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Išrinkta nauja ALB Sydnėjaus apylinkės Valdyba
Kovo 19, sekmadienį, Bankstown 

Lietuvių Klubo viršutinėj salėje, įvyko 
visuotinis neeilinis ALB Sydney apy
linkės narių susirinkimas, sušauktas 
ALB Sydney apylinkės valdybos, ga
vus apylinkės tarybos kontrolės komis
ijos motyvuotą
reikalavimą.Kontraversiniai pasisaky
mai spaudoje ir per lietuviškas radijo 
laidas buvo sukėlę didelį susidomė- 
jomą ir susirūpinimą tarp apylinkės 
narių ir salė buvo pilna žmonių.

Susirinkimo pirmąją dalį pravedė 
pats apylinkės pirmininkas Antanas 
Kramilius, OAM nekviesdamas susi
rinkimo pirmininko, motyvuodamas 
tuo, kad ši susirinkimo dalis yra grynai 
informacinė. Atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti mirę sąjungos nariai. 
Skyriaus pirmininkas pareiškė,kad 
apylinkės valdyba atsistatydina ir nuo 
šio momento nebeeina pareigų. Ilges
nėje kalboje jis nušvietė savo veiklą 
bendruomenės labui nuo atvykimo į 
Sydnėjų, čia patirtus sunkumus ir

Pagerėjo paskolų sąlygos
Nuo vasario Lietuvos Žemės Ūkio 

Bankas(LŽUB) pradėjo teikti pasko
las naujomis, klientui palankesnėmis 
sąlygomis. Susidomėjimas paskolo
mis, ypač trumpalaikėmis - labai 
didelis. Anksčiau paskolų įformini
mas buvo komplikuotas, klijentams 
labai brangiai kainuodavo ir 
užimdavo daug laiko jų 
gauti .Trumpalaikės paskolas galima 
gauti iki penkių tūkstančių litų. Pasko
la grąžinama lygiomis dalimis kiekvi
eną mėnesį.Metinės palūkanos 
žemesnės ir nebereikalaujama 
užstato, užtenka kito asmens ar 
darbdavio laidavimo. Bankas pats iš
siaiškina skolintojo ir garantoriaus fi
nansinį pajėgumą - savo nešamą 
riziką Visą tai bankas gali paskolą 
suteikti savaitės bėgyje.

Ilgalaikės paskolos būstui įsigyti ar 
statyti suteikiamos dešimčiai metų.Be 
to, paskolos grąžinimo pradžia gali 
būti atidedama viene-riems 
metams.Finansų šaltiniai užsienyje, 
tad paskolos išduodamos tik valiuta: 
eurais ar JAV doleriais. Palūkanos 
palyginamai žemos, bet kintamos - 
priklauso nuo Londono tarpbankinių 
vidutinių palūkanų normų. Paskolų 
grąžinimo terminai - kas metų ket
virtį arba kas mėnesį.

Skolinimosi sąlygos nelanksčios: 
klientas turi turėti ne mažiau kaip tris
dešimt procentų savo lėšų įsigyjant 

skriaudas.A.Kramilius pareiškė, kad 
kaip pirmininkas, prisiima visą atsa
komybę už savo vadovautos valdybos 
veiklą. Sekantis kalbėtojas, valdybos 
vicepirmininkas A.Viliūnas, akcenta
vo, kad jo siųsti į Lietuvos spaudą 
linkėjimai buvę jo perduoti be oficia
lios antgalvės Jis nusiskundė, kad be- 

■ veik visi Mūsų Pastogės spausdinti pa
sisakymai buvo nukreipti prieš jį ir 
neturėjo būti spausdinami, o neat
spausdinti jo reikalaujami pareiški
mai.

Valdybos iždininkė p.Margarita 
Bimbienė patiekė detalią apylinkės 
iždo apyskaitą. Baigę pranešimus, be 
diskusijų, visi trys valdybos nariai išė
jo iš salės, tolimesnę susirinkimo eigą 
padavę kontrolės komisijai.

Susirinkimas patvirtino kontrolės 
komisijos pasiūlytą susirinkimo 
pirmininką dr. B. Vingilį. Susirinkimui 
sekretoriauti pakviesta p.Jadvyga 
Dambrauskienė, o į mandatų komisi
ją: Juozas Dambrauskas, Vytautas

turtą. Klijentas turi įkeisti perkamą 
turtą bankui, apdrausti savo gyvybę 
bei turtą banko naudai.Be to klijento 
atlyginimas, pervedamas į banko 
sąskaitą iš kurio bankas nuskaitys jam 
priklausančią sumą.

Atrodo, vyriausybei ir Lietuvos 
Bankui sugriežtinus besaikį paskolų 
tiekimą didžiosioms įmonėms, bankai 
yra priversti verstis mažesnėmis 
paskolomis.

Savivaldybių rinkimų peripetijos 
Vyriausia Lietuvos rinkimų 
komisija(VLRK) įpareigota, kartu su 
vidaus reikalų ministerija ir valstybės 
saugumo departamento pagalba, 
peržiūrėti savivaldybių rinkimų kan
didatų sąrašus, kad į juos nepatektų 
nusikaltę asmenys. Tačiau, nusikaltu
sius iki 1990 m., rinkimų komisija iš
braukti iš sąrašų negali. Ką daryti su 
baustais kriminaliniais nusikaltėliais 
prieš 1999 m.?

VLRK siūlo partijoms įvardinti 
teistus kandidatus už kriminalinius 
nusikaltimus, kad rinkėjai apie tai 
žinotų.Tokių kandidatų rasta daugiau 
nei trisdešimt.Tarybiniais laikais jie 
buvo teisti už vagystes, kūno 
sužalojimus, chuliganizmą, žaginimą. 
Kiti asmenys dirbę KGB struktūrose, 
bet apie tai nuslėpę. Ar šie kandida
tai bus pagarsinti, priklausys nuo par
tijų vadovybės, sakė komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas - 
visa medžiaga nusiųsta partijų vado

Bendras susrinkimo vaizdas. Kalba Antanas Kramilius. Jono Biretos nuotr.

Deikus ir Izolda Poželaitė-Davis AM.
Kontrolės komisijos pirmininkas 

Vytautas Patašius perskaitė Sydnėjaus 
apylinkės valdybos piniginės atskaito
mybės patikrinimo aktą, kuris buvo 
susirinkimo patvirtintas.V.Patšius su
sirinkimui perskaitė tris dokumentus: 
kontrolės komisijos raštą apylinkės 
valdybai, ALB Krašto valdybos raštą 
Sydney apylinkės valdybai ir Sydney 

vams. Partijos žada pagarsinti, tačiau 
social liberalai - Naujoji sąjunga žada 
skelbti tik kandidatui sutikus. Sulig 
dabar galiojančia teise, jie nepažeidė 
nei vieno įstatymo, teigia vadovai. Iki 
rinkimų liko vos kelios dienos.

Iki šiol penkios partijos: Krikščion
ių Demokratų Sąjunga, Demokratų, 
Teisingumo, Ūkio ir Tautos Pažangos 
partijos ignoruoja rinkimų įstatymus 
ir nėra pateikusios VLRK pradinių 
finansinių ataskaitų apie rėmėjų 
paaukotas lėšas. Davinius turėjo 
pateikti iki kovo 9 dienos. Kol kas 
žinoma, kad daugiausia lėšų surinko 
konservatoriai, liberalai ir 
centristai.Tačiau, kas konkrečiai 
remia partijas paaiškės tik po 
rinkimų.

Didžiosios partijos daugiausia lėšų 
gauna iš biudžeto - proporcingai kiek 
atstovų buvo išrinkta per praėjusius 
rinkimus. Didžiausia Konservatorių 
partija, kuri sako Jurgis Razma, 
gavo110 000 litų iš biudžeto, apie50 
000 litų surinkta iš narių ir likusią 
sumą, apie 100 000 litų, iš pavienių 
žmonių, įmonių ir organizacijų. Lib
eralų Sąjungą daugiausia rėmė pri
vatūs asmenys ir apie 100 000 gauta 
iš įmonių bei organizacijų. Centristus 
daugiausia rėmė įmonės bei organiza
cijos. Galutinės sąskaitos turi būti 
padėtos praėjus mėnesiui po rinkimų.

Kauno diena savo Kovo 15 pub
likacijoje praneša, kad dieną prieš 
sostinės Šeškinės rajone įsikūrusio 
pašto-skyriaus viršininkė pranešė 
policijai mačiusi, kaip dvi moteriškės 
siūlė asmenims po 10 litų už jų Ro
lando Pakso vadovaujamų liberalų 
naudai.

VLRK įpareigojo Vilniaus apyg

apylinkės valdybos raštą- skundą LR 
užsienio reikalų ministro pavaduoto
jui VUšackui.

Diskusijose pasisakė tik du kalbė
tojai: J.P.Kedys Grūto parko klausimu 
ir K.Protas apie keistą demokratijos 
ir spaudos laisvės supratimą.

Po to įvyko kai kurių mūsų tau-

Perkelta į 3 psl.

ardos rinkimų komisiją išsiaiškinti, ar 
buvo kokių nors incidentų Šeškinės 
pašte.Apygardos komisijos pirminin
kas Kazys Simas sakė Kauno Dienai, 
kad jis buvo nuvykęs į dešimtąjį paš
to skyrių, tačiau kol kas negalima 
tiksliai pasakyti, ar ten iš ties buvo 
perkami balsai. Reikalingas išsamus 
tyrimas ir tik po to galima daryti ko
kias nors išvadas.

Liberalų Sąjungos atstovas spaudai 
Jonas Čekuolis Kauno Dienai griežtai 
paneigė, kad šios politinės partijos 
atstovai galėjo pirkti balsus.

• Jeigu buvo taip, kaip sakoma, tuom
et galiu tik pareikšti, kad tai buvo aiški 
politinė provokacija, siekiant sukom
promituoti mūsų partiją, sakė Čekuo
lis.
Vytautas Landsbergis įspėjo Tautą

Kovo 11 dešimtmečio sukaktuvių 
proga, Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis savo sveikinimo kalboje 
perspėjo dėl tarpusavio skaldymo pa
vojaus ir dėl augančios Rusijos grės
mės Lietuvai.

Vytautas Landsbergis kalbėjo: 
Rusijos diplomatijos vadovas išsi
untinėjo laiškus didžiųjų valstybių ko
legoms apie mus tris - Lietuvą, Latvi
ją, Estiją. Visos trys tautos išvadinamos 
fašistais, revanšistais, antrojo pasaulin
io karo rezultatų, tai yra Jaltos rezul
tatų peržiūrėtojais, vėl kaip prieš dvyli
ka, dešimt metų. Matyt laiškas ruošia 
dirvą, rengiamasi dideliam propagand
iniam puolimui...

Toliau Vytautas Landsbergis sako, 
kad Rusijoje tebegyvuoja fundamen- '
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♦ Kovo 14 Hagoje prasidėjo karo 
nusikaltimais kaltinamo serbų Gene
rolo Radislav Krtič teismo procesas. 
Jo vadovaujama serbų Drina brigada 
išžudė bent 7500 Bosnijos musulmo
nų, 1995 užėmę Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo dalinių saugotą Srebreni- 
cos miestą. Į sandėlį Kravicos 
priemestyje suvaryti musulmonai su
naikinti kulkosvaidžiais ir granatomis.
♦ Kovol7 Kanungu mieste Ugandoje 
nusižudė visi ‘Sąjūdžio 10-čiai Dievo 
įsakymų’ atstatyti sektos nariai, įsi
tikinę, jog artėja pasaulio pabaiga. 
Bent 235 sektos nariai (manoma, kad 
jų galėjo būti net 400), užsidarė 
bažnyčioje ir susidegino. Sektai pri
klausė keletas ekskomunikuotų ku
nigų ir vienuolių.
♦ Kovo 17 į Australiją dviejų savaičių 
vizito atskrido karalienė Elžbieta II. 
Jos pasirodymas nebesutraukė 
žmonių masių, kaip kad anksčiau dėl 
žymiai pasikeitusios gyventojų etninės 
sudėties ir išaugusio respublikos šali
ninkų skaičiaus.
♦ Kovo 18 prezidento rinkimai 
Taivane baigėsi Demokratinio pro
greso partijos lyderio Čen-Šui-bian 
pergale. Čen-Šui-bian, buvęs Taipei 
meras, surinko 39.3% balsų, o jo pa
grindinis varžovas, iš Kuomintag par
tijos pasitraukęs James Soong, gavo 
36.8% balsų. Oficialusis Kuomingtang 
kandidatas, buvęs viceprezidentas 
Lien Čan, tesurinko 23.1% balsų.

