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Seimas pripažino partinių 
mokyklų diplomus

' Lietuvos Aukščiausioji Taryba (AT) 
1990 m. spalio mėn. paskelbė Sovietų 
sąjungos partinių mokyklų diplomus 
negaliojančiais. Šių metų gegužės 18 d. 
Lietuvos seimas nusprendė, kad Lietu- 
toje vėl galioja Tarybinių aukštųjų parti
al mokyklų diplomai. LDDP frakcijos 
seime, seniūno pavaduotojas Justinas 
Karosas Laisvosios Europos Radijui 
(LER) sakė, kad ne AT kompetencija 
Ibio 1990 m. nuspręsti, kurie diplomai 
negalioja. Jo tvirtinimu Lietuvoje esa
ma apie 500 žmonių turinčių vien tik 
partinius diplomus. JųtarpeyrairLDDP 
frakcijos seime seniūnas Ged. Kirkilas.
Algimantas Brazaitis, Vilniaus aukš- 

s tosios partinės mokyklos auklėtinis, 
. Į tags LTSR valstybinio kinematografi- 
1 js komiteto pirmininku, vėliau Glavlito 
I vadovu, dabar laisvas žurnalistas, 
I mokyklą baigė 1961 metais. LER dar- 
| Mojui jis sakė, kad partinės mokyklos 
| dėstymo lygis atitiko to laiko reika- 
| tarnus. Mokyklose buvo partijos atrink- 
Į ti žmonės, ruošiami Busimieji vadovai. 
| Egzaminų laikyti nereikėjo. Buvo pokal- 
I biai, kurių metu tikrinama istorija, 

visuomenės mokslų žinios. Partinėje 
■tykioje jis studijavo 4 metus. Buvo 

’ trys specializacijos: žemės ūkio, 
pramonės ir žurnalistikos. Jis mokėsi 
Chruščiovo laikais ir tuo metu koncen- 
truotasi į žemės ūkio reformą ir decen
tralizaciją, stengiantis pavyti irpralenk- 
tiAmeriką. Tačiau dėstymo pobūdis vis 
keitėsi, priklausomai nuo komunistų 
partijos politikos. Daug laiko buvo ski- 
naniamarksizmui-leninizmui. Supažin
dino ir su kitomis pasaulėžiūromis, kad 
tetų galima jas kritikuoti.
Lietuvos Mokslų Tarybos pirminin

kas Leonas Kadžiulis mano kad parla
mento pripažinimas padarys didelę žalą 
tarptautiniam Lietuvos aukštojo mokslo 
prestižui, nuvertinamas visas Lietuvos

• aukštasis mokslas.
Partiniai diplomai remiasi marksiz- 

mu-lenmizmu ir partijos nutarimais. Ar 
tai yra aukštasis mokslas? - klausia 
Kadžiulis. Vienas iš aukštojo mokslo 
tikslų yra išmokti savarankiškai galvo
ti, kai tuo tarpu partinėse mokyklose Ska
tino ne galvoti, o nenukrypti nuo partijos 
linijos. Aukštosios partinės mokyklos
neatitiko ne tik dabartinių, bet ir buvu-'
šių aukštųjų mokyklų reikalavimų, 

. pabrėžė Kadžiulis,
Lietuvos aukštųjų mokyklų diplomai 

ta nėra visuotinai oficialiai pripažinti 
ir dėl jų yra visokių abejonių. Vyksta 
derinimai ir pasitarimai Europos uni- 

įversitetuose. Šis partinių diplomų 
[pripažinimas, tai tikra meškos paslau

ga! Jis neigiamai atsilieps šiam proce- 
. sui. kada Europos rektorių konferencija

spręs Lietuvos aukštųjų mokyklų 
pripažinimą.

Leonas Kadžiulis priminė, kad Lietu
vos švietimo ir mokslo ministerija bei 
mokslų taryba nepritarė seimo norui 
pripažinti partinių mokyklų diplomus ir 
jau praeitų metų gruodžio mėnesį 
kreipėsi į seimą, kad neatšauktų AT 
1990-tų metų nutarimo dėl partinių dip
lomų.

Nėra abejonės, kad Lietuvos seimas 
padarė didžiulę žalą tarptautiniam Lie
tuvos aukštojo mokslo sistemos prestižui 
ir trukdys Lietuvos aukštųjų mokyklų 
diplomų pripažinimui užsienyje. Tai 
gėdingas faktas, sakė Leonas Kadžiulis.

Vytautas Landsbergis LER sakė, kad
tarybinės partinės mokyklos iš viso ne
buvo jokios aukštosios mokyklos europi
etiška bei akademine prasme. LDDP 
stengsis šiuos kelis šimtus partyvių įkiš
ti į valdininkiją, ko gęro į švietimo ir 
teisėsaugos sistemą, kaip žmones, tur
inčius aukštąjį mokslą, kaip to reikalau
ja įstatymas. Galimai dar priims 
įstatymąpneleidžiantį jų atleisti, pasikei
tus valdžiai, sakė Landsbergis. Valstybės 
prestižas tiems žmonėms visai nerūpi.

Katuio miesto burmistras turi 
atsistatydinti

To reikalavo konservatorių partijos 
valdyba iš savo partijos nario.

Rimtautas Turnosa, balandžio 13 d. 
naujai išrinktas Kauno miesto bur
mistru, Laisvosios Europos Radijui sakė, 
kad jis nesijaučia niekuo kaltas, tikisi 
.miesto deputatų paramos ir likti šiose 
pareigose.

Skandalas kilo po to, kai tikrinant 
vienos Kauno firmos indėlininkų sąrašą, 
buvo rasta, kad šiai firmai didelę sumą 
pinigų yra paskolinęs Rimantas Tumo- 
sa. Kilo klausimas, ar pinigai uždirbti 
teisėtai ir ar sumokėti nustatyti valstybės 
mokesčiai. Tumosa žurnalistams aiški
no, kad pinigus uždirbo Gariūnuose, pre
kiaudamas kava ir šalikais.

Konservatoriųkomisija.tyrusišį reika
lą, nustatė, kad Rimantas Tumosa prieš 
tapdamas burmistru, pradinį kapitalą 
sukaupė 1988-90 metais iiš Rusijos! 
įmonių ir asmenų konsultavimo ir 
tarpininkavimo užsienio ekonominiuose 
ryšiuose. Nebuvo rasta, kad būta 
neteisėtos ekonominės veiklos irsi 
mokesčių mokėjimo faktų. Nerasta, kad
teisinės įstaigos jam būtų pareiškusios 
priekaištų.

Konservatorių partijos valdybos 
pirmininkas Gediminas Vagnorius 18/5 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
Rimantas Tumosa, kilus skandalui, 
netinkamai bendradarbiavo su spauda 
ir nesugebėjo tinkamai paaiškinti, kaip 
jis užsidirbo pinigus. Vagnorius teigė, 
kad burmistras Tumosa padarė politinę

klaidą.
Gegužės 25 d. Kauno miesto tarybos 

posėdyje 23 iš 40 dalyvavausių possėdyje 
pasisakė už Rimanto Tumosos atsistaty
dinimą iš burmistro pareigų. Tumosa 
padavė atsistatydinimo pareiškimą ir 
sakė, kad jis liks miesto tarybos ir kon
servatorių partijos nariu. Ateinančiame 
Kauno miesto tarybos pddį’iįje, bus 
išrinktas naujas burmistras. Kandidatų 
šį kartą žada būti ne vienas.

Slaptos Lietuvos ir Latvijos 
prezidentų susitikimas

Gegužūės 20 d.Maišiogaloje slapta 
susitiko Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir Latvijos prezidentas Ul
manis, lydimi abiejų šalių premjerų. Apie 
susitikimą buvo sužinota dieną po to 
iš Latvijos kanceliarijos. Apie susitikimą 
nežinojo nei prezidento Brazausko 
patarėjai nei Užsienio reikalų ministe
rijos darbuotojai.

Buvo tartasi dėl bendros ekonominės 
jūros sienos nustatymo ir pasirašytas 
memorandumas. Sutarta, kad abi šalys 
nesitars su trečiomis šalimis, kol nebus 
susitarta dėl sienos tarp Lietuvos ir Lat
vijos. Prez. Brazauskas sakė, kad buvo 
surasti kompromisai ir užfiksuoti tam 
tikri principai. Pasiteiravus pas dery
boms dėl sienų su Latvija komisijos 
narius apie principų užfiksavimą, 
paaiškėjo, kad jie apie tai dar nebuvo 
informuoti.

Buvo sutarta, kad premjerai pasirašys 
asocijuotos narystės sutartis su Europos 
Sąjunga. Aptarti abiejų, šalių pilietybės 
lusimai, kas liečia vienikitospilietybės 
gavimui ir dėl pabėgėlių problemų. Pre-
zidentas Brazauskas pakvietė prez. Ul- 
manį oficialiai aplankyti Lietuvą liepos 
5-6 dienomis.

Kaune atidarytos Čečėnijos 
informacinis centras

Centras buvo įsteigtas Kauno miesto 
tarybos iniciatyva ir jos nutarimu. Jam 
vadovauja buvęs miesto atstovas Vyt. 
Daugėla. Atidarymo iškilmėse, kuriose 

dalyvavo ir Lietuvos parlamento opozic
ijos vadovas Vyt. Landsbergis, įvyko 
gegužės 16 d. Centro vedėjas Laisvosios 
Europos radijui sakė, kad centras įsteig
tas remiantis buvusio Kauno miesto mero 
Račkausko ir Čečėnijos respublikos 
atstovės Lietuvoje, š. m. kovo 13 d. pa
sirašyta sutartimi. Kauno miesto savi
valdybė skyrė centrui patalpas ir 
aprūpino ryšių priemonėmis. Čečėnijos 
atstovė įsipareigojo teikti informaciją. 
Daug Lietuvos žmonių ir parlamentarų 
rėmė centro steigimą.

Vyriausybė nepatenkinta, kad centras 
įsikūrė be Užsienio reikalų ministerijos 
tarpininkavimo ir kad centras dar nėra 
įregistruotas. Vedėjas Daugėla tikisi, kad 
registracijai sunkumų nebus, nes minis
terijoje jau dvejis su puse metų yra 
akredituota Chechen Press agentūros 
korespondentė . Sulig Lietuvos įstaty
mais, užsienio šalis, Lietuvos registruo
toje Agentūroje negali turėti daugiau 
kaip 49 proc. visų akcijų. Darbas infor
macijos centre vykdomas visuomenini
ais pagrindais.

Išlindo yla iš maišo. Rusijos užsienio 
reikalų ministerija pareiškė, kad ji 
stebėsianti, ar centras neplatins anti
rusiškų provokuojančių žinių. Reikia pri
durti, kad Lenkijoje organizuojamas 
„Laisvojo Kaukazo radijas“, transliuo
siantis įvairiomis Kaukazo tautų kal
bomis ir lenkams, gyvenantiems šiame 
regione. Lenkijos vyriausybė gauna 
įvairių spaudimų ir grąsinimų iš Rusi
jos, kad stočiai nebūtų duotas leidimas. 
Atrodo, kad Kremliui, dar ir šiandien, 
teisingos žinios ateina tik iš Kremliaus.

Valstybinės paskolos stabdo 
privatinę investiciją

Lietuvos vyriausybė nesurenka visų 
mokesčių ir neturi iš ko apmokėti įsipa
reigotų išlaidų, kaip biudžetinių tarnau
tojų algos, pensijos, subsidijos ir t. t. 
Deficitui padengti ji išleidžia valstybi
nes obligacijas (bonds), mokėdama 30%
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linčiais klausimais.

ar daugiau metinių palūkanų. Obligaci
jos yra valstybės garantuotos ir neneša 
skolintojui rizikos; kaip tai būna 
skolinant privačiam bizniui. Tad komer
ciniai bankai jas noriai perka. Privačiam 
sektoriui, kaip gamyba ir verslas, nebe
lieka laisvų pinigų ir jie turi mokėti 
aukštesnes palūkanas.

