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TAUTOS IR VALSTYBĖS 
ŠVENTĖ

Prieškarinėje Lietuvoje ir išeivijoje įpratome Tautos šventę švęsti rugsėjo 
8 - tą. Po ilgos priespaudos prisikėlusi Lietuva padarė kai kurių pakeitimų. 
Tautos šventė nukeliama į liepos pradžią - Mindaugo karūnacijos dieną. Kartu 
švenčiame ir Valstybės dieną, nes istoriškai kartu su Mindaugo karūnacija 
gimė ir Lietuvos kunigaikštystė - valstybė.

Istorijos tėkmėje mūsų Tauta kentėjo nuo išorės ir vidaus priešų. Tai 
skaudūs istorijos tarpsniai, kai savo tautos vaikai, savo politiniams ar kitiems 
tikslams patenkinti, išduoda Tautą, suklupdo valstybę ir tarnauja svetimiems.

Ne kartą mūsų Tauta praradusi valstybingumą artėjo prie visiško 
sunaikinimo. To troško ir siekė Lietuvos priešai. Bet jie nepajėgė išrauti iš 
lietuvio širdies ir sąmonės tikėjimo sava T auta ir laisvu gyvenimu. Valty bingumo 
idėja liko gyva ir užteko tik mažo saulės spindulėlio, mažo vilties trupinėlio, 
kad jis kaip ta ankstyvo pavasario lietuviška žibutė vėl pražydėtų laisvei ir 
nepriklausomybei.

Priešų Lietuvai niekada netrūko. Jų yra ir šiandien. Mums išeivijoje ir 
Lietuvoje tenka budėti ir kovoti, nes dažnai reikia nemažiau pastangų ir 
pasiaukojimo iškovotai ir pasiektai laisvei ir nepriklausomybei išlaikyti. Kai 
kurių mūsų kaimynų pavergimo esmė liko ta pati: brutalia jėga ir apgaule 
sunaikinti lietuvių tautą, pasisavinti jos kultūrinius ir ekonominius laimėjimus, 
nutautinti ir praplėsti savo imperijos sienas iki Baltijos jūros krantų.

Šiandien švęsdami Tautos ir Valstybės šventę, kaupkime ryžtą ir ištvermę, 
nes mūsų Tautos kebas dar pilnas kliūčių ir duobių. Bendromis pastangomis 
jas šalinkime; be lūkuriavimų, be abejonių, nelaukdami pagalbos iš kitų. 
Kitiems mūši) laisvė ir nepriklausomybė nerūpi, tai parodė netobuli 1991 
metų įvykiai, kai pasaubs bko kurčias mūsų pagalbos šauksmui.

Šios šventės proga sveikiname seses ir brolius Lietuvoje ir išeivijoje, 
linkėdami neprarasti vilties, geresnio gyvenimo rytojaus, o mūsų jaunime 
tenegęsta Tautos dvasia ir valstybės idėja.

ALB KRAŠTO VALDYBA

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
KAKALIUS MINDAUGAS - LIETUVOS VALSTYBES

RuSĖJAS. V. Kašubos skulptūra.

JAV-JŲ 
PREZIDENTAS

LANKYSIS BALTIJOS 
KRAŠTUOSE

Liepos 6 dieną JAV prezidentas 
Bill Clinton susitiks su Baltijos šalių 
prezidentais. Susitikimo metu pla
nuojama pasirašyti sutartis dėl 
bendradarbiavimo mokslo ir techno
logijų srityje. Skubiai pradėtoje ruošti 
sutartyje numatomas keitimasis 
mokslininkais, ekspertais ir naujomis 
technologijomis. Manoma, kad šis 
vizitas atkreips pasaulio dėmesį j 
Baltijos šalis irpaskatins investicijas. 
(AGEP)

LIETUVA NATO 
ĮTEIKĖ PRISTATOMĄJĮ

BTE DOKUMENTĄ
Birželio 10 d. Stambule įvykusiame 

Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo 
tarybos (NACC) ministrų posėdyje 
Lietuvos užsienio reikalų ministras 
P. Gylys NATO generalinio sekre
toriaus pavaduotojui S. Belanzinui 

f įteikė Lietuvos dalyvavimo progra
moje „Bedradarbiavimas taikos 
labui“pristatomąjį dokumentą. Šiame 
dokumente Lietuva laukia iš NATO 

' techninės pagalbos ir konsultacijų 
kuriant šalies ginkluotąsias pajėgas, 

. mainais už tai siūlydama savo 

teritorijoje esančias karines bazes 
taikos palaikymo daliniams rengti. 
NATO ekspertai šį pristatomąjį 
dokumentą įvertino palankiai.

PERTVARKOMAS 
MINISTRŲ kabinetas
Birželio 10 d. Prezidentas A. 

Brazauskas pasirašė dekretą dėl šešių 
naujų ministrų paskyrimo.

59 metų L. M. Stankevičius 
•paskirtas naujai įkurtos valdymo 
reformos ir savivaldybių ministerijos 
ministru; iki šiol jis ėjo socialinės 
apsaugos ministro pareigas. Aplinkos 
apsaugos ministerijos vadovu 
paskirtas 50 metų B. Bradauskas. 
Anksčiau jis buvo Aplinkos apsaugos 
departamento generalinio direk
toriaus . pavaduotoju. Dar vienai 
naujai įkurtai Švietimo ir mokslo 
ministerijai vadovaus 55 metų,buvęs

užsienio reikalų vicemin. V. Domar
kas. 63 metų buvęs
kultūros ir švietimo ministras D. 
Trinkūnas tapo dalies šios ministe
rijos, pavadintos Kultūros ministerija, 
vadovu. Miškų instituto direktorius 
59 metų Albertas Vasiliauskas tapo 
miškų ūkio ministru. Anksčiau šiai 
ministerijai vadovavęs G. Kovalčikas 
atsistatydino, valdančios partijos 
frakcijai Seime surinkus pakankamą 
balsų skaičių nepasitikėjimui juo 

svarstyti. Jis buvo apkaltintas 
machinacijomisparduodant Švedijos 
firmoms Lietuvos medieną. Vietoje 
ekonomikos ministro J. Veselkos, 
kuris atsistatydino dėl nesutarimų su 
premjeru A. Šleževičiumi, paskirtas 
54 metų buvęs Prezidento patarėjas 
socialinės ekonomikos klausimais 
Aleksandras Vasiliauskas. Kol kas 
nepaskirtas ministras į atsilaisvinusį 
Socialinės apsaugos ministerijos 
vadovo postą.

Apžvalgininkai pažymi, jog naujieji 
ministrai, nors ir paskirti premjero 
teikimu, yra labiau Prezidento 
aplinkos žmonės. Apie galimą naujos 
intrigos užsimezgimą byloja ir tai, 
kad ruošiamasi keisti premjerui 
artimą ir jo proteguojamą finansų 
ministrą E. Vilkelį.

Nepasitenkinimą ministro veikla 
įvedant pridėtosios vertės mokestį 
yra reiškę kai kurie LDDP frakcijos 
atstovai, taip pat ir Prezidentas. Jau 
pirmąjame interviu naujas ekono
mikos ministras pareiškė, kad jokios 
premjero dažnai minimos „stabi
lizacijos“ nėra.

AR BUS GYVYBINGA 
BALTUOS

MINISTRŲ TARYBA?
Birželio 13 d. Taline įvyko Baltijos 

valstybių vyriausybių vadovų susi

tikimas. Svarbiausias šio susitikimo 
rezultatas - įsteigta Baltijos valstybių 
Ministrų Taryba.Visų trijų premjerų 
pasirašytame bendrame pareiškime 
šis įvykis vadinamas „istoriniu 
žingsniu Baltijos valstybėms inte
gruojantis į Europos Sąjungą“. 
Ministrų Taryba koordinuos įvairių 
bendrų Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
projektų rengimą bei įgyvendinimą 
tokiose sferose, kaip saugumo 
užtikrinimas, sienų apsauga, bendra
darbiavimas energetikos, transporto 
srityse. Ji turėtų veikti panašiai kaip 
ir Šiaurės šalių Ministrų Taryba ir 
turėtų palengvinti bendradarbiavimą 
tarp šių regionų pagal formulę 3 + 5.

DAR VIENAS 
KONFLIKTAS 

SU BALTARUSIJA
Birželio 13 d. užsienio reikalų 

ministerija gavo Baltarusijos URM 
protesto notą dėl neleistinų veiksmų 
Lietuvos pasienyje. Notoje nuro
doma, kad Baltarusijai priklau
sančiose Piskariškių ir Razlogų 
stotyse Švenčionių geležinkelio 
ruože Lietuva ardo geležinkelį ir 
išneša jo dalis už Baltarusijos ribų.

Susisiekimo ministras J. Biržiškis 
tokią kaimynų reakciją pavadino

Nukelta i 2 psl.
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA!
AtkeĮta iš 1 psl.

nedraugišku elgesiu, kai dėl geležin
kelio meistro kaltės išpučiama 
politinė problema. Jis aiškino, kad 
800 metrų nenaudojamo ir supuvusio 
geležinkelio atkarpą buvo sugalvota 
išardyti, o bėgius sudėti šalia, „kad 
niekas nepavogtų“. Jie gali kainuoti 
apie 3 tūkstančius dolerių.

Nerimsta aistros ir dėl Adutiškio 
geležinkelio stoties. Pirmadienį 
Baltarusijos AT Užsienio reikalų 
komitetas pasiūlė vyriausybei iš
nagrinėti galimybę Baltarusijos 
teritorijoje nutiesti naują atšaką, 
lygiagrečią Adutiškiui. Baltarusijos 
pareigūnai nulat pabrėžia, jog stotis 
priklauso jiems, o politinį atspalvį ši 
problema įgijusi Lietuvos pastan
gomis. Lietuvos pareigūnų nuomone, 
panašiems baltarusių pareiškimams 
turi įtakos jų šalyje vykstanti 
prezidento rinkimų kampanija. Šiuo 
metu derybos su Baltarusija sienos 
demilitavimo klausimu yra nutrūkę.

"Per 50 metų aš sunkiai dirbau, kad išlaikyčiau jus okupuotus, 
tad dabar turite man mokėti pensiją!..

(Valtman'o pieš. - "Baltic Bulletin")

RENGTI 
REFERENDUMUS 

BUS SUNKIAU
Birželio 15 d. po vardinio balsa

vimo, daugiausiai LDDP balsais, 
Seime buvo priimtos Referendumo
įstatymo pataisos. Jose numatyta 
kitokia' parašų 'dėl referendumo 
surengimo rinkimo tvarka - nuo šiol 
pasirašantieji turės papildomai 
nurodyti savo paso numerį, ko iki 
šiol nebuvo reikalaujama. Taip pat 
priimtas straipsnis, sakantis, kadjeigu 
„referendumui teikiamas įstatymo 
nuostatų projektas neatitinka Konsti
tucijos, pirmiausia turi būti nagrinė
jamas Konstitucijos keitimo klau
simas“. Ar atitinka vieni ar kiti 
teiginiai Konstituciją, spręs Seimas.

Referendumo Įstatyme išliko 
nuostata, kad jo rezultatai galioja tik 
tuo atveju, jeigu už pateiktą klausimą 
pasisako daugiau kaip pusė visų 
balsavimo teisę turinčių Lietuvos 
piliečių.

Neatmetama galimybė, kad naujo
sios įstatymo pataisos bus taikomos 
šiuo metu renkamiems parašams.

INTERPELIACIJOS 
SVARSTYMAS SEIME

Birželio 16 d. Seimas atmetė
"Mūsų Pastogė" Nr.25 1994.6.27 psl.2

nepasitikėjimo Vyriausybe pareiš- | 
kimą. Už nepasitikėjimą pasisakė 51 
Seimo narys, prieš 65. Nepasi
tikėjimui pareikšti reikėjo 71 balso. 
Už nepasitikėjimą gana vieningai 
balsavo dešinioji Seimo pusė,
„centristai“; taip pat kai kurie LDDP I 
frakcijos nariai. Vyriausybę palaikė I 
Lenkų sąjunga Lietuvoje. Nepasiti- I 
kėjimo procedūrą pradėjo social- I 
demokratai, vėliau prie jų prisijungė I 
Centro ir Tautininkų sąjungos, ' 
Demokratų partija.

Interpeliaciją pateikęs LSDP j 
frakcijos pirmininkas A. Sakalas Į 
teigė, jog neatitinka tikrovės teiginys į 
apie nuolat gerėjantį gyvenimą | 
Lietuvoje - vien šiemet gamybos lygis | 
smuko 46 proc., didėja įsiskolinimai | 
užsieniui. |

Premjero A. Šleževičiaus nuomone, | 
Vyriausybė nuosekliai vykdo savo I 
programą. Jis teigė, kad padėtis I 
Lietuvoje gerėja. Šį teiginį jis grindė I 
Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio I

banko, kitų ekspertų išsakoma 
nuomone.

Nors svarstant šį klausimą pasisakė 
daugiau kaip 40 Seimo narių, 
dalykiškų pasisakymų aiškiai stigo, 
posėdyje vyravo mitinginės nuo-
taikos.

KILO DISKUSIJA LITO 
DEVALVACIJOS 

KLAUSIMU
Birželio 9 d. spaudos konferencijoje 

Taupomojo banko valdybos pirmi
ninkas V. Bubnys prognozavo, jog 
rudenį Vyriausybė gali devalvuoti 
litą. Jo nuomone, įvedant litą ir 
nustatant jo santykį su doleriu, buvo 
paliktas tik 15% rezervas (realus 
santykis tuo metu buvęs 1:3,5), kuris 
šiuo metu jau išnaudotas.

Finansų ministro E. Vilkelio 
nuomone, kol kas nėra jokių požymių, 
kad litą reikėtų devalvuoti. Pasak 
ministro, apie tai reikėtų kalbėti tik 
tuo atveju, jei infliacija šalyje tris 
keturis mėnesius laikytųsi 10% 
lygyje. Remdamasi užsienio ekspertų 
nuomone, kalbas apie lito deval
vavimą smarkiai sukritikavo Laisvo
sios rinkos prezidentė E. Leontjeva. 
Lito devalvavimo galimybę atmetė ir 
premjeras A. Šleževičius.