Naujasis Taivano prezidentas ir jo 
partija siekia visiško Taivanio atsisky
rimo nuo Kinijos. Dėl tos priežasties 
dabartinė Kinijos Vyriausybė prieš 
rinkimus gąsdino Taivaną karu ir in
vazija, jei jie išrinktų prezidentu Čen- 
Šui-bian.

Atkelta iš 1 psl.
talus komunistinis, nacionalistinis 
tikėjimas prievarta.

Reikia pastebėti, kad šiandien Rus
ijos vadovas, KGB karininkas remia
si, kaip ir anksčiau, kariniu smurtu, 
pažadėjo kariuomenės vadams iki tris
dešimt procentų viso valstybės 
biudžeto.Čečėnija - gyva jo darbų 
liūdininkė.Keista, kad dalis Lietuvos 
seimo opozicijos primeta Vytautai 
Landsbergiui, kad jis šnekąs 
traf arėtais.Reikia nepamiršti, kad Eu
ropos Sąjungoje tariamieji trafaretai 
virtę realybe, tik dar nesutariama, 
kaip į tai reaguoti.

Iškilmingame Kovo 11 minėjime 
seime kalbėjęs Prezidentas Valdas 
Adamkus sakė, kad Kovo 11 aktas yra 
pamatas ant kurio statoma Lietuvos ši
andiena ir rydiena...

Iškilmingame seimo posėdyje da
lyvavo Islandijos, Estijos, Latvijos ir 
Lenkijos parlamentų pirmininkai, 
užsienio valstybių ambasadoriai, 
svečiai.

Prezidento pasitarimas su
__ konservatoriais. . „
Kovo 15 prezidentūroje susitiko 

prezidentas V.Adamkus su Seimo 
Konservatorių frakcijos vadovais 
aptarti bendradarbiavimą. Po susitiki
mo prezidento atstovė spaudai Vio
leta Gaižauskaitė sakė, jog preziden
tas mano, kad pastaruoju metu kon
servatoriai vykdo konfrontacijos poli
tiką, o tai apsunkina problemų 
sprendimą.Seimo Konservatorių frak

♦ Bankrutavo Vašingtone, JAV regi
struota firma Iridium, įgalinusi savo 
55000 klientų mobiliais telefonais 
kalbėti su abonentais visame pasau
lyje dirbtinų žemės palydovų tinklo 
pagalba. Bankrutavusiai firmai liepta 
sustabdyti patarnavimus ir parduoti 
įrengimus žemės paviršiuje.780 km 
aukštyje aplink žemę skriejantys 66 
satelitai bus po vieną radijo instruk
cijų būdu priversti leistis žemyn, kol 
patekę į atmosferą sudegs. Likę erd
vėje satelitai sudarytų pavojų kitų 
dirbtinių žemės palydovų skrydžiams.
♦ Kovo 26 JAV Kino meno ir mokslo 
akademija įteikia tradicinius Oskaro 
žymenius geriausiais pripažintiems 
filmų kūrėjams. Dviem savaitėm iki 
iškilmių likus, 53 Oskaro statulėlės 
paslaptingai dingo, tačiau praėjusią 
savaitę rastos viename LA šiukšlyne.
♦ Rusijos kariuomeei pietinėje 
Čečėnijoje pasistūmėjus iki Gruzijos 
sienos, padaugėjo pabėgėlių iš Čečė
nijos į Gruziją. Gruzinų spaudoje pa
sirodė nuogąstavimų, kad rusai 
stumia čečėnus į Gruzijos pasienį, kad 
turėtų pretekstą įsiveržti į jų šalį.
♦ Indonezijoje pradėjus suiminėti 
dokumentų neturinčius pabėgėlius iš 
Azijos kraštų, sumažėjo nelegalių mi
grantų antplūdis į Australiją jūros 
keliu. Pranešama apie areštus 
Džakartoje, Flores, Vakarų Timore. 
Beveik 300 asmenų, besiruošiančių 
plaukti į Australiją, suimti Lamboke, 
netoli Bali.
♦ Indonezijos parlamente Australija 
apkaltinta tariamu Indonezijos oro 
erdvės pažeidimu. Juos tyrusios 
komisijos pirmininkas pasiūlė Indon
ezijos oro erdvėje atsidūrusius lėktu
vus pašauti.

cijos seniūnas Arvydas Vydžiūnas 
mano, jog prezidentas yra įsižeidęs 
dėl to, kad dieną prieš Prezidento pa- 
tarėjas teisės klausimais 
A.Abramavičius seime buvo apklaus
inėjamas. A.Abramavičius, pristatęs 
seimui prezidento dekretą dėl Aukš
tojo mokslo įstatymo pataisomis, 
buvo užverstas klausimais apie savo 
darbą universitete ir 
prezidentūroje.Seimo konservatotių 
frakcijos nariai teigė, kad pristatyda
mas prezidento pataisą, kurioje ka
lbama apie dviejų darbų suderinimą, 
A.Abramavičius pažeidžia viešųjų ir 
privačiųjų interesų derinimo įstatymą.

Atrodo tai ne vienintelis preziden
to priekaištas konservatoriams. Kon
servatoriai atmetė prezidento pasiū
lymus dėl Lietuvos radijo ir televiz
ijos tarybos sudarymo principų. Tary
ba dar šiandien nesudaryta. Be to 
prezidentas nepatenkintas, kad sei
mas nesvarsto jau prieš metus prezi
dento pateikto projekto,kad privati
zavimo fondo lėšas galėtų skirstyti ne 
vyriausybė, kaip iki šiol, o tik seimas.

Arvydas Vidžiūnas, išklausęs prez
idento priekaištų, liko patenkintas dėl 
prezidento atvirumo, jog dirbama 
kartu. Tačiau A.Vidžiūnas mano, kad 
prezidentūros atstovai galėtų daugiau 
dalyvauti darbiniuose įstatymų rengi
mo etapuose. Seimas norėtų iš anks
to sužinoti prezidento nuomonę dėl 
svarbių įstatymo projektų.

Švietimo sistema ne efektyvi
Kai kurie Lietuvos aukštųjų

NAUJIEJI REDAKCIJOS TALKININKAI: Gailė Strolytė ir Petras Viržintas.

Jeigu kuriam nors mūsų malonių 
skaitytojų neaišku, kodėl mes vis rašome 
ir rašome apie redakcijos lyg ir vidaus 
reikalus, priminsime, kad Mūsų Pastogė 
yra, tegul ir nepriklausomas, bet 
lygiavertis bendruomenės vienetas. Taigi, 
jaučiamės įpareigoti jo reikalus nušviesti, 
o be to labai jau nemažai sulaukiame 
paklausimų ir draugiškų (daugiausia) 
pasiteiravimų, ar gerai sekasi su 
naujaisiais kompiuteriais, ar gavome 
tekstų rinkėją ir pan.

Į abu klausimus galime atsakyti 
teigiamai. Jau šiame MP numeryje dalį 
rašinių surinko naujoji redakcijos 
darbuotoja Gailė Strolytė.

Iš profesijos Gailė chemikė. Baigusi 
Kauno politechnikos universitetą, kaip 
pati sako, išvyko laimės ieškoti į Švediją, 
o iš ten į Ameriką. JAV (Manhattane) 
susipažino su australu architektu vardu 
Robertas, kuris pasiūlė jai savo širdį, 
ranką ir gyvenimą nuostabioje šalyje 
Australijoje. Jaunoji šeima prieš metus 
įsikūrė Rockdale. Namus (iš kiemo 
pusės) prižiūri keturkojė šeimos narė 
maišyta Bhie Heelers veislės Didi. Vos 
atvykusi į Sydnėjų Gailė užsisakė MP, 
neseniai įsijungė į Dainos chorą, nori šokti 

mokyklų vadovai vis skundžiasi, kad 
konservatorių vyriausybė per daug 
lėšų skiria krašto apsaugai, o per 
mažai mokslui ir švietimui. Jiems pri
taria konservatotių opozicija.Naujoji 
sąjunga teigia, kad jau surinko 50 000 
parašų, kad seimas svarstytų 
sumažinti Krašto Apsaugos departa
mento biudžetines išlaidas. Norima 
sumažinti net 150 mln. litų ir juos per
vesti švietimui ir mokslui.

Pinigų trūksta visur, o ypač žemės 
ūkyje. Kodėl skirti švietimui? Atsaky
mas esąs, kad Naujoji Sąjunga ir Vil
niaus rektorius esąs vienminčiai ben
dradarbiai - prieš Krašto Apsaugą ir 
ją niekina. Krašto apsaugos vadovai 
teigia, kad jau praeitais metais jie 
negavo apie trečdalį iš biudžeto skirtų 
pinigų. Įsipareigoti tarptautiniai pro
jektai nebaigti, tad abejojama ar Li
etuva tebepirmauja būti priimta į 
NATO.

Seimo kansleris Jurgis Razma 
Laisvosios Europos Radijui sakė, jog 
nereikia turėti daug vilčių, kad seimas 
gavęs surinktus parašus sumažintų 
krašto apsaugai skiriamas lėšas. Raz
ma teigė, jog ir pasiturinčios valsty
bės neskiria švietimui tokį aukštą pro
centą savo biudžeto mokslui ir švi
etimui, kaip tai daro Lietuva ir tai 
šalies krizės metu.Lietuvoje skiriama 
27% nuo nacionalinio biudžeto, Voki
etija skiria 9.4%, Danija 12.6%, Esti
ja 16.8%, Latvija 14.6%.

Aptaria padėtį
Kovo 16 prezidentas ir ministras 

pirmininkas aptarė Lietuvos ekono
minius ir socialinius klausimus: vidaus 
reikalų sistemos finansavimo proble
mas, Mažeikių Naftos veiklos il- 

tautinius šokius, žaisti krepšinį, yra gera 
šaulė.

Petras Viržintas, kaip matyt iš 
nuotraukos, taip pat jau spėjo išbandyti 
redakcijos kompiuterius. Nuo praėjusio 
sekmadienio jis tapo oficialiu MP 
kompiuterių guru.

Knygoje Word for Dummies (Word 
vėploms) sakoma, jog kiekvienas 
besinaudojantis kompiuteriu turi turėti 
savo asmenišką guru.Tai kompiuterių 
palaptis išmanantis žmogus, į kurį gali 
kreiptis sunkiu momentu. Asmeniškai 
arba telefonu. Toliau nurodoma: 
niekuomet nepamiršk savo guru 
padėkoti. Atsimink, jog kompiuterių guru 
minta daugiausia junk food ir dažnai 
priima jį kaip atlyginimą. Visuomet turėk 
dubenį pilną M&M arba Doritos.

Bet Petras nieko nenorėjo iš mūsų 
priimti, netgi alaus atsisakė, nors kitas 
kompiuterių guru savybes puikiai 
atitinka. Kitaip ir būti negali. Jis dirba 
kompiuterių konsultantu.

Gimęs ir augęs Anglijoje Petras į 
Australiją atvyko prieš 20 metų. Iš 
Suvalkų krašto kilusi žmona Emilija ir

Perkelta į 5 psl.

galaikę strategiją. Iki šiol Mažeikių 
Naftai dar nepasisekė sudaryti il
galaikių naftos tiekimo sutarčių su 
Rusijos tiekėjais.Ką vyriausybė gali 
nuveikti užtikrindama, kad Mažeikių 
Nafta dirbtų be pertraukimų? Visa tai 
buvo aptarta prezidento V.Adamkaus 
ir ministro pirmininko A.Kubiliaus 
susitikime.

Premjero spaudos atstovas 
Audrius Bačiulis žurnalistams sakė, 
kad daugiausia buvo kalbamasi dėl 
naftos tiekimo ir apdirbimo, aptarta 
derybų strategija, akcijų pardavimas. 
Iki šiol Lietuvos vyriausybė vis dar turi 
didesniąją dalį įmonės akcijų.Yra nu
matyta dalį akcijų parduoti žaliavų 
tiekėjams - Rusijos naftos bend
rovėms. Anksčiau buvo užsiminta, 
kad joms gali būti parduota 10% visų 
akcijų.Tačiau dabar A.Bačiulis atsi
sakė pateikti kokį nors skaičių, nes tai 
yra derybų objektas.