Lietuvos lengvosios pramonės įmonių 
asociacijos prez. jonas Karčiauskas sakė, 
kad pramonės įmonės moka iki 40 proc. 
palūkanų, o tai bizni tiesiog papjauna - 
jis atsiduria prie bankroto slenksčio. Kol 
valstybė obligacijų neišleisdavo, 
palūkanos už paskolas buvo nukritusios 
iki 20 proc. Esant tokiai finansinei pa
dėčiai, pramoninės įmonės negali nusi
pirkti geresnių mašinų, kad pakeltų biz
nio porduktyvumą ir pelningumą. Be in
vesticijų pramonė merdi ir bankrutuoja.

Laisvosios Europos radijo darbuotojas 
paklausė pramonės ir prekybos minis
trą Klimašauską apie valstybinių obli
gacijų įtaką privačių firmų finansavimui.

- Ministras į klausimą neatsakė, bet aiški- 
no, kad Lietuvos komerciniai bankai iš 
vis per menki, kad galėtų finansuoti 
pramonę. Jis nurodė, kad ir stambiau
sias bankas tegali išduoti 10 mln. litų 
kreditą, kas yra labai maža suma dides
nei įmonei.

Kas savaitę parduodama valstybinių 
obligacijų už maždaug 40 mln. litų. 
Paskutiniame aukcione už trijų mėnesių 
bligacij as valstybė mokėjo 33 proc. meti
nių palūkanų. Teigiama, kad vien tik 
Lietuvos Akcinis inovacinis bankas yra 
įsigijęs vyriausybės obligacijų už 40 mln. 
litų, o antra tiek obligacijų nupirkta 
banko klijentams. Šiuo metu valstybė 
yra pasiskolinusi 309 mln. litų. Tai 
nemažas kąsnis iš Lietuvos komercinių 
bankų fondo.

dino Latvijos finansų ministras, sakyda
mas, kad jis yra atsakingas už kai kurias 
vyriausybės finansines klaidas. Bankui 
„Baltija“ sužlugus, valstybė jį gelbėjo, 
kad bankas galėtų atsilyginti savo de- 
pozitoriams. Žmonės pajutę, kad gali 
turėti sunkumų su pinigų išėmimu, 
skubėjo išsiimti visus savo indėlius. Ban
kas nebegalėjo toliau operuoti, nes 
nebeturėjo likvidinių lėšų, kad galėtų 
garantuoti indėlių saugumą., tad uždarė
savo duris. Vyriausybė pareiškė, kad j 
bankas negalės atsidaryti tol, kol nepar- •? 
duos 51 proc. savo akcijų vyriausybei, j 
kad ji turėtų absoliučią kontrolę.

Priebankobanlcrotoprisidėjoirmažųjų | 
bankelių bankrotas, kuriuos „Baltijos“ į 
bankas finansavo. Buvo žinoma, kad į Į 
Latvijosbankusbuvoinfiltruotanemažai ’ 
rusiško kapitalo, kuris labai nepastovus 
dėl blogos ekonominės ir politinės 
padėties Rusijoje.

Laisvosios Europos radijas (LER) pa
klausė Lietuvos seimo biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininko pavaduotojo 
AndriausRudžio.arLatvijosbankųkrizė

- gali persimesti į Lietuvą. Jis atsakė, kad 
tiesiogiaibankainėra surišti, tačiaukada 
bankrutuoja smulkesni bankeliai, tai 
atsiliepia ir didiesiems bankams. Vy
riausybė padėti privatiems bankams ne
gali, tad pasekmės gali būti liūdnos.

Vilniaus banko valdybos pirmininko 
pavaduotojas Gintautas Bareika LER 
sakė, kad Latvijos, kaip ir kitų šalių 
bankai gali turėti įtaką Lietuvai. Pirma 
atsilieps tiems bankams, kurie turi tie
sioginius ryšius. Jų pinigai užšaldomi, o 
tada gali turėti taip vadinamą „domino 
efektą“. Nukentės ir tie bankai, kurie 
suteikė kreditus „Baltijos“ bankui. Vil
niaus bankas nėra susietasjokiais ryšiais 
su „Baltijos“ banku.

Latvijos bankų krizė ir ar ji 
nepersimes j Lietuvą?

Gegužės viduryje paaiškėjo, kad vie
nas iš didžiausių Latvijos bankų, Lat
vijos valstybinis komercinis bankas 
^Baltija“ atsidūręs prie bankroto ribos. 
Iki šiol bankas prisidėdavo prie 
vyriausybės biudžeto finansavimo. 
Banke sąskaitas turi apie 5000 žmonių 
arba vienas penktadalis visų Latvijoje 
turinčių bankuose sąskaitas.

To pasėkoje gegužės 19 d. atsistaty- paskirtas valdytojas.

| ♦ Bosnijos serbams pagrobus Sarajevo 

j srityje Jungtinių Tautų saugotus 
Į sunkiosios artilerijos pabūklus ir 
i tankus ir juos panaudojus prieš civi- 
! liūs Sarajevo gyventojus su didžiuliais 
| nuostoliais užmuštais, gegužės 25 d. 
* NATO lėktuvai bombardavo serbų 
| amunicijos sandėlius Pale, netoli Sara- 
i jevo.
| ♦ NATO pajėgos buvo priverstos sus

tabdyti oro puolimus Bosnijoje, ser
bams pagrobus arti 400 neginkluotų 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo 
karių ir laikant juos įkaitais. Dalis šių 
įkaitų prirakinti prie amunicijos 
sandėlių ir kitų numatomų orinių 
puolimų taikinių. Įkaitai paimti įvai
riose Bosnijos vietovėse ir yra įvairių 
tautybių.

| ♦ Bosnijos serbai, persirengę prancūzų 

| uniformomis, klasta užėmė svarbų 
? prancūzų saugojamą tiltą Sarajeve, 
| paimdami belaisvių. Prancūzai 
f priešpuoliu tiltą atsiėmė, su aukomis 
| iš abiejų pusių. Serbų artilerija apšau- 
; do musulmonus civilius eilėje JT sau- 
I giais paskelbtų miestų , jų tarpe Tu- 
ž zlą, Goraždę, Bihač ir Sarajevą.

Gegužės 28 d. serbai numušė 
| malūnsparnį, skridusį virš musul- 
I monų laikomos Bihač srities, 
| užmušdami malūnsparnio įgulą ir ke- 
? leivius, jų tarpe Bosnijos užsienių 
| reikalų ministrą Irfan Liubjankič.
♦ Vos paaiškėjus, kad Japonai eilę 

Į metų slapta klausosi pasikalbėjimų 

| bent devyniose australų ambasa- 
! dose užsienyje, naudodami infra- 
| raudonų spindulių techniką, keli 
= australų žurnalistai apkaltino Aus- 
| talijos žvalgybos agentūrą ASIS 
| paslėptais mikrofonais kiniečių ir 
! japonų ambasadose Canberroje irgi 
į šnipnėjant... JAV naudai. Australi- 
= jos vyriausybė atsisako komentuoti 
I Australijos saugumą pažeisti ga-

Vilniuje susprogdintas banki
ninkas

Gegužės26 d., 11.45 vai. Vilniaus mies
to gatvėje Mercedes automobilyje po 
sėdyne sprogo bomba ir sunkiai sužeidė 
šoferį Vytautą Greinį. Jo būklė kritiška. 
Automobilis buvo vos šimtą metrų nuo 
vyriausybės rūmų. Sužeistasis buvo čečėnų mafija ir užsiėmė pinigų plovi- 
Ekspres banko stambiausias akcinin
kas, neoficialus banko valdytojas. Poli
cijai ir prokuratūrai jis žinomas. Bankui 
iškelta byla, nušalinta banko valdyba ir

♦ JAV prokuratūra, ištyrusi pernai 
tragiškai žuvusio teniso įžymybės 
Vito Gerulaičio mirties aplinkybes, 
patraukė plaukimo baseino 
mechaniką atsakomybėn dėl 
nusikalstamo apsileidimo, privedu- 
sio prie mirties. Mechaniko klaidin
gai įrengta baseino šildymo 
aparatūra leido nuodingoms du
joms prasiveržti į kambarį, kuria
me miegojo Vitas Gerulaitis.

♦ Gegužės 28 d. anksti naktį snmarkus 
žemės drebėjimas palietė ššiaurinę 
Sachalino salos dalį, visiškai i sugriau
damas Neftegorsko miestą. Tfavo apie 
1500 žmonių. Miestas yra vienas iš 
rusų naftos pramonės centrų.

♦ Izraelio užsienio reikalų minis
tras Šimon Peres, kalbėdamas 
Maroko sostinėje Rabate, pripažino, 
kad Izraelio okupuotos Golan aukš- 
tumosyra Sirijos nuosavybė ireven- 
tualiai turės būti grąžintos Sirijai, 
nežiūrint ten apgyvendintų 13 000 
žydų kolonistų. Tačiau Izraelis nesi
trauks iš Golan srities nei centimet
ro, kol nebus atsiektas visiškas susi
tarimas su Sirija.

♦ Gegužės 24 d. mirė anglų politi
kas Harold Wilson, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Darinėtis, jis buvo 
D. Britanijos ministru pirmininku 
1964-70 ir 1974-76 metais.

♦ Gegužės 25 d. Australijos Šiaurės
Teritorijos parlamentas 15 balsų 
prieš 10 legalizavo eutanaziją. Gy
dytojai galės legaliai sutrumpinti 
mirtinai sergančių žmonių gyvybes, 
šių pageidavimu pagal griežtai nus
tatytas taisykles. Iki šiol pasaulyje 
tik Danija yra priėmusi panašų 
įstatymą. Šiaurės Teritorijos pri
imtas įstatymas sukėlė karštas dis
kusijas visoseAustralijos valstijose. 
Prieš įstatymą pasisakė įvairių re
ligijų lyderiai ir dvasiškiai, jų tarpe 
katalikų, anglikonų, žydų ir mu
sulmonų dvasiškiai. ♦

Įtariama, kad jis buvo susietas su gos RusiJa grąžins indėlius lietuviams
- J” L................................... turėjusiems sąskaitas buv. TSRS

. mu. Mafijos pinigais buvo įsigijęs Vilni- • »®honom banke. Lietuvos banko many- 
aus gamyklą „Rimeda“. Policija įvykį mutaiapiedešimtįmilijonųdoleriųvertės

tįrįa privačių santaupų ir 15 0 dolerių Lietu
vos bendrovių indėlių. Cemomirdinteigė, 

kad Rusija grąžins Lietuvai jos amba
sadų Paryžiuje Romoje pastatus. Čer- 
nomirdin žadėjo rugsėjo mėnesį su vizi
tu atvykti į Lietuvą.

Koks geras dėdė! Tik kojis nori? Rusų 
viešpatavimo Lietuvoje? O gal koridori
aus, kaip Žirinovskis? Gal tik padėti 
LDDP sekančiuose parlamento rinki
muose - sugeba jie dirbti su Rusija? 
Ačiū, perdaug žadamo sacharino, kvepia 
1940-tieji!

Spaudai paruoši Anslds Reisgys

Rusijos ministras pirmininkas 
į Vilnių

Laisvosios Europos radijas 25/5 
pranešė Baltic News Sevice žinią, kad 
Lietuvos ir Rusijos ministrai pirmininkai 
A Šleževičius ir V. Cemomirdin šią sa
vaitę telefonu aptarė bendradarbiavimą. 
'Cemomirdin pareiškęs, kad būtų gali
ma išplėsti prekybą, jei Kaliningrado 
(okupuoto Karaliaučiaus) srities rusams 
būtų suteikiamos platesnės teisės.

Toliau sakoma, kad iki šių metų pabai-

Pranešu JMP“ bendradarbiams ir skaitytojams, kad nuo š. m. 
birželio 2d- rugsėjo 3 d būsiu išvykęs ilgesnėms atostogoms į 
Lietuvą. Mane pavaduos žurn. Vincas Augustinavičius, anksčiau 
ilgesnį laiką redagavęs „Mūsų pastogę“.

Prašau mielus bendradarbius padėti redaktoriui savo straips
niais bei kūryba.