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Borisas Jelcinas vėl -žada perpus 

sumažinti Rusijos karines pajėgas, 
tik nesusitaria su savo gynybos 
ministru generolu Pavelu Gračiovu, 
kiek Rusija tos kariuomenės turi 
šiandien. Pagal B. Jelciną, jų yra trys 
milijonai, pagal gen. P. Gračiovą - tik 
2 200 000 karių. Dauguma Rusijos 
parlamentarų priešinasi B. Jelcino 
siūlymui panaudoti kariuomenę kovai 

| su mafija.
*

prezidentas Leonidaš 
savo priešrinkiminėje

Ukrainos 
Kravčiukas 
kampanijoje bando įsiteikti rusų 
tirštai apgyvendintos Rytų Ukrainos 
balsuotojams. Jis pažadėjo rusų kalbą 
įvesti valstybine kalba šalia ukrai
niečių kalbos. L. Kravčiukas Ukrai
nos-parlamente taip pat pravedė savo 
kandidatą į ministrus pirmininkus iš 
Rytų Ukrainos kilusį Vitalį Masol. 
Naujasis ministras pirmininkas šias 
pareigas jau yra ėjęs sovietinėje 
Ukrainoje ir iki šiol buvo griežtas 
valstybės kontrolės ekonominiame 
gyvenime šalininkas, pasisakęs ir už 
artimus ryšius su Rusija.

*

Birželio 19 d. 2000 amerikiečių, 
anglų ir prancūzų karių, vokiečių 
minių šiltai palydėti, paradu 
atsisveikino su Vakarų Berlynu.

' Rusai savo atsisveikinimo paradą 
' Rytų Berlyne praves birželio 25 d.

*

Brisbanės anglikonų arkivyskupas 
Peter Hollingworth iškritikavo 
Australijos himną, kaip banalų ir 
neinspiruojantį moraliai. Tiek dėl 

| paties himno žodžių, tiek ir dėl 
| melodijos, jo pastabas parėmė eilė 
| kitų australų įžymybių.
I *

JAV medikų sluoksniuose išreiš- 
' kiamas susirūpinimas dėl greito

AR iSSKIRTIMŲ SĄLYGŲ 
SUDARYMAS ATSKIROMS 

FIRMOMS YRA BŪDAS 
PRITRAUKTI EVVES- 

TICIJAS?
Birželio 10 d. Vyriausybė suteikė 

lengvatas bendrai Lietuvos ir Vokie
tijos įmonei „Eurotextil“. Numatyta, 
kad šiai įmonei mokesčiai už elektros 
energiją ir gamtines dujas iki 2000 
metų nebus didinami. Panašias 
lengvatas atskiroms firmoms Vyriau
sybė suteikė pirmą kartą. „Eutextil“ 
pernai įkūrė Vilniaus akcinė bendrovė 
„Audėjas“, turinti 5% akcijų ir 
Vokietijos tekstilės koncernas 
„Wilhelm Becker“, valdantis 95% 
akcijų. Firma yra įsipareigojusi 
pastatyti Širvintose naują vilnonių 
audinių fabriką.

PRIVATIZAVIMĄ PLANUO
JAMA ATNAUJINTI

LIEPOS MĖNESĮ
Birželio 14 d. Centrinės privatizavimo 

komisijos posėdyje patvirtinta 
privatizavimo liepos mėnesį progra- 

vaistams atsparios džiovos rūššies I 
plitimo eilėje valstijų.

*
Su pusiau privačiu vizitu Šiaurės 

Korėjoje apsilankė buvęs JAV 
prezidentas Jim Carter, o po keturių 
dienų vizito vėl sugrįžo į Pietų Kerėj ą. 
J. Carter sakosi išgavęs iš Šiaurės 
Korėjos prezidento Kim II - Sung eilę 
pažadų, kurie turtėtų pašalinti kovinio 
konflikto grėsmę. Planuojamas Pietų 
ir Šiaurės Korėjų prezidentų susi
tikimas, kurio metu žadama aptarti 
ginčijamus klausimus. JAV adminis
tracija abejoja Kim II - Sung pažadų 
nuoširdumu. *

Paaiškėjo, kad Rusija neperse
niausiai ištrėmė penkis Šiaurės 
Korėjos piliečius dėl jų bandymo 
•įsigyti įvairių reikmenų branduolinių 
ginklų gamybai. 1

* i
Irakas jaučia Jungtinių Tautų 

ekonominių sankcijų pasekmes, tako 
prekybos ministras Mahdi Silih I 
įspėjo tuos ūkininkus, kurie nepr- I 
duos savo grūdų derliaus valstyei, į 
kad jie rizikuoja savo rarikų nuir- | 
timu.

* u
Japonijos ministras pirminiitas f 

TsutomuHata pirmą kartą patvimo, i 
kad Japonija yra pajėgi pasigarnti J 
branduolinius ginklus. Ji susilko 
nuo šio žingsnio dėl savo si- 
pareigojimų tarptautinėse sutartse. ’

*

Ruandos sukilėlių valstybė grie.tai 
pasisakė prieš Prancūzijos krių 
atsiuntimą į kraštą taikos palaikyt ui. 
Prancūzai esą niekada nebvę 
neutralūs, visada rėmę Hutu dori— 
nuojamą vyriausybę.

*
Indonezijos užsienio reikalų miis- t 

tras Ali Altas, gegužės mėnsio Į 
pabaigoje turėjęs širdies priepiolį, 
gydosi Australijoje. Birželio U d. 
Melburne jam padaryta širdęs t 
raumens kraujo indų operacija.

ma. Į privatizuojamų objektų sąašą 
įtraukta daugiau kaip 200 įvarių 
objektų. Jų kapitalą indeksuota vrtė ’ 
sudaro apie 100 milijonų litų. Po 
indeksavimo šių objektų įstatinis 
kapitalas padidėjo vidutiniškai šešis | 
kartus.Įsąrašąįtrauktostokiosdidelės I 
ir nelabai populiarios įmonės, kaip ' 
„Elfą“, „Žalgirio“ staklių gamykla, 
„Sigma“. į

Vyriausybei priėmus sprendimą Į 
indeksuoti valstybinio turto vertę, ' 
privatizavimo procesas balandžio ir 
.gegužės mėnesiais faktiškai buvo ’ 
sustojęs. Kaip praneša ELTA, 
nepanaudotų čekių neindeksuota , 
vertė dar liko už 406 milijonus litų, o 
privatizuotino turto-už384milijonus 
litų.

LIETUVOS UŽSIENIO 
PREKYBOS

REIKALAI TOLYDŽIO j 
BLOGĖJA

Pagal statistikos departamento ’ 
pateiktus duomenis, kurie surinkti iš

Nukelta į 3 psl.
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA A.+A. STASYS LOZORAITIS
Atkelta iš 2 psl.

pateikusių žinias įmonių, 1993 metais 
Lietuvos pramonė iš viso eksportavo 
prekių už 5,3 milijardus litų, o 
importavouž 5,6 milijardus litų. Taigi 
prekybos balansas buvo neigiamas ir 
sudarė 273 milijonus litų.

Praėjusiais metais didžiausias 
prekybos partneris ir toliau buvo 
Rusija: Lietuva į šią šalį eksportavo 
prekių už 2,3 mlrd. litų, o importavo 
už 4,1 mlrd. litų. Į visas NVS šalis 
Lietuvos prekių buvo eksportuota už 
3,3 mlrd. litų, importuota už4,7 mlrd. 
litų. Prekybos balansas su Vakarų 
valstybėmis buvo teigiamas: į šias 
šalis buvo eksportuota prekių už 1,3 
mlrd. litų, importuota iš jų - už 822 
milijonus litų. Didžiausias Lietuvos 
partneris Vakaruose - VFR. Iš šios 
šalies importuota prekių už 213 
milijonų litų, eksportuota - už 318 
milijonų litų.

Lietuva daugiausiai prekiavo kuru, 
mineralinėmis medžiagomis ir 
metalais. Jų importas vertinamas 
868 mln. dolerių, o eksportas 522 
mln. dolerių. Daugiausiai importuota 
neapdirbtos naftos - už 586 mln. 
dolerių, o išvežta įvairių naftos 
produktų, kuro už 457 mln. dolerių. 
Vartojimo prekių ir maisto produktui 
eksportas pernai sudarė atitinkamai 
208 mln. dolerių ir 164 mln. dolerių, 
o importuota šių produktų už 135 
mln. dolerių ir 23 mln. dolerių 
atitinkamai. Kaip matyti, didelę 
prekybos balanso dalį sudaro įvairių 
žaliavų reeksportas iš Rusijos.

Visai kitokius duomenis apie 
Lietuvos prekybą pateikė Muitinės 
departamentas. Pagal jo apdorotas 
muitinėms pateiktas krovinio dekla- 
racijas gauti tokie 1993 metų 
rezultatai: eksportas - 8,7 mlrd. litų, 
importas - 6,6 mlrd. litų. Išeitų, kad 
Lietuvos prekybos balansas pernai 
buvo teigiamas ir sudaro daugiau kaip 
didu milijardus litų. Tačiau ir šių 
duomenų tikslumas yra abejotinas. 
Visų pirma, ne visų prekių pervežimas 
yra deklaruojamas (ypač importo), 
deklaracijos dažnai užpildomos 
netiksliai. Be to, į muitinės pateiktą 
prekybos balansą neįtraukti stacio
nariuoju transportu (naftotiekiu, 
dujotiekiu, elektros perdavimo 
linijomis) gabenami energetikos 
produktai, sudarantys nemenką dalį 
bendros prekių apyvartos. Pridėjus 
nedeklaruotą energetinių išteklių 
importą, užsienio prekybos balansas 
būtų neigiamas ir sudarytų apie 
milijardą litų.

Pagal krovinio deklaracijas šių metų 
pirmojo ketvirčio Lietuvos eksportas 
sudarė 1,7 mlrd. litų, o importas 2,6 
mlrd. litų. Užsienioprekybos balansas 
buvo neigiamas - importas viršijo 
eksportą 902 milijonais litų. Pagrin
dinė neigiamo užsienio balanso 
priežastis - energetikos išteklių 
importas iš Rusijos. Prekybos 
deficitas su šia šalimi sudarė 719 
mln. litų. Į ją buvo išvežta 26% 

Lietuvos eksporto ir atsivežta 45% 
viso importo. 205 milijonų litų 
neigiamas prekybos balansas buvo ir 
su Europos Sąjungos valstybėmis. 
Didžiausiu Lietuvos partneriu Vaka
ruose išliko Vokietij a. Jai bu vo skirta 
9,5 % Lietuvos eksporto ir 12,7 % 
importo.

STATISTIKA
Statistikos departamento duome

nimis, infliacija gegulės mėnesį 
Lietuvoje buvo 6,2 proc. Šis padidė
jimas susijęs nuo gegužės 1 d. įvestu 
pridėtinės vertės mokesčiu. Balan
džio mėnesį infliacija tesudarė tik 
1,6%. Infliacija gegužės mėnesį 
Estijoje buvo 1,1%, o Latvijoje tik 
0,2%.

Gegužės mėnesį išgaunamosios ir 
perdirbamosios pramonės įmonės 
pateikė vartotojams produkcijos 4% 
mažiau negu prieš mėnesį ( be naftos 
perdirbimo šis sumažėjimas dar 
didesnis ir sudaro 8%). Mažmeninė 
prekių apyvarta gegužės mėnesį 
sumažėjo 8,2%.

Priskaičiuotas vidutinis darbo 
užmokestis valstybinėse įmonėse ir 
įstaigose .balandžio
mėnesį buvo 326,50 lito, o išmokėtas
- 247,34 lito. Jis sumažėjo 4,8%, o 
realus darbo užmokestis sumažėjo 
6,4%. Vidutinio darbo užmokesčio 
sumažėjimas po lito įvedimo paste
bimas pirmą kartą. Nustatytas 
minimalus gyvenimo lygis balandžio 
mėnesį sudarė 48 litus.

Realiosios šeimos pajamos balan
džio mėnesį, palyginus su kovo 
mėnesiu, padidėjo 12,8% ir sudarė 
109, 8 lito vienam šeimos nariui. Šie 
duomenys gaunami Statistikos 
departamentui tiriant pasirinktų 
šeimų pajamas.

Darbo biržos duomenimis, birželio 
1 d. Lietuvoje buvo įregistruoti 62 
544 nedirbantys arba darbo ieškantys 
darbo žmonės. Tai 3 512 žmonėmis 
mažiau negu buvo gegužės 1 d. 
Oficialiai įregistruotų bedarbių 
skaičius taip pat sumažėjo. Jų birželio 
1 d. buvo 26 724 (prieš mėnesį buvo 
27 366). Laisvų darbo vietų per 
gegužės mėnesį padaugėjo nuo 3567 
iki 4080. Nedarbo lygis balandžio 
mėnesį Lietuvojebuvo 3,6%, Estijoje
- 2,3%, Latvijoje - 6,6%.

Pagal Eivydo Radvilos 
savaitės apžvalgų „Amžiuje“ 
„Mūsų Pastogei“ paruošė 

<lr. Algis Ivabaila

PATIKSLINIMAI
Dvidešimt trečiame „Mūsų Pasto

gės“ numeryje išspausdintame 
straipsnyje „Ekonominė Lietuvos 
padėtis“, skyrelyje „Ekonominė 
Lietuvos padėtis“ 6 - oje eilutėje 
rašoma: "Nuo 1992 . metų Lietuva 
pirmoji tapo nuosekli ekonominiams 
pertvarkymams“. Turi būti: „Nuo 
1992 metų Lietuva pirmoji tapo 
nenuosekli ekonominiams pertvar
kymams“.

To paties skyrelio 4 eilutėje (3 psl.)

Prieš savaitę per išeiviją ir Lietuvą 
nuskriejo žinia, kad netekta garbingo 
žmogaus ir gilaus patrioto, diplo
mato Stasio Lozoraičio. Jis mirė 
pirmadienį, birželio 13d., Washing
tone, kur iš Italijos buvo nuvykęs 
gydytis - nesėkmingai - nuo kepenų 
vėžio.

Stasys Lozoraitis.gimė 1924 m. 
rugpjūčio 2 d., Berlyne, žymiojo 
Lietuvos diplomato Stasio Lozo
raičio ir visuomenininkės Vincentos 
Matulaitytės - Lozoraitienės šeimo
je. Keletą metų mokęsis Kaune, 
Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje, 
karo metu su tėvais atsidūrė Italijoje. 
Ten baigė vokiečių gimnazįją ir 
Romos universitete studįjavo teisę. 
Tragiška Lietuvos padėtis reikalavo, 
kad jos interesai būtų ginami kaip 
galima gyviau ir diplomatinėje 
plotmėje. Jaunasis Stasys tuoj pat 
buvo įtrauktas į diplomatinę veiklą - 
ir yra iš tiesų ko gero vienintelis 
lietuvis, visą savo gyvenimą 
išskirtinai pašventęs Lietuvos 
gynimui bei atstovavimui tarptau
tinėse sferose.