Pokalbyje dalyvavęs ūkio ministras 
Valentinas Milaknis teigė, kad vyri
ausybė žada labiau domėtis Mažeikių 
naftos reikalais. Vyriausybė deleguos 
savo stebėtojus į derybas. Milaknis 
nori, kad derybos vyktų ne su viena 
kompanija: ne tik su LUK oil, bet ir 
su Yukos kompanija. Šiuo metu Yuka 
pateikia apie 70% Mažeikių perdirba
mos naftos, nors LUK oil yra Rusijos 
vyriausybės paskirtos naftos tiekimo 
operatorius Lietuvai. Norima, kad 
derybos būtų trišalės: Mažeikių naf
ta, Yuka ir Lietuvos vyriausybė, gin
dama savo interesus. Jei Yuka pasiro- 
dis patikima ir suinteresuota ilgalaikė 
naftos tiekėja, tada ir tik tada, jai bus 
parduota dalis Mažeikių Naftos akci
jų. ■
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Geradarystė niekada nebūna viena...

įšokta Poželaitė-Davis, AM
Jono Biretos nuotr.

Konfucijus apibūdina dorą žmogų 
epitetais: mandagus, kuklus, nuošir
dus, stropus ir geras. Tikriausiai, 
nedaug tokių žmonių, kuriuose visos 
šios savybes harmoningai derintųsi.

Viena jų yra p.Isolda I. Poželaitė- 
Davis, A.M. Mūsų pažintis ir draugys
tė su šia nuostabia pedagoge tęsiasi 
jau dešimt metų, o jos vardą Lietuvo
je pagarbiai taria visi ją pažįstantys. 
Ponios Isoldes nuopelnai švietimui 
deramai įvertinti ir Australijoje - prieš 
penkerius metus ji apdavanota Kara
lienės Elžbietos ordinu Member of the 
Oreder of Australia.

2000 žiema jau eina į pabaigą, bet 
norisi nors keletą gyvenimo puslapių 
atversti atgal. 1989 p. Isoldes paska
tintos, trečios kartos lietuvaitės aus- 
tralės pradėjo anglų ir lietuvių kalba 
rašyti laiškus mano auklėtiniams, ku
rie siuntė atsakymus dviem kalbom į 
saulėtąją Australiją ir taip nutiesė 
pirmąjį draugystės tiltą tarp konti
nentų.

Gerbiamieji, 
’’Kalba - tautos siela” rašo Janina 
Malijauskienė (MP Nr.ll). Šventas 
žodis! Tik norėčiau padaryti mažą 
pastabą, tai būtent, kad vieton 
“radioaktyvumo INDIKATORIAI” gal 
geriau būtų sakyti “RODIKLIAI”.

Su pagarba
Dalia Pyragiute Gordon

Plunksna galingesnė už 
kalaviją

Mažai kam yra įgimtas atsiprašy
mo talentas, tas prisiartinimo žingsnis, 
kada galima būtų pasakyti Tu man 
dovanok, aš negerai pasielgiau. Neabe
joju, jog tai sunkiausias sakinys kiek
vienoj kalboj.

Tai ką reikia vieton atsiprašymo 
daryti? O gi visai paprastai imti ir 
užmuilinti visiems akis naudojant dau
gybę žodžių, apsimetant nuskriaustuo
ju, ir kaltinant kitus neteisingu 
pasieigįmu.Tą daro tokie, kurie tam
pa užkluptais laike nedorų darbų, ar 
tai apšmeižiant žmogų ar jį apgavę ar 
apskundę.Šis apmulkinimo metodas 
yra tokio pat senumo kaip ir mūsų 
žmonija, juom naudojasi politikai, šei
mos nariai, bendradarbiai, meilužiai 
ir Lt.Tai vienas geriausių metodų prie
dangai padarytų klaidų, jis vadinasi 
kontrataka.

A.Viliūnas gal ir teisingą pastabą 
padarė, kad jo Lietuvoje skelbtas ir

1991pabaigoje p.Isolda su švietė
jiška misija apsilankė Lietuvoje ir 
paskelbė rašinio konkursą Rytų Lietu
vos, Marijampolės ir Šiaulių dvylik
tųjų klasių moksleiviams, besimokan
tiems anglų kalbos nesustiprintu ly
giu. Džiugu, kad ii sugeba rasti vis 
naujų mecenatų. Šiemet sausio 26, 
Australijos dieną, įvyko jau 9-sis 
konkursas šešiose Lietuvos vietose: 
Šiaulių JJanonio gimnazijoje (daly
vavo 86 abiturientai iš Šiaulių, 
Pavenčių ir Kuršėnų), Kelmėje - 
mecenatė lsolda Poželaitė, Radviliš
kyje, Kelmėje, Vilkaviškyje ir Taura
gėje - mecenatas Kazimieras Butkus.

1998 lsolda Poželaitė paskiria 
paskatinamąją premiją geriausiai be
simokančiam mūsų gimnazijos abitu
rientui, kuriam ši parama buvo labai 
svarbi.Vaikinas jau studijuoja univer
sitete užsienyje ir su pagarba prisime
na mecenatę. Šiuo metu jos iniciaty
va vyksta Kazimiero Butkaus Fondo 
steigimo darbai geriausiems gimna
zijos abiturientams skatinti ir remti.

Atvykusi pas mus p. lsolda ragino 
mokytojus susiburti draugėn ir įkurti 
Šiauliuose, šiaurės Lietuvoje, anglų 
kalbos centrą. Jos ir kitu tautiečių 
remiama Šiaulių anglų kalbos moky
tojų asociacija (LAKMIDA- Lietuvos 
anglų kalbos mokytojų ir dėstytojų 
šaka) išaugo į didelę visuomeninę or
ganizaciją, kurioje dabar jau 163 na
riai ne tik iš Šiaulių miesto, bet ir iš 
apskrities: Pakruojo, Radviliškio, Jo
niškio, Kelmės, Kuršėnų, Akmenės ir 
kitų vietų. Dar 1992 JAV mokytojų 
dėka pradėta kurti Anglų kalbos cen
tro biblioteka, kuriai patalpas malo
niai sutiko skirti JJanonio gimnazi
jos direktorius Rimas Budraitis.

dabar jau visiems žinomas pasveikini
mas V.Lansbergiui neturėjo būti 
spausdintas Mūsų Pastogėje be auto
riaus leidimo, bet turint omenyje, kad 
Lietuvos laikraštis Kauno Diena si
unčiamas Australijai oro paštu, eina 
iš rankų į rankas, tai reikėtų manyti 
kad apie A.Viliūno pasveikinimą visi 
kiti sužinojom per kelias valandas ir 
kad šiuo atveju autorinės teisės para
grafas nebepakeis dabartinių keblių 
pasekmių. O gal čia toks savotiškas už 
šiaudo griebimasis?

Gan įdomus A.Viliūno pareiški
mas (MP Nr.6), kad laikraštėlyje 
paskelbti skaitytojų atsakymai jį su
niekina, įžeidžia ir kad straipsnyje yra 
neteisingų pareiškimų apie jo asmenį. 
O kaip A. Viliūnas įsivaizduoja turėjo 
jaustis V.Landsbergis nusipirkęs laik
raštį ir perskaitęs jame atspausdintą 
pasveikinimą? Ir kaip turėjo pasijusti 
Mūsų Pastogės redakcinė kolegija po 
kaltinimo, kad joje dirba ordinais ap
dovanotas komunistų partijos narys?

Žmogaus reputaciją galima sunai
kinti ištartu žodžiu ar parašytu sakin
iu. Taip kaip kalaviju nepatartina mo
suoti, taip reikėtų išmokti ir žodžiais 
nesišvaistyti. Asmens elgesys rodo jo 
požiūrį į kitus: kas save gerbia, gerbia 
ir kitus.Pagal seną išminčių: Garbės 
kodekso nesilaikymas veda į moral
inę klampynę.

Ina Simaitis
Geelong

Šiaulių JJanonio gimnazijos 6 b Masės mokiniai (iš kaires): Roberta, Fausta, Aušra, 
failinis ir linas Angių kabos centro bibliotekoje.

Bibliotekos fonde yra 8000 knygų, 
video ir audeo įrašų, kuriais naudojasi 
ne tik mokytojai, moksleiviai, bet ir 
Šiaulių Universiteto studentai. Turti
nant asociacijos biblioteką prisidėjo 
tautiečiai iš JAV, Kanados, žinoma, ir 
Australijos. Asociacija turi savo daug
inimo aparatą, kasetinių magneto
fonų, video aparatūrą, kuriuos padė
jo įsigyti p.Yladas Morkys iš Pietų 
Australijos. Šiuo metu didžiulę para
mą gavome iš naujojo savo mecenato 
Kazimiero Butkaus, tad planuojam 
bibliotekai nupirkti kompiuterį.

Ponia Isolda-neeilinė asmenybė. 
Prieš kelerius metus, viešėdama Lie
tuvoje, nepanorusi iškilmių, skambių 
žodžių, nors jų apsčiai ir pelnytai 
galėtų išgirsti iš mokytojų ir mokinių, 
su kuriais ji mielai bendrauja vizitų 
metu, kukliai sutiko savo garbingą ju
biliejų.

Jos gerumas beribis. Neveltui sa
koma, kad geras žodis gydo. Tai ypač 
svarbu išgirsti iš mokytojos, kolegės, 
draugės, kuri čia, I .ietuvoje, pravedė

ATVIRAS LAIŠKAS ANTANUI
Mielas Antanai,
atvažiavai iš Pietų Australijos, 

įsikūrei giminaičių Kuru garažėlyje 
Bass Hill apylinkėje, kur tuomet 
gyveno nemažai tautiečių.

Nieko nelaukęs, puolei prie 
lietuviškos veiklos. Muziką tiesiog 
mylėjai. Net nepastebėjome, kai pas 
tave atsirado vargonėliai, už kuriuos 
dabar iš kolekcijonieriaus gautum ne
mažą doleriuką.

Ilgus metus Tavo veikla sydnėjiškių 
buvo gerai matoma. Buvai net 
Australijos valdžios apdovanotas. 
Visur suspėjai. Anot to lietuviško 
išsireiškimo: “Ir prie tanciaus ir prie 
rožančiaus”. Tu ne vieną sydnėjiškį 
palydėjai į paskutinę kelionę su 
giesme ir žodžiu.

Kovo 19 su pykčiu, kurio pas Tave 
anksčiau lyg ir nebuvo, atsisveikinai, 
išėjai iš salės nė nelaukdamas ALB 
Sydnėjaus apylinkės susirinkimo 
pabaigos.

Sėdėjau ir negalėjau suprasti, 
kodėl Tavo vadovaujamam valdybos 
trejetukui buvo neaišku, kas ir kodėl 
įvyko. O jie juk Tave ‘pavedė’.

NUO REDAKCIJOS
Midi skaitytojai, laiškų redakcijai autoriai, šiame numeryje paskutinį kartą 

spausdiname laiškus, kuriuose minimas dr. Alfonsas Viliūnas. Manome, kad 
reikalas jau pakankamai išsamiai aptartas, be to morališkai pasenęs ir nebeaktualus. 

. Gerb daktaras ir ALB Sydnė jaus apylinkės susirinkime nusiskundė, kad redakcija 
spausdino tik tuos laiškus, kuriuose pasisakoma prieš jį. Iš tikrųjų mes 
nespausdiname laiškų prieš jokius asmenis, o tik pasisakymus apie vieną ar kitą jų 
poelgį. Jei redakcijos pašto dėžutėje būtų pasitaikęs bent vienas laiškelis, jo 
poelgiams pritariantis, garantuojame, jis tuč tuojau būtų atsidūręs ir MP 
puslapiuose.
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nemažai seminarų anglų kalbos 
mokytojams, paskatino juos kūrybin
iams ieškojimams.Jos dėka daugelis 
pakeitė požiūrį į save, įgaVt>pasitikėji
mo, kurio taip trūko dažnam užsienio 
kalbos mokytojui. . zn>

Daiktai turi šaknis irviršūnę.Darbai 
pradžią ir pabaigą (Konfucijus) .Tačiau 
atrodo, kad p. Isoldos, kurią mes va- 
doname mūsų lsolda, gerų darbų 
sąrašui nėra pabaigos. O geradarystė 
niekada nebūna viena. Ji visada turi 
kaimynų.