Iki pasimatymo „MP“ puslapiuose!
Jūsų Uronius hilys

Piešinys iš .International Gerald Tribune’ (JAV)
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i.lmhci ominis ■» ikbi k mu osi Pagerbtas Antanas Laukaitis

Gegužės mėnesio pradžioje pami
nėjome 50 metines nuo karo pabaigos 
Europoje. Atsirado nuomonių skirtumo 
dėl įsijungimo į šį daugiakultūrinį bend
ruomenių ruošiamą minėjimą. Karo pa
baiga Lietuvai ir kitoms Rytų Europos 
tautoms atnešė komunizmo vergiją, kuri 
tęsėsi beveik penkiasdešimt metų, o 
mumsišeiviams, užtrenkė duris grįžimui 
j tėvynę. Yra ir tokių, kurie turėjo skau
džių pergyvenimų, kada išvaduoti iš na
cių katėtų pateko, į transportus Sibiran.

Kaip ten bebūtų, prie muštynių 
Bepriėjome, savo nuomones reiškėme 
fenokratiškai ir tie, kurie nenorėjo 
pridėtinei paruošiamuose susirinkimu
ose, nei minėjime nedalyvavo. Apylinkės 
valdybos sekretorius atstovavo bend- 
raomenę susirinkimuose ir paminėjo jų 
dalyviams, kad karo pabaiga Lietuvai 
atnešė 50 metų sovietiškos vergijos, ku
rios ji tik neseniai nusikratė ir kad karo 
pabaiga turi skirtingą reikšmę skirtingų 
tautybių žmonėms. Čekų, lenkų ir ven-
grų bendruomenių atstovai pareiškė, 
kad jų tautos iškentėjo tą patį, bet tai 
nėra priežastis neprisijungti prie aus
ylų šiame minėjime.
Šeštadienį, gegužės 6 d., surengėme 

balių. Lenkų salės sienas puošė visų 
dalyvaujančių tautybių vėliavos su 
žodžiu „Taika“ visomis kalbomis. Prie 
šalimais sustatytų stalų sėdėjo žmonės, 
kurių kraštuose karas vėl siaučia, bet

Disko popiete 99Juoda ir balta44
Gegužės 21-os popietę Bankstowno lie

tuvių klube įvyko Klubo moterų komiteto 
surengtas čia dar nematytas pobūvis 
vaikams nuo dvejų metų amžiaus. Su 
vaikučiais buvo kviečiami ir tėveliai. Ir 
seneliams ateiti nedrausta. Na, į malonų 
pakvietimą ir atsiliepė gražus būrys 
mažų, jaunų, pagyvenusių ir visai žila
plaukių.

Pavėlavusiam lyg ir nedrąsu eiti į salę: 
muzika didžiosios salės sienas drebina, 
grindis kelia. Šviesos prigesintos, tik be
sisukantys žibintai leidžia net ir salės 
pakraščius pasiekiančias įvairiaspalvės 
šviesos juostas. Tai štai, kas yra tas 
diskas... Suaugę sėdi prie staliukų pa
kraščiuose, o salės viduryje vaikai šoka. 
Palubėje kabo dviejų spalvų balionai: 
balti ir tamsūs. Prie jų ., derinasi šokių 
apranga: visi pasipuošę baltai, juodai ar 
abiejų spalvų marginiais.

Šoka kaip kam patinka: po du ar tris, 
arkas sau po vieną, ir kojelėmis smar
kiai trypia, ir rankom mojuoja, kitas ir 
per galvą verčiasi.. Matyt, kad visiems 

salėje nei muštynių, nei karštų ginčų 
nesigirdėjo.

Sekančią dieną, sekmadienio popietę 

susirinkome St. Joseph bažnyčioje 
trumpom mišrių religijų pamaldoms, 
kuriose katalikai, protestantai, žydai ir 
musulmonai skaitė ištraukas iš Švento 
rašto, Talmudo ir Korano.

Po pamaldų dauguma maldininkų iš 
bažnyčios patraukė prie Tarptautinės 
draugystės sienos, kur įmūryta daugiau 
kaip trisdešimt akmenų, dovanotų Tas- 

manijoje gyvenančių bendruomenių, ir 
minėjimas buvo tęsiamas ten. Kadangi 
mūsų bendruomenė nebeturi pakanka
mai meninių pajėgų, čia niekuo pasiro
dyti negalėjome ir buvome tik žiūrovai.

Minėjimą užbaigėme pirmadienį 
gegužės 8 dieną prie paminklo žuvu
sioms, . Tarp trisdešimt vainikų, prie 
paminklo padėtųnuoįvairiųbendruome- 
nių ir organizacijų, buvo ir Juozo 
Paškevičiaus padėtas Lietuvių 
bendruomenės vainikas, nupintas iš 
geltonų ir raudonų gėlių bei žalių lapų, 
perrištas geltonais, raudonais ir žaliais 
kaspinėliais. Ant kortelės prie jo anglų 
kalba užrašyta: „Šis vainikas yra padėtas 
Hobarto lietuvių bendruomenės pagerb
ti visus, kurie žuvo' kovodami už savo 
tautų laisvę; ir lietuvius, kurie kovojo ir 
žuvo už Lietuvos laisvę net ir karui pasi
baigus.“ „ .

3i. Augustavicius

smagu. Vyriausiam šokėjui gal dešimt, 
gal net vienuolika metelių, o mažiausiai 
turbūtvieneri. Tačiaumatėsiirirgerokai
jaunesnių, tokių, kurių amželis dar tik 
savaitėmis skaičiuojamas, tik jų mamos 
ar močiutės nepaleido iš rankų, tai jie ir 
nešoko...

Šokančių priskaičiavome apie ketu
rias dešimtis. Pakraščiuose sėdintys ir 
džiaugiamės: štai ir užaugs sportininkų 
komanda, skautų visa draugovė. O tarp 
jaunų tėvelių matosi ne vienas pajėgus/ 

bendruomenės narys. Džiugu.
Ačiū enegingoms rengėjoms! .

Dainų šventė Zanavykijoje

Gegužės 20-21 d. zanavykai atšventė 
savo šventę Šakiuose pamaldomis, ju
biliejine dainų švente, moksline kon
ferencija tema „Zanavykuos kultūros 
raida“, suruošta tautodailės paroda ir 
kt. parengimais.
Australįįos zanavykams išsiųstas laiš- 

kas-kvietimas (deja, gautas pavėluotai), 
pavėluotai). „MP“lnf.

Žinia apie ruošiamąpagerbimąpasiekė 
visas pasaulio vietoves, kur gyvena lie
tuviai, aišku, ir Tėvynę. Gegužės 27 d. į 
gražiaiišpuoštą Sydnėjaus lietuviųnamų 
salę atvyko beveik pusantro šimto vietos 
ir kitų Australijos miestų sporto veiklai 
prijaučiančių asmenų tikslu pagerbti 
buvusį sportininką, daugelį metų dir
busį „Kovo“ valdybose sportininkų išvykų 
ir sporto švenčių Australijoje, JAV ir į 
Lietuvą vadovą, dabartinį ALFAS val
dybos pirmininką, spaudos darbuotoją 
Antaną Laukaitį. Svečius pasitiko šio 
pagerbimo ceremoniahneisteris, inicia
torius jaunas sportininkas Petras 
Andriejūnas.

Pasveikinęs atvykstančius svečius, 
sodino juos prie gražiai papuoštų ir vi
sokiom gėrybėm apkrautų stalų.

Sydnėjaus sporto klubo šeimininko - 
pagerbimo rengėjo - vardu pasveikinęs 
svečius, P. Andriejūnas pravedė oficialią 
pagerbimo programą. Pirmąjį tarti žodį 
pakvietė Lietuvos Respublikos garbės 
konsulą Viktorą Šliterį. Konsulas sakėsi 
jam tekę su Antanu daug kartų keliauti 
į Lietuvą, priminė labai įdomius nuo
tykius, kurių papasakojimas visiems 
sukėlė gardaus juoko.

Sekė Sydnėjaus apylinkės valdybos 
pirmininkas Vytautas Juška, buvęs 
„Mūsų pastogės“ redaktorius Vincas 
Augustinavičius, ALFAS sekretorė Nitą 
Wallis, Geelongo sporto klubo valdybos 
pirmininkas St. Šutas. Sydnėjaus lietu
vių klubo valdybos pirmininkas Jurgis 
Karpavičius, taręs žodį, sportininkų 
išvykai į Lietuvą perdavė klubo auką 
$1500. Lietuvių „Talkos“ Sydnėjaus sky
riaus vedėjas Vytenis Šliogeris taip pat 
įteikė $2000 auką sportininkams. 
Paskutinis Antaną pasveikino „Kovo“ 
pirmininkas Edvardas Lašaitis. Šio 
įvykio įamžinimui jis jam įteikė savo 

Iš kairės: V. Augustinavičius, Sydnėjaus apylinkės pirm. V. Juška, Lietu-
vos Respublikos garbės konsulas V. Šliteris, ALFAS sekretorė N. Wallis, 
Ant. Laukaitis, J. Šliterienė, „Kovo“ pirm. E. Lašaitis ir pagerbimo vadovas 
P. Andriejūnas. Nuotr. A. Bumeikio

paties padarytą skydą su tautiniais žen
klais ir gražiu įrašu.

Pabaigai, visiems sustojus, sudainuo
ta mielam Antanui „Ilgiausių metų“.

Šia proga gauti sveikinimai organiza
cijų ir pavienių asmenų iš JAV, Kana
dos, Lietuvos ir Australijos. Tarp jų Lie- 

vos krepšinio federacijosSporto depar
tamento, jachtos ,Lietuva“ buriuotojų, 
visų Australijos lietuvių sporto klubų.

Iš Antano Laukaičio gimtinės Leipa-'
lingio mokyklos mokytojo . Algirdo Vo- pirmininko pareigose, 
lungevičiaus gautas jo pagerbimui
atsiųstas sukurtas eilėraštis. V. Augustinavičius

C Padėka
Nuoširdi padėka prisidėjusiems prie sėkmingos Zanavykų popietės 

gegužės 28 d. Lietuvių klube. Labai ačiū Lietuvių klubui už vyną, i 
Onutei už žagarėlius, „Neringos“ valdybai už paskolinimą garsiaka- I 

- Ibio, Genei už paruošimą zanavykiško vaišių stalo. Ačiū gausiai |
atsilankiusiems svečiams. Zanavykų D-jos valdyba j

' i" „Mūsų Pastogė“ Nr. 22 1995.65. psL3

Antanas Laukaitis

MIELASIS ANTANAI,

Tegu saulelės spindulys 
Tau primena gimtinės veidą, 
Tegu rasos lašus surinks 
Tartum sidabrą brangų 
Ir Tau, ten esančiam toli, 
Primins kvapnius žolynus, 
Kačpėdėles smėlėtam paseiry 
Ir vaikiškas dienas laimingas.

Jaunystę, mokslą ir svajones 
Teprimena skaisčioji saulė, 
Kuri vienodai iki šiolei 
Gera visam pasauliui...

Būki laimingas'antroje Tėvynėj, 
Kuri kaip motina juk priglaudė Tave. 
Nors Tavo mintys ir širdis gimtinėj, 
Deja tik svečias Tujoje....

Mielas Antanai, didžiuokis savo nuopel
nais sportui, savo indėliu - raštais išleis
tuose sporto leidiniuose, sporto 
laikraščiuose JAV, Kanadoje, Lietuvoje 
ir Australijoje. Linkime dar daugelį metų 
tęsti šį reikšmingą ir garbingą sportinio 
propagavimo darbą.