Ilgus metus dirbęs kaip attache, 
pirmasis sekretorius, Lietuvos 
atstovas prie Šv. Sosto, 1983 m. 
pabaigojejis buvo paskirtas Lietuvos 
pasiuntinybės patarėju Washingtone 
(kartu einant ir pareigas prie Sv. 
Sosto). Daug nauju uždavinių teikė 
atgimstanti Lietuva, kuriuos jis, su 
stipria JAV lietuvių pagalba, 
sugebėjo spręsti išmintingai, 
efektyviai ir diplomatiškai. Atkūrus 
Lietuvos Respubliką, jis tapo jos 
ambasadoriumi JA Valstybėms.

Stasio Lozoraičio vardas plačiai 
išgarsėjo Lietuvoje, kai 1993 m. 
pradžioje dėl Prezidento posto jis 
varžėsi su buv. Lietuvos kompartijos 
pirmuoju sekretoriumi Algirdu 
Brazausku. Neseniai įvykusius 
Seimo rinkimus buvo laimėjusi 
LDDP, tad ir Prezidento rinkimuose 
dar tvyravo nemažai demagogijos ir 
net šmeižtų. Stasys Lozoraitis, kuris 
troško, kad atgimstanti Lietuva 
ekonomiškai ir psichologiškai grįžtų 
į Vakarų Europą, galbūt nesitikėjo, 
kad jis susidurs su įtaigotu 
priešiškumu bei ne kartą naudo
tomis nemoraliomis kovos priemo
nėmis. Tačiau, kaip visos pusės 
vėliau pripažino, jo laikysena buvo 
nepaprastai korektiška. Ir pralai- 
mėjimejis paliko patrauklų garbingo 
žmogaus įspūdį. „Tai aiškiai ne 
sovietinis žmogus“, kartojo ne 
vienas.

Tuometinis susidūrimas su re
aliąja Lietuva Stasį Lozoraitį turbūt 

esąs tekstas: „Ji gali keisti lito kiekį 
apyvartoje...“, turi būti: „Jis (t.y. 
bankas) gali keisti lito kiekį...“

XXX

Dvidešimt antro „Mūsų Pastogės“ 
numerio 6 - me puslapyje po 
nuotrauka („Po 50 metų. Buvę 
savanoriai Geelonge“) praleista Vinco 
Salaviejaus (302 bat., 2 kuopa 
Plungėje) pavardė. Žiūrint iš kairės, 
jis yra ketvirtas.

Suinteresuotų už klaidas atsi
prašome. Red.

_ "Mūsų Pastogė"

STASYS LOZORAITIS 
šiek tiek nuliūdino, bet jį stiprino 
viltis, kad Lietuva - nors per zigzagus
- visgi eventualiai pasuks Vakarų 
kryptimi. Jis suprato, kur glūdi 
Lietuvos ekonomikos neraciona
lumas, kilęs iš sovietinės santvarkos 
principų, ir jis suvokė, kaip giliai į 
kai kuriuos Lietuvos gyventojus 
įsispaudė sumanusis agitpropas, 
bet jis kartu tikėjo, kad sovietinis 
paveldas yra išgydomas ir kad jį 
nuolat tirpdys platėjantys ryšiai 
Vakarų kryptimi.

Stasį Lozoraitį turbūt nuliūdino 
žinia, kad, sulaužant pažadą, jis 
tapo atstatydintas iš ambasadoriaus 
posto Washingtone. Kita vertus, 
kaip politinės logikos ekspertas, jis, 
be abejo, puikiai suvokė, kad 
Washingtono postas buvo senosios 
Lietuvos, antikomunistinės išeivijos 
citadelė, todėl naujoji.valdžia negali 
neišnaudoti progos tą citadelę 
perimti į savo rankas. Kaip valdžios 
„piramidė“ yra tobulinama Lietuvoje 
nuolat skiriant savo kadrus, taip ir 
užsienio postus turi užimti „savieji“. 
Ir taip ši kova tebevyksta, vieniems 
nesant tikriems dėl visiško 
laimėjimo ir saugios ateities, kitiems
- viliantis, kad Lietuva dar atsigaus 
ir kad sovietinis paveldas tautoje 
yra tik stiprokai prilipęs apdaras, 
bet ne pats kūnas.

Per radiją buvo paskelbta žinia, 
kad gali susidaryti sunkumų jo 
palaikus perkeliant į Italiją, kur ilsisi 
jo tėvai - nes Stasys Lozoraitis 
nebuvo Italijos pilietis, šita asme
ninė žinutė daug pasako apie paties 
Stasio Lozoraičio asmenybę: galėjęs 
pasukti kitomis ir pelningesnėmis 
kryptimis, visų gyvenimą jis išliko 
LIETUVOS piliečiu.1 V I In

AUKOS 
„MŪSIJ PASTOGEI“
J. Oseckas NSW $15
A. Burneikis NSW $10 
Algirdas Gustaitis JAV $40 
Dėkojame už paramą.

Red.

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

•Mūsų Pastogės“ 
prenumeratą.

Nr.25 1994.6.27 psl.3
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PAGALBA LIETUVAI
Fondo paskirta parama iki š. m. balandžio 30 d.

Gerb. dr. A. Mauragis „Mūsų Pastogės“ 21 numeryje (1994.05.30) laiške 
redaktoriui klausia apie fondo "Pagalba Lietuvai" stovį ,

Po ALB Krašto kontrolės kom isijos patikrinimo (1994.04.17) iš fondo per 
15 mėn. buvo paremtos sekančios organizacijos ir pavieniai asmenys:

Vilniaus jaunimo teatro aktorei Jūratei Tuminienei, kuri gastrolių Adelaidėje 
metu sunkiai susirgo - 1 500 dolerių;

Melburno lietuvių jaunimo organizuotai vaistų siuntai į Lietuvą - 3 935 
doleriai;

„Vilties“ b - jai Vilniuje (vaikų stovyklai ir kt.) - 7 060 dolerių;
Apmokėta V. ir G. Landsbergių kelionės į Australiją (1992 m.) likusi 

išlaidų dalis - 1 792 doleriai;
Dr. A. Tamašausko stažuotei Adelaidės ligoninėje (Royal Adelaide Hospital) 

- 1 500 dolerių;
Kaišiadorių gimnazijai fotokopijavimo aparatui įsigyti - 4 615 dolerių;
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai - 10 000 dolerių;
Administracinės ir persiuntimo išlaidos - 59 doleriai.
Viso paskirta 30 461.90 dol.
Šiuo metu svarstomas gautas prašymas iš dr. D. Pūro paremti Negalės 

informacijos ir konsultavimo biurą (15 000 dol.) ir finansuoti vieną tomą 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos leidinį „Laisvės kovų archyvo“ 
dešimtą numerį (12 000 dol.).

Šiuos du minėtus prašymus patenkinus, fonde „Pagalba Lietuvai“ liktų 23 
623.70 dol.

Kad ALB Krašto valdyba galėtų patenkinti bent dalį prašančiųjų, kviečia 
visus bendruomenės narius nepamiršti fondo „Pagalba Lietuvai“. Aukas 
galima siųsti tiesiog ALB Krašto valdybai arba įmokėti į „Talkos“ sąskaitą 
Nr. 8135.

ALB KRAŠTO VALDYBA

BI\I»BI OMIMS l> IBBĮ B IKI OSIE

ATŠVENTĖM ’’DAINOS" 
40-MĖTĮ

Seniai lauktas Sidnėjaus „Dainos“ 
1 choro 40 - mečio jubiliejus pagaliau 
Į atėjo. Jį - gausiai susirinkę - 

atšventėme „subatos vakarėly“, 
Į birželio 18 - ąją, Lietuvių namuose.

Bet apie tai vėliau. Koncentruo- 
kimės į patį 40 - mečio balių, 
pavadintą .Juodu ir baltu“ - atseit 
apranga vakarinė, „po šlipsais“!..

Didžioji Lietuvių namų auditorija.

| Prie 40 - mečio torto: iš kairės dirigentas Justinas Ankus, Bronius Kives, 
| "Dainos" choro vadovė Birutė Aleknaitė ir Stasys Žukas.
r Nuotrauka A. Burneiio

GEDULINGĄJĮ BIRŽELĮ UŽBAIGIANT
Straipsnis prisiųstas birželio 

pradžioje, bet jo mintys aktualios 
ir dabar. Straipsnio autorių už 
rašinio suvėlinimą - atsiprašome.

Red.
Birželio 14 - tąją minime datą, kada 

prasidėjo masiniai trėmimai į Sibirą. 
Sekančią dieną, birželio 15 - ąją, 
prisimename, kad tai yra mūsų tautos 
tragedijos pradžios sukakti s - tą dieną, 
metus anksčiau. Raudonoji armija 
okupavo Lietuvą.

Tiktai pernai iš Lietuvos išėjo 
paskutinis Rusijos kareivis. Deja, 
ilgos okupacijos pėdsakai yra giliai 
įspausti - jie matomi išplitusioje 
korupcijoje, nusikaltimuose ir val
džios nenoru ar nesugebėjimu prieš 
tai kovoti. Tie pėdsakai matomi ir 
nenore sąžiningai dirbti, o neretai ir 
iš viso sąžinės neturėjime.

Birželio 14-ąją taip pat pažvelkime 
į gyvų išlikusių Sibiro tremtinių 
likimą.

Kokią kompensaciją yra gavę šie 
nuskriausti žmonės? Kuo yra atly
ginta jokio turto neturėjusiems 
tremtiniams per daugelį metų Sibire 
praradusiems ir savojaunystę. ir savo 
sveikatą, ir savo gyvenimą? Ar visi 
sugrįžę iš Sibiro atgavo savo namus, 
ūkius? Ar jie aprūpinti bent padoriais 
butais? Ar Lietuva juos priėmė 
išskėstomis rankomis, su jaispasida- 
lindama savo menkais ištekliais? Ar 
pirmininkai ir stribai išsikraustė iš 
sodybų, kurias pavogė iš tremtinių? 
Ir kodėl dabar, jau penktaisiais 
atstatytos nepriklausomybės metais, 
yra lietuvių bendrijos Krasnojarske, 
Irkutske, Alma - Atoje? Kodėl jie 
negrįžta, kodėl jiems nesudaromos 
sąlygos grįžti į savo tėvynę, joje dar

gyventi, joje ir numirti? Tiesa, 1989 
metais liepos 28 - tą į Lietuvą sugrįžo 
ir buvo jaudinančiai sutikti 90 
tremtinių iš Igarkos. Grįžo karstuose 
ir Jiems reikėjo grąžinti tiktai du 
metrus žemės.

Demonstruojančiosmoterys, kurių 
daugelis turi Sibiro patirtį, bet neturi 
elegantiškos aprangos, neretai su 
panieka yra vadinamos „megz
tosiomis baretėmis“.

Neseniai Lietuvoje išleista NKVD 
dokumentų knyga pristato melą apie 
trėmimus, apie tremiamųjų patogią 
kelionę ir gerą aprūpinimą vykstant į 
Sibirą ir geras sąlygas Sibire. 
Tremtiniai tuose NKVD dokumen
tuose yra apibūdinti kaip „krimi
nalinis elementas“. Dokumentai 
išleisti be jokio redaktoriaus ar leidėjo 
komentaro.

Kodėl, kol dar yra nors vienas varge 
esantis tremtinys, valstybė leidžia 
milijonines sumas pirkti karo laivus 
iš Rusijos, lėktuvą prezidentui, 
prabangius automobilius prokuratūrai 
ir Seimo nariams, o tuo tarpu 
nesugeba ar nenori nubausti nusikal

tėlius ir surinkti mokesčius iš parazitų?
Ir dar vienas „kodėl“. Kodėl 

sugebėjome atstatyti Vytauto Didžio
jo paminklą Kaune, statomas pa
minklas Gediminui Vilniuje, o 
paminklo, mininčio Lietuvos trem
tinius nėra, nors apie tokio paminklo 
reikalingumą buvo daug kalbėta 1989 
- 90 metais. Tarp daugelio sumanymų 
buvo toks V. Landsbergio siūlymas - 
geografiniame Lietuvos centre 
pastatyti rusišką prekinį vagoną, 
apipintą spygliuota viela, o nerūdy- 
jančiose pabėgiuose įrašyti ištremtųjų 
pavardes.

Šiandien vienintelis paminklas yra

40 metų - daugiau, kaip pusė 
amžiaus žmogaus gyvenime, o 
organizuoto vieneto gyvenime šis 
laiko tarpas yra dar ilgesnis. Įsivaiz
duokime, kiek per tą laiką buvo 
sušaukta repeticijų (kartais net podvi 
į savaitę), kiek koncertų, kiek giedota 
pamaldų metu, kiek dalyvauta įvairių 
minėjimų programose? Per 40 metų 
kelta bendruomenės dvasia, sveti
mieji supažindinami su mūsų daina, 
lietuviškais papročiais, kultūra, keltas 
tautinis prestižas. Tai milžiniškas 
įnašas į mūsų - lietuviškąjį - 
gyvenimą, stengiantis nenutautėti. 
Kiek čia reikėjo kiekvienam choro 
nariui (neskaitant jų vadovų) įdėti 
pasišventimo, pastangų, aukojant 
savo laisvalaikius, pinigus, dažnai 
tai nutraukiant nuo savęs, nuo savo 
šeimos!.. Vien tik dainavimo malo
numu to nepaaiškinsi. O, tačiau, 
pasišventėlių dainuojančių „Dainos“ 
choro eilėse turima net nuo pačių 
pirmųjų choro dienų.

Vincas Binkis - choro vaidybos pir
mininkas.

sąžiningų žmonių širdyse ir gėlėse, 
kurios padedamos ant geležinkelio 
bėgių birželio 14 - ąją.

Gabrielius Žeiųkalųis
"Mūsų Pastogė" Nr.25 1994.6.27 psl.4

ė dekoruotų stalų, sienos - 40 - mtį 
3 skelbiančiais plakatais, palubėse - 
s pundai juodų ir baltų balionų, scenoje 
- įsikūręs šaunus orkestras. Ateinančius 
> svečius ir viešnias sodina „Dainos“ 
i choro valdybos pareigūnai - pim. 
i Vincas Binkis, renginių vadovė Onutė 
į Kapočienė. administratorius - David 

Fraser'is. O svetelių prigužėjo pilna 
salė - buvę choristai, rėmėjai, daug 
garbės svečių, čia atvykusių pagerbti 
„Dainos“ choro: NSW valstijos 
etninių reikalų ministras p. Michael 
Photios, Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Viktoras Šliteris su žmona. 
ALB Sidnėjaus apylinkės valdybos 
pirmininkas Vytautas Juška, buvę 
choro dirigentai - Stasys Žukas ir 
Bronius Kiveris su žmonom, iš 
Amerikos atvykęs visuomenininkas 
Algirdas Gustaitis... Sunku visus 
išskaičiuoti, kai salė sausakimša.

