

- Štai lopšys anūkėlei, - Petras rodo į 
vikingų laivo modelį, gal 1.2 m ilgumo, 
su komiškai grėsminga slibino galva ant 
išlenkto priekio. Sparai jau sunerti, lop
šys, kaip tikri vikingų laivai, bus apkaltas 
išilginėm lentom ir nudažytas juodai. 
Bortas ir slibino galva bus spalvoti.

Petras pats irgi atrodo kaip vikingas. 
Norman blood (normanų kraujas), sako 
jis atkišęs smakrą. Vikingų tipo žmonių 
buvusioje Anglijos imperijoje dar vis yra 
nemažiau. Jie išradingi, drąsūs, neramūs, 
dažnai ekscentriški, atviri pasauliui, 
"tartas jiems plūste plūsta į rankas. Jų 
vaidmenį imperijos žydėjimo laikais 
gražiai nusako garsus angliškas trieilis:

We have the men
We have the ships
We have the money, too

Petras gimęs Naujoje Zelandijoje, kurį 
laiką gyveno Norvegijoj, paskui 
Vokietijoj, Anglijoj vedė vietinę moterį, 
vardu Irene. Čionai jie atsikraustė prieš 
kokį aštuonetą metų. Gyvena kiek žemiau 
į pakalnę, kitoj Western Avenue pusėj. 
Mes lankomės vieni pas kitus. Šnekamės 
apie meną, žmogaus likimą ant šios žemės 
ir apie gyvenimo įvairybes.
i i ■ • •
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Sydnėjaus Lietuvių Klube
Lietuvos Respublikos generalinio 

garbės konsulo pranešimu, šiais 
metais mus aplankys LR Prezidentas 
Valdas Adamkus. Provizoriškai 
numatytas susitikimas su sydnėjiškiais 
lietuviais rugsėjo 16. Prieš kurį laiką 
pas Juozą Dambrauską man teko 
pirštais pačiupinėti Vokietijos 
gimnazijos, kurią baigė ir * V. 
Adamkus, abitūros laidos fotografiją. 
Toje fotografi-joje šalia V. Adamkaus
yra ir ne vienas Australijoje 
gyvenantis tos laidos abiturientas. Ar 
jums nekyla mintis suorganizuoti čia, 
Sydnėjaus Lietuvių Klube, visų jūsų 
laidos mokinių jubiliejinį susitikimą, 
garbės svečiu turint klasioką, užimantį 
tokį aukštą valstybinį postą?

Prezidentui išvykus, tą pačią dieną 
at-vyksta Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirm. Vytautas Landsbergis, kurio 
svečiavimosi laikotarpis numatytas 
maždaug iki spa-lio 2-3. Ta proga 
tikimės, kad garbingas Svečias 
aplankys mūsų Klubą rugsėjo 24.

Apgailėtina, kad LTOK tyli ir 
nieko konkretaus nežinome. Turbūt 
taip smarkiai užsiėmę ruošiasi 
kelionei į Australiją, kad apie mus jie 
neturi laiko net pagalvoti.

Kita gera naujiena Klubo nariams, 
kad į direktorių eiles sutiko stoti 
mums visiems gerai žinoma Ramona

Rataitė-Zakarevičienė. Malonu 
matyti naujuo-sius direktorius, 
pasiraitojusius abi ran-koves ir 
įsitraukusius į darbą.

Kiekvieną ketvirtadienį 
mėgstantys žaisti bilijardą, ras draugų 
mūsų Klube, o, be to, ir progą išeiti 
su laimikiu. Klubo Pool Club renkasi 
7.30. Vakaro kaina žaisti - tik $2 už 
stalą.

Kaip jau pernai buvo minėta, estai
ruošia savo XVIII Estų Dienas mūsų 
Klube. Balandžio 22, šeštadienį, 6 vai. 
bus parodų atidarymas, o vakare 7 vai. 
teatro spektaklis. Sekmadienį, 
balandžio 23, choro repeticijos. 
Parodos atidarytos nuo 10 vai. Taip 
pat visokie posėdžiai bei seminarai. 
Po 6 vai. viskas aprims. Pirmadienį jie 
piknikaus mano apylinkėje Thilmere, 
kur yra įsikūrusi gana didelė estų 
bendruomenė, turinti savas sales, 
bažnyčią ir sodybą. Antradienį ir 
trečiadienį koncertai prasidės 7 vai. 
Ketvirtadienį, balandžio 27 d., jie 
apleis mūsų Klubą.