Laimingos kelionės į Lietuvą, 
sėkmingai atstovauti Australijos lietu
vių sporto klubus ir sportininkus V-se 
PLS žaidynėse ALFAS valdybos
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X.iii.ivyku ne vien giinstaiiia SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS
Ne kiekvieną kartą nuėjęs į lietuvių 

subuvimą gauni žmogus... žemėlapį, bet 
Zanavykų popietės organizatoriai nu
tarė, kad susirinkusieji turi žinoti, kur 
jų žemės prasideda ir baigiasi (žr. ilius
traciją). O Zanavykų draugija Australi
joje nori žinoti, iš kurio Zanavykuos kai
mo armiesteliojosnariai kilę, kuo vertėsi 
jų tėvai, kas su kuo apsivedė, kada atvyko 
į Australiją, ką čia veikė ir netgi kam 
mirties atveju pranešti Lietuvoje. Užtat 
prie žemėlapio kiekvienas praeitą sek
madienį (geg. 28) 2 vai. atėjęs į Lietuvių 
klubo valgyklą gavo ir anketą su 21 
klausimu.

Popietės metu Antanas Kramilius (čia 
pat buvo galima žemėlapyje pasižiūrėti, 

kur yra jo gimtasis Lepšių kaimas) 
paaiškino, kad atsakymai bus laikomi 
paslaptyje, o anketos atsiras Šakiuose, 
kur jas saugos ainių atminimui. Šakiai 
tai Zanavykuos sostinė, ir visas kraštas 
administraciniame Lietuvos žemėlapyje 
vadinamas Šakių rajonu. Iš ten kilusieji 
sydnėjiškiai palaiko glaudžius ryšius su 
ten veikiančia kraštiečių bendrija, jos 
pirmininku Šakių rajono centrinės 
ligoninės direktoriumi Algirdu Kli- 
maičiu, „Pajūrio zanavyko“ savaitinio 
leidinio redaktoriumi Bernardu Ale
knavičiumi.

Gavus žemėlapį šmėstelėjo mintis, ar 
tik čia nesirengiama papildyti mūsų tau
tos politinį susiskaldymą dar ir etniniu. 
Į šį (pusiau juokais, aišku) pateiktą 
klausimą atsakė mūsų darbščioji audėja, 
dainininkė ir visuomenininke Martiną 
Reisgienė (gimusi Valančiūnų kaime, 
krikštyta Gelgaudiškyje), ji popietę or
ganizavo ir pravedė. Pasak Martinos, 
toks veiklos formatas pasirinktas dėl to, 
kad lengviau būtų surinkti „mūsų

Pas lietuvius
* Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 

šiais, Geelonge buvo suruoštas margučių 
ridenimasbeigražiausiųmargučiųprem- 
ijavimas. Šį renginį daugelį metų ruošia 
židiniečiai. Popietė praėjo linksmai ir 
nuotaikingai, atvažiavo daug mielų 
svečių iš Melburno, taip pat Birutė ir 
VytautasVaitkaiiš Sydnėjaus. I-jąprem- 
iją už gražiausius margučius išsivežė 
melbumiškė Giedrė Kaladienė,II-jiteko 
Genovaitei Valaitienei, III-ji Saldukai- 
tei. Žinoma, smagiausia buvo matyti 
sugrįžusį iš Lietuvos (po dvejų. metų) 
Kają Starinską su žmona Jovita. Pasa
kytos sveikinimo kalbos, įteiktos 
puokštės gėlių ir sudainuota „Ilgiausių 
metų“ jauniesiems.

Tą popietę buvo renkamos aukos 
Marijampolės vaikų namams. 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 22 1995.6.5. psl.4

žmones“, kurie visi yra ar tai zanavykai, 
ar dzūkai, ar aukštaičiai ar žemaičiai ir 
mieliau renkasi į glaudesnius ratelius.

Į Zanavykų draugiją piiimami visi. 
Tai paaiškėjo popietės metu aukštaičiui- 
rokiškėnui dr. Alfonsui Viliūnui užklau
sus, ar jis irgi turi teisę pildyti anketą. Jį 
pažadėta priimti net garbės nariu. Žo
džiu, zanavyku nebūtina gimti, juo gali
ma tapti. Ir ne bet kur, o Sidnėjuje.

Zanavykų draugija pirmą kartą susir
inko pernai spaliomėnesį. ,bettikpraeitą 
sekmadienį jos pirmininku išrinktas An
tanas Kramilius (padejavęs, kad ir taip 
turi devynis amatus, bet sutikęs pareigų 
imtis, nes badas dar negręsiąs), vice
pirmininke tapo Martiną Reisgienė, val

dybos nare kultūros reikalams Gražina 
Zigaitytė-Hurba (ji, tiesa,'gimusi 
Sydnėjuje,betjos tėvai iš Gelgaudiškio).

Zanavykų popietės metu išklausyta 
Martinos Reisgienės paskaita (ją rasite 
kitame „MP‘ numeryje) apie Zanavyki- 
ją, su regionu susijusius garsiuosius Li
etuvos žmones. Pasitarta dėl tolimesnės 
veiklos, padainuota zanavykų dainų, 
prieš tai užvalgius zanavykiškų pa
tiekalų.

Zanavykų subuvimą iš kampo, stebėjo 
dvi porcelianinės zanavykės ir vienas 
zanavykas, apsirengę Martinos ranko
mis išaustais rūbais; parodėlę dar papil
dė Maitinos tautinės juostos, dvitomis 
„Zanavykija“, kiti spaudiniai.

Zanavykai Sydnėjaus lietuvių gyveni
mą savo kultūrinėmis popietėmis žada 
gyvinti nerečiau kaip du kartus per me
tus. Jūs, malonūs skaitytojai, taip pat 
laukiami. Nario mokesčio nutarta kol 
kas neimti.

Kita Kaltušytė

* Balandžio 30 dieną „Židinys“ organ
izavo iškylą. Šį kartą važiavome net 
dviem autobusais grybauti. Lietus 
nesutrukdė norintiems rasti grybų, o tie, 
kurie nepanoro sušlapti, galėjo 
pasikalbėti, padainuoti.

* Motinos dienos minėjimas Geelonge 
įvyko gegužės 7 d. Į Lietuvių namus 
susirinkusioms moterims buvo priseg
tos gėlių puokštelės. Minėjimą pradėjo 
bendruomenės vicepirmininkė Stasė 
Lipšienė, pasveikindama susirinkusius 
ir visas Motinas. Paskaitą skaitė Edita 
Ratajczak Motinos dienos paskaitas ji 
ruošia jau kelinti metai iš eilės ir atrodo, 
ką gali nauja pasakyti, iškyrus padėkos 
ir pagarbos žodžius Motinai. Tačiau Ed
ita ir vėl surado naujų atspalvių. Ji baigė 
šiais poeto Eduardo Mieželaičio žodžiais:

Nuotraukoje Samantha ir Danielius 
Siutz, kurie sumainė aukso žiedus 
gegužės 13 d. šv. Jonokatalikųbažnyčioje 
Campbeltowne. Vestuvių apeigas atliko 
kun. Dowdell.

Tai buvo tikrai Jungtinių tautų 
vestuvės.

Daniel mama yra lietuvė Edda Ky
mantaitė - gerai žinomos „Sutartinės“ 
dainininkė, o jo tėvas Leopold - austras. 
Samantha - lenkų kilmės, jos tėvai Ber
nard ir Francis Checko. Abudu jaunuo
liai yra gimę Australijoje, tai ir pasirinko 
neutralią vietą savo puotai puikioje 
salėje, kuri randasi Campbeltownokata
likų klube. Svečiai buvo įvairių tauty
bių. Matėsi dauglietuviųjaunimo iš spor
to klubo „Kovas“ ir tautinių šokių grupės, 
kurioje gana ilgą laiką šoko Danielius.

J aunieji susipažino Bankstowne esan
čiuose kaimynų lenkų ir lietuvių klu
buose - ten ir prasidėjo jų meilės kelias.

Samantha gražiai atrodė savo 
vestuvinėje aprangoje, taip pat ir jos 
pamergės ir pabroliai, kurie irgi buvo 
dviejų tautybių. Vyriausias pabrolis - 
brolis Garry;

Specialiai atvyko į šias vestuves Da
nieliaus teta Gundė Schutz iš Austrijos, 
Samanthos tetos iš Lenkijos - Krystyna 
Checkoo ir Z. Chlon. Dalyvavo ir vietinės 
močiutės Kymantienė, Sokolov ir Kutą. 
Sveikinimų buvo net iš Prancūzijos ir 
Japonijos.

Motinos dienos proga paskaitą 
skaito Edita Ratajczak

„Tu man tokia atrodai:
Matau padangės vaiskų mėlį, o per

regimų jo dažų fone matau tave, ant 
rankų trapų kūdikėlį, kurį tu kelio 
pažiūrėti jau pakėlei, akis užkrėtus 
mėlynąja svajone. Veide tyli palaima ir
ramybė, dvi kilnios palydovės kiekvienos Irta Valodkienė

Motinos dienos pietus ruošia O. Šrederis, P. gaidukas, L. Bungarda 
(kitų nesimato). Nuotr. I. Valodkienės.

Samantha ir Danielius Siutz.

Puikiai aptarnaujami svečiai linksmi
nosi prie šokių muzikos iki vidurnakčio, 
o gal ir vėliau - linksmi žmonės laiko 
nežiūri. Jaunuoliai medaus mėnesiui 
išskrido į Perthą.

Nuo sporto klubo „Kovo“ geriausių 
linkėjimų ir laimingo gyvenimo.

jErf. Lašailis

moters, kuriai nesvetima kančių kant
rybė; ir ji telaukia, kol trapi gyvybė jai, 
pirmai, pirmą žodį tars. Ji išdidi, nes ji 
dižiuojasi mažuoju didžiosios gyvybės 
grūdeliu, kaip kiekviena didžiuojas imti
na, kuri nebodama pavojų, jį šiam 
pasauliui dovanojo, kaip saulė dovanoju 
šviesą, kai gema jam nauja diena. 0 tas 
ant delno smulkią smiltį kėlė, tas jautė, ir 
kiek sveria planeta; jei moteris pakili 
kūdikėlį, ji laiko visąžemę, ir.todėl ji, tik
tai todėl, tur būt šventa. Kaip Rafaelio 
drobėje, neši vienodai ant rankų grūdą - 
visą žemės svorį, - tokia tu man atro
dai...“

Po paskaitos Irta Valodkienė kreipėsi 
į susirinkusius, kviesdama prisidėti prie 
aukų „Tremtinių namams“, supažindii 
su „Tremtinių fondo“ įvairių dokumentų 
nuorašais. Buvo 'sulinkta $600. Moterų 
draugija paskyrė $500. Aukos bus renka
mos iki birželio 14 dienos. Choro vyrai, 
vadovaujami Gražinos Pranauskienės, 
motinų garbei padainavo kelias dainas 
ir taip pat suruošė pietus. Skanius!
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nr.

iors ir silpna, bet Vilniaus įgula 
9.01.01 Pilies kalne iškėlė lietuvišką 
palvę ir pastatė prie jos sargybą, 
įavąnuplėšė sausio 5 d. Vilnių užėmę i (-u/ c>rc-vC'Cf'

1941 m. sukilimą organizuoti 
| kilo mintis to meto Lietuvos 
I atstovui Berlyne K. Škirpai, ir be 
i jokio nacių suokalbio. Netgi 
! priešingai. Kai K Škirpa įsi- 
| tikino, kad šio plano negalės 
z slaptai įgyvendinti, pradžioje 
| apie tai užsiminė valdžios at- 
: stovams, tačiau jie nerodė dide- 
| lio entuziazmo, o nacinės parti- 
1 jos atstovai arba buvo priešingi, 
Į arba siųsdavo K. Škirpą pas 

aukštesnius partijos atstovus.
Pats aiškiausias įrodymas, kad

101.15 jau buvo susirinkę 3000 
orių. Jie atrodė įvairiai, vieni ge-

khmpėmis. Tik vasario mėn. pradėtas 
ramių aprūpinimas rūbais ir avalyne, 
svetimų valstybių buvo atvykę sam- 
t karininkai, bet jie neilgai tarnavo, 
į pusmetį. JAV lietuvių rūpesčiu