Suskamba orkestro instrumentai 
melodingos muzikos taktais - šokių 
aikštelėje pirmos, nedrąsios šokėjų 
poros...

Susirinkusius svečius choro daini
ninkai ir dainininkės pasveikino 
šauniai sugiedotu „Valio, mūsų 
sveteliams, valio“. Sekė choro 
valdybos pirmininko V. Binkio svečių 
pasveikinimo žodis, kuriame taip pat 
prisiminti per 40 metų su choru dirbę 
dirigentai: Jonas Gaižauskas (nega
lėjęs atvykti), Zita Belkutė, Stasys 
Žukas, Bronius Kiveris, Birutė 
Aleknaitė ir Justinas Ankus. Du iš 
dirigentų. Algis Plūkas ir Kazimieras 
Kavaliauskas, jau mirę. Pristato 
vakaro programos vedėją Rasą 
Blansjaar, kurios pakviesti, į sceną 
išeina dabartiniai „Dainos“ choro 
vadovai Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus. Jie didžiules, plačias tautines 
juostas užriša penkiems, nuo pat ' 
pirmųjų dienų 
choro nariams

tebedainuojan tiems 
: Izabelei Daniš-
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kevičienei, Kęstui Protui, Alfonsui 
t" Šidlauskui, Juozui Stasiūnaičiui ir 

Į Vytautui Stasiūnaičiui. Dirigentė B.
Aleknaitė ta proga padėkojo buv. 
chorvedžiui Br. Kiveriui už jos 
„įvedimą“ į dirigentės pareigas ir 

į teiktą pagalbą.
1 j Linkint chorui ir toliau sėkmingai 

darbuotis, 40 - mečio proga sugiedami 
„Ilgiausių metų“, keliamos vyno 
taurės. Choras dainuojapačiąpirmąją, 
1954 metais dainuotą, dainą „Vai 
žydėk, žydėk, žydėk, balta obelėle“.

I B. Aleknaitė primena, kad septynių 
choro narių būrelis atstovaus Austra
lijos lietuvius tėvynėje įvyksiančioje 
Dainų šventėje, o Australijos lietuviai 
dainininkai puošis specialiu ženkliu
ku. Šiuos ženklus ji prisegė Br. 
Kiveriui ir J. Ankui, o vėliau ir svečiui 
ministrui M. Photios.

Sekė sveikinimai. Daugumas 
sveikinusių taip pat pridėjo didesnėm 
ar mažesnėm sumom išrašytus čekius 
(aukos bus skelbiamos vėliau). Raštu 
sveikino buvusi choristė ir choro 
valdybų narė Ona Grosienė. Žodžiu - 
Stasys Žukas, primindamas entuzias
tingas dienas, kaijis dirbo su „Dainos“ 
choru, čia atvykdamas iš Newcastlio.
Dabar jis dirbąs su Newcastlio
vokiečių choru „Lorelei“, kuris 
siunčia sveikinimus ir dovanėlę...

ALINA KATAUSKAITĖ, b s. c

ALB Sidnėjaus apylinkės valdybos visi baliuje dalyvavę dirigentai. Ta 
vardu sveikino pirmininkas Vytautas pačia proga švenčiančiai gimimo 
Juška-,,.. Kur tik lietuviai susirenka dieną „Dainos“ choro dirigentei

Iš kairės: Choro ižd. David Fraser, NSW ministras etniniams reikalams p.
Michael Photios ir ALB Sidnėjaus apylinkės valdybos vicepirmininkas Anta
nas Kramilius. Nuotrauka A. Kramiliaus

- dainuoja...“ „Dainos“ choras buvęs 
bendruomenės jungėjas ir mūsų 
prestižo kėlėjas.

Ministras M. Photios, pasveikinęs 
chorą, sakė, kad Sidnėjuje veikia 235 
tautinės bendruomenės ir Sidnėjus 
esąs emigrantų „sostinė“, net du 
trečdaliai jo gyventojų esą etninės

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Geri*. Redaktoriau,

Dvidešimt pirmame,.Mūsų Pasto
gės“ numeryje (30.5.94), straipsnyje 
„Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas A.
Januška Australijoje“ aprašomas 
ministro susitikimas ir pokalbis su, 
sakyčiau, nelabai gausiu būreliu 
vietos lietuvių.

kilmės. Tarp emigrantų svarbiausias 
esąs pirmos ir antros kartos įnašas, 
duodąs impulsą ateities kartoms. Jis 
įteikė 3 500 dolerių valdžios pašalpą 
(„grant“) Sidnėjaus pensininkų klubui 
festivalio rengimui ir 2000 dolerius 
Sidnėjaus rankdarbių būreliui, 
veiklos plėtimui ir „tautinių juostų 
audimui“. (Deja, „Dainos“ chorui, 
kaip neįteikusiam pareiškimo, finan
sinė parama nesuteikta; ministras 
ragino tai padaryti ateinančių fi
nansinių metų pradžioje). Jis taip pat 
padėkojo už jo tokį šiltą priėmimą, o 
ypač David Fraser‘iui, liberalų 
partijos nariui.

Baliaus metu svečiai buvo vaiši
nami karštu ir šaltu maistu. Virtuvėje 
stalai lūžo nuo patiekalų.

Vėliau „Dainos“ chorojaunoji karta 
(Yvonne Stasiūnaitienė, Vilija 
Genovese, Julija Viržintaitė ir Birutė 
Aleknaitė), palydint pianinu J. Ankui 
ir gitara R. Stasiūnaičiui, nuotaikingai 
padainavo šešias daineles: „Oi, 
ramunėle, pasakyk“, „Kareivėli, kur 
eini“, „Plaukė antelė“, „Tai gražiai, 
gražiai mane augino“, B. Brazdžionio 
„Aš čia, gyva“ ir „Į Lietuvą grįžtu, 
kol saulė dar nenusileido...“

Jau gerokai po vakaro 11 valandos,
geriant kavą, įvežtas didžiulis 40 - 
mečio tortas, kurio pjaustyti pakviesti

Birtutei Aleknaitei, ją pasveikinus, 
sugiedama „Ilgiausių metų“.

Išsiskirstyta, taip sakant, pirmiems 
gaidžiams užgiedojus!

Gi, 40 - mečio proga palinkėkim 
„Dainos“ chorui, kad jo dainos dar 
ilgai, ilgai skambėtų mūsų tarpe!

B. Ž.

Po to, kai LDDP laimėjo rinkimus 
ir p. A. Brazauskas buvo išrinktas 
Prezidentu, beveik visoje išeivijos 
spaudoje, o taip pat ir „Mūsų 
Pastogėje“, pasipylė gana aštrūs ir 
kartais per daug vienašališki pasisa-
kymai prieš LDDPir Prezidentą. Taip 
pat buvo peikiami, kaltinami rinkėjai 
- tauta. Tie, kurie drįso paminėti, kad 
rinkimus laimi ne opozicija, bet

Atšventusi 21 - ąjį gimtadienį, 
balandžio 27 d. Alina Katauskaitė 
įsijungė į Canbėrros universiteto 
diplomų įteikimo ceremoniją, kur jai 
buvo suteiktas „Bachelor of Applied 
Science in Health Edication“. 
Iškilmių vakarą įdiplomantus kreipėsi 
pats dabartinis universiteto kancleris, 
emeritas profesorius Donald Horne. 
Po iškilmių ir nuotraukų serijos, 
diplomantai su tėvais ir profesoriais 
susirinko bendram pobūviui ir šiltam, 
neformaliam atsisveikinimui.

Alina, gimusi ir augusi Canberroje, 
yra gerai žinoma ir pažįstama visai 
Canbėrros lietuvių bendruomenei. Ji 
bendruomenėje augusi ir subrendusi. 
Nuo vaikystės ilgus metus mes ją 
matėme skaučių tarpe, vėliau šokant 
tautinius šokius ir dalyvaujant 
Lietuvių Dienų tautinių šokių 
šventėse. Dalyvauja ji bendruomenės 
renginių programose, politikų ir 
diplomatų priėmimuose, apskritai 
visur, kur reikia pagalbos.

Nepamiršta Alina ir savo įsiparei
gojimų sporte, ji ginamokyklos garbę 
ir klubo spalvas. Bendradarbiavimas 
komandoje su draugėmis jai malo
numas.

Nenuostabu, kad ji pasirinko ir 

rinkimus pralaimi valdanti partija ir, 
kad šiuo atveju reikėtų kaltinti ne tiek 
rinkėjus ir nustoti niekinti tautą, kad 
išrinko buvusius komunistus, LDDP, 
o ieškoti priežasčių tuometinėje 
Sąjūdžio vadovybėje - tokios nuomo
nės nerado vietos išeivija s spaudoje. 
Jeigu jau asmenys, vadovaują 
dabartinei vyriausybei, yra tautos 
išdavikai, buvę KGB agentai, tai 
kokiu pagrindu remiantis tokios 
vyriausybės atstovai čia, išeivijoje, 
turi būti ypatingai pagerbiami 
išeivijos vadovybės? Nejau „abu labu 
tokiu“?

Ministro pavaduotojas A. Januška, 
atsakydamas į klausimą dėl 52 000 
tariamų nusikaltėlių - žydų naikintojų 
sąrašų, aiškiai nenorėjo sakyti tiesos. 
Neįtikėtina, kad jis nežinojo, jog apie 
tai buvo parašyta 1993 birželio 15 - 
tos dienos „Lietuvos aido“ laidoje - 
įsidėmėtina data.

Neturėjau galimybės paklausti, 
kodėl Užsienio reikalų ministerija 
nedaro sunkumų užsienio delegatams 
į tarptautinę istorikų konferenciją 20
- to amžiaus pirmosios pusės lietuvių
- žydų santykiams nagrinėti, kuri 
rengiama tuo pat laiku, kai Lietuvoje 
vyks pasaulio lietuvių Dainų šventė. 
Koks sutapimas! Neturėjau progos 
šitos problemos iškelti, nes ministro 
pavaduotojas labai jau noriai įsileido 
į laiką gaišinančias diskusijas, 
liečiančias ten buvusius paskirus 
asmenis. Tiesiog pikta buvo būti 
liudininku, kada vienas iš svečių 
tiesiog primygtinai kurstė vietinį 
dalyvį įsivelti su ministru įasmeninęs,

ALINA KATAUSKLAITE, B.Sc.

profesiją, kuri surišta su pagalbos 
teikimu, kad išugdyti jaunąją kartą 
su pozityviomis gyvenimo pažiū
romis. Šiuo metu Alinos, kaip ir 
daugelio diplomantų, rūpestis pasito
bulinti ir surasti tinkamiausią 
profesinę poziciją. Vos studijas 
baigusi, Alina įsijungė į savanorišką 
jaunimo patarėjos darbą. Sveikiname 
ir geriausios sėkmės!

Anskis Reisgys

klausimus uždengti beprasmiškom, 
iš paviršiaus neva tai geraširdiškom 
diskusijom.

1992 m. ALB Taryboje tų laikų 
Sąjūdžio vyriausybės ministrė 
pirmininkė p, Prunskienė buvo 
„nešiojamų ant rankų“, aš, kaip 
Tarybos narys, bandžiau įspėti 
vadovus būti atsargiais. Jūs, p. 
Redaktoriau, tą gerai žinot. Buvau 
sudraustas. Atrodo, kad mūsų 
bendruomenės kai kurie vadovai vis 
dar nedrįsta, pamatę nuogą karalių, 
pasakyti, kad karalius yra nuogas.

Dr. A. Viliūnas

LIETE VIV KALBA
1994.IV.28 įvykusiame Valsty

binės lietuvių kalbos posėdyje 
nustatyta, kad aukščiausių valstybės 
valdžios įstaigų pavadinimų visi 
žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis, 
pvz.: Lietuvos Respublikos Seimas, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiasis Teismas, Latvijos 
Respublikos Ministrų Taryba, Pran
cūzijos Konstitucinė Taryba ir t.t.

Didžiosiomis raidėmis taip pat turi 
būti rašomi aukščiausių tarptautinių 
organizacijų ir svarbiausių jų organų 
pavadinimų visi žodžiai, pvz.: 
Jungtinės Tautos (Jungtinių Tautų 
Organizacija), Generalinė Asamblė
ja, Saugumo Taryba, Europos Sąjun
ga, Europos Taryba ir pan.

(„Tiesa“, 1994.V.13, Nr.93)

nieko nereiškiančias diskusijas. Taip 
ir priminė seną komunistinį principą 
- viešumoje svarbius, pagrindinius

_ "Mūsų Pastogė" Nr. 25 1994.6.27 psl.5
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^SPORTAS
TAKAS, KURĮ PRAMYNĖ PIRMIEJI OL-

IMPIEČIAL VIRTO KELIU
Vakar Vilniuje, Lietuvos filhar

monijoje, iškilmingai paminėtos 
tarptautinio olimpinio judėjimo 100
- sios metinės ir Lietuvos sportininkų 
dalyvavimo olimpinėse žaidynėse 70
- metis. Pirmieji mūsų šalies olim
piečiai buvo futbolininkai V. Bal
čiūnas, S. Garbačiausias, J. Vilpi— 
šauskas, V. Bartuška, H. Goetcas, J. 
Žebrauskas, S. Razma, G. Hartving- 
sonas, S. Janušauskas, L. Juozapai tis, 
E. Mikučiauskas ir dviratininkai I. 
Anolikas bei J. Vilpišauskas. Jie 
dalyvavo VIII olimpiados žaidynėse 
Paryžiuje. Olimpinei komandai per 
žaidynes vadovavo Oskaras Milašius, 
Jurgis Dobkevičius ir Steponas 
Garbačiauskas. Piemieji Lietuvos 
olimpiečiai neužėmė aukštų vietų. 
Bet jie pramynė taką, kuriuo paskui 
ėjo ir jį vis platino kiti. Tuo taku ėjo 
ir 1988 m. gruodžio 11 d. atkurtas 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, 
siekdamas atgauti tarptautinį pripa
žinimą ir teisę deleguoti į olimpines 
žaidynes mūsų šalies olimpines 
komandas. Tai buvo nelengvas 
ėjimas. Rytai gąsdino: niekur jūs 
nenueisit, liksit visai be olimpinių 
žaidynių. Lietuvoje irgi atsirado taip 
manančių , sakančių ir rašančių. Bet 
Lietuvos sportininkai nuėjo j Albert- 
vilį, Barseloną, Lilehamerį, o dabar 
ruošiasi į olimpinę Atlantą.