Tad linkime jai stiprybės ir siun
čiam nuoširdžiausius linkėjimus visai 
Australijos lietuvių bendruomenei, 
kurioje yra tokių iškilių asmenybių, 
kaip mieloji mūsų lsolda.

Augutė Vaičiulienė
Anglų kalbos mokytoja-ekspertė 

Šiaulių anglų kalbos mokytojų 
asociacijos pirmininkė

Po susirinkimo iš daugelio girdėjau 
apgailestavimą, kad Tu pasitraukei;į 
“atsargą” ir būtent tokiu būdu.

Kad ir kaip norėčiau Tau išreikšti 
padėką už įdėtą Tavo darbą mūsų 
Klubo narių vardu, deja, to negaliu - 
neturiu įgaliojimų.

Norėjau Tau pasakyti Ačiū 
susirinkimo pabaigoje, bet deja Tavęs 
jau nebebuvo. Visgi tikiuosi, kad šį 
laiškutį perskaitysi.

Kas nedirba, tas ir neklysta, tai 
sena mūsų liaudies išmintis. Dirbai, 
klydai, dirbai ir daug nuveikei. Gaila, 
kad turėjai per didelį pasitikėjimą 
bendradarbiais.

Leisk man dabar asmeniškai 
padėkoti Tau už svarų įnašą į mūsų 
bendruomenės gyvenimą. Tikiuosi, 
kad savo veiklą tęsi kitose lietuviškose 
organizacijose, nes myli darbą ir 
lietuvybei esi atsidavęs. Tikrai žinau, 
kad nuoskauda, kuri šiandien drąsko 
Tave, praeis! '-v.

Ilgo, Tau Kramiliau, gyvenimo ir 
sėkmės ateityje! ■ > •- ■

Su pagarba ’ >
Algis Bučinskas
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Lietuva - 10 metų po Kovo Vienuoliktosios
Vytautas Doniela
(Paskaitos santrauka)

Ekonominėje plotmėje, didžioji kliū
tis pakeliui į normalų ar bent Vakaruose 
įprastą gyvenimą buvo Sovietų impe
rijoje praktiškai viso turto pavertimas 
valstybiniu. Iš sovietmečio turimi butai, 
vienu kitu atveju net namai, sudarė tik 
nedidelę visos valstybės turto dalį. Daug 
asmeninių kivirčų sukėlė kolūkių išda
linimas (ten, kur jų turtą bei žemę buvo 
sutarta išsidalinti). Ginčų sukėlė ir tėvų 
ar senelių turėtos žemės atgavimas, kai 
ne kartą iškilo anksčiau tarsi nebuvęs 
gobšumas, dabar sukėlęs pykčius net tos 
pačios šeimos tarpe. Bet itin sunkus 
buvo didžiųjų objektų privatizavimas. 
Gedimino Vagnoriaus įvestas principas 
didžiuosius objektus privatizuoti inves
ticinių čekių pagalba ir tokiu būdu kiek
vienam piliečiui suteikti teisę į vals
tybinio turto lygią dalį, buvo labai hu
maniškas ir visuomeniškas. Už šią mintį 
Vagnoriaus jokiu būdu negalima kal
tinti. Bet susidūrus su praktika šis prin
cipas veikė prastokai, nes kai, sakysim, 
gamyklos savininkais tampa keli šimtai 
ar tūkstančiai žmonių, kas nors vis tiek 
turi vadovauti - ir vadovų postuose na
tūraliai išsilaiko senoji fabriko vadovy
bė, kuri vienokiais ar kitokiais būdais, 
tokiomis manipuliacijomis kaip dirb
tinais bankrotais, gamyklą išsiperka ir 
padaro savo asmenine nuosavybe. Čia 
glūdi prasmė to dažno teiginio, kad, kai 
buvo privatizuojami didieji objektai, 
sovietinių metų vadovybė turėjo geres
nes starto pozicijas. Iš tiesų tokius ob
jektus daugumoje ir perėmė sovietinių 
metų vadovai, o tą procesą palengvino 
LDDP valdymo metu įvesti nauji įsta
tymai, kurie praktiškai nuvertino pap
rastų piliečių turėtas akcijas. Pvz. iš 
pradžių atrodė, kad akcininkas už inves
ticinius čekius nusipirko, sakysim, vie
ną šimtąją dalį gamyklos, bet, dėka nau
jųjų įstatymų buvo galima didinti vadi
namąjį įstatyminį kapitalą, ir tokiu bū
du tas pats žmogus jau beturėjo teisę 
ne į vieną šimtąją gamyklos dalį, bet į 
daug mažesnę, kol tos akcijos even
tualiai nuvertėjo.

Per kelis metus privatizacija tapo 
garsiąja „prichvatizacija“ (prisigrobi- 
mas). Dėka LDDP metais išleistų įsta
tymų (o tokių „kreivų“ įstatymų galima 
nurodyti apie 50), didieji objektai taip 
ir liko daugmaž buvusių vadovų ran
kose. Naujas įmonės direktorius išskiria 
du didžiųjų savininkų sluoksnius: iš 
vienos pusės, tai naujieji verslininkai, 
iškilę per savo darbą bei iniciatyvą ir, 
iš kitos pusės, taip vadinami pramo
nininkai. Apie pramonininkus jis sako 
šitaip: Tai seni, sovietiniai direktoriai, 
nemokantys dirbti rinkos sąlygomis. 
Bent dalina priežastis, kodėl Lietuvos 
pramonė griūna, bankrutuoja, yra kaip 
tik todėl, kad neretai jų vadovams ne 
tiek svarbu savo įmonę tobulinti ir pri
taikyti rinkos sąlygoms, kiek verčiau 
išgauti asmeninio pelno. Nenuostabu, 
kad tokie generaldirektoriai patys gy
vena šauniai, bet darbininkams algos 
nemokamos ištisus mėnesius. Kartais iš 
tikrųjų pinigų nėra, bet yra direktorių, 
kurie nebesirūpina, nes jiems atrodo, 
kad gamyklos gyvenimas vieną dieną 
vistiek užsibaigs.

Nors toks vadovas galvoja, kad jis 
elgiasi kaip kapitalistas, bet iš tiesų jis 
rūpinasi tik savo ir savųjų bendražygių
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asmenine nauda, pačios gamyklos ger
būvį nustumdamas į antrą planą. O tai 
yra absoliuti priešingybė kapitalizmui. 
Kapitalistas kaip tik rūpinasi, kad jo 
valdomasis mechanizmas - ar tai firma, 
ar įmonė - funkcionuotų sėkmingai ir 
išsilaikytų konkurencijos kovoje. Kapi
talistas savininkas uždirba gerai ir pats 
tik todėl, kad gerai dirba jo valdomasis 
objektas. Tačiau sovietinio tipo direk
torius, kiek jis bemanytų esąs kapita
listu, pirmoje eilėje žiūri savo naudos 
ir taip silpnina savo valdomąjį objektą. 
Jis jį išnaudoja iki bankroto, bet iki tol 
jis jau būna užtenkamai praturtėjęs.

Šitame procese turime savotišką ko
rupcijos atvejį, ir korupcija įgauna vis 
žalingesnes formas, jei į savos naudos 
siekimą įsivelia ir susietos ministerijos 
bei valdininkija apskritai. Lietuvos val
dininkijoje dar jaučiama sovietinė tradi
cija, kad valstybės pinigai ir resursai ap
skritai yra dalykas, kuriuo reikia naudo
tis, kiek aplinkybės leidžia. Nenuos
tabu, kad ir dabartinėje Lietuvoje dar 
dažnai sutinkama „lovio“ metafora. 
Kaip specifinis pavyzdys, šitokiame 
fone yra lengviau suprantamas ir dabar
tinis triukšmas dėl Lietuvos naftos ūkio, 
kova tarp amerikietiškojo Williams ir 
rusiškojo LUKoil. Pagal sovietinę sis
temą Mažeikių naftos įmonė buvo su
sieta su Energetikos ministerija. Kad ši 
ministerija Lietuvoje buvo viena iš la
biausiai korumpuotų, kur milijonai nu
tekėdavo aukštajai valdininkijai ir ne
reikalingiems tarpininkams, jau anks
čiau nenutrūkdavo rašiniai Lietuvos 
ryte, Respublikoje, Lietuvos aide ir 1.1. 
Visai konkrečiai korupcija vyko ir pa
čioje Mažeikių naftos įmonėje. Visai 
aiškiai prieš dvi savaites pasisakė Seimo 
Nacionalinio saugumo komiteto pirmi
ninkas Juozapas Katkus: Kukliais mano 
skaičiavimais, per visą energetikos sek
torių išplauta keli milijardai litų.

Naftos ūkis ir specifiškai Mažeikių 
nafta, yra tik vienas atvejis daugelio 
panašių įvykių grandinėje. Tą patį būtų 
galima pasakyti apie Lietuvos žvejybos 
laivyno likimą, kur per vos keletą metų 
dingo iš kelių šimtų laivų sudarytas ir 
kelių šimtų milijonų vertės laivynas, 
galų gale net neatsiskaitęs su į skurdą 
įvarytais ūkininkais .. Dar ryškesnis at
vejis yra bankų tuštinimas 1995 metų 
pabaigoje ir vėliau, kai per gudriai su
planuotas machinacijas Lietuvos žmo
nės ir įmonės bei firmos prarado mažų 
mažiausiai 800 milijonų litų santaupas.

Visai neseniai finansiškai sugriuvo 
didieji gyvybiniai kompleksai Lietuvos 
energija, Lietuvos kuras, o pastarasis 
buvo parduotas užsieniečiams už sim
bolinę vieno lito kainą, nes jis buvo tiek 
ir tiek prasiskolinęs. Per pastarąją sa
vaitę spaudoje „sublizgėjo“ Lietuvos 
geležinkeliai, kurie pasirodo iki šiol 
buvo šiek tiek sugebėję nuslėpti savo 
tikrąją padėtį. Dabar paaiškėjo, kad nėra 
jokios vilties atmokėti 400 mln. litų 
užsienio paskolas ir jas turės padengti 
valstybė, nes ji už jas buvo garantavusi. 
Negana to: kad geležinkeliai sugebėtų 
dirbti toliau, iš valstybės iždo reikia 
skubiai pervesti apie 60 - 70 mln. litų. 
Bet šia proga spaudoje pasirodė ir 
sieksniniai straipsniai, kur kaip ilga 
litanija išvardinti visokie keisti nuos
tolingi kontraktai ir t.t. Reikšminga tai, 
kad spauda nebesistebi ir tiesiog rašo: 
tai dar vienas tipiškas lietuviškos val

stybinės ūkio šakos likimas. Kita citata: 
„ Visa tai vyko ne prie vienos „Lietuvos 
geležinkelių“ vadovybės, kurią, pakei
tus vieną ar kitą žmogų, dažniausiai 
sudarydavo vis tie patys žmonės. Jie ir 
turėtų būti atsakingi už išsikerojusias 
negeroves... Tačiau mūsų valstybėje jau 
tapo norma - atleistas už neūkiškumą, 
įtartiną veiklą ir t.t., koks nors vadovas 
gauna kitą postą. Ir ne prastesnį.“

Ar po Kovo Vienuoliktosios Lietuva 
galėjo reformas pravesti efektyviau? 
Atsakymas turi būti neigiamas, nors su 
viena išlyga. Sovietinei ekonomikai griū
vant ir žūtbūt reikiant kokio nors recep
to, kaip iš neracionalios socialistinės 
ekonomikos pereiti į protingesnę, tokio 
recepto negalėjo pasiūlyti net žymiausi 
Vakarų ekonomistai. Tad negalima tikė
tis, kad pakankamą receptą būtų sukū
rusi reformistinė Lietuvos valdžia.