«ištarnavo iki 1920 m. kovo mėn. 
sas iš jų, Itn. S. J. Harris, vasario 
a žuvo malšinant maištaujančius 
šėrikų sukurstytus aviacijos karius, 
p pat iš Anglijos atvyko 21 karinin- 
, vad. gen. Crozier ir pik. Muirhead. 
e, kaip ir amerikiečiai, buvo energin- 
■fckami, bet kalbos problema labai

neturėjo su nacizmu ir tebuvo 
j grynai tik lietuvių tautos noras 
’ atgauti laisvę, rodo dr. von

menės kūrimąsis iki 1921 m. ir 
ieš bolševikus, bermontininkus 
s,yra smulkiai aprašyta pik. Itn. 
rsko ir dr. A. Rukšos trijų tomų 
,e „Kovos dėl Lietuvos 
usomybės 1918-19920 m.“ ir P. 
i Savanorių žygiai“.

i kurią nei vienas Laikinosios 
! vyriausybės narys nesutiko 
| įsijungti! Šis sukilimas atskiru 
’ skyriumi yra plačiai aprašytas 
I knygoje „Terorizuojama ir nai- 
- kinama Lietuva 1938 ■ 1991“.
| Per penkiasdešimt okupacijos 
i metų 1941 metų sukilimo daly- 
| viai buvo gaudomi, tremiami, 
I įkalinami ir kankinami, kaip 
Į nacių bendrininkai. Ir Lietuvai 
| atstačius nepriklausomybę, bu- 
' vę raudonarmiečiai ir dabar 
| gyvena Lietuvoje, gauna Antro- 
z jo pasaulinio karo veteranų 
| pensijas, o 1941 metų sukilimo 
į dalyviai Lietuvos valdžios šiuo 
| atžvilgiu yra visai užmiršti...
1 ,,Kauno laikas“ yra paskelbęs 
I Kauno sukilėlių klubo subor- 
J' dinuoto Kauno centro tarybos 
. pirmininko Damijono Riaukos 
i straipsnį, kurą jis prisiuntė man 
’ su prašymu tą straipsnį perduo- 
| ti išeivijos laikraščių redak- 
’ rijoms. Pateikiu tą straipsnį,

liniukų mokslinimu ir į pirmą laidą 
rašius 124 asmenims, jau 1919 m. 
ęosmėn. 6 d. buvo išleisti 96 ka
riukai, pakelti į „karužos“ laipsnį, 
iau pavadinti tarptautiniu leitenanto 
riu. Antrą laida baigė 224 leitenan- 
o trecią (kurioje buvo ir mano tėvas 

ays Žilinskas - Aut. past.) gruodžio 
ii 1920 m.
Jeikia pastebėti, kad apie 25000 lietu- 
į karių I-jo karo pabaigoje tarnavo 
inėje armijoje. Kiek jų grįžo ir tama- 
lietavos kariuomenėje, nežinom. 
Įsitiek iš kariuomenės kūrimo laikų, 
į) kariuomenė augo, reikia palyginti

■ Ačiū Australijos lietuviams 
____________________________________ ! Skriaudžiami ir šmeižiami 1941 m. sukilėliai 

okiakariuomenė reikalinga!
P ^1 Vfl Į ? ! nėssovietųpropagandos,esąl941

I,m. sukilimas buvęs grynai na
cinės Vokietijos planas panau- 

Minosvaidžių bataliono ir vietinės j doti i^tuvius savo tikslams. Tai 
kariuomenės brigados. Si brigada, įstei- ! tik vienas iš daugelio komunisti- 
gus vėliau tris karines apygardas (jų j nių melų, nieko bendro ne_ 
vadai divizijos vadų teisėmis), buvo ? turinčių su tikrove. 
priskirta apygardų viršininkų žiniai ir ‘ 
nustojo veikti 1923 m. gegužės mėn.

Šalia pėstijos dalinių kariuomenėje dar 
buvo Kavalerijos I-as husarų pulkas, 2- 
as ulonų pulkas, 3-as dragūnų pulkas, I- 
as, II-as, IlI-as ir IV-as artilerijos pulkai. 
Vėliau prisidėjo Priešlėktuvinės apsau
gos rinktinė, karo aviacija, karo tech
nikos dalys, ryšių b-nas, inžinerijos-pio- 
nierių b-nas, geležinkelių kuopa, auto 
rinktinė, šarvuočių rinktinė,karo laivy
nas su laivu „Prezidentas Smetona“, vad. 
kpt. A. Kaškelio ir jūr. Itn. P. Laba- : 
nausko, P.L.P.A. Smetonos karo | 

mokykla, V.D. aukštoji karo mokykla | 194^ sukilim^'nieko bendro 
(generalinio štabo kursai) ir VD ka- | 
rininkų kursai (aukštieji karininkų DLK j 
Vytauto kursai). Į

Sovietų sąjungos Raudonajai armijai j p^ntelno 'Lietuos ''1941m. rug- 
okupuojant Lietuvą 1940 m. ir perimant ? pjū&io 5 d Lietuvos laikinosios 
Lietuvos kariuomenę, joje buvo apie t gausybės panarinimas ir jos 
22600 karių (karininkų-1600, kareivių = pakvietimas dalyvauti jo orga- 
ir puskarininkių - 21000), plius karo | nizuojamoj Tarėjų taryboje, į 
aviacijoj - karininkų 150, kareivių ir-j - - - • - •• ■
puskarininkių 1400, viso 1550, taigi iš 
viso apie 24000-25000. Dar buvo ir apie 
500 civilių tarnautojų.

Lietuvos šaulių s-ga tuo metu susidėjo 
iš apie 66000 narių, daugiausia 
pėstininkų, tačiau buvo ir dviratininkų, 
motociklistų, raitelių ir jūrų šaulių vie
netų. Šauliai buvo ginkluoti lengvais 
ginklais, daugelis juos laikė namuose. 
Jos šūkis „Nepriklausomai Lietuvai“ aiš
kiai nusakė jos tikslus: visuomeninis 
karinis parengimas ir valstybės gyveni
mo ugdymas. Kariniai dalykai buvo 
mokomi laisvu nuo tarnybos laiku. In
struktoriai ir daugumoje būrių, kuopų 
vadai buvo atsargos karininkai. LŠS prik
lausė KAM. Ją sudarė 22 rinktinės (pa
gal administracinių sričių skaičių), ap
skrities karo komendantas (dažniausia 
pulkininkas Itn.) sykiu buvo ir rinktinės 
vadas. Vadovavo paskutinis vadas pik. 
P. Saladžius, kalintas 1940-41, vėliau 
pasitraukęs į Vakarus, mirė JAV 1965m. 
Didelę dalį LŠS sudarė tarnavę 
kariuomenėje atsarginiai. Paskutinėuni- 
forma beveik nesiskyrė nuo kariškos., j kuriame 1941 m. sukilimo da- 
Reikalui esant, LŠS eidavo į pagalbą : lyVįaį dėkoja Australijos lietu- 
policijai, gaisro, potvynio ir kt. atvejais. | vių bendruomenei už jiems

Visa Lietuvos teritorija 1936-39 m. j suteiktą pašalpą ir sumini vi- 
buvo suskirstyta į 3 apygardas su apyg- | sasjų jajtįiamas nuoskaudas. 
ardų vadais, divizijos generolais ir jų j / j Kedys
štabais, tolygu 3-ms divizijoms po tris | 

pėstininkų pulkus, 1-2 artilerijos pulkus 
(viso 4 pulkai) ir po vieną kavalerijos 
pulką.

I-a pėst. divizija su štabu Panevėžyje, 
nuo 1939 m. spalio mėn. pabaigos - Vil
niuje. Vadas div. gen. Pundzevičius. Il-a 
pėst. divizija su štabu Kaune Šančiuose, 
vadas div. gen. E. Adamkavičius. IlI-a 
pėst divizija su štabu Šiauliuose, vadas 
div. gen. M. Rėklaitis. Su papildomais j palaužti, bet nuo Sibiro tremties, 
inžinerijos, ryšių, ginklavimo, šarvuočių, Į'Persekiojimų, kalėj'imų ir sovieti- 
auto, cheminės, sanitarijos, intendan- j n’ū lagerių kančių. Tačiau jie 
turns, veterinarijos, transporto, metere- ! neaimanuoja bejėgiškai, neverkia, 
ologijos, lauko pašto, gaisrininkų ir kt. į bet tariasi> kaiP ^sti toliau Pradet£» 
daliniais - darb3 kovoje už Lietuvos nepri-

IV-a divizija buvo pradėta steigti. į klausomybę.
! Jie visi 1941 - ųjų birželio 22 - 25 d. 

Tęsinys sekančiame numeryje, j sukilėliai.

Į šį susirinkimą - pokalbį at
vykusiųjų tarpe yra atvykęs ir Jo
nas Januševičius, taip pat sukilėlis. 
Jam dabar devyniasdešimt metų, 
gimęs 1905 metais. Visą savo amžių 
iki pat išėjimo į pensiją jis išdirbo 
Kauno ryšių mazge. Net ir sukilimo 
metu, tai yra 1941 - ųjų birželio 22 - 
25 dienomis jisai organizavo ir at
statė sovietų armijos pažeistus 
telefono ryšius tarp sukilimo pa
dalinių. Taip pat dalyvavo Šančiuose 
(Kaune) „Metalo“ ir „Nemuno“ 
būriuose kaip kovotojas ir kaip 
telefonistas.

Ir karo audrai praūžus pro Kauną, 
sukilėlis Jonas Januševičius toliau 
tęsė darbą Kauno telefono stoties 
darbuotoju, o kartu ir po karo buvo 
partizanų eilėse iki pat 1950 - ųjų 
metų ryšininku Palemone „Žvirblio“ 
(slapyvardis) būryje. Daugel sun
kumų patyrė sukilėlis - partizanas 
Jonas Januševičius. Šiandien jis ta
po vienišas, šių metų sausyje mirė 
jo žmona. 1946 - jų metų birželio 
mėnesyje trisdešimt dienų jisai 
išgulėjo NKGB rūsyje antcementinių 
grindų tardomas, mušamas, spar
domas, bet nieko neišdavė, viską 
iškentėjo pats savyje. Įsigijo ne
pagydomą „išijų“, negali nei dorai 
gulėti, nei sėdėti, susilpnėjo klausa. 
Tačiau sukilėlis - partizanas Jonas 
Januševičius niekada iš nieko 
neprašė malonės, nei pašalpos. Jo
kios papildomos pensijos jis negavo 
niekada ir dabar negauna.

Didžioji dalis čia susirinkusių 
sukilėlių praėjo tą patį arba pana
šų kankinimą, tremties, kalėjimų 
kelią, bet visada paliko tvirti 
nepriklausomos Lietuvos idealams. 
Jie neaimanuoja, neunkščia, nesi
skundžia niekam. Jie neprašo iš 
nieko jokio pasigailėjimo, tik kalba 
ir tariasi, kokie dabar netobuli 
įstatymai, ar specialiai kai kurie 
valdžios „vyrai“ nenori išgirsti 
sukilėlių balso. Mes čia visi šian
dien susirinkę sukilėliai klausiame 
-eimo ir valdžios vyrų: kodėl dabar 
ignoruojami, neprisimenami 1941 - 
ųjų metų sukilėliai?!

Šiandien jie negauna jokių pa
pildomų lengvatų, nei pensijų. Argi 
sukilėliai nėra savanoriams pri
lyginami, argi jie blogesni už taip 
vadinamus „tėvynės karo vete
ranus“?!..