Užeikite ir jūs aplankyti mus, gal 
rasite seną prietelį iš seniai girdėtų 
dienų, drauge pakelsime taures už 
praeitį ir ateitį! Iki pasimatymo 
Klube!

Algis Bučinskas

Susikaupimo dienos
Kovo 25 ir 26 dienomis Sydnėjaus lietuvių bendruomenės tikintiesiems 

Susikaupimo dienas - rekolekcijas praves iš Lietuvos atvykęs Kauno Ku
nigų seminarijos rektorius vyskupas Rimantas Norvilą. Rekolekcijos vyks 
šia tvarka:

Kovo 25d., šeštadienį, pradžia 14 vai. išpažintys, seks pamokslai ir baigsis 
šv. Mišiomis St. Joachim’s bažnyčioje Lidcombe.

Sekmadienį išpažintys nuo 10.30 vai. Šv. Mišios įprastu laiku 11.30. Po 
mišių gretimai esančioje parapijos salėje vyks svečio vyskupo Rimanto 
Norvilos sutikimas su lengvais užkandžiais. Moterys prašomos atsinešti 
po lėkštę į bendrą stalą.

Penktadienį, kovo 24 d. vyskupas Rimantas Norvilą susitiks su Austra
lijos kardinolu Sydnėjaus arkivyskupu Edward Clancy.

Norintys arčiau susipažinti su vyskupu ir kitais reikalais, skambinkite 
Danutei Ankienei tel. 98712524. Vyskupas R. Norvilą atvyksta į Sydnėjų 
kovo 23d. ir išvyksta į Brisbanę kovo 30 d.

Praneša Parapijos Komitetas

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

 TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

ČIA LAUKIAMI SVEČIAI IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ 

Šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 
Darbo dienomis nuo 4.00 vai.

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

Kiekviena sdonadienį nuo 5.00 3d 6.00 vai 
LINKSMOJ/ KALAND4 

Gėrimų kainos pusiau sumažintos!
SAVAITĖS MINTIS: Žmonės neįtaria kitų tais nusikaltimais, kurių jie patys 

nedaro. 

TAIKA Information
The following interest rates apply from 
March 21,2000 
for all new and renewed deposits:

Term Deposits
Account minimum $500

12 Month 5.75%
6 month 5.0%
3 month 4.6%

On maturity, the deposit and Interest may 
be wlhdrawn or transferred to other 
accounts.
If the client does not notify his/her 
intentions, the account is automatically 
rolled-over for another equal term at 
current Interest rates.
Withdrawals may be made from term 
deposits before the maturity date.
However, only 0.5% Is payable on the 
withdrawn sum.

At-CaU Accounts
Account minimum $10

$5,000 + 3.5%
$1,000-$4,999 2.5%
$10-$999 1.5%

Lithuanian Co-Operative Credit 
Sodely Tafta* Ltd

Melbourne (03) 9328 3466
Adelaide (07)8362 7377
Sydney (02)9796 8662

Įsidėmėkite, kad sekantis Klubo Bibliotekos Bičiulių ir Rinkėjų Būrelių 
renginys

Lietuvos pinigai ir filatelija
įvyks balandžio 9, sekmadienį, 1 p.p.

Tai gera proga susipažinti su senaisiais Lietuvos pinigais. Laukiame 
atvykstančių iš toli ir iš arti.

Bibliotekos Bičiulių ir Rinkėjų Būreliai

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE 

TURGUS kovo 26 dėl rekolekcijų ATŠAUKIAMAS ALB Sydney Apylinkės susirinkimas
TURGUS vyks balandžio 30, 2 vai. popiet.
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Kaip anksčiau skelbta spaudoje ir radijo laidose, visuotinis neeilinis-infor- 
macinis Sydnėjaus lietuvių bendruomenės narių susirinkimas įvyksta kovo 19 
d. 1330 vai. lietuvių Klubo koncertinėje salėje. Kaip spaudoje ir per lietu
višką radiją buvo skelbiama, kad Sydnėjuje yra 2000 lietuvių kilmės žmonių, 
tai tikimės, kad jie visi apsilankys į šį nepaprastą susirinkimą. Nesusirinkus 
reikalingam kvorumui, susirinkimo atidarymas įvyks 30 minučių vėliau.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

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 N. S. W. 1885 
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Redakcinė kolegija: Rita Baltušytė - Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris. 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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