Žiūrint atgal, prieš 10 metų protin
giausiai pasielgė Vokietija, kuri perim
dama Rytų Vokietiją ten sugebėjo už
gniaužti korupciją pačioje pradžioje. 
Vakarų Vokietija į svarbius postus pa
skyrė savo žmones, atrodo, sąžininges- 
nius, gana autokratiškai. Iš pat pradžių 
Rytų Vokietijoje buvo atleisti anksty
vesnei valdžiai paklusnūs teisėjai, ideo
logizuoti profesoriai bei dėstytojai, po
litinės ištikimybės pagrindu paskirti 
įmonių bei gamyklų direktoriai. Kitais 
žodžiais, ten vykstantis valymas buvo 
daromas iš šalies. Bet kas tokį valymą 
būtų galėjęs pravesti Lietuvoje, kai nėra 
analogiškos „vakarų“ Lietuvos, kuri 
ateitų ir valytų? Lietuva turėjo refor
muotis iš vidaus, bet ką tenka daryti, 
kai reformuojančioji valdininkija yra 
pati suinteresuota reformas pravesti 
nesibaidydama pelno sau pačiai. Tokios 
reformos nėra reformos tikrąja prasme, 
kur netikę metodai yra pakeičiami ki
tokiais geresniais, bet tik fasadinės re
formos, kur valstybinio turto valdymas, 
anksčiau koncentruotas kompartijos 
rankose, yra daugmaž performuojamas 
į privačią nuosavybę, bet šioji taip pat 
lieka sukaupta ribotame savininkų rate.

Korupcija yra akivaizdi kaimyninėje 
Rusijoje. Rusijos mastai yra milžiniški, 
gi Lietuvos, palyginti, miniatiūriniai. 
Tačiau struktūra yra panaši. Dabartinėje 
Rusijoje liaudis gyvena prastai dalinai 
todėl, kad valstybės turtas (šiuo atveju 
ypač žemės turtai) yra tapę riboto skai
čiaus savininkų nuosavybe. Turto pada
linimas „visai liaudžiai“, dar vykęs so
vietų laikais, dabar yra akivaizdžiai 
sutrūkinėjęs. Bet mažesniu mastu tas 
pats yra įvykę ir Lietuvoje, lygiai kaip 
ir praktiškai visuose buvusiuose socia
listinio bloko kraštuose. Iš to seka vie
nas svarbus psichologinis faktas, būtent 
nesėkmingosios tautos dalies mulki
nimas, kai skurdo kaltininkai kaltę dėl 
skurdo užmeta kitiems. Šitas procesas 
yra komplikuotas, bet labai įdomus. 
Grįžtant 10 metų atgal, sąjūdininkų ar
ba, tiksliau, reformatorių tikslas buvo 
atmesti kompartijos vienvaldystę, pri
vilegijas, bręstančią korupciją ir pana
šiai, tuomi einant prie vakarietiškai 
suprastos demokratijos ir žmogaus tei
sių. Kaip minėta, Gedimino Vagnoriaus 
tikslas buvo sovietmečio valstybinį turtą 
padalinti kiek įmanoma lygiomis. Bet 
tai reiškia, kad tikroji privatizacija yra 
visiška priešingybė prichvatizacijai arba 
prisiplėšimui. Eventualiai, deja, nuga
lėjo ne visuomeniškasis privatizacijos 

principas, bet savanaudiškoji prichva
tizacija. Tačiau naujasis turtuolis suvo
kia, kad tikrieji reformatoriai negali būti 
jo pusėje ir kad jie yra net eventualūs 
jo priešai. Todėl, jei ekonomikoje vyrau
ja prichvatizatoriai, jie negali jaustis 
ramiai kol politinės jėgos turės ir refor
matoriai. Vadinasi vien savųjų interesų 
vedami, dauguma Lietuvos ekonominių 
asmenybių negali būti reformatorių 
pusėje. Politinė kova neišvengiama.

Priešiškumas reformatoriams įsitvir
tinęs ir dėl senesnių ideologinių prie
žasčių. Jau Atgimimo metais skyrėsi 
kompartijos ir Sąjūdžio, ypač dešiniųjų 
sąjūdininkų pažiūros, ir nors nemažai 
kompartijos narių patys norėjo vienokių 
ar kitokių reformų, svarbiu faktu lieka 
tai, kad vadovaujantys postai su nedi
delėmis išimtimis būdavo partiečių pri
vilegija. Tiek, kiek šiam principui prie
šinosi reformatoriai ar dešinieji, jie ne
galėjo netapti priešais bent tų partiečių, 
kurie patogius postus buvo užėmę per 
ištikimybę kompartijai. Ir kuo daugiau 
šie buvo išstumti iš patogių postų, tuo 
labiau kova prieš dešiniuosius tapo 
būtina kova. Lietuvos, kaip ir kitų socia
listinio bloko šalių atveju, politikoje 
buvusieji randa natūralų sąjungininką 
prichvatizatorių tarpe, kuriems dešinie
ji irgi negali patikti.

Specifiškais atvejais Lietuvon grįžta 
dar vienas šiaip gi toliau nusistūmęs 
aspektas, būtent laikysena Rusijos 
atžvilgiu. Reformatoriams Rusija yra 
kraštas, nuo kurio reikia bėgti kaip ga
lima toliau, tiek dėl senų istorinių, tiek 
dėl nesenų ideologinių priežasčių. Bet 
buvusiesiems Rusija yra artimesnė, nes 
ilgus metus jie buvo su ja susirišę gana 
organiškai. Toks pažiūrų skirtumas Ru
sijos atžvilgiu vėl atgijo neseniai ir gana 
aštriai, kai dešinieji, bijodami Rusijos, 
norėjo atsigabenti amerikietiškąjį Wil
liams, bet buvusieji daug artimesniu 
matė rusiškąjį LUKoil, nors šitame kon
flikte, kaip sakoma, nemažą rolę vai
dino ir LUKoilb pinigai. Šis iš pirmo 
žvilgsnio ekonominio pobūdžio pažiūrų 
konfliktas iš tiesų yra politinio pobūdžio. 
Per pastarąjį pusmetį šis konfliktas 
išaugo į stiprią antivakarietišką laiky
seną ir skaitlingą opoziciją stojimui į 
Europos Sąjungą bei NATO.

Svarbiausia betgi tai, kad per nevy
kusį privatizacijos procesą susikūrė aki
vaizdus plyšys tarp turtuolių ir tų, kurie 
savo ekonomine padėtimi nėra paten
kinti. Tokioje padėtyje labai lengva yra 
apkaltinti reformatorius, kad būk tai jie 
sukūrė skurdą, ir labai lengva yra pa
miršti ar bent užtušuoti tą faktą, kad 
reformatoriai siekė ne šalies nuskur
dinimo, bet šiokios tokios ekonominės 
lygybės. Bet prichvatizatoriai, gindami 
savo interesus ir norėdami legalizuoti 
savo sukauptą turtą, naudojasi nuolatine 
propaganda ir kaltę dėl šalies nuskur
dimo primeta dešiniesiems, tikrojo pri
vatizavimo šalininkams. Šitokie kal
tinimai lengvai prilimpa, todėl nenuos
tabu, kad gyventojų tarpe susidaro įs
pūdis, pagal įprastinę frazę, kad Lietuvą 
sugriovė ir nuskurdino Landsbergis. Iš 
tiesų, jei tenka kalbėti apie sugriovimą, 
tai Landsbergis sugriovė ar, tiksliau, 
padėjo sugriauti sovietinę sistemą Lie
tuvoje, o skurdą bent dalinai sukūrė be
saikis gobšumas tų, kurie prie valstybės 
turto galėjo prieiti lengviausiai, tapo 
turtuoliais su milijoninėmis banko sąs
kaitomis užsienyje ir aistringu trošku
liu gyventi prabangiai.
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Valio žemaičiams !
Iš gražiųjų Šiaulių - ten kur gilioje

senovėje drąsieji žemaičiai sutriuškino 
kalavijuočių riterius pagarsėjusiame Sau
lės mūšyje 1236 metais -atskridoLufthansa 
lėktuvu video juosta susukta Šiaulių 
televizijos stotyje. Taip tūkstantmečio gale 
sparnuoti vokiečių riteriai pasitarnavo 
Lietuvai ir jos išeiviams plačiame pasau
lyje. Visgi, teisybė pasaulyje yra!!! Turė
jau padaryti tekstų vertimą į anglų kalbą, 
tad nebesuskubau dar praėjusiais metais 
atkreipti skaitytojų dėmesį į šį neeilinį 
įnašą į mūsų kultūros kraitį. Tad, kad ir 
kiek pavėluotai, leiskite pasidalinti juos
tos programų sukeltais įspūdžiais. Juostos 
trukmė maždaug pusantros valandos ir 
žiūrėti patartina dalimis.

Pirmoje dalyje duota daug įdomių ži
nių apie piliakalnius, jų atsiradimą, 
įrengimus ir kasinėjimų radinius. Apie tai 
gan išsamiai pasakoja archeologė Birutė 
Salatkienė. Tarp kitko, Šiaulių miesto 
vardas kildinamas ne nuo Saulės mūšio, 
bet nuo Salduvės kalno esančio rytiniame 
Šiaulių miesto pakraštyje, netoli Talšos 
ežero. Ten buvęs piliakalnis ir stovėjusi 
medinė pilis.

Kryžių kalnas yra piliakalnis nuo seno 
vadintas Pilies kalnu. Čiastovėjusi Kuhlen 
pilis buvo gynybos punktas kovų su 
kryžiuočiais metu. Ji buvo kalavijuočių 
sunaikinta 1348. Istorikai mano, kad 
pirmuosius kryžius čia pradėta statyti po 
to, kai piliakalnyje slapta palaidoti 1863 
metų sukilėliai. O vėliau kryžių statymas 
tapo tradicija, kurios net ir sovietų oku
pacijos metu visokie "aparačikai" negalėjo 
sustabdyti. Kiek kryžių buldozeriai 
išversdavo dienos metu, tiek jų naktį 
"išdygdavo". Kryžių gausa man paaiškė
jo, kai lankydamasi Šiauliuose sužinojau 
apie prasmingą tradiciją, susietą su ta 
daugybe kryžių ant šio buvusio piliakal
nio. Pasirodo, kai kapuose šeima ir gi
minės pakeičia prie kapo stovintį medinį 
kryžių patvaresniu akmens paminklu, tai 
medinis kryžius perkeliamas ant Kryžių 
kalno. Taip ir man teko pakabinti iš vir
velės ir sausų šakelių suregztą turistinį 
kryželį ant savo tetulės kryžiaus.

Maždaug 15kmįpietusnuoŠiauliųyra 
didingas, žirgo balno formos Bubių 
gynybinis piliakalnis. Manoma, kad ant jo

Išrinkta nauja apylinkės valdyba
Atkelta iš 1 psi.

tiečių naujos apylinkės valdybos rinki
mai.

Prieš susirinkimą balsavimo lape
liai buvo ušduoti 64 Australijos lietu
vio mokestį sumokėjusiems apylinkės 
nariams.Pasiūlyti tik penki kandida
tai į valdybą: V.Bakaitis, V.Doniela, 
P.Pullinen, A.Rupšys ir J.Zinkus. Dau
giau kandidatų neatsiradus, jie buvo 
išrinkti vienbalsiai rankos pakėlimu. 
Taip pat buvo perrinkta ir apylinkės 
kontrolės komisija: V.Patašius, 
A.Reisgys ir V.Šliogeris.

Susirinkimas išklausė dr. 
G.Kazokienės pranešimą apie 
parengimą šiemet Sydnėjuj numaty
toms Lietuvių Dienoms. Šios dienos 
praeis Lietuviškoje dvasioje - sulietu
vintas organizacinio komiteto pa
vadinimas, stengiamasi, kad būtų 
dainuojamos tikrai lietuviškos dainos, 
šokami autentiški šokiai, dėvimi au
tentiški tautiniai rūbai. 

stovėjusi tvirtovė Livonijos metraštininko 
Hermann von Wartberge (1374) vadinta 
Dubysos pilimi ir kalavijuočių sudeginta 
1348. Ji buvo atstatyta, bet po dešimties 
metų vėl sugriauta ir po to nebeatstatyta. 
Šis, kaip ir daugelis kitų piliakalnių, labai 
nukentėjo per caro Rusijos ir sovietų 
okupacijas. Piliakalnių viršūnės buvo 
išvagotos tranšėjomis per abu pasaulinius 
karus, jose būdavo įrengiamos apžvalgos 
aikštelės, o vėliau net ir šokių aikštelės, be 
to kasamas žvyras ir taip ardomi piliakalnių 
kontūrai. Dabar kai kurie piliakalniai yra 
sutvarkyti ir sustabdyta jų šlaitų erozija. 
Tyrinėjant piliakalnių kultūrinius sluoks
nius rasta ginklų,puodų šukių, žalvarinių 
papuošalų, geležinių darbo įrankių, 
sudegusių pastatų liekanos, kaulo ir kito
kių radinių.