Sukilėliai yra tvirti valioje, teisūs 
savo poelgiuose ir net savęs šian
dien klausia: ar moralu būtų pra
šyti iš Lietuvos valdžios papildomos 
pensijos pagal bolševikų - sovietų 
reabilitacinius „popierius“, jeigu 
sukilėlis kovojo prieš sovietinius 
okupantus, ėjo ne už pinigus į ataką, 
bet už NEPRIKLAUSOMYBĘ!.. Kaip 
čia atrodytų prašyti, kad kas duo
tų tą „reabilitaciją“?! Man atrodo, 
kad kaip seimo, taip ir valdžios į,vy
rai“ privalo pamatyti, pastebėti 
sukilėlius ir susirūpinti jų statuso 
įteisinimu. Gana apsimetinėti 
užimtumu ūkiniais klausimais bei 
procedūrinėmis „minutėmis“ seimo 
posėdžiuose, laikas nepamiršti 
principinių Lietuvos kovotojų kaip 
moralinių, materialinių bei teisinių 
klausimų! Nukelta į 7 psl.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 22 1995.6.5. psl.5

W9.01.16 buvo 3000 karių, gi lap
os mėn. 1919 m. - 25000 (iš kurių

iries kokias karines pajėgas turėjo 
reti ir nugalėti, palyginkime: Lietuvo- 

reikė 3 bolševikų divizijos ir 15 pulkų, 
"tavoje ir Latvijoje buvo apie 40000 
aečių bermontininkų, vad. gen. Ava- 
-Bermont, ir rusų-bolševikų - apie

lepriklausomybės kovose žuvo karių, 
ibų ir partizanų 1449, su mirusiais 
o ligų ir epidemijų viso 4256. Sužeisti: 
i karininkai, 2438 kareiviai ir 146 
ttir partizanai. Karo invalidais liko 
(karininkai bei kareiviai. Už nar
šą Nepriklausomybės kovose buvo 
dovanoti 235 karininkai Vyčio 
pans ordinu (tarp jų ir mano tėvas - 
t)ir 1113 kareiviai, puskarininkiai ir 
Sos Vyčio kryžiumi. Iš šių 20 ka
likų, 48 kareiviai ir 2 šauliai žuvo 
rase.
Lietuvos, kariuomenė vykstant 
riklausomybės kovoms buvo sudėta 
13 pėstininkų pulkų, gudų pulko.

jkw pulko, 2 pasienio pulkų, I-mo 
Išninku Žemaičių bataliono, Atsk. 
■i bataliono, II-o atskiro bataliono, 
■ atsargos bataliono, Gudų atskiros

* * *
| Šaltą pavasario popietę į Lietuvos 

ž politinių kalinių ir tremtinių sąjun- 
I gos Kauno skyriaus būstinę susi- 

| rinko būrelis pagyvenusių vyrų. Jie 
! turi apie ką pasikalbėti, pasitarti, 
| pabėdavoti. Daugelis iš jų nesigiria- 
’ sveikata, sunkiai vaikštantys, ligų 
| palaužti. Ne nuo metų naštos jie
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gSPORTAS NUOTAIKOS PASAULIO 
EHETUVHJ CENTRE

Jurgis Jnuušuitis

Žiemos sporto šventė
Šiais metais žiemos sporto šventę Aus- gauti platesnių informacijų, kreipiasi pas 

talijoje rengia Sydnėjaus sporto klubas D (Jumbo) telefonu (02)
„Kovas . Ji įvyks rugsėjo 9 dieną Pensh- ygg ggyg 
er Blue vietovėje. Norintieji dalyvauti ir

Prasideda ..Kovo" jaunučių treniruotės
Neseniai Sydnėjaus Lietuvių klubo 

valdyba turėjo posėdį su „Kovo“ valdyba 
ir nutarė padalyti šių abiejų klubų susi
jungimą, įtraukiantį ir visus koviečius į 
Sydnėjaus klubo eiles. Nutarta lietuvių 
klube pradėti mokinti ir treniruoti 
Sydnėjaus jaunučius, nuo 8 iki 14 metų 
amžiaus. Lietuvių klubas nuperka kil
nojamąją krepšinio lentą, kurios lankas 
galės būti pakeliamas aukščiau ir žemi
au. Ši krepšinio įranga kainuos 500 dol
erių ir bus pastatyta viršutinėje salėje, 
kur vyks ir vaikų pirmosios treniruotės.

Remi:* sportininkus
Buvęs I-sios tautinės olimpiados 1938 

m. Lietuvoje dalyvis dantų gydytojas 
Kostas Bagdonas (Bagdonavičius), 
atstovavęs Joniškio tuo laiku 
iškiliąją gimnaziją krepšinyje, o vėliau 
ir Lietuvos jaunių krepšinio rinktinės 
dalyvis ir Australijoje žinomas stalo 
tenisininkas ir dabar „Kovo“ golfinin- 
kas, kartu su šeima’ važiuoja į Lietuvą. 
Ten dalyvaus V-se PLS žaidynėse ir kar
tu su kitais Tautinės olimpiados daly
viais bus - uždarymo metu - Kaune 
pagerbtas. Sportininkų kelionės išlaid
oms jis paaukojo 50 dol..

SPORTO NAUJ NOS
“Davis Cup“ varžybos Lietuvoj
Lietuvos teniso žaidėjai pirmą kartą 

pradėjo žaisti žinomose pasaulio „Davis 
Cup“ varžybose. Jos, prieš Liuksembur
go rinktinę įvyko Šiauliuose. Lietuvai 
atstovavo Lietuvos meisteris R Muraš- 
ka, kuris buvo vienas iškovojęs tašką. 
Antruoju žaidė G. Mažonas. Rungtynės 
baigėsi 3:1 svečių naudai.

Remia olimpiečius
Lietuvos olimpinis komitetas pasirašė 

sutartį iki 200-jų metų su Amerikos far
macijos „Upjohn“ kompanija. Ji pasiža

SYDNĖJAUS SKAUTŲ ŽIDINIO 
SUEIGA

Sydnėjaus Skautų Židinio metinė suei
ga įvyko gegužės 28 d. Lietuvių namu
ose, Bankstowne.

Susirinkusius brolius-seses pasveiki
no židinio tėvūnas s. Teodoras Rotcas, 
pakviesdamas sueigos dalyvius tylos 
minute pagerbti mirusius narius.

Pranešęs, kad sueigoje nedalyvaus 
Židinio kanclerė v. s. Marina Cox, nes 
esanti išvykusi į JAV ir ten susirgusi, 
sekretoriauti pakvietė v. s. B. Žalį.

Tėvūnas padarė ilgesnį pranešimą apie 
esamą padėtį, Židinyje, kviesdamas pas
varstyti ar verta tęsti tolimesnę Židinio 
veiklą. Sekusiose diskusijose išaiškėjo, 
kad židiniečiai tokios veiklos pageidau
ja, be to Židinio egzistavimas sudarąs 

„Mūsų Pastogė“ Nr. 221995.65. psL6

Tai sutaupys „Kovui“ šimtus dolerių už 
salės nuomas. Vaikų treniruotės prasidės 
3.6.95 (šeštadienį) nuo 1.30 iki 3.00 po 
pietų. Vaikų treneriai bus Petras 
Andriejūnas ir Gražina Newman. 
Vaikams neturintiems transporto, ko- 
viečių jis bus parūpintas. Teirautis tele
fonu 680 3389, P. Andriejūnas.

„Kovo“ valdyba kviečia visus tėvus, 
turinčius šio amžiaus vaikų, atvežtijuos 
į lietuviškas krepšinio vaikų treniruotes 
Bankstown Lithuanian Club 16-18 East 
Terrace, Bankstown.

Skautų ir jaunimo didelis draugas V. 
Vaitkus paaukojo 20 dol., sportininkų 
niekad nepamirštantis J. Grybas paau
kojo važiuojantiems į Lietuvą 20 dol.

„Kovo“ sportininkams paremti 
Sydnėjaus „Talka“ paaukojo 2000 dol
erių. Sydnėjaus lietuvių klubas 1500 dol. 
buvęs mūsų teniso čempionas R. Lėveris 
su žmona 200 dol. ir veteranas, vienas iš 
pirmųjų iškiliųjų koviečių krepšininkų 
R Genys (Bodžis) paaukojo 100 dol., taip 
pat P. ir B. Žaliai paaukojolOO dolerių, o 
Gedas Antanėlis - 20 dol.

Paruošė A. Laukaitis

l

dėjo Lietuvos olimpinėms rinktinėms 
nemokamai teikti savo gamybos vitami
nus, vaistus ir kitus medikamentus ir 
nuo Lietuvoje parduodamų savo prekių 
Olimpiniam komitetui skirti 0,02 
amerikoniško dolerio. Už šias paslaugas 
ant jų parduodamų produktų bus nau
dojamas 'oficialus LTOK-to ženklas.

Pinigai per sportą
Ne vien tik mūsų garsieji krepšininkai 

kaip Sabonis, Marčiulionis, futbolinin
kas Ivanauskas ir kiti per sportą 
užsidirba net ir milijonus. Amerikoje 

moralinę atramą ir jaunesniems bro- 
liams-sesėms. Tuo klausimu pasisak 
visa eilė Židinio narių: ps. V. Šliogeris, v. 
s. B. Žalys, j. v. s fil. V. Vaitkus, v. s. J. 
Zinkus, ps. fil. E. Jonaitienė, s. A. 
Dudaitis, ps. L. Veteikienė, v. s. dr. A 
Mauragis ir kt.

Perrenkant vadovybę, naujuoju Židi
nio tėvūnu išrinktas j. v. s. fil. V. Vaitkus, 
kanclere - židinietė Margarita Ka
valiauskienė.

Buvo apsvarstyti ir kiti Židinio reika
lai - 40-mečio minėjimas (1996 m.), pa
rama „Tremtinių namams“, „Tėvynės 
židinio“ leidimas ir 11

Sueiga užbaigta sesių atneštais pyra
gais ir kavute.

B.Ž.

Be abejo, ir mieli Australijos lietuviai 
yra girdėję įvairių nuomonių apie Pa
saulio lietuvių centrą, esantį Čikagos 
priemiestyje Lemon te. Vardas kai kam 
nepatinka. Net pasigirsta ir kritinių 
pasisakymų.

Man teko Čikagoje išgyventi beveik 
trisdešimt penkeris metus. Teko daly
vauti visokeriopos veiklos judėjime ir 
gerai menu, kai prieš keletą metų iškilo 
minits Čikagos priemiestyje įkurti nau
ją lietuvių centrą, nes Čikagos gražųjį 
Jaunimo centrą supa kitos rasės žmonės. 
Atsirado jaunų entuziastų, jie surado 
prie Lemento buv. seminarijos rūmus ir 
pasiryžo juos nupirkti ir čia įkurti 
naują lieuvių centrą, nes šioje apylinkėje 
jau keletą metų kuriasi jaunos, viduri
niosios kartos šeimos, profesionalai, o 
pastaruoju metu gūžteles apylinkėje su
kasi ir poilsiu išėję. Sumanyta, padary
ta. Prie šios iniciatyvos ranką bus pridėjęs 
energingas visuomenininkas, didysis 
bendruomenininkas Bronius Nainys.

Jauni žmonės nemėgsta, atrodo, dide
lių ir ilgų diskusijų, posėdžių, bet imasi 
konkrečių darbų. Taip nutiko ir su Pa
saulio lietuvių centro įkūrimu, jo įsigi
jimu, jo tvarkymu.

Pastatai didingi, erdvūs, daugpatalpų, 
daug salių įvairiems reikalams ir dar 
graži koplyčia, kuri dabar pavadinta 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio vardu, 
aptarnauja šios plačios apylinkės lietu
vius. Sekmadieniais vyksta dvejos 
pamaldos, čia atliekamos jungtuvės, 
laidotuvės, krikštynos. Misįjai vadovau
ja jaunas jėzuitas A. Paliokas.

šiuo metu irgi turtingas yra ledo ritulio 
žaidėjas Darius Kasperaitis, žaidžiantis 
New Yorke, nors dabar dėl kelio raiščio 
trūkio atostogaujantis. Jis yra kilimo iš 
Elektrėnų, kur irpradėjožaistiledo ritulį, 
nors vėliau iškilojau Sovietų sąjungoje. 
Tėvai ir dabar gyvena Elektrėnuose - jis 
šeimininkauja namuose, o mama verčia
si prekyba. Malonu ir man buvo su jais 
susipažinti, ypač, kad tėvas anksčiau 
buvo geras sportininkas. Darius aikštėje 
yra labai agresyvus, nors ir gyvenime 
apie jį buvo labai plačiai aprašyta. Jis 
yra vedęs labai gražią žmoną Iriną iš 
Maskvos, buvusią madų manekenę, su 
kuria apsivedė Amerikoj. Dariaus da
bartinė sutartis yra 450 tūkstančių dole
rių. Jiems gyvenimas Amerikoj kainuo
ja apie 8000 dolerių mėnesiui, turi jie 
japonę tarnaitę, kuriai už valandą moka 
po lOdolerių. Jieturiketuriųmiegamųjų 
namą, už kurį sumokėjo apie pusę mili
jono dolerių. Žada ateity pirkti ir žvejy
bos laivą. Abiems Kasperaičiams Ameri
ka labai patinka ir jie mano, kad Ameri
kai dar niekas negali prilygti.