Vakar Filharmonijoje susirinkusią 
LTOK generalinę asamblėją ir jos 
svečius pasveikino Lietuvos Prezi
dentas Algirdas Brazauskas, IOC 
Tarptautinių ryšių departamento 
direktorius Fekrau Kidane, Latvijos 
ir Gruzijos olimpinių komitetų 
prezidentai Vilnis Baltinis ir Nona 
Gaprindašvili, kiti svečiai. LTOK

IŠVYKA LIETUVON
MOTERŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS
Rašiau apie dabartines negeroves 

Lietuvoje, o jų yra labai ir labai 
daug. Tačiau, būdamas sporto 
darbuotoju ir veteranu sportininku, 
tikrai nuoširdžiai galiu pasidžiaugti, 
kad, jeigu jau kas pradėjo lipti iš tos 
blogybių duobės, tai tą gražiu 
sportiniu žingsniu daro Lietuvos 
sportininkai ir sporto vadovybė. Dar 
ir dabar turėdamas gerą aukštą 
krepšininką, Lietuvos premjerą A. 
Šleževičių, generalinį direktorių, 
kietą kaip Puntuką sportininką V. 
Nėnių ir daugelį kitų gabių vadovų, 
Lietuvos sportas pamažu atsigauna. 
O buvo j au irgi kone numiręs, sporto 
sales paverčiant prekybos „maga
zinais“, sporto aikštes - turgais.

Šiandien Šarūno Marčiulionio 
sporto mokykla net ir trijose 
puikiose krepšinio salėse vaikų jau
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prezidentas Artūras Poviliūnas 
trumpai apžvelgė Lietuvos olimpinį 
kelią, įteikė pirmuosius LTOK garbės 
ženklus. Jie paskirti olimpiniams 
čempionams krepšininkui Šarūnui 
Marčiulioniui ir slidininkei Vidai 
Vencienei, Latvijos OK prezidentui 
Vilniui Baltiniui, LTOK 1988-1993 
m. generaliniam sekretoriui Janiui 
Grinbergui ir tos pačios kadencijos 
vykdomojo komiteto nariui, dabar
tiniam Garbės teismo pirmininkui 
Kazimierui Motiekai. Dvidešimt šeši 
LTOK nariai ir rėmėjai už įvairius 
nuopelnus apdovanoti Garbės raštais 
ir suvenyriniais laikrodžiais. Tai - 
išeivijos sporto švyturiai V. Adam
kus, J. Jonavičius, E. Garbačiauskienė 
(Šveicarijoje gyvenanti laikraščio 
„Lietuvos sportas“ pirmoji redak
torė), Estijos'OK prezidentas A. 
Grenas ir generalinis sekretorius G. 
Palas, Latvijos generalinis sekretorius 
A. Vrublevskis, olimpiečiai B. 
Kalėdienė, A. Rupšienė, G. Umaras, 
A. Vieta, visuomeninkai, rėmėjai ir 
sporto veikėjai A, Briedis, V. Briedis, 
A. Daumantas, A. Gudiškis, M. 
Ivanauskas, D. Kepenis, A. Kru
kauskas, P. Majauskas, A. Muraška, 
P. Rimša, S. Šaparnis, G. Vainauskas, 
P. Vozbutas, A. Aulas, E. Kožeyni- 
kovas ir G. Tarvydas.

Iškilmių dalyviams griežė Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestas. 
Vakare buvo surengtos vaišės 
„Karolinos ture“. Pirmieji Lietuvos 
olimpiečiai apie tokią prabangą 
tikriausiai nė nesvajojo... IOC 100 - 
čio prizas liko laukti Arvydo Sabonio.

Danutė Šapokaitė 
„Lietuvos aidas“, 1994.5.28

nesutalpina. Jie ten mokomi ne 
tiktai krepšinio, bet ir anglų kalbos, 
kitų bendrų ir visuomeninių dalykų. 
Mokyklai neseniai vadovauti pradė
jo žinomas sporto darbuotojas C. 
Antanynas, jam padeda kiti peda
gogai, Marčiulionio sesuo.

Kaune panaši mokykla yra re
miama A. Sabonio. Įsisteigė ir 
krepšinio lygos, tarp jų prefesionalų, 
kurią remia biznieriai sponsoriai. 
Tas sulaikė mūsų jaunųjų krepši
ninkų bėgimą užsienin. Sukruto' ir 
moterys. Įsteigta moterų krepšinio 
Baltijos šalių lyga, jai vadovauja 
prof. Kazimiera Prunskienė. 
Turėdama labai daug ryšių ir 
pažinčių, ypatingai su turtingais 
Vokietijos pramonininkais, ji fi
nansiniai padės mūsų moterims 
krepšininkėms.

Labai sėkmingai ir gražiai, tiesiog 
neįtikėtinai Vilniuje buvo surengtos 
„gatvės krepšinio“ varžybos, kuriose 
sl.6______________ ____________  

dalyvavo virš 2000 įvairiausio 
amžiaus žaidėjų. „Gatvės krepšinis“ 
atėjo iš Amerikos. Žaidžiama po tris 
žaidėjus į "vieną krepšį“. Didžic " 
Nepriklausomybės aikštė buvo pilna 
žiūrovų, nes tokio renginio Lietuvoje 
iki šiol nėra buvę. „Gatvės krepšinio“ 
varžybas numatoma surengti ir 
kitais metais per Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes. Manau, kad ir mūsų 
tarpe tai gali būti populiaru ir atsiras 
daug žaidėjų.

Vienas iš pagrindinių mano tikslų 
šiais metais anksčiau atvykti į 
Lietuvą buvo noras pamatyti 25 - 
ąsias Europos moterų krepšinio 
varžybas, vykusias Vilniuje. Jose 
dalyvavo. Lietuvos, Latvijos, Suo
mijos, Kroatijos, Italijos ir Vengrijos 
rinktinės. Po gražaus atidarymo, 
kuriame dalyvavo miesto bur
mistras, kiti aukšti svečiai ir 
ansamblis „Lietuva“, prasidėjo’ 
keturias dienas trukusios varžybos.

^v.v
o'" VILNIUS 1'
" 1994 ę

ŠVENTĖ

Ilgai lauktoji 40 - oji dainų Šventė 
visai jau čia pat. Ji įvyks Vilniuje, 
Vingio parke liepos 10d„ 18 vai. Joje 
pirmą kartą dalyvaus ir užsienio 
lietuvių chorai.

Dainų šventės organizatorė Aus
tralijoje, p. Gražina Pranauskienė, 
„Mūsų Pastogei“ atsiuntė numatytą 
dainų šventės Vilniuje programą.

Dainų šventė bus pradėta Lietuvos 
himnu (programoje - „Tautiška 
giesmė „), V. Kudirkos muzika ir 
žodžiai. Diriguoja Petras Bingelis.

Mišrūs chorai:
Malda už Tėvynę - J. Dambrausko 

muzika, diriguoja Leokadija Januš
kienė;

Aušros žvaigždė - A. Strazdo 
žodžiai, A. Martinaičio muzika:, 
diriguoja R. Varnas;

Ai, rūksta, rūksta - liaudies žodžiai,

Taip atrodys proginė 10 litų nominalo moneta, 
kuri bus išleista nuo liepos 1 d.

L. Vilkončiaus muz., diriguoja G. 
Purlys;

Oželis - S. Šimkaus muzika, liaudies 
žodžiai, dir. Povilas Gylys.

Užsienio lietuvių chorai:
O, Nemune - B. Budriūno muz., B. 

Brazdžionio žodžiai, dir. V. Ralys;
Pasėjau dobilą - J. Gaidelio harm, 

liaudies daina, dir. Gražina Burokaitė
- Pranauskienė;

Šiaurės pašvaistė - S. Sodeikos 
muz., V. Jakubėno redakcija, B. 
Brazdžionio žodžiai, dir. RitaČyvaitė
- Kliorienė.

Lietuvos rinktinė, nors ir sudaryta iš 
pačių iškiliausių mūsų žaidėjų, 
kelios netgi atvyko iš kitų kraštų, 
nebuvo gerai susižaidusi. Tai matės 
jau nuo pradžios. Laimėjusios prieš 
Suomiją, Latviją ir Vengriją, 
lietuvaitės iškovojo trečiąją vietą ir 
tuo pačiu teisę kitais metais žaisti 
Europos pirmenybėse. Pergalę 
pasiekti jos galėjo ir prieš šių 
žaidynių nugalėtojas kroates, 
kadangi iki žaidimo pabaigos likus 
tik trim minutėm, jos vedė septy
niais taškais. Tačiau vėliau pasi
metė ir pralaimėjo. Visos žaidynės 
buvo pravestos labai'gražiai ir, kiek 
man teko kalbėtis su paskirų 
komandų vadovais ir treneriais bei 
žaidėjomis, visi buvo labai 
patenkinti priėmimu. Oficialiame 
priėmime pas premjerą man netgi 
teko vertėju pabūti, kadangi žai
dynių vertėja susirgo, taigi pasi-' 
darbuoti turėjau aš.

Antanas Laukaitis

PflSfiCJLIO LIETUVIU DtfINIĮ

Vyrų chorai:
Augo kieme klevelis - J. Karoso 

harm, liaudies daina, dir. A. Arminas;
Aras - P. Butkaus muzika, A. Gečo 

aranžuotė, V. Šimaičio žodžiai, dir. 
T. Šumskas.

Vyrų ir berniukų chorai:
Jūs, girelės, gaudžiai - V. Augustino 

muz., B. Brazdžionio žodžiai, dir. K. 
Kšanas.

Vyrų chorai:
Ramovėnų maršas - E. Gailevičiaus 

muzika, K. Inčiūros žodžiai, dir. A. 
Lopas.

Mišrūs chorai:
Oi, motinėle - K. V. Banaičio harm, 

liaudies daina, dir. N. Puronaitė - 
Benotienė;

Pasisėjau žalią rūtą - J. Neimonto 
harm, liaudies daina, dir. G. Vaiš
noraitė-

Balsalis gegutas - V. Juozapaičio 
muz., liaudies žodžiai, dir. Robertas 
Čapkevičius;

Kur giria žaliuoja - J. Gudavičiaus
muzika, K. Sakalausko - Vanagėlio 
žodžiai, dir. K. Kaveckas.

Pučiamųjų orkestrai:
Ąžuolėlis - K. Daugėlos muzika, 

dir. A. Ziegoraitis;
Kur šią naktelę - B. Jonušo muz., 

dir. R. Balčiūnas;
Mergužėle, neliūdėk - J. Guda

vičiaus muz., dir. Justinas Jonušas;
Plaukia sau laivelis - B. Jonušo 

muz., dir. A. Radzevičius.
Moterų chorai:
Nemune, upeli - M. K. Čiurlionio 

harmonizuota liaudies daina, dir. P. 
Grigaliūnienė;

Žvaigždelė - A. Bražinsko muz., A. 
Drilingosžodžiai, dir. A. Piragytė;

Volungėlė - A. Lapinsko muz., N. 
Blaževičiūtės žodžiai, dir. J. Kava
liauskas;

Lietuva - G. Savinienės muz., G. 
Purlio aranžuotė, J. Marcinkevičiaus 
žodžiai, dir. G. Viržonienė.

Nukelta į 7 psl.
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MOŠŲ MIRUSIEJI —_____________
MATILDĄ GEČIAUSKIENĘ 

PRISIMINUS
Tu išėjai į Tylumą,
Į Tylumą palaimintą ir didžią...

Šių metų gegužės mėnesio 24 - tų dieną, 
1.30 vai. po pietų nustojo plakusi tauri ir 
dora, karštai mylinti ir atsidavusi savo šeimai 
lietuvės Matildos Gečiauskienės širdis..

Jai buvo 97 - neri metai. Tai ilgas moters 
gyvenimas, tai ilgas laiko tarpsnis, apimantis 
net du Europoje iškentėtus pasaulinius karus 
ir kitą - didelę dalį - išgyventą Australijoje.

Matilda gimė 1896 metų lapkričio 28 
dieną Kybeikių kaime netoli Kybartų, 
Suvalkijoje. Kartu su ja šeimoje augo penki 
vaikučiai. Neaplenkė nelaimė šios darbščios 
suvalkiečių šeimos. Netikėtai ūkio dar
buose, pačiame savo amžiaus žydėjime žuvo 
jaunas ir drūtas Matildos tėvelis. Pasiliko 
šeima be paramos, be paguodos, viena 
vargelio vargti.

Nuo pat mažumės Matildai teko patirti 
sunkų darbą ir sūrų prakaito skonį. Ne, nedaug 
buvo nerūpestingų vaikystės ir paauglystės 
dienų. Neilgai dūko ir žydinti jaunystė. Labai 
jauna ištekėjo už Antano Gečiausko, o dosni 
moters dalia ją apdovanojo net septyniais 
vaikučiais.

1914 metais prasidėjo Pirmasis pasaulinis 
karas. Gečiauskų šeimai su septyniais mažais 
vaikais ant rankų teko trauktis nuo karo 
baisumų tolyn į rytus. Sunku turbūt būtų 
išpasakoti patirtas pabėgėlių šeimos kančias 
Rusijos platybėse, kai aplink badas, ligos, 
kančios ir nepritekliai. Tačiau 1917 - siais 
šeima sugebėjo sugrįžti atgal į Lietuvą, atgal 
į mylimą Tėvynę.

Sugrįžę atstatė namusirnusistovėjoramus- 
šeimyninis gyvenimas. Matilda buvo darbšti 
ir rūpestinga, kantri ir pasiaukojanti mama - 
tikras lietuvės Motinos pavyzdys. Ūgtelėjo 
vaikai, o kai kurie jau ir patys pradėjo 
savarankišką gyvenimą, planuodami savo

PASAULIO LIETUVIU DAINŲ ŠVENTĖ
Atkelta iš'6 psl.

Vaikų chorai:
Genys - V. Montvilos muz., liaudies 

žodžiai, dir. P. Vailionis;
Senos mašinos - L. Vilkončiaus 

muz., S. Gedos žodžiai, dir. K. 
Plančiūnas.

Vaikų ir merginų:
Papartis - B. Kutavičiaus muz., S. 

Gedos žodžiai, dir. R. Zdanavičius;
Viešpaties lelija - G. Jautakaitės 

muz. ir žodžiai, L. Abario aranžuotė, 
dir. S. Jautakaitė.

Jaunimo chorai:
Mokytoj a - Tau! - L. Abariaus muz., 

V. Baltrėno žodžiai, dir. J. Talžūnas;
Gimtinė - L. Vilkončiaus muz., J. 

Degutytės žodžiai, dir. J. Kubilius;
Dieve, laimink Lietuvą - G. 