Apie Šiaulių krašto piliakalnius pa
sakojama nemažai legendų. Vienuose di
džiulės angos atsivėrusios, kai bažnyčios 
jose prasmegusios; kituose vaikas dingęs, 
kai buvo tėvo nuvarytas antrą kartą pra
šyti gerosios laumės, kad pastaroji ir vėl 
prižertų pilną kepurėlę auksinukų; dar 
kituose Perkūnas nutrenkęs jauną porą, 
kuri mylėjosi kaip tik toje vietoje, kur 
senovėje stovėjusi jo šventykla. Dar ant 
kitų piliakalnių žmonės regėję skaisčiai 
žydintį paparčio žiedą šv. Jono naktį.

Antroji juostos dalis atkreipia dėmesį 
į Šiaulių miesto ir rajono bažnyčias. Joje 
rodomos medinės ir mūro bažnyčios, ku
rių stiliai apima visą meno krypčių gamą - 
gotika, renesansas, barokas, klasicizmas, 
neogotika ir modernizmas. Garsusis ar
chitektas Martin Knackfuss pastatė gražiąją 
šv. Jokūbo bažnyčią Kurtuvėnuose taip 
vadinamame Vilniaus baroko stiliuje. Ši 
bažnyčia buvo pastatyta XVIII amžiaus 
gale Žemaičių kunigaikštijos pakamorės 
Jokūbo Nagurskio iniciatyva. Tačiau ar
chitektas Martin Knackfuss projektavo 
pastatus ir jų detales kituose stiliuose. Pa
gal jo projektus pastatyta labai daug ver
tingų pastatų Vilniuje, kaip pvz.,Verkių 
rūmai, o kai buvo ištremtas į Paežerius, po 
nepavykusio 1794 sukilimo, tai ir ten, pa
gal jo projektą buvo pastatyti dvaro rūmai.

istorijos vadovėliuose, tai cerkvių gau
sėjimas per dvejus generalgubernato

Kita įdomi detalė, kurios nerasime 

Antanas Laukaitis padarė prane
šimą apie pasiruošimą Sydney 2000 
Olimpinėms žaidynėms. Ir sakė, kad 
bus proga norintiems pamatyti Lietu
vos krepšinio komandą Wollongonge.

Susirinkimo dalyviams pristatyta 
atvykusi iš Lietuvos sportininkė- 
šaudymo čempionė Daina Gudzi- 
navičiūtė ir jos treneris Vytautas Blon- 
skis.

Linkime sėkmės naujai išrinktai 
ALB Sydney apylinkės valdybai.

Vytautas Patašius

REDAKCIJOS SKILTIS
Atkelta iš 2 psl.

vaikai, dukra Julytė ir sūnus Edmundas 
norėjo gyventi, kur nelyja, sako jis.

Julytę Viržintaitę gerai pažįsta 
Sydnėjaus skautai, o Viržintas jaunesnysis 
kol kas visa galva pasinėręs į santechnikos 
mokslus.

Pabaigai būtinai turiu pranešti, kad 
jeigu ne Petras, kažin ar dabar 
laikytumėte rankose šį Pastogės numerį. 
Trečiadienį po darbo mūsų guru atvyko į

Kryžių kalno papėdėje rezgamas turistinis kryželis. Juozo Bindoko nuotr.

riaus Muravjovo valdymo metus. Cituoju: 
Žemaičių, Vilniaus ir Seinų teritorijoje 
buvo pastatytos 98 cerkvės, suremontuo
tos 126 cerkvės ir 16 katalikų bažnyčių 
paversta cerkvėmis. Draudimas statyti 
naujas ir remontuoti senas katalikų baž
nyčias galiojo iki 1897 m.

Itin puošni trečioji vaizdajuostės da
lis. Joje matome visus Šiaulių miesto ir 
rajono dvarų rūmus. Kai kurie dar tebėra 
impozantiški, ypač jei juose buvo įreng
tos dailės ar kokios kitos mokyklos. Rū
mai ir parkai gražiai prižiūrėti. Programa 
prasideda Baisogalos rūmų fasadu, o iš 
diktoriaus teksto sužinome apie dvarų at
siradimą nuo senovės romėnų laikų. 
Smulkiai išdėstyta dvarų paveldėjimo 
sistema. Po Lietuvos krikšto 1387 metais, 
daug žemės atiduota Bažnyčiai ir vie
nuolynams, o didikų ir bajorų teisės į val
domas žemes patvirtintos 1387.

Šiaulių ekonomija (įkurta 1589 kara
liaus dvarams valdyti) nuo XVH amžiaus 
pradžios buvo tiek prasiskolinusi Lietu
vos didikams, kad buvo nuolat perduoda
ma tai vieniems, tai kitiems didikams už 
paskolas. 1764 m. Šiaulių ekonomiją 
išpirko Lietuvos-Lenkijos seimas ir pado
vanojo ją karaliui Stanislovui Augustui.

Puošniausi gal buvo klasicistiniai Di- 
džvario rūmai. Kaip žinia, Rusijos Jeka
terina II atidavė visą buv. Siaubų eko
nomiją savo favoritui grafui Platonui 
Zubovui. Rūmai interjero puošnumu ga
lėtų varžytis su kai kuriais vakarų Euro
poj matytais.

Princas Frederickas (kairėje) skaito MP.

redakciją ir išgelbėjo iš eilinės 
elektroninės krizės. Ačiū tau, Petrai, ačiū 
ir dar kartą ačiū.

Tą patį sekmadienį iš karto po ALB 
Sydnėjaus apylinkės susirinkimo mus 
aplankė ir Jonas Bireta. Jis, kaip visados, 
atėjo ne tuščiomis rankomis, o su trimis 
diskais nuotraukų iš tik ką pasibaigusio 
susirinkimo. Taigi, kai parašas skelbs/ono 
Biretos nuotr., žinokite, kad žiūrite j 
naujausią technikos stebuklą — 
skaitmeninės foto kameros be filmo 
užfiksuotus vaizdus.

Neseniai pirmą kartą (?) Australijos 
lietuvių bendruomenės laikraščio 
istorijoje redakcijoje lankėsi karališkos

Keletas įdomių detalių. Pasirodo, kad 
Pranciškus Mauricijus Karpis, gyvenęs ir 
miręs Reky vos dvare, buvo pirmasis Jean 
Jacques Rousseau vertėjas į lenkų kalbą. 
O XVIII amžiuje statytame Kurtuvėnų 
dvaro svirne veikė baudžiauninkų teatras. 
Kelmės dvaro vartų pastate yra nepapras
ta Nagurskių šeimos biblioteka, o pačiuo
se rūmuose - muziejaus dalyje Giedrės 
Nasvytytės-Gudauskienės atsiųsta muzi
kos instrumentų kolekcija ir Kęstučio 
Čerkeliūno pašto ženklų rinkinys. Dva
rininko Mykolo Baženskio lėšomis jam 
priklausančiam Burbiškio dvaro parke 
1911 pastatytas pirmasis paminklas Lie
tuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui.

Videojuostos diktorės kalba aiški, nors 
mano ausiai jos kirčiavimas ir užsieniečių 
vardų ir pavardžių "sulietuvinimas" buvo 
kiek nemalonus. Tačiau, tai nėra gal dide
li minusai. Reikia pripažinti, kad muzi
kos palyda buvo gerai pritaikyta ir įvairi. 
Piliakalnių programoje girdimos stilizuo
tos liaudies melodijos glostė ausį; bažny
čių programoje - klasikinė muzika; dvarų 
programoje - Vienos valso ir kita klasi
kinė muzika. Kai juosta bus įkalbėta 
angliškai, turėtų tikti ir jaunimui, kurių 
lietuvių kalbos žinios nėra stiprios. Kada 
tai įvyks? Tai jau finansų klausimas. Kul
tūriniams projektams Lietuvoje pinigų 
kaip ir nebelieka. Gaila, nes gerai angliš
kai įkalbėta videojuosta galėtų turėti daug 
platesnę rinką, tokią juostą galėtų įsigy
ti ir Lietuvos ambasados užsienyje.

Isolda Poželaitė - Davis AM

kilmės asmuo princas Frederickas v. 
Saxe-Lauenberg. Istorijos guru Vytautas 
Patašius (jis ir Spaudos sąjungos valdybos 
pirmininkas) netruko išsiaiškinti iš 
Rusijos totorių kilusio princo šeimos 
šaknis, kilmingojjo svečio prašymu atnešė 
pirmųjų Mūsų Pastogės leidimo metų 
komplektą. Pačiame pirmąjąme mūsų 
laikraščio numeryje princas Frederickas 
angliškai perskaitė straipsnį apie Lietuvos 
istoriją ir net paprašė jį atšviesti klubo 
kopijavimo aparatu.

Australijoje princas lankosi labdaros 
organizacijos Pasaulio vaikai-2000 (Chil
dren of the World 2000) reikalais.
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Atskrido 
olimpinė šaulė

Kovo 18 j Syd- 
nėjų atskrido olim
piadai kvalifikavusi

Kas? Kur?

vusi policijos leitenante Daina dabar 
dirba Vilniaus Olimpinėje sporto 
mokykloje, o jos treneris Lietuvos 
Šaudymo sąjungoje. Sėkmės mūsų 
reprezentantei.

Lietuviška talka klube
Kovo 12, sekmadienį, Bankstowno 

Lietuvių klubas pilnas žmonių.Vieni 
šventiškai apsirengę ekrane stebėjo 
grakščiuosius Klaipėdos Žuvėdros 
šokėjus, vėliau klausėsi dr. 
A.Kabailos ir dr. V.Donielos paskai
tų, gi, darbiniais rūbais apsirengę 
prakaituodami dirbo naujai į Sydnėjų 
atvykę mūsų tautiečiai. Auksarankis 
Gintaras su padėjėjais Petru ir Lione 
dažė didžiąją klubo salę, tualetus ir 
kita. Olimpinio namo gyventojai ir kiti 
talkininkai valė langus, šveitė laiptus 
ir tvarkė kas tik buvo reikalinga. Ar
noldas, Romas, namo seniūnas Vai
das, pradžioje ir klubo direktorius 
R.Kalėda gražino mūsų namus tikrai 
iš visos dūšios. Gi visos šios talkos ini
ciatorė buvo naujoji klubo direktorė 
Nita Wallis, kuri pati, nebijodama pra
rasti pirštų jautrumo, reikalingo dan
tų gydytojos darbe, šveitė laiptus, valė 
langus ir su gražia šypsena sveikino

Paskutinis pasispardymas
Su kartėliu skaitėme juokingus 

kaltinimus mūsų gerbiamam 
G.Žemkalniui, Lietuvos prezidentui, 
Seimo pirmininkui ir kitiems, kuriuos 
pareišlcė buvę Sydnėjaus L.B. 
Apylinkės vadovai.Neužteko to, 
lietuviškos valandėlės metu karingas 
daktaras pasakė, kad dabartinės Mūsų 
Pastogės Redakcinėj kolegijoje yra ir 
vienas komunistas. Gaila, nenurodė 
kuris, matyt, bijojo pasekmių. 
Būdamas ir aš tos kolegijos narys, 
galiu pasakyti, kad dabartinis Lietuvių 
namų pirmininkas Kęstas Protas, 
augęs Lietuvos karininko šeimoje ir 
būdamas universiteto vyr.dėstytojas, 
tikrai raudonu niekuomet nebuvo.Tas 
pats ir su Vyteniu Šliogeriu, augusiu 
taip pat aukšto Lietuvos karininko 
šeimoje ir dirbusio Australijos Krašto 
Apsaugos ministerijoje, kur gaunant 
darbą, taip pat stropiai yra tikrinama. 
Gi mūsų turima viena moteris Rita 
Baltušytė-Ormsby, prieš gaudama 
darbą Amerikos Balse buvo taip 
smulkiai Amerikos saugumo ir FBI 
išsijota, kad tikrai su komunistiniu 
raudonu bilietu šio darbo Amerikoj 
nebūtų gavus.Lieku aš 
pats.Viešėdamas Tarybų Lietuvoje už 
padarytus jiems nusikaltimus buvau 
saugumo suimtas, per 3 valandas iš 
Vilniaus ir Lietuvos išmestas ir 5 
metus negalėjau net koja peržengti 
buvusios Tarybų Sąjungos sienos .Taip 
kad ir neaišku, kas iš mūsų yra 
komunistas. Kontrolės komisijai 
paskelbus naujus Sydnėjaus apylinkės 
valdybos rinkimus, atrodė, kad 
karingieji buvusios valdybos vadovai 
aprimo.Pasirodo, kad ne.Šovė jie dar 
kartą į Lietuvos Užsienio Reikalų 
ministeriją savo auka pasirinkdami

kartu su savo treneriu Vytautu Blon- 
skiu. Kovo 24- 31 olimpiniame šaud
ymo stadione Cecyl Park vyks tarptau
tinės šaudymo pirmenybės, kuriose 
dalyvaus ir mūsų olimpinė šaulė. Bu-

Lietuvos olimpinės rinktinės narė 
Daina Gudzinavičiūtė ir jos treneris 
Vytautas Blonskis praėjusį sekmadienį 
atvykę į Sydnėjaus lietuvių, namus 
aplankė ir Mūsų Pastogės redakciją.