Buriuotojas laimi Prancūzijoj
Tulono mieste vyko tarptautinės JLa- 

ser-Radnal“ klasės regatų pirmenybės, 
kuriose dalyvavo 103 buriuotojai. 
Pirmąją vietą laimėjo kaunietis R. 
Šiugždinis, sėkmingai laimėjimus 
pasiekęs visuose aštuoniuose plauki
muose. Jaunis L. Grabnidds gavo 4-tą 
vietą, o moterų grupėje J. Maleckaitė 
gavo 5-tą ir A Kalanavičiūtė - 13-tą.

Paruošė 1. laukaitis

Tad kokia PLC ateitis? Kada tik tenž 
lankytis Čikagoje, visuomet aplankau 
PLC, susitinku su visuomenininkais,; 
centro administratoriais.

PLC pastatas gerokai pasikeitė vid 
je. Jau suremontuotos salės, įrengta 
tuanistinė mokykla ir vaikų darže! 
Pertvarkyti kambariai ir įrengti kpm 
miniumai, kiniuose jau gyvena kėlioji 
šeimų. Erdvios salės sportui, posėdžiai 
pokyliams,' koncertams. Gražūs bald 
Įrengtas muziejus, meno galerijos® 
vieną trečiadienį jaunųjų Lieponiųdė! 
vyksta bingo žaidimai nešantys pelui 
paramą PLC išlaikymui.

Čia gražiai įsikūrusi Pasaulio lietu 
bendruomenės valdyba, Lietuvių fond 
„Pasaulio lietuvis“ ir kitos organizacį 
Kiekvieną savaitgalį čia vyskta įvairi 
si renginiai - minėjimai, koncertai ir 
pamaldų pabendravimai prie ska 
pietų. Ir šį kartą viešint Čikagoje ti 
pabuvoti net trijuose renginiuose, vyi 
siuose PLC.

Prieš Atvelykį čia buvo suruoštas V( 
kų stalas. Žmonių 300. Pačių moterą 
ruošti nuostabiai įvairūs valgiai. Vi 
atliko PLC renginių komiteto motei) 

komitetui vadovauja darbščioji BronėN 
nienė. Žinoma, talkininkių didelis būr 
Trumpa meninė programa, gera pah 
dravimo ir Velykų švenčių nuotaika.

Po Dainavos šventės, PLC turėjo 
progos pasigėrėti Čikagos meno ame 
blio „Grandis“ renginiu, kuriame p 
gramą atliko net 70 šokėjų - nuo pa 
mažųjų iki studentų. O kiek dar grąže 
jaunimo, kiek entuziazmo. Ansaml 
įkūrėja S. Mieliauskienė gali didžius 
savo laimėjimais. Po programos - šau 
vakarienė, šokiai, pabendravimas, fc 
nuoširdus, džiuginantis, kad esame! 
kūrybingi ir gyvi.

Gegužės 7 dieną vėl teko skubėt 
PLC. Dalyvavome pamaldose, o po ją 
tižiojoje puošnioje salėje vyko beturiu 
spublikonų Illinois lygos metinis rengto

Jo metu, kaip įprasta, pagerta 
žymės veikėjai arorganizacijos. Šiųrtu 
renginyje respublikonai išrinko žymi; 
ju asmeniu lietuvių operos solistą ,j 
taus masto visuomenininką, Lieta 
fondo valdybos pirmininką Stasi Baą 
organizaciją, daug padedančią Lieta 
Lithuanian Mercy Lift.

Apie Lith. Mercy Lift nupelnus kalb 
JAV LB krašto valsybos pirmininkė! 
gina Narušienė, o Stasį Barą prist 
Standart banko viceprezidentė R 
Juškienė.

Gražų padėkos žodį tarė Stasys Bar 
pažymėdamas, kad jo gyvenimo tiks 
ir buvo su meile dirbti organizacijos 
padėti Lietuvai. Respublikonų lygai: 
dovauja A Milūnas ir kiti. O reng 
ruošiant darbavosi Regina ir Vlaė 
Andrįjauskai, Maria ir Vacys Donski 

Respublikonų visa valdyba. Renginys: 
vaišėmis, gera nuotaika, o taip p 
galėjome pastebėti lietuvių aktyvų da 
vavimą ir politiniame gyvenime.

Grįžtant prie PLC reikšmės, ten! 
pažymėti, kad toks centras ilgai tanu 
Čikagos ir priemiesčių lietuviams. 0 
pavadinimas - Pasaulio lietuvių cento 
- neturėtų erzinti tėvynainių, nes £ 
vyksta tikrai didelė ir reikšminga lieti 
viškoji veikla.
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A. f A. Gražinai KOVALSKIENEI 
mirus, jos sesutei Pajautai, dukrai Guodai, žentui Jur
giui, sūnui Jurui ir jų visų šeimoms ir artimiesiems 

mano gili užuojauta. Liūdžiu drauge.
Ona Baužienė,

MfSIJM IR ISIIM I
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai!
Dieną į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

Mirė prelatas P. Jatulis
Mielai ilgametei S.L.M.S.G.D-jos valdybos narei ir bendradarbei

A. f A. Stasei MAKlWlENEI
mirus, maloniai prisimindama, mano nuoširdi užuojauta vyrui 

Juozui ir visiems artimiesiems. Tegul ilsisi Ramybėje.

Ona Baužienė, B.E.M.

Ilgamečiam „Dainos“ choristui
A. f A. Povilui LAURINAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškia žmonai Adelei, sūnui Algiui ir 
šeimai

Sydnėįaus .Jiainm‘' choras

Mūsų mylimai mamai
A. f A. Gražinai KOVAISKBENEI

mirus,
visiems, kurie dalyvavo laidotuvių apeigose, išreiškė 
užuojautą raštu ar žodžiu, siuntė gėles ar aukojo lietu
viškai spaudai, nuoširdžiai dėkojame.
Jūsų parama tame sunkiame laike mums labai padėjo.

Guoda Bliokienė
Algis, Juras Kovalskiai 

ir šeimos

kriaudžiami ir šmeižiami 1941 m. sukilėliai
Atkelta iš 5 psl.
Štai čia šiandien susirinkusiems 
diems sukilėliams (9-iems iš Kūno 
6-iems iš Vilniaus) bus išmokamos 
šalpos, kurias prisiuntė Australi- 
įegyrenantys lietuviai. Tai pirmas 
rejis.kaiLIETUVOSTREMTINIŲ 
[POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUN- 
OS rūpesčio dėka apie sunkią ma
ldinę sukilėlių būtį atsiliepė 
denyje gyvenantieji lietuviai. Ačiū 
ISTRALIJOS LIETUVIAMS, ačiū 
PKS socialinių reikalų skyriui ir 
neniškai ačiū .ponui ANTANUI 
KšAI! Tai garbė ir padėka visiems 
senio lietuviams, kurie materia- 
i remia tremtinius, politinius ka- moralinę žalą daro ir tuomi uždeda 
jus ir sukilėlius. Jie nedaro 
ankos kovotojų tarpe už Lietuvos 
iriklausomybę, kas didesnis pa
tas, bet pastebi seną, suvargusį, 
Kdusį žmogų. Bet ar tą galima 
sakyti apie dabartinio seimo ir 
džios atstovus?
ie daro kažkokią atranką (jiems 
vieniems suprantamą), pakalba, 
[gerai, kad kovojote už laisvę ir 
priklausomybę, bet, kad tie kovo
si šiandieninėse sąlygose yra la
nd suvargę, tai to nemato, ar 
nori matyti. Mums sukilėliams 
odien reikalingos ne vien kalbos, 
[įstatymas tam ir materialinė pa
na.
ffiaugdamiesi šiandieniniame 
albyje susirinkę sukilėliai išreiš- 
dar vieną susirūpinimą. Mes, 
1-jų metų birželio 22-25d. 
ėliai sakome:
nes, sukilėliai, nedalyvavome

jokiose žmonių naikinimo akcijose ir 
nesame davęjokiųįgaliojimųniekam, 
tai yra nei seimo, nei vyriausybės 
nariams, kad šie atsiprašinėtų kitos 
tautos už tai, ko mes nedarėme! Gėda 
„atšiprašinėtojams“ kalbėti visos lie
tuvių tautos vardu be suteikto įgalio
jimo. Kiek kartų pasikeitė po 1941- 
1944 metų karų, kada kas tai žudė 
kitataučius, kiek po to gimė jaunų 
žmonių, o štai, matote, už visus dar 
tuo laiku negimusius ir jokiu būdu 
nedalyvavusius jokiose žudynėse, 
atskiri, taip tariamieji „tautavedžiai“ 
atsiprašinėja!! Ar jie supranta, kokią

Balandžio 24-sios, pirmadienio, rytą 
Bądfiursthofene (Vokietija) staiga mirė 
prelatas Paulius Jatulis. Jis gimė Lietu
voje, Vabalninke, 1912 metais. Baigęs 
kunigų seminariją, darprieš karą Lietu
voje buvo įšventintas kunigu. Mokslus 
tęsė Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitete.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 
atsidūręs Vakaruose, kunigas P. Jatulis 
dirbo lietuvių išeivių sielovadoje. Poka- 
riometaisRomos Grigaliaus universitete 
įsigijo teologijos daktaro laipsnį, o 
popiežiškajame Švento Rašto institute - 
licenciato laipsnį. Nuo 1954 metų darba
vosi tarp Australijos lietuvių. Prieš 
dvidešimt metų grįžęs į Romą, tyrinėjo 
Lietuvos Bažnyčios istoriją, rašė lietu
vių spaudoje, kurį laiką buvo ir Vatikano 
radijo lietuvių redakcijos bendradarbiu. 
Pastaruosius keletą metų talkino Bad- 
fiursthofene gyvenančiam Europos lie
tu viųišeiviųvyskupui Antanui Deksniui.

Prelato P. Jatulio laidotuvės įvyko 
balandžio 27 dieną Bądfiursthofene.

VK

ELENA PETRA VIČIENĖ '

Kam žiedeliai taip geltoni?
Kam geltona citrina?
Jei pamėlus mano ašara...

Paukščiai į medžius suskrido, 
Jau čia pat naktis - 
Apkabins vėl liūdesys...

Gęsta, gęsta rudens diena
Jau vėlu,
Springsta ašarom šiandieną

be savų.
Negailestingasmirties angelas vėl aplankė 

mus. Balandžio 6 diena - skaudi Tasmani
jos lietuviams, netekus visų mylimos ir ger
biamos Elenos Bogušytės-Petravičienės.

Elena atvyko j Australiją 1972 m., ištekėjo 
ir apsigyveno Launceston. Po staigios myli
mo vyro Kazimiero mirties, jos gyvenimas 
tapo pilkas ir bereikšmis. Gal tai ir atsiliepė 
jos sveikatai - 1983 m. ją ištiko insultas 
(kraujo išsiliejimas j smegenis). Nuo tos 
dienos ji jau niekada nebegalėjo nei kalbėti, 
nei rašyti, nei skaityti. Vienintelis jos komu
nikacijos žodis „Na“ buvo viskas, ką ji galėjo 
ištarti, bendraudama su žmonėmis. Tačiau 
nepasidavė likimui, nors ir be galo sunku 
buvo gyventi vienai savo name. Užsispyrimo 
ir noro gyventi dėka padedant draugams, 
gydytojams ir valstybės institucijoms, o 
labiausiai švelniai ir rūpestingai prižiūrima 
artimiausio draugo Prano Laurinaičio, Ele
na ilgai irsunkiai kovojo su ligos skaudžiomis 
pasekmėmis

E. Petravičienė buvo neeilinė asmenybė. 
Menas, muzika, literatūra ją traukė, viliojo. 
Ji skambino gitara, nuostabiai dainavo, tapė 
peizažus, grojo lūpine armonikėle. Ji parašė 
daugybę eilėraščių, poemų perpintų vaiz
dais ir prisiminimais iš Lietuvos, kurios ji 
taip ilgėjosi. Net ir sirgdama Elena prašvies-

kaltę visai niekuo nekaltiems 
žmonėms?!