Abariaus muz., L. Abario aranžuotė, 
G. Zdebskio žodžiai, dir. Vytautas 
Miškinis.

Jungtinis choras:
Leiskit į Tėvynę - L. Abariaus muz., 

liaudies žodžiai, dir. L. Abarius;
Parveski, Viešpatie - J. Strolios 

muz., Viltenio aranžuotė, P. Jurkaus 
žodžiai, dir. F. Strolia;

Už Lietuvą, Tėvynę, Motiną - J. 
Govėdo muz., A. Paulavičiaus 
žodžiai, dir. J. Govėdas;

Laisvės varpas - A. Vanagaičio 
muž„ dir. D. Skrinskaitė - Viskon- 
tienė;

būsimą ateitį. Rodės, ka'd niekas nesudrums 
taikaus ir skaidraus Lietuvos dangaus. Deja...

1941-ieji metai - tai lyg juodas Negandos 
debesys, kuris ilgam, ir labai ilgam užtemdė 
Tėvynės padangę. Rusų okupacija, trėmimai 
ir prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas 
paženklino kiekvieną lietuvio šeimą gedulo 
juosta. Žūtys, netektys, neviltis...

1944 - ais raudonoji armija antrą kartą 
ritasi per Lietuvą. Visi tie, kurie numatė ką 
reiškia artėjantis raudonasis maras - 
nusprendžia trauktis į Vakarus, tikėdami, 
kad neilgai trukus sugrįš atgal. Ir kas tada 
galėjo numatyti, kad ši okupacija truks apie 
penkiasdešimt metų...

Antanas Gečiauskas pasilieka prižiūrėti 
namų, o Matilda su dukra Ona, žentu Povilu, 
mažute anūke Dalia ir keturiolikmečiu sūnum 
Bronium išbėga į Rytprūsius. Taigi, jau antrą 
kartą savajame gyvenime Matilda patiria 
karčią pabėgėlės lemtį.

Lietuva brangi - J. Naujalio muz., 
Maironio žodžiai, dir. A. Jozėnas;

Lietuviais esame mes gimę - S. 
Šimkaus muz., J. Zauerveino žodžiai, 
dir. A. Petrauskas;

Kur bėga Šešupė - Č. Sasnausko 
muz., Maironio žodžiai, dir. P. 
Bingelis.

Meno vadovai ir vyriausieji di
rigentai - Dalia Skrinskaitė - Vis- 
kontienė (Kanada) ir Petras Bingelis 
(Lietuva).

Režisierius - Valius Staknys.
Akompanuoja valstybinis pučia

mųjų orkestras „Trimitas“, meno 
vadovas Algirdas Budrys.

Kiek žinome, dainų šventė vyks ir 
Kaune.

Skaitytojų dėmesiui pateikiame 
daininkų skaičius:

Mišrūs pajėgieji chorai Kaune - 
1000, Vilniuje - 1000;

Visi mišrūs chorai Kaune - 1 300, 
Vilniuje - 5 000;

Vyrų chorai Kaune - 800, Vilniuje 
-800;

Moterų chorai Kaune - 1 200, 
Vilniuje - 2 500;

Vaikų chorai Kaune - 1 200, 
Vilniuje - 4 000;

Pučiamųjų orkestrai - Kaune - 0, 
Vilniuje - 800.

Inf.

A. t a. Stasiui Šutui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiam Jo sūnums Eimučiui, Stasiui, 

Antanui, dukrai Vidai, marčioms Birutei Trish, Margaret, žentui 
Edie, Visiems anūkams, proanūkams ir visai kitai giminei.

G.L.S.K. "Vytis"

Pagerbdamas

vietoj gėlių "Musų Pastogei" aukoju $10.
A. Bučinskas

Karo fronto spaudžiami, atsiduria Vokie
tijoje. Ten buvo sulaikyti ir paskirti darbams 
pas ūkininkus. Bedirbant, pasibaigė karas, 
atsidarė DP (išvietintų asmenų) stovyklos, į 
kurias keliavo įvairių tautų bedaliai 
pabėgėliai.

Matilda su dukros šeima ir sūnumi Bronium 
išbuvo tokioje stovykloje ketverius metus, o 
atsiradus galimybei emigruoti -1948 - aisiais 
emigravo į Australiją.

Ir vėl viską tenka pradėti nuo pradžios. 
Svetima šalis, kur skirtingas klimatas, 
tradicijos, kalba ir papročiai, o baisiausia - 
taip toli nuo Tėvynės. Ne, nelengva buvo 
pradžia, tačiau gyventi reikėjo.

Dukra ir žentas, atlikę dviejų metų 
privalomuosius darbus, apsigyvena Mort
lake, o po penkių metų persikelia gyventi į 
Croydon Park, kur Matilda su Grosais 
išgyveno 33 - is metus.

1987 metais staiga mirus žentui Povilui, 
Jos duktė Ona Grosienė persikelia gyventi 
pas savo dukrą Dalią Burneikienę, kartu 
pasiimdama savo mylimą Mamą.

Matilda šiuose namuos buvo gerbiama ir 
mylima. Ji buvo kur kas daugiau negu mama, 
močiutė, promočiutė. Ji buvo namų Dvasia, 
jibuvodoros, ištvermės ir moralinio stiprumo 
ramstis. Nežiūrint į tai, kad jai teko patirti ir 
išgyventi daugybę kančių ir sunkumų - ji 
visada išliko žvalumo ir optimizmo 
pavyzdys. Meilė gyvenimui ir žmonėms 
visada spinduliavo iš jos doros ir atviros 
lietuviškos širdies.

Dukters Onos, anūkės Dalios ir jos vyro 
Aliaus, proanūkų Vilijos, Arūno ir Jolitos 
pagarbus švelnumas ir atidus dėmesys bei 

A.tA. HELMA MARTIŠIUS
Birželio mėn. 1 d. Hobarte mirė 

Helma Martišius,, a.a. Antano 
Martišiaus našlė.

A. a. Helma ir Antanas susipažino 
Vokietijoje, karo ligoninėje, kur 
Antanas buvo gydomas, o Helma 
dirbo gailestingąja sesute. Po karo 
ryšį palaikė susirašinėjimu.

Atvykus Australijon, Antanas 
apsigyveno Hobarte, dirbo „Cad
bury“ šokolado fabrike. Laisva
laikiais pasistatė namą ir 1955 
metais išsikvietė Helmą būti jo 
gyvenimo įdrauge.

1971 metais a.a. Antanas žuvo 
eismo nelaimėje, palikdamas 
Helmą vargo vargti su dviem mažais 
vaikais.

A.a. Antanui žuvus, Helma rečiau 
apsilankydavo lietuvių pobūviuose, 
bet Hobarto lietuvių nebuvo 
pamiršta. Atsisveikinti su velione 
susirinko beveik visi šioje apylin
kėje gyvenantys lietuviai.

Laidotuvių pamaldas šv. Teresės 
bažnyčioje laikė kunigas Bower
man. Kunigas pasakė labai gražų 
pamokslą, paminėjo a.a. Helmos ir 
laimingas, ir tragiškas gyvenimo .

priežiūra supo ją iki paskutinės valandos. Ji 
mirė laikydama dukters Onos ir anūkės 
Dalios rankas, o proanūkė Vilija jai dainavo 
lietuviškas dainas.

Paskutiniai Jos žodžiai buvo: „Mergaitės, 
gelbėkit, dar noriu gyventi!“ Deja, Mirtis 
atėjo jos pasiimti...

Gegužės 29 d. Fairfield Funeral of 
Distination koplyčioje buvo Rožančius, kurį 
pravedė kun. Povilas Martūzas.

Birželio 2 - ąją įvyko laidotuvės St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe. Gedulingas 
mišias atnašavo kunigas P. Martūzas ir 
Enfield parapijos klebonas kun. C. Camalieri, 
kuris suteikė paskutinius sakramentus ir 
komuniją. Giedojo „Dainos“ choristai, o 
vargonais grojo Antanas Kramilius, skai
tymus atliko Antanas Šarkauskas. Šventų 
mišių auką nešė proanūkai Vilija, Arūnas ir 
Jolita Burneikiai.

Matilda Gečiauskienė palaidota Rook
wood kapinėse, lietuvių sekcijoje, dukros 
kape. Paskutinį atsisveikinimo žodį prie kapo 
ALB Sidnėjaus apylinkės vardu tarė A. 
Kramilius.

Karstui leidžiantis duobėn, duktė Ona 
Grosienė įmetė žiupsnelį lietuviškos žemės, 
atvežtos iš Tėvynės nuo Matildos vyro 
Antano Gečiausko kapo. Ir taip po penkias
dešimt metų sųsijugė vyro ir žmonos išskirti 
likimai ir širdys. Rodos, lyg lengvas atodūsis 
nuvilnijo iš šio kapo, pabaigus žemišką 
kelionę.

Ilsėkis ramybėje, Matilda. Tu nugyvenai 
• gražų ir dorą gyvenimą, Tu dar ilgai pasiliksi 
garbingu pavyzdžiu savųjų ainių atmintyje...

Rymantė Geli

dienas.
Velionė palaidota Comeliankapi- 

nėse, šalia savo vyro Antano.
Liūdesyje liko sūnus Petras ir 

dukra Alice.
Viešpatie, sujunk juos danguje,

• kaip sujungei čia žemėje.
S. Augustavičius

VIDEO ŽURNALAS
"LIETUVIAI" Dviejų 

valandų videofilmą galima užsisakyti 
pas Antaną Kramilių, 83 Qeen St., 
Canley Heights, 2166, tel/fax (02) 
727 3131. Videofilmo kaina su 
persiuntimu iš Los Angeles - 45 
australiški doleriai. Pašto išlaidos ar 
čekiai turi būti išrašyti A. Kramiliaus 
vardu. (Videožurnalas „Lietuviai“ 
taip pat laukia medžiagos ir iš 
Australijos lietuvių gyvenimo. 
Tokios medžiagos turinys naudingas 
istorijai ir ateities kartoms. Taigi 
nelaikykite stalčiuose, praneškite A. 
Kramiliui. Pageidaujantys šį video
filmą matyti ir kituose mietuose, 
malonėkite apie tai taip pat pranešti 
A. Kramiliui.) Inf.
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DĖMESIO
Š. m. liepos 3 d., sekmadienį, 2 vai. 

po pietų Lietuvių namuose Tėvynės 
sąjungos Sidnėjaus skyrius ruošia 
viešą pokalbį apie Lietuvos padėtį.

Tema „KAIP PER PORĄ METŲ 
LIETUVOJE TAMPI TURTUOLIU 
ARBA SKURDŽIUMI“ kalbės Dalia 
Donielienė, keliolika metų dirbusi 
Kaune, miestųprojektavimo institute.

Taip pat trumpą pranešimą padarys 
dr. Vytautas Doniela. Jis kalbės apie 
ekonominį referendumą, kuriuo 
norima atkurti per rublio infliaciją 
nuvertėjusias santaupas ir bandoma 
sustabdyti neteisėtą valstybinio turto 
pasisavinimą.

Po pranešimų - klausimai ir 
diskusijos. Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami apsilankyti.

Tėvynės sąjunos 
Sidnėjaus skyriaus valdyba

MEDICINOS SESERŲ AUKŠTOSIOS 
STUDIJOS LIETUVOJE

Užsienio lietuvių spaudoje dažnai 
pasirodo straipsniai, kuriuose kelia
mas klausimas dėl būtinybės pradėti 
kurti medicinos seserų aukštąjį 
mokslą Lietuvoje ir visiškai neužsi
menama, kad jau 4 metai, kaip veikia 
medicinos seserų aukštųjų studijų 
(bakalauro laipsnio) fakultetas 
Kaune. Pirmą kartą Lietuos medi
cinos istorijoje mediciil^ seserų 
aukštųjų studijųfakultetas buvo 
įkurtas 1990 m. rugsėjo mėn.Kauno 
medicinos akademijoje. Pagrindinis 
tikslas yra suteikti sąlygas medicinos 
seselėms įsigyti aukštąjį mokslą, jų 
paruošimą priartinti prie vakariečių, 
keisti medicinos seselių mąstyseną ir 
požiūrį į ligonį, kaip į žmogų, o ne 
kaip į daiktą.

Asmenys priimami konkurso 
tvarka, baigę medicinos mokyklas. 
Mokslas trunka 3,6 m. Baigę šį 
fakultetą turi teisę dirbti medicinos 
mokyklose dėstytojais, administruoti:

- ligoninėse, hospiuose, senelių, 
invalidų namuose, reabilitacijos 
centruose, globos namuose, šeimos 
centruose, vaikų ir kūdikių rūpybos 
centruose, taip pat ir moksliniame - 
tiriamajame darbe. Mokymo progra
mos yra sudarytos pagal vakariečių 
atitinkamų universitetų ir koledžų 
programas, kurias konsultavo Bodeno 
(Švedija) koledžai, o taip pat ir 
Pasaulinės sveikatos apsaugos 
organizacijos, Kopenhagos regiono 
medicinos seserų departamento dar
buotojai, St. Louis universiteto 
(Amerika), Islandijos koledžo, 
Indianos universiteto (Amerika) 
ekspertai. Gauti teigiami įvertinimai.

Persiorientuojant į vakariečių 
mokymo programą ir sistemą, mes 
kviečiame daug dėstytojų iš Vakarų 
Europos, kurie dirba 4-5 savaites, 
išdėstydami visą kursą. Dėkingi 
esame jau du metai atvykstantiems

KOMITETO 
„PARAMA LIETUVAI“ 
PRANEŠIMAS

Su apgailestavimu turiu pranešti, 
kad pagal Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos 
įsakymą, komitetas „Parama Lietu
vai“ yra panaikintas.

Baigiant komiteto veiklą, noriu 
padėkoti mano kolegoms Vidai 
Pužaitei - Howe, Inai Olšauskienei, 
Anelei Gocentienei, Rimgaudui 

Daukui, dr. Kaziui Kemežiui ir 
Mindaugui Mauragiui už jų pastangas 
ir entuziastišką darbą.

Taip pat dėkoju visiems tau
tiečiams, kurie rėmė komiteto darbą 
ar tai moraliai, finansiniai, ar 
padėdami kur reikėjo darbo jėga. 
Ačiū visiems.

Jūras Kovalskis
4

dėstytojams iš Edinburgo (Škotija), 
Odensos (Danija), o iš Bodeno 
(Švedija) buvo atvykę net 5 dėstytojai. 
Tai jie formuoja studentų mąstyseną 
ir supratimą apie ligonio slaugą.