Ritos Baltušytės nuotr.

tautiečius praeinančius tik ne į klubo 
talką.Tikrai labai gražu ir sveikintina, 
kad mūsų naujai čia atvykę lietuviai 
savo vienintelę laisvą nuo darbo die
ną paaukojo Lietuvių namų Svarini
mo talkai.

Daug kalbama ir rašoma mūsų 
klubo direktoriaus A.Bučinsko, jis ra
gina mūsų tautiečius stoti klubo nar
iais, daugiau dalyvauti mūsų klubo 
gyvenime. Kai būna parengimai, 
paskaitos ar kita, sekmadieniais klubą 
aplanko daugiau žmonių.Tačiau tikrai 
yra labai skaudu matyti, kad po tokių 
minėjimų ar kitų pasirodymų, mūsų 
tautiečių dauguma, kaip dzūkai sako 
šniūru greitai mauna iš tų salių, net 
nesustodami, ar net nepažiūrėdami į 
svetainės baro kambarį, kur galima 
atsigaivinti, paklausyti lietuviškos 
muzikos ir išgėrus vieną kitą stiklą ko 
nors gaivinančio, ar dolerį paaukojus 
pokerio mašinai, tuo pačiu ir finan
siškai klubą patremti.

mums gerai žinomą ir gerbiamą 
Sydnėjuje garbės gen. konsulą Viktorą 
Šliterį. Be kitų dalykų savo taip 
negražiame rašte su Sydnėjaus 
apylinkės valdybos antrašte, jie rašo, 
kad asmuo(suprask konsulas) 
priklauso politinei partijai, lipa 
aukštyn politinėm kopėčiom (įdomu, 
kur jis taip nulipo?).Partija perima 
valdžią ir de jure pripažįsta jo 
valstybės tautos okupaciją. Jis iš tos 
partijos neišstoja(tačiau su kitais 
lietuviais oficialiai mieste ir kitur 
demonstruoja prieš tą 
pripažinimą) .Garbės konsulu jis buvo 
paskirtas 1966 m.Brazausko 
vyriausybės.(Atrodo, kad šių 
Sydnėjaus išminčių galvosena buvęs 
Lietuvos prezidentas A.Brazauskas 
gerb.konsulą paskyrė tik dėl to, kad 
jis dažnai biznio reikalais važinėdavo 
į Lietuvą ir buvo jam artimas.

O yra visai kitaip.Garbės konsulus 
Lietuviai pasiūlo mūsų krašto valdybai 
ir tik tada Lietuva juos skiria.O kas 
liečia gerb. V.Šliterį, tai nemanau kad 
kas geriau ir sumaniau galėtų čia 
atlikti šias pareigas. Jis padėjo jau 
labai daug kam, neimdamas nė cento 
už bet kokį patarnavimą, o išlaidų jis 
turi labai daug. Nežinau ar kas nors 
geriau galėtų reprezentuoti Lietuvą 
diplomatiniuose, valstybiniuose ir 
biznio reikaluose kaip jis ir jo puiki 
pagalbininkė žmona Juta. Taigi tikrai 
gėda tiems buvusiems Apylinkės 
valdybos vadovams taip negražiai 
apjuodinusiems gerb. garbės 
generalinį konsulą V.Šliterį.

Atrodo tai buvo paskutinis 
pasispardymas prieš pabaigiant darbą 
apylinkės valdyboj.Duok Dieve, kad 
tas daugiau nepasikartotų.

SI*o IS I A S
49TH SPORTOSVENTE

Continued from 
MP No 11

HENRIKAS SALKAUSKAS
MEDAL

The MVP medal is judged chi a 3-2-1 
basis by the referees chi 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 their points allowing for 
Michael to sneak in but it was not to be! 
The Most Valuable Player Award was 
awarded to a deserving: EDDIE 
RAGAUSKAS (Melb. Green).

EXHIBITION MATCH
The Australian Lithuanian team 

played against the Melbourne Tigers 
Under 20 training squad with the Tigers 
winning 95-77. Our players, after a hectic 
carnival, are always a bit jaded and the 
lack of spectators must bring to question 
of what value these games serve. For the 
second year in succession junior club 
training squads have comprehensively 
beaten our combined team.

Organisers of future carnivals should 
seriously consider the merit of these
games.

Perhaps we should try something 
different!

The top two clubs could play off for 
say a “L Baltrūnas Memorial Trophy” 
which would be RESTRICTED to 
Lithuanian players ONLY. Each team 
would have TEN players and the 
respective coaches could ADD to their 
teams from other clubs to make up the 
numbers! Just a thought

COMBINED TEAM
From Melbourne Green:
EDDIE RAGAUSKAS, WARREN 

STANWIX, BRENNAN STANWIX, 
CAS ZDANIUS;

From Melbourne Red: ADAM 
FIRINAUSKAS, LUKE
SKIMBIRAUSKAS, STEPAS
LEVICKIS’

From Sydney: MICHAEL WALLIS, 
VYTAS ANDRIEJUNAS;

From Adelaide: DANIEL 
JAUNUTIS

Reserves: CHRIS FIRINAUSKAS 
(Melb Red), JUSTIN 
SKIMBIRAUSKAS (Melb Red), 
GRANT ČERKESAS (Syd);

Captain/Coach:EDDIE 
RAGAUSKAS (Melb)

Assistant Coaches: PETER 
ANDRIEJUNAS (Syd), ARŪNAS 
SKIMBIRAUSKAS (Melb)

VOLLEYBALL
Geelong proved too good in all three 

divisions - men, women and mixed - 
games that were played with enthusiasm 
and good spirit. It was pleasing to see 
Vygandas Žilinskas (Melbourne) back on 
the volleyball court. Vyg was (Hie of a 
number of stars from the Australian 
Lithuanian Volleyball team that 
represented at the 1983 World Lithuanian 
games in Chicagq.

The MVP for the women was 
awarded to Zita Sankauskas (Adel) chi 
a countback (?) from Rita Kasperaitis 
(Syd) both players receiving 7 points for 
three games.More intriguing was the 
MVP for men, which was awarded to 
Tom Kviecinskas (Mel). According to 
the official score sheets supplied to me 
by Melbourne “Varpas” points awarded 
by the referee on a 3-2-1 basis resulted

By Jerry Bdkus
in a final tally as follows: 3 P Kviecinskas 
(Mel), D Jaunutis (Adel), P Volodka 
(Gel), G Bindokas (Gel): 2 T Kviecinskas 
(Mel), R Statkus (Mel), T Bindokas 
(Gel). It was agreed by the Club delegates 
that FROM die 50th Games in Sydney 
there could only be ONE MVP winner. 
All of the “equal point gatherers” at the 
49th Games in Melbourne should 
therefore be awarded a medal, as was the 
case for the TWO co-winners in the 
women’s basketball.

EIGHT BALL
Last year’s finalists, Paul “the 

Colossus of Geelong” Volodka and the 
outgoing ALFAS President, Stan Šutas 
(Gel) both lost in their respective semi 
finals. Paul going down to a tenacious 
Vytas Burokas (Syd), who went on to win 
the final, whilst Stan once again managed 
to snatch defeat from the jaws of victory. 
In the doubles final Arti Gružauskas 
(Gel) and Jonas Sakalauskas (Mel) 
teamed up to win from the Sydney, father 
and son, combination of Vytas and Petras 
Burokas.

TENNIS
I didn’t see any of the tennis this 

year however the winners were as 
follows: Men - Saulius Klimas (Mel); 
Women - Rhonda Šutas (Gel); Mixed
Doubles - Saulius Klimas (Mel) & Rose 
Vaciulaitis (Hob); Guest Women’s 
Doubles - Louise Watach (Gel) & 
Rhonda Šutas (Gel).

GOLF
Men’s stroke (off the stick). 170 J 

Pocock (Syd), 178 V Levickis (Mel), 
179 E Pocius (Adel).

Mai’s stableford (Best score inclusive 
of handicap). 72 J Pocock (Syd), 70 V 
Levickis (Melb), 64 A Skimbirauskas 
(Mel), 63 D Liubinas (Mel), 61 E Pocius 
(Adel), 57 S Žiedas (Melb), 56 P 
Knowles (Gel), 55 G Žemkalnis (Melb), 
53 V Binkis (Syd).

Women’s Stableford: 52 M Čerkesas 
(Syd), 50 B Knowles (Gel).

Trophy Winners:
Men’s Stroke: Vytas Levickis (Mel) 
Men’s Stableford: Arūnas 

Skimbirauskas
Guest Trophy: Jim Pocock (Syd)
Women’s: Marianne Čerkesas (Syd) 
Stableford Team Event: Melbourne 

(V Levickis, A Skimbirauskas, G 
Žemkalnis, and S Žiedas)

FINALLY...........
Congratulations to Saninas Žiedas 

and his team for putting on a memorable 
carnival. Despite the inclement weather 
there were mostly smiling faces, 
especially amongst the youngsters, many 
of them experiencing their first ever 
“švente”. Well done to all the coaches 
for their encouragement and leadership, 
congratulations to all the club committees 
for their tireless efforts and often- 
thankless tasks and a special thank you 
to the parents and supporters who cheer 
and urge under all circumstances. The 
referees deserve special praise, amongst 
them, Sydney’s Alvit Dulinskas, for no 
matter how they call they will never 
please all. And last, but not least, pat 
yourselves on the backs, all you 
competitors, who participated in the true 
sporting spirit. In this Olympic year our 
own Lithuanian games will celebrate 
their 50th Anniversary and it’s YOUR 
participation that will make Sydney the 
success it deserves to be.

Mūsų Pastogė Nr 12, 2000.03.27, psi. 6

6



SEKMADIENIO TALKA SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Praėjusį sekmadienį Sydnėjaus 

lietuvių namai (arba klubas) dūzgė kaip 
bičių avilys. Tačiau bičių darbininkių 
vardus suteikti galime tik aštuoniolikai 
“naujųjų” lietuvių, Ventai Protaitei, trims 
klubo direktoriams ir Jadvygai 
Dambrauskienei. Jie pasiraitoję 
rankovęs (o gal tiksliau būtų sakyti, 
išsirengę pusnuogiai) valė, plovė, krapštė, 
trynė ir dažė Lietuvių namus. Tuo tarpu 
geriausiais sekmadieninniais drabužiais 
pasipuošusieji nuolatiniai (?) klubo 
lankytojai žiūrėjo video filmą, lošė 
kortomis. Mūsų šnipams nepavyko 
pastebėti, ar nors vienas Australijos 
lietuvis veteranas plušančiuosius 
pakalbino, pagyrė ar bent iš tolo 
nusišypsojo.

Šio krašto ir lietuvių bendruomenės 
naujokai, tiesą sakant, ir nesiskundė. Tas 
matyt ir iš jų veidų šiose nuotraukose.