Negana to. Tokie ir panašūs 
„tautovedžiai“ - atsiprašinėja, 
begėdiškai glėbesčiuojasi su Lietu
vių tautos atskalūnais, kurie nepa
sitenkinę tuomi, kad dergia savo tau
tą pasitraukimu iš savo tautiečių tar
po, bet pasistengia ir čia tėvynėje 
Lietuvoje gauti „šuns kaukimo“ 
tribūną per Lietuvos televiziją.

Mes, sukilėliai, reikalaujame, kad 
tie „atsiprašinėtoj ai“ pirmų pirmiau
sia atsiprašytų savo brolių, seserų, 
tėvų, senelių, mažamečių vaikų ir 
net Sibire gimusių, už jų tremtį į 
Sibirą,už jųkančias, už plėšikavimus 
ištremtųjų ir įkalintųjų namuose, už 
kalinimus žiauriausiomis sąlygomis 
ir, kad jie melstųsi už tų vėles, 
kurių kaulai dar tebėra Sibiro indavo savo gyvenimą lūpine armonikėle 
platybėse!.. išgauta melodįja„Ant kalno karklai siūbavo“,

(trumpinta) ją mėg0 atUkti “ atŠMems jos aplankyti.

* * *
Gęsta rudens diena vakaruos, 
Maudos mintys liūdesyje... 
Kas dabar mane paguos?

1981.06.17

Elenabuvo gera žmona, linksma kaimynė, 
puiki tautietė, o man - mano Mokytoja. 
Lietuvoje būdama mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja, ji dar dėstė gamtos mokslą, 
mokė branginti visa kas gyva pasaulyje, o 
labiausia - mylėti ir gerbti žmogų. Man ir 
dabar ausyse skamba jos žodžiai pamokos 
metu, kurių ji, deja, negalėjo pakartoti 
paskutinius vienuolikasavogyvenimometų.

■ Nežinau nė ką pasakyti išėjusiai mokyto
jai Elenai - sudie ar iki pasimatymo, tik 
žinau, kad jos paskleista šviesa įstrigo 
daugelio žmonių širdyse ir šviečia tiems, ku
riuos ji auklėjo daugelį metų mokytojauda
ma Lietuvoje ir tiems, su kuriais ji dvidešimt 
dvejis metus dalinosi vargais ir džiaugsmais 
Australįjoje, Tasmanijos saloje.

Amžinam poilsiui Eleną Bogušytę- 
Petravičienę priglaudė eukaliptų giraitė ir 
Australijos gamta. Mes čia Australijoje, jos 
sesuo, giminės ir draugai Lietuvoje liekame 
giliam liūdesyje ir skausme.

Virginija Laurinaitenė
Buvusi mokinė

„Mūsų Pastogę“ 1^2249954-5,. psk7
*• *1........................ * * * ‘ ‘ ‘ • J «.•
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I
I ,-Sūkurio” tautinių šokių grupė organizuoja

JONINES
kurios įvyks birželio 25 «I~ 2-30 vai. popiet

I Sydnėjaus lietuvių klube.
Įėjimo kaina - S8.00. pensininkams -$5.00 

Programoje: ..Sūkurio” jaunųjų ir veteranų 
| grupių tautiniai šokiai, dainos ir kt. 

linksmybės.
Dėl platesnės informacijos skambinti Rasai 

Blansjaar, tel. 481 0120
.MKIRYS”

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

BALTIJOS BUVIMAS (BALTIC PRESENCE)

[ŠTONĖjAUS LIETŪviŲ' ^jl
j NAMUOSE
| 16 -18 East Terrace, BANKSTOWN. tel 708 1414,

Į faksas (02) 790 3233

Lietuvių klubui reikalingi talkininkai, įvairių sričių dar
buotojai.

Kreiptis pas Jurgį Karpavičių tel. (namų) 707 4279 arba
| (klubo) 708 1414 .
I

Klubas atidarytas
| Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v.
| Antradieniais klubas uždarytas
| Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
| Ketvirtadieniais 5 v. v. -11 v. v.
| Penktadieniais 5 v. v. -12 v. v.
| Šeštadieniais 12 v. p. p. -1.00 v. nakties

Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

1
Jungtinis Baltų Komitetas ir Australi

jos Latvių dailininkų Sąjunga kviečia 
susidomėjusius atvykti į meno parodą 
pavadintą BALTIJOS BUVIMAS (BAL
TIC PRESENCE), vykstančią Latvių na
muose, 32 Parnell St. Strathfield, birželio 
II d. Atidaryta šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. popiet 
(parodos atidarymas įvyks birželio 11d., 
12.30 v. - 2 vai. popiet; drauge vyks ir 
koncertas).

Paroda suruošta Baltijos valstybių 
1941 metų masinių trėmimų prisimi
nimui.

Parodoje dalyvaus eilė estų (Andrus vairus Kasemaa-House of cards
Kasemaa, Vella Pihlak, Tiiu Reissar), (Negro on paperjww____________________ __

latvių (Venita Salnajs, Imants Tillers, i Juozo Lukšos Daumanto vardo gim- 
Reinis Zusters) ir lietuvių (Dianne Ke- ’ nazijai Garliavoje, abiturientų norinčių 
raitis-West, Leeka Kraucevičiūtė-Gruz- , siekti aukštojo mokslo ir dirbti Lietuvos 
deff, Josonia Palaitis) dailininkų. | naudai, stipendijų fondui aukojo:

-;--------------------------------------------------------------------I Melburno LKM draugija $ 257
Ilobarto tautiečiams..I v- vaitiekūnienė_ 50 

ALB Hobarto apylinkėje minėsime 1 Andrius Vaitiekūnas 50 
1941 metų birželio 15 dienos išvežimus | J. Vaitiekūnas 50
birželio 18 d., sekmadienį, 11 vai. ryto, • D. ir G. Žemkalniai 30
dalyvaudami mišiose St. Johns j J. ir J. Petraičiai 30

i. H. Statkuvienė 25
[ E. Šumienė 20
i I. O'Dwyer 20
Į R. Ramanauskienė 20
i A Karazijienė 10
| I. Budiys 10
i V. Jablonskienė 10
Į A. Stankevičienė 5
i Neįskaitoma 5
i ***

Po mišių lengvi užkandžiai.
* * *

Karaliaus Mindaugo dieną (dabar Tau
tos šventė Lietuvoje) švęsime šeštadie
nį, liepos 8 dieną, 4 vai. po pietų ponų 
Šikšnių namuose 43 Easton Ave. West 
Moonah.

Prašome gausiai atsilankyti abiejuose 
minėjimuose.

Norintys daugiau informacijos 
skambinkite Ramūnui Tarvydui 
(725147) arba Stepui Augustavičiui 
(294704).

ALB Liubarto apylinkės v- ba

ALKOS
Vilniaus krašto lietuviškoms mok- 

lykloms aukojo:

I. Erminienė $200
St. Steponavičienė 150
F. Gužas 100
Br. Poškienė 20
A Valkienė 20
I. O’Dwyer 20
Z. Pranckūnienė 20
S. Simutytė 20
V. Petraitienė 20
L. Milvydu nė 10
O. Samulienė 10
H. Statkuvienė 10

J LKM Draugijos popietės metu 
i gegužės 21 d. buvo rodomas filmas 
j „Baladė apie Daumantą“, kurį su 
i išsamiais paaiškinimais ir papildy- 
| mais pristatė Gabrielius Žemkalnis. 

Jam priklauso ypatinga padėka. 
Taip pat dėkojam Algiui Karazįjai, 
niekad neatsisakančiam padėti, už 
techninę pagalbą. Ačiū visiems gau
siai atsilankiusiems ir aukojusiems 
ta proga Juozo Lukšos vardo gim- 
nazįjai Garliavoje ir Vilniaus krašto 
lietuviškoms mokykloms kitomis 
progomis.

Siuntinius j Lietuvą prašome 
pristatyti sekmadienį, birželio 11d. 
tarp 10 - 2 vai. Jeigu kam šis laikas 
būtų nepatogus, draugijos narės 
priims dėžes ir šeštadienį, birželio 
10 d. tarp 12 - 2 vai.

Melburno Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos Valdyba

PRANEŠIMAS
Melburno pensininkų sąjungos valdy

ba praneša, kad sekantis susirinkimas 
įvyks birželio 13 dieną.

Taip pat praneša, kad per paskutinį 
susirinkimą buvo surinkta $605 parem
ti Sibiro tremtinių senelių namų tvarky
mui Lietuvoje.

Aukojo: $50 -Venckai, $20 - Bajoras, 
Erminas, O'Dwayer, Poškaitis, Verby- 
lienė, $15 - Grigaitienė, $10 - Barila, 
Bučelis JJumskienėpabrilaitis, Griške- 
lienė, Kružienė, Savickienė, $5 - Bal
tutis, Blakelley, Grybienė, Kizelis, Lan- 
gienė, Mikalauskas, Muceniekas, 
Sadauskienė, Šiuškus, Šukevičius, Val- 
kienė, Vaitkus, $200 - Melburno pensi
ninkų sąjungos valdyba, $ 105 surinkti iš 
loterijos. Sekretorė

PIUSIMWSIME 
IŠTREMTUOSIUS .

Pranešame visų žiniai, kad šiais 
metais birželio mėn. 10 dieną, šeš
tadienį, 12 vai. Sydnėjaus miesto 
centre, Martin Place, prie australų 
Nežinomo kareivio paminklo, įvyks 
minėjimas - demonstracija ištrem
tųjų į Sibirą brolių- sesių tragedijai 
paminėtu

Estų, latvių ir lietuvių atsargos 
karių organizacįjų vardu prie pa
minklo bus padedami vainikai. Ge
dulo proga atitinkamą maldą an
gliškai sukalbės estų dvasiškis.

Primename, kad šiame minėjime - 
demonstracijoje lietuvius atstovau
ja ne tik ramovėnai, bet, ir visa 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenė. 

Todėl maloniai prašome gausiai da
lyvauti šioje trumpoje demonstraci
joje, pasipuošus tautiniais rūbais.

Sydnėjaus ramovėnų 
skyriaus valdyba
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Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N - Zelandijoje oro paštu $ 65 I
U žsienyje oro paštu $ 90

AUKOS AA1WAMS
f TrmtfBBų fonde skaitą iYr 88 

TAIKOJE id gegužės t Senos gauta 

sekančios aukas (TAIKA, PjO. box 307,
forth Me&oame, 3051

Melb. kat. moterų d-ja $ 100!
Halina Statkuvienė $ 100
Andrius Vaitiekūnas $ 50
V. ir S. Pociai $ 100
Ferdinandas Gužas $ 500
I. ir E. Sasnaičiai $ 100
Zigmas Mackevičius $ 200
R. Šemetas $ 50
A. Valkienė $ 50
G. Jokubaitienė $ 30
A Blechertas $ 50
Augustas Stupuras $ w
A. Virgenienė $ 25
K Grigas $ 200
S. Radzevičius $ 100
J. ir J. Skuodai $ 10
Z. Vičiulis $ 50
A ir J. Šidlauskai $ 20
V. Račiūnas $ 25
J. ir E. Černiauskai $ 10
A Dičiūnas $ 10
Amon. O. K $ 50
H. Meiliūnas $ 200
A. ir L. Kramiliai $ 20
Liet, klubo biblioteka $ 100!
Danutė Kutkaitė $ 100
Marcelė Gavėnienė $ 50
A Vitkūnas $ 50

Sibiro tremtiniai taria Jums ačiū!
440 kartų! TALKI

Nuoširdžiai dėkojame už paramą1

E. Grinčelienė ACT $ 20
B. Sumila ACT $
N. Vaičiurgytė NSW $ a

Rei
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