Ypač mums džiugu, kad jau 3 metai, 
kai pastoviai dirba socialinės rūpybos 
magistrė p. I. Lukoševičienė (Kana
da), kuri savo pasišventusiu darbu ir 
aukodama savo laiką dėsto: šeimos 
evoliucijos vystymosi ciklus, socia
linės rūpybos teoriją ir praktiką. Šios 
disciplinos ypač reikalingos mūsų 
studentėms ir labai malonu, kada 
mūsų studentės atlikdamos vasaros 
praktiką Danijoje ar Švedijoje gali 
rasti bendrą kalbą šiais klausimais.l. 
Lukoševičienė ypač sugeba sudo
minti studentes savo dėstomu dalyku, 
net 4 mūsų studentės, baigusios mūsų 
fakultetą, dabar jau mokosi Vytauto 
Didžiojo universiteto socialinės 
rūpybos magistratūroje ir ruošiasi būti 
šios disciplinos dėstytojomis.

Įvedame į savo programą ir kitus 
naujus dalykus, kaip katalikiškąją 
etiką ir filosofiją, kurią sėkmingai 
dėsto kun. R. Repšys, stažavęsis 
Londone. Taip pat ir naujus slaugos 
dėstomus dalykus: slaugos procesą, 
mirštančiojo ligonio slaugą, motinos 
ir kūdikio rūpybą, onkologinių 
ligonių slaugymą.

Šiais metais išleidome pirmąją 
diplomuotų medicinos seserų (baka
lauro) laidą. Buvusios mūsų diplo
mantės sėkmingai įsidarbino ligo
ninių ar skyrių administratorėmis: 
operacinėse, slaugos darbuotojomis, 
kur reikalaujama nuolatinio ligonių 
sekimo, o kitos - dėstytojomis 
medicinos mokyklose. Viena ruošiasi 
magistratūrai Škotijoje. Sekančiais 
metais mūsų fakultete ruošiamasi 
priimti į slaugos magistratūrą. Šiuo 
klausimu konsultuoja kolegos iš 
Danijos ir Škotijos.
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(ĮSIDĖMĖTINOS DATOS LIETUVIŲ KLUBE)

'Birželio 28 cLklube ruošianjas įdoipus ir turiųiųgas
TURGUS

Liepos 17d Kansas universiteto (JAV) teatro grupės spektaklis 
tJSvietinti asmenys“

Rugpjūčio 20 - 21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė 
Spalio 1 d. Klubo njeth/is balius

Ketvirtadieniais klube vyksta bilijardo varžybos. | 
Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti ]

KLUBO VALGYKLA VEIKIA1 .. ~...
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais |

nuo 6 iki 9 vai. popiet |
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet |

PASKAITA APIE 
LIETUVOS MOKYKLAS

Liepos 24 d., 2 vai. po pietų Lietuvių 
namuose. Bankstowne, mokytoja 
Nijolė („Nin“) Bižytė, savanoriškai 
3 metus dirbusi Lietuvos mokyklose, 
skaitys paskaitą apie švietimo darbą 
Lietuvoje ir pasidalins savo įspū
džiais. Paskaita bus iliustruojama 
videofilmais.

Sidnėjaus lietuvių 
klubo valdyba

MELBURNO LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAMS

Artinasi Melburno lietuvių klubo 
metinis susirinkimas ir naujos klubo 
valdybos rinkimai.

Šiais metais savo kadenciją baigia 
keturi valdybos nariai: V. Bosikis, A. 
Kairaitis, N. Ramanauskas ir A. 
Savickas. Klubo nariai kviečiami 
siūlyti kandidatus į klubo valdybą

Labai vertingą knygų siuntą, skirtą 
medicinos seserų mokymui, gavome 
iš Amerikos katalikų šalpos fondo, 
už kurią dėkingi ir studentai, ir 
dėstytojai.

Su užsieniečių pagalba ir mūsų 
atkakliu, planingu darbu, lyg bičių 
korys, po trupinėlį lipdomas Lietu
voje medicinos seserų aukštasis 
mokslas, kuris jau duoda ir vaisius.

Rašyti: Dean Faculty of Nursing, Kau
nas, Medical Academy, Mickevičiaus 9;

3000 - Kaunas, Lithuania.

Dr. Arvydas Šeškevičius MD 
Kauno medicinos akademija, 

Med. seserų fakultetas 
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1994 - 1996 metų kadencijai. 
Siūlytojai ir kandidatai turi būti klubo 
nariais, susimokėję metinį nario 
mokestį. Siūlant, būtina užpildyti 
pasižadėjimo dirbti Valdyboje formą, 
jeigu kandidatas būtų išrinktas. 
Formas galima gauti pas klubo 
valdybos narius arba klubo bare ir. 
užpildžius reikia grąžinti sekretoriui 
ne vėliau kaip iki liepos mėn. 30 d.

Taip pat pranešame, kad dėl 
susidėjusių aplinkybių pasikeitė 
dabartinės Valdybos narių pareigos 
sekančiai: pirmininkas - Vladas 
Bosikis, sekretorius - Ijbtcizas; 
Ramanauskas, iždininkas - Feliksas 
Sodaitis, baro iždininkas - Algis 
Kairaitis, renginių vedėjas - Albinas 
Savickas, ūkio vedėjas - Benius 
Beržanskas, narys - Kęstutis Lynikas.

Melburno lietuvių klubo 
sekretorius

MIELI TAUTIEČIAI
Norėtume prašyti Jūsų bendruo

menės padėti užmegzti kontaktus su 
išeivija, kuri nori bendrauti su 
Lietuva.

Manytume, kad Jums įdomu suži
noti apie gimtą kraštą. O gal būtų 
noras susitikti su savo naujais 
draugais ir prisiminti jaunystę. Jūs 
esate visada laukiami mūsų mieste.

Prašome, atsiliepkite į šį mūsų 
laišką.

(Vasario 16 - sios 82, 5419 Šiauliai, 
Lithuania)

Violeta Garbačiauskieuė
Šiaulių miesto savivaldybės

Užsienio ryšių grupės 
vadovė

"Mūsų Pastogė” Nr.25 1994.6.27 psl.8
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LIETUVIŲ 
KARIŲ DAINOS

TAUTOS HIMNAS
' ' ’ * -4

Dr. Vincas Kudirka

Lietuva, tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žeme! 
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa, ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

9
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Skambėkite,dainužės!..

Lietuvių tauta pasižymi savo dainom ir dainininkais. Kur lietuvis 
bebūtų, kokia laimė jį beištiktų, be dainos jis gyventi negali!..

Šio Lietuvos karių populiarių dainų rinkinėlio leidėjas, Pranas Miką- • 
lauskas, nemažai laiko praleido Lietuvos (o vėliau ir vokiečių) 
kariuomenėje. Visur jį lydėjo kario daina. Dar ir dabar tebeturi per 50 
metų išsaugotą savo ranka perrašytą lietuvių karių dainų knygelę, 
kurios dainas, kad jų neužmirštų ateities lietuvių karių kartos, perspaus
dino šiame leidinėlyje, linkėdamas, kad šios dainos teiktų ir šių dienų 
kariams tiek džiaugsmo, kiek jiems, 1938 -1944 metų kariams.

Pranas Mikalauskas gimė 1917 m. Kretingos apskrities, Salantų 
apylinkių Reketės kaime, stambaus ūkininko šeimoje. Augo su kitais 
keturiais broliais ir septyniom seserim. 1938 m. buvo pašauktas į karinę 
tarnybą. Tarnavo Šiauliuose, 8-to pulko ryšių kuopoje. Užėjus rusams, 
pateko į sunkiosios artilerijos grupę Vilniuje. Vėliau - vokiečių laikais - 
net dviem atvejais jam teko dalyvauti Rytų fronte - prie Minsko, prie 
Vitebsko. Buvo sunkiai sužeistas ir iš karinės tarnybos atleistas.

Vokietijoje Pranas sukūrė šeimą su p-le Margarita ir 1949 m. atvyko į 
Australiją. Įsikūrė Sydnėjuje ir jau 40 metų gyvena Randwick'o prie
miestyje. Nors ne visuomet Mikalauskų šeimą lankė laimė (mirė jaunas, 
vienintelis sūnus Petras), bet su laiku praturtėjo ir labai gražiai įsikūrė.

Pranas Mikalauskas - kelionių, gėlių, Lietuvos vaizdų albumų ir 
spaudos mėgėjas. Priklauso karių veteranų „Ramovės“ skyriui. Stambio
mis sumomis remia lietuviškas organizacijas, sportą ir spaudą.

Tiems, į kurių rankas pateks šis leidinėlis, veteranas karys, Pranas 
Mikalauskas, linki nepamiršti lietuviškos dainos - dainuoti ne tik, kai 
linksma, gera, bet ir liūdnų valandų metu - padės, liūdesį išsklaidys!..

LIETUVIŲ KARIŲ DAINOS, išleis tos J. Petronio leidyklos Kaune, 1944 m.
Dainas savo lėšomis perspausdino PRANAS MIKALAUSKAS 1994 m. 

Sydney
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"Po Antrojo pasaulinio karo mūsų tautiečiai, gyvendami stovyklose 
ar privačiai, galvojo, jog vieną dieną vis tiek teks kur nors emigruo
ti!.. Mano svąjonė buvo, kad išvažiuodamas iš Vokietijos turėčiau *4 nors, kas primena Lietuvą - pasiėmiau dainų, kurios visur buvo 
dainuojamos, sąsiuvinį..."

Pr. Mikalauskas
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Marijos giesmė

Marįja, Marija, 
Skaisčiausia lelija! 
Tu švieti aukštai ant dangaus.

Palengvink vergiją! a

Pagelbėk žmonijai! i 2 k.
Išgelbėk nuo priešo baisaus. '

Mes klystantys žmonės, 
Maldaujam malonės, 
Marija, maldų neatmesk!

Tarp verkiančių marių, a

Šių žemiškų karių, Į %
Nupuolančius stiprink ir vesk! >

j

Žodžiai Sauerveino 
Muzika St. Šimkaus

Lietuviais esame mes gimę

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt! 
Tą garbę gavome užgimę, 
Tai ir neturim leist pražūt!

Kaip ąžuol's drift's prie Nemunėlio
Lietuvis nieko neatbos!
Kaip eglė ten prie Šešupėlio 
Ir vėtroj, ir žiemą žaliuos!

Muzika M. Petrausko

Gaudžia trimitai

Gaudžia trimitai, žiba kardai, 
Joja kareivių pulkų pulkai! 
O mylimasis jų viduryje 
Jis mane jaučia savo širdyje!

Nepasakysiu, kaip gražu čia, 
Man jausmai reiškias vien 

paslapčia.
ę>, kad tai būtų mano valia, 
Su mylimuoju jočiau drauge.

Gaudžia trimitai, žiba kardai, 
Joja kareivių pulkų pulkai! 
Tai bent likimas, žūt arba būt! 
Kaip gera vyru, kaip gera būt!

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt! 

Oi, mergužėlės, oi, atsargiai, 
Girdit, ten toli dunksi skardžiai, 
Tai tiktai vyrui to nebaugu, 
Kareiviu būti, būti smagu!
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Žodžiai ir muzika St. Šim
kaus

Ei, Lietuvos kareivėliai

Ei, Lietuvos kareivėliai, 
Niekad nedejuoja, (2 k) 
Visad greiti, visad linksmi 
sau dainas dainuoja. (2 k) 
Marš, marš, kareivėliai, 
Mare, marš, dobilėliai, - 
Į priešą pirmyn, 
Pirmyn, pirmyn, pirmyn! 
Lietus lyja, darganota, 
Ar giedri dienelė, (2 k) 
Kareivėliui viskas tinka, 
Skamba jo dainelė. (2 k.) 
Marš, marš, kareivėliai, 
Marš, marš, dobilėliai. 
Į priešą pirmyn, 
Pirmyn, pirmyn, pirmyn!

2k

I 2k

Mergužėlės mumis myli, 
Kepures dabina (2 k) 
Toli lydi, graudžiai verkia, 
Meiliai apkabina. (2 k) 
Marš, marš, kareivėliai, 
Marš, marš, dobilėliai, - 
Į priešą pirmyn, 
Pirmyn, pirmyn, pirmyn! 

Ei, Lietuvos kareivėliai, 
Niekad nedejuoja, (2 k) 
Visad greiti, visad linksmi 
Sau dainas dainuoja. (2 k.) 
Marš, marš, kareivėliai, 
Marš, marš, dobilėliai, - 
Į priešą pirmyn, 
Pirmyn, pirmyn, pirmyn!

-5-

2k

2k

13



Žodžiai K. Binkio 
Muzika Stasio Šimkaus

Geležinio vilko maršas

Juodbėriai galvas aukštyn!
Vilko maršą droškit kojom!
Likit, sesės - mes išjojam,
Mes tejosim lyg rytojaus,
O rytoj ugnin!
Mars, marš pro Žvėryną,
Palei kalną Gedimino, Į
Marš, marš pirmyn! J z

Palei Vilijos krantus
Dunda šūviai, skamba plienas, 
Pasilikit, sesės, vienos, 
Raitelių neilgos dienos, 
Rinkit sau kitus!
Marš, marš viens po kito, ->
Rytoj mūšis anksti rytą! Į j
Marš, marš pirmyn! '

Arėm, sėjome laukus,
Drauge pjovėm lankoj šieną,
Dalgė - kardas to pat plieno,
Išguldysime kaip šieną,
Priešus plėšikus,
Marš, marš pilnu šuoliu, ■>
Priešas kraštą mūs užpuolė, f 2 k
Marš, marš pirmyn! '

Girdit! Po visus kraštus
Žvanga mums paruošti pančiai...
Priešai lenda kaip šarančiai, 
Geležinio vilko dančiui
Darbo bus tai bus!
Marš, marš pro Žvėryną,
Palei kalną Gedimino, Į
Marš, marš pirmyn! J

-6-
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Žodžiai K. Binkio

Kario žygio daina

. ifB .v-r-.
Kur dangus ugnia liepsnoja, , 
Per miškų gelmes, į
Bėrus žirgus pabalnoję 
Jojame tik mes.

O namie sesutė
Ir sena močiutė,
Ir mergelė lelijėlė I
Rūpestėlį kai sukėlė, |
Laukia mūs kasdien, I 2 k.
Laukia mūs kasdien.

Lauk sesele ir motuše,
Lauki mergužei!
Priešą piktąjį atmušę,
Mes sugrįšim vėl.

Motę nurammsim,
Sesę pradžiuginsim,
Šilko skarą seserėlei,
Aukso žiedą mergužėlei, g
Meilės žodelius, I 2 k.
Meilės žodelius. *

Nešk, žirgeli juodbėrasis,
Pro gimtas šalis, 
Žvangant kardui mano rasis 
Paskirta dalis.