Nuotraukose iš viršaus pagal 
laikrodžio rodyklę: Atrodo, kad 
fotoaparatas sutrikdė cepelinų pietus 
Klubo valgykloje. Su dažų voleliu

darbuojasi Gintaras, toliau sieną dažymui 
ruošia Lionė ir Petras. Trumpa poilsio 
valandėlė (ne visi paiso rūkymo žalos). 
Sporto kambario langus valo du Rolandai, 
prižiūri Arnoldas (viduryje)

Ritos Baltušytės tekstas ir nuotraukos

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBE
___ L___ _ ____ j__ :____ :___ :_____________________________ :_______:_________ ______ -J -____

Kovo 12 Klubo skelbimų lentoje 
atsirado neeilinis skelbimas apie 
žymių Lietuvos muzikantų koncertą 
papuoštas žavingos moters atvaizdu. 
Gastrolių organizatorius Alis bandė 
mane įtikinti, kad ta gražuolė tikrai 
atvažiuosianti “Atvažiuos visi trys, 
tikrai, tikrai!“ Taip jis man sakė. 
Bilietai į koncertą tik po $12.00. Aš 
tikrai bandysiu atvažiuoti iš Picton, 
o kaip Jūs, mieli Klubo nariai, juk 
arčiau gyvenate, ar būsite?

Antanas Laukaitis per “Linksmą 
valandėlę” taip ir aiškina, kad tą 
dieną, susirinkusi visa grietinėlė, 
taip ir išvarvėjo šniūru pro duris, o 
prie baro jis nematęs nė vieno, 
nesugundė net pokeriuko mašinos. 
“Būtinai imk ir rašyk“, jis man 
įsakinėja, “aš irgi rašysiu apie tai. 
Tik atėjo, kojas pašildė ir išskubėjo. 
Tokiu lankymusi Klubo neišlaikysi“.

Bežiūrint kaip jauni, dailūs, 
nesenai iš Lietuvos atvykę vyrai, 
nuoširdžiai dirbo gramdydami 
sienas ir viens už kitą mikliau 
‘pucino’ langus, akis tiesiog ašaros 
griaužė^ Kodėl ašaros? Ogi, 
prisiminė jaunos dienos. Lygiai taip 
ir mes tuokart, atidirbę šešias 
dienas “valdžiai”, septintą 
aukodavom lietuvybei.

Ačiū Jums, Lietuvos jaunime: 
Arnoldui Skinkiui, Lionei 
Rakickienei, Romanui Vasiliauskui, 
Ramūnui Slavinskui, Rolandui 
Tamulevičiui, Rolandui Navickui, 
Vytui Kuckailiui, Dariui Babrauskui, 
Mindaugui Nėniui, Audriui 
Matukoniui, Nerijui Jacunskui, 
Dainiui Leckevičiui, Vaidotui 
Sakalauskui, Artūrui Dateniui, Joriui 
Leokui, Petrui Smalinskui, Gintarui 
Janulevičiui, Vytautui Stankevičiui ir 
vienintelei mūsų užaugintai talkininkei 
Ventai Protaitei. Iš direktorių Nitą 
Wallis apšlakstė prakaitu Klubo 
grindinį, ji lygiai su visais dirbo pilnu 
tempu, lyg būtų kas prie jų su botagu 
stovėjęs. Bandė neatsilikti ir kiti du 
mūsų direktoriai
Kęstutis Protas ir Romas Kalėda, tuo 
įrodydami, kad jiems dar nelaikąs išeiti 
į “ganyklas“ ramiam poilsiui. 
Nepailstančioj! ir visur suspėjanti 
Savaitgalio mokyklėlės vedėja Jadvyga 
Dambrauskienė darbavosi su dulkių 
siurbliu.

Per vieną dieną buvo išvalyti visi 
langai. “Turbūt pirmą kartą po Klubo 
pastatymo prašvito mūsų namai“, 
pasigirdo kalbant tarp klubo narių.

Sienos pradėtos dažyti prieš tai 
kruopščiai jas nugramdžius, iki šiol tas 
(kažin kodėl?) nebuvo daroma. Keletą 
kartų dažyta, atrodo, vis ant “viršaus”. 
Tai dabar liko tik užvilkti paskutinį
“kailį”.

To nereikės daryti vestibiulyje, kurį 
pats vienas taip pat savanoriškai 
išdažė žinomas visuomenininkas ir 
sportininkas Vincas Binkis.

Teko pastebėti kaip abi direktorės 
Nitą ir Ramona atsidėjusios rinko 
spalvų pavyzdžius.

Kol mes, senimas, žavėjomės 
Klaipėdos šokėjais (ekrane), 
klausėmės mūsų profesorių įdomių 
paskaitų, Jūs, mielieji, liejote 
prakaitą tik už AČIŪ! Visas 
‘senimas’, aš tikras, esame ir ilgai 
būsime Jums už tai dėkingi.

Trečiadieniais klube vyksta 
bilijardo pamokos. Vytautas Burokas, 
labai smarkiai ginantis “Kovo” garbę 
prie bilijardo stalo, pastebėjo, kad iš 
naujai atvykusių vyrukų ne visi drąsiai 
žengia prie stalo su lazda, ir nutarė 
pabandyti juos suburti ir pradėti 
rimtas treniruotes. Taigi, ir tie kas 
gerai žaidžiate, nepraleiskite progos 
ateiti į Klubą trečiadieniais. Gal 
išmoksite kokį ‘triuką’ iš trenerio kaip 
‘apstatyti’ Vytą Buroką rimtame 
turnyre.

Klubo biblioteka dėkoja p. 
A.Kasiulaičiui už padovanotas 
knygas.
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Sydnėjaus lietuvių klubo bibliotekai 
talkina iš Maijampolės paviešėti atvykusi 
Aušrelė. Nuotraukoje ji (dešinėje) su 
aktyvia BBB nare Jadvyga Buroldene.

Užsukite į Klubą, aplankykite 
biblioteką, pažaiskite bilijardą, 
pasiginčykite su seniai nematytu 
draugu, išbandykite gėrimus prie 
baro, kol dar nepakilo kainos.

Iki pasimatymo Klube!
Algis Bučinskas

Galima įsigyti lietuvių autorių knygų 

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO BIBLIOTEKOJE 

sekmadieniais 12.00 iki 230 vai
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Jonas Mockūnas praneša: Canberroje svečiai koncertuos balandžio 5d., 
trečiadienį, 7:30 v.v. Austrų klube, Heard Street, Mawson. Kviečiame visus.
Bilietai $5 prie durų.

Gerbiamieji,
Ankščiau Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo kieme būdavo pristatoma 
tiek mašinų, kad to pasėkoje 
pritrūkdavo vietos nors ir mažai 
besilankantiems mūsų nariams. 
Dėl įvairių apylinkėje įvairiose 
vietovėse esančių statyti mašinoms 
laiko suvaržymų, mūsų kiemas 
tapo kaip vieša mašinų aikštelė. 
Todėl atsirado vartai. Mes esam 
suinteresuoti, kad kada mūsų 
Klubas neveikia, vartai būtų 
uždaryti, sulaikant svetimų 
mašinų įvažiavimą.
Pastebėta, kad organizacijos, 
naudojančios mūsų pastato 
patalpas, iki šiolei nekreipdavo 
dėmesio į vartus, nematydami 
reikalo klubo nedarbo valandomis 
įvažiavus ir išvažiavus juos 
uždaryti.
Dėl mūsų visų gerbūvio,

Direktorių vardu prašau, kada 
atvykstate į Klubą ne darbo 
valandomis - įvažiuodami ar 
išvažiuodami, būkite malonūs 
UŽDARYKITE VARTUS!
Iš anksto dėkoju už Jūsų dėmesį.
Algis Bučinskas
Klubo Direktorių Sąjungos 
Sekretorius

Patikslinimas
Mano Lietuvos įvykiu apžvalgoje ( MP 

Nrll}, tur būt, aš pats perrašydamas 
citatą, padariau svarbią klaidą. Seimo 
nacionalinio saugumo komiteto pirm. 
J.Katkus sakė, kad per visą energetikos 
sektorių išplauta keli milijardai litų. 
Perrašant, milijardai virto milijonais, o 
tai didžiulis skirtumas .Valdžios su
sirūpinimas Mažeikių nafta bent dalinai 
kilo dėl to, kad ten vyko dideli nutekėji
mai.

Vytautas Doniela

(f =^\
Primename, kad sekantis Klubo Bibliotekos Bičiulių renginys Sydnėjaus 

lietuvių klube tema
Lietuvos monetos ir filatelija

įvyks balandžio 9, sekmadienį, 1 p.p.
Eksponuotojas Romas Kalėda. Gera proga iš arčiau susipažinti su mūsų 

pinigais. Laukiame iš arti ir iš toli..
Rengėjai J)

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE

TURGUS kovo 26 dėl rekolekcijų ATŠAUKIAMAS 
TURGUS vyks balandžio 30, 2 vai. popiet.

Lietimų kultūrinės veiklos tęstinumas Australijoje-
mūsų visų reikalas

I Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos 

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

Foundation Inc. 44- 50Errol St, North Melbourne, Vic. 3051. 
Tunnt klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03)9578 4319

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

Kiekvieną sekmadienį nuo 5.00 iki 6.00 vai

LINKSMOJ/ FALAMM

Gėrimų kainos pusiau sumažintos!

SAVAITĖS MINTIS: Jeigu visi tebegyvena vakarykščia diena, kaipgi rytojus 
pasidarys geresnis?

Rekolekcijos -Geelong’e
Jau yra nusistovėjusi tvarka Australijoje, kad per Gavėnios laikotarpį 

atvyksta kunigas iš kitur pravesti lietuviams katalikams rekolekcijas.
Noriu pranešti Geelong’o ir apylinkių lietuviams, kad J.E.Vyskupas Riman

tas Norvilą atvyksta į Geelong’ą penktadienį, Balandžio 7, prieš pietus.
Programoje numatyta ligonių lankymas, paminklų šventinimas, o 4 popiet 

Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje išpažinčių klausymas, pamokslas ir Šv.Mišios. Po 
pamaldų apie 5 popiet visi kviečiami į Lietuvių namus, Pettitt park, Beauford 
Avė, Bell Post Hill, suneštinėms vaišėms, kurias rengia ALB Geelong’o apy
linkės valdyba.

Po vakarienės organizacijos ir pavieniai asmenys turės progos pasisveikinti 
ir pabendrauti su J.E. Vyskupu Rimantu Norvila.Turintys pageidavimų dėl to, 
kas čia išdėstyta, prašomi, kreiptis į bažnyčios maršalką Juozą Gailių,telefonas: 
52214235

Šv. Velykų proga Geelong’o lietuviams pamaldos vyks sekmadienį, balandžio 
23, 9 ryto Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje. Jas atnašaus vietos klebonas 
Fr.M.Fitzpatrick.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti Kristaus prisikėllimo šventėje.
Bažnyčios maršalka J.Gailius

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems už Kaziuko mugei paaukotus daiktus.Ypač 

esame dėkingi ZAndriukaitienei ir O.Kapočienei už paaukotas gėrybes ir 
pagalbą Kaziuko mugės metu.

Ačiū D.Ankienei, pravedusiai loteriją.Už loterijos fantus ačiū LDūdaitienei, 
AJerienei, J.Kedienei, A.Paulikonienei, K.Ridikienei, V.L.Savickaitei, 
J.Skuodienei.

Vilnijos lietuviškoms mokykloms aukojo:
Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija - 119dol.
A.Pališkis- 50 dol.
S.Grybienė - 30 dol.
po 20 dol. - P. ir Z.Andriukaičiai, R.Augustinavičienė, A ir E.Giniūnai, 

V.Patašius, V.Savickaitė;
po 10 dol. - J.Barila, S.Burokienė, J.Červinas, M.Cox, AJuodgalius, 

E Jonaitienė, J Jūragis, L.Kramilius, V.Petniūnienė, J .Stevens, N.Wallis, R. ir 
R.Zakarevičiai;

po 5 dol.- A.Dūdaitis, J.Gudaitis, J.Kedienė, A.Marašinskienė, 
AMikalauskas, APaliukonienė, B.Ropienė, J.Skuodienė.

Visiems nuoširdus ačiū.
Visas gautas pajamas ($1000.00) persiųsim į Lietuvą Vilnijos lietuviškoms 

mokykloms ir našlaičių šalpai.
Sydnėjaus Lietuvių Katalikų kultūros draugija
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