Jeigu virsiu, lūšiu, ą
Tarp audringų mūšių,
Tai abu į bočių puotą I

‘Skriesime erdve gaišuota |
Į dausų šalis, I 2 k.
Į dausų šalis. J

-1-
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Ramovėnų maišas

Dunda,trankosi griaustiniai, 
Blykčioja žaibai.
Už tave, brangi tėvyne, 
Žengiame linksmai.

Mūsų žygis drąsiai kilti, 
Skrist SU sakalais.
Žengt naujais tėvynės tiltais, 
Vieškeliais naujais.

Žydi obelys prie kelio, 
Žydi ir žydės...
Sūnūs už tave, šalele, 
Tvirtai čia stovės.

Dunda žemė po mūs kojų, 
Dunda nuo griausmų - 
Už tave, šalie gimtoji, 
Mums žygiuot smagu.

Vyšnios žydi

Jau pražydo sodžiuj vyšnios 
Taip baltai baltai, 
Skanų kvapą net už mylių 
Paskleidė žiedai.

Vėjas vakarų į rytus
Gainioja žiedus,
Nuneša į Vilniaus žemę, 
Pas tėvų kapus.

Vilniaus žemėj taip pat žydi 
Vyšnios pakelės.
Balti žiedai kraštui kalba: 
Prisikelt reikės!

Kai atsisuka čion vėjas, 
Atneša garsus,
Su pakvipusiomis vyšniomis, 
Kad dar žygis bus.

Žodžiai F. Kiršos 
Muzika K. V. Banaičio ■

Žygis į Vilnių

Vėliavos iškeltos plakas, 
renkas vyrai - mūšis bus. 
Už kalnų karalių takas. 1 
Vilnius vėl priglaus pulkus. J 2 k.

Ir sustos prie vyro vyras,
Žygį priesaika parems, 
Sudrebės po kojom žvyras 1
Užtvarų nebus keliams. J k.

Kils iš dulkių Gediminas,
Žilas kalnas sudrebės,
Kad pulkai jo kaulus gina, 1
Iš dešinės ir iš kairės. J 2 k.

Vėliava nuskaidrins veidus,
Kils ir rymos ant pilies,
Ir skardės po miestą aidas, 1 
Iš dešinės ir iš kairės J 2 k.

} 2 k.

} 2 k.

} 2 k.

} 2k.
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Ech, patranka patrankėte

Ech, patranka, patrankėle! 
Kaip atrodai tu dailiai! 
Bet gi laimės kiek sukėlei, 
Kai mūšyje prabilai! 
Iš patrankos ilgastiebės 
Sužibėjo štai ugnis, 
Ir į tolį šūvis žiebė, 
Gal kur priešą pamatys.

2 k.

Dunda žemė, dunda oras!.. 
Kaukia žaibo greitumu. 
Sviedinys lyg koks motoras, 
Lygia pieva per laukus, 
Ir sudūzgęs, sušvytavęs 
Krito tnūsų sviedinys - 
Plyšo!... Kurčiai sudejavo 
Ir užbėrė žemėmis.

2 k.

Bėga priešai išsigandę, 
Kiek galėdami greičiau, 
Ir tiesiog i mišką lenda 
Gal čia bus jiems kiek ramiau. 
Ech, patranka, patrankėle, 
Mano draugė amžina!
Kiek minčių tu man sukėlei, 
Kiek svajojau aš tada...

2k.

Jau praūžė baisios dienos 
Su granatų ugnimi, 
Bet jaučiuosi aš ne vienas, 
Nes ir tu su manimi!
Mano džiaugsmas nenutilo, 
Veržiasi kas kart labiau!
Ir tave karštai pamilęs, 
Aš čionai apdainavau.

-9-

2 k.
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Žodžiai ir muzika J. Gaidelio

} 2 k.

Teka saulė

Teka saulė, pievos mirguliuoja 
Raitosi keliai.
O su daina linksmai sau žygiuoja 
Lietuvos šauliai,šauliai.

Karštu veidu prakaitas vingiuoja,
Bet smagu širdy
Nes už ramų tėviškės lytojų ,
Tu, šauly, budi. J 2 k.

Kai sutiksim svečią neprašytą,
Oi, tada jam bus!
Mūsų mieli, taiklūs šautuvėliai >
Jam parengs kapus... J 2 k.

• a'J- ė- ? dsS'
■ 'j •

■

*

Nebijom nieko

Nebijom nieko! Mes kariai. (2 k.)
Tik žengiame ir žengiame. i
Ir priešui mirtį rengiame. J

Ilgainiui šėlsta sūkuriai. (2 k.)
Mes einame ir žūname >
Ir žygių vyrais būname. j 2 k.

Kulkosvaidžiai ir jų daina, (2 k.)
Jais priešams kelią kertame, >
Prieš jūjų norus veikiame. } 2 k.

Granatos dūmai ir liepsna (2 k.)
Tai žygiai - jų telaukiame i
Ir žygių dainą traukiame... J k.

Nebijom nieko. Mes kariai! (2 k.)
Tik žengiame ir žengiame, ,
Ir priešui mirtį rengiame! J 2 k.
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Mes gynėjai

Mes šauliai ir mes gynėjai 
Brangios laisvės Lietuvos. 
Visad budim, kaip budėję 
Už marias, Vartus Aušros.

Mums nebaisūs sunkūs žygiai, 
Nebaugina jie, oi, ne.
Lietuvos narsių karžygių 
Griausmu aidi eisena.

Plieno šalmai galvas dengia.
Trykšta ugnys iš akių,
Jeigu priešai smaugt nevengia, 
Tai ir mes nevengsim jų.

Jaunos degančios krūtinės, 
Priešo kulkos nepajaus... 
Ir nei žygiai, nei kautynės 
Mūsų dvasios nepalauš.

Mums nebaisūs sunkūs žygiai 
Dėl brangiosios Lietuvos.
Nerami dvasia karžygių 
Aušros Vartus atkovos.

} 2 k.

} 2 k.

} 2 k.

} 2 k.

}2k.

Liaudies daina
Sutems tamsi naktužėlė

Sutems tamsi naktužėlė, 
Nudrengs drangi drangužėlė. 
Kur aš nukeliausiu 
Nakvynėlę gausiu?

Ar ant bėro žirgužėlio,
Ar ant tymo balnužėlio,
Ar uošvės dvarely,
Aukštame svirnely?

Greičiau, greičiau žirgužėli, 
Pasiskubink juodbėrėli, 
Į uošvio dvarelį, 
Aukštąją stainelę.

-11-
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Mūsų kuopa

Džium, džium, džium!
Džium dra-(la)-la-la!
Mūsų kuopa man patinka,
Oi, džium, dra-la-la.
Gabūs vyrai susirinko, 1
Op, o-pa-pa! J 2 k.
Op, o-pa-pa, o-pa-pa-pa-pa-pa-pa.

Džium, džium, džium!
Džium, dra-(la)-la-la!
Kur tokių jūs rasit vyrų-
Oi džium, dra-la-la.
N.e puikuoliai, ne pagyros, | 2
Op, o-pa-pa! '
Op, o-pa-pa, o-pa-pa-pa-pa-pa-pa!

Džium, džium, džium!
Džium, dra-(la)-la-la!
Apie grožį, apie meną
Džium, džium dra-la-la,
Jie puikiausiai nusimano, 1
Op, o-pa-pa! J 2 k.

Op, o-pa-pa, o-pa-pa-pa-pa-pa-pa.
Džium, džium, džium!
Džium dra-(la)-la-la!
Mes sekmadienį po pietų- 
Oi, džium, dra-la-la,
Turim savo linksmą vietą 1
Op, o-pa-pa! J 2 k.
Op, o-pa-pa, o-pa-pa-pa-pa-pa-pa!

Džium, džium, džium!
Džium, dra-(la)-la-la!
Plyšta skamba kareivinės, 
Oi džium, dra-la-la.
Linksma mums ir be degtinės. ]
Op, o-pa-pa. J 2 k.
Op, o-pa-pa, o-pa-pa-pa-pa-pa-pa!

-12-
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Žodžiai Pr. Lemberto
Muzika St. Graužinio. Liaudies daina

Nurimk, sesut

Nurimk, sesut, gana raudoti, 
Nušluostyk ašaras gailias, 
Praeis skausmų laikai kraujuoti, 
Gyvensim mes dienas laisvas.

Linksmi mes grįšim į tėvynę.
Ji mus ten po sparnu priglaus 
Ir duos mums laimę begalinę, 
It aušra rytmečio dangaus.

Kada daržely tu ilsėsies 
Nuvargus po sunkios dienos, 
ir širdimi kažko ilgėsies - 
Gražiai lakštutė tau dainuos.

Ateis bernelis numylėtas, 
Priglaus tave jis prie širdies 
Dangus žvaigždutėmis nusėtas 
Nušvies mums kelią ateities.

Kur tas šaltinėlis

Kur tas šaltinėlis,
Kur aš jaunas gėriau?
Kur ta mano mergužėlė, 1 g
Kurią aš mylėjau? '

Kurią aš mylėjau
Širdelėj turėjau,
Kas naktelę per sapnelį J 2 k.
Žodelį kalbėjau.

Jau tas šaltinėlis
Žolele apaugo,
Jau ta mano mergužėlė } 2 k.
Už kito išėjo.

Balnočiau žirgelius,
Paleisčiau kurtelius,
Vyčiau, vyčiau mergužėlę 1 
Ir josios pulkelį. >

Liaudies daina
Atskrenda sakalėlis

Atskrend sakalėlis per žalią girelę.
Atmušė sparnelius į sausą eglelę. (2 k.)

Pažiūrėk, mergele, į sausą eglelę,
Kai pradės žaliuoti, tai tu būsi mano. (2 k.)

Eglelė nudžiūvus žaliuoti pradėjo,
Kur gi tas bernelis, kurs mane mylėjo (2 k)
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Žodžiai P. Babicko
Pajūriais

Pajūriais, pamariais 
Joja šaunių karių pulkai. 
Skamba daina - jūros banga: 
Amžiais bus laisva Lietuva! 

Saulės spinduliais nušviesti, 
Vėjo glostomi nuo mariu 
'Mes žygiuojame pirmyn . 
Plačiais ir žydinčiais laukais.

Jojam mes pro gelmes - 
Jūra mums kelias platus, 
Su šypsena kario daina; 
Skiname į laisvę kebus. 

Kelias tobmas, bet mielas 
Džiaugsmas kuria dainą sieloj; 
Mes žygiuojame pirmyn, 
Plačiais ir žydinčiais laukais.

Pajūriais, pamariais 
Joja šaunių karių pulkai, 
Skamba daina - jūros banga; 
Amžiais bus laisva Lietuva!

} 2 k.

} 2 k.

}2k.

} 2 k.

} 2 k.

Liaudies daina
Tykus buvo vakarėlis

Tykus buvo vakarėbs,
Aukštai švietė mėnesėbs,
Skubinausi nuo darbebo 1 %
Laistyt rūtebų daržebo. 1

Ir priėjau nemunėlį,
Per jį siauras beptužėbs, 
O tokioj tamsioj naktelėj i 
Bijau eiti per beptelį. I 2 k.

Tykus buvo vakarėlis,
Aiškiai švietė mėnesėbs, 
Skubinausi iš darbebo, .
Palydėt savo mergelę. j 2 k.
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Šėriau žirgelį
Liaudies daina

Šėriau žirgelį per nedėlėlę,
Kad atėjo subatėlė ■>
Savo bėrą žirgelį pasibalnojau

Vai žirge, žirge, žirgeli mano,
Ar nuneši mane jauną }2k.
Per pusantros valandėlės šimtą mylelių?

Nunešt nunešiu, pamešt parnešiu,
Jei pašersi avižėlėm,
Pagirdysi vandenėliu, tai nunešiu. }2k.

Vai berne, berne, berneli mano,
Aš nunešiu tave jauną
Per pusantro valandėlės šimtą mylelių. i

O, kad aš jojau per uošvės dvarą.
Čiulba - ulba paukštužėliai
Žaliam vyšnių sodely i
Taip gražiai gieda.

Vai žente, žente, žente sūneli,
Tai negieda paukštužėliai,
Tiktai mano dukrelė 1„,
Taip graudžiai verkia. ’

Liaudies daina
Tylus vakaras

Tylus vakaras be vėjo, be vėjo, 
Lakštingėlė čiulbėjo, čiulbėjo (2 k.)

Mergužėlė daržely, daržely,
Žalias rūtas ravėjo, ravėjo (2 k.) 

- Labas vakaras mergele, mergele! 
Ar nematei žirgelio, žirgelio? (2 k.)

Matyt mačiau žirgelį, žirgelį, 
Savo tėvo dvarely, dvarely. (2 k.)
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Bunda Vyčiai

Bunda Vyčiai, žvanga, tarška plienas, 
Lietuvos kariai visi kaip vienas, 
IK tėvynę karžygiauti eina...
Gausk, trimite, saulės žygių dainą!

Gedimino kalne saulė teka
Mūsų šventą žingsnį amžiai seka 
Ei narsiau, narsiau, drąsi vyrija!.. 
Tik kovoj širdis linksmai atgyja!..

Užu Vilniaus bokštų saulė šviečia...
Bočių žygiai mus į krūvą spiečia.
Ei, narsiau, narsiau drąsi vyrija 
Tieskim žygių kelią į gabiją!

Bunda vyčiai, žvanga tarška plienas 
Lietuvos kariai - visi kaip vienas, 
Už tėvynę karžygiauti eina...
Gausk, trimite, saulės žygių dainą!...

{kovą

Karas!
Pirmyn į kovą!
Jau priešas eina...
Trauksim narsiai į kovą, 1 
Trauksim narsiai! J k-

O daina visoj tėvynėj 
Skamba taip lengvai. 
Tik neverk, brangi mergele, 
Grįšime linksmai!

Karas!
Pirmyn, į kovą, 
Jau priešas eina. 
Tai mes laimėsim kovą, 1 
Tai laimėsime mes. J 2 k.

Žodžiai Maironio
Lietuva Brangi Muzika J Naujalio.

Lietuva brangi, mano tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai 
Graži tu savo dangaus mėlyne! ■» 
Brangi, nes daugel vargų patyrei. J 2 k.

•Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, 
Kabiai lyg rūtos miškais žaliuoja, 
O po tuos kalnus sesutės visos ■> 
gražias malonias dainas dainuoja, r 2 k.

Ten susimastęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas;
Banguoja vagą giliai išrėžęs, i 
Jo gilią mintį težino Dievas. J z K.
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