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Liepos šeštąją lietuvių tauta švęs V alstybės dieną. Ši 
Tautos šventė siejama su garbinga Lietuvos praeitimi, 
nes mūsų vastybės pradžia pažymėta pačiu svarbiau
siu valstybingumo aktu - krašto valdovo kunigaikščio 
Mindaugo vainikavimu Lietuvos karaliumi, jo pripa

žinimu ir iškėlimu. Mindaugas - pirmasis ir paskutinis Lietuvos valdovas, 
vainikuotas karaliumi, paskelbęs visam pasauliui, kad Lietuva yra sava
rankiška valstybė, kurios vėliau negalėjo nepripažinti "de jure" Vakarų 
Europos valstybės. Mindaugo pradėtoji Lietuvos valstybė garbingai išsi
laikė 540 metų. Po Lietuvos padalijimo 1795 m. iki 1918 m. Lietuva buvo 
ilgam netekusi savo valstybingumo. Tačiau kova dėl laisvės tęsėsi ilgus 
dešimtmečius,atlaikė visas okupacijas, genocidą, nuoskaudas ir pažeminimus. 
Stiprybės lietuviai sėmėsi iš garbingos Mindaugo pradėtosios Lietuvos 
valstybės praeities.
Ne veltui 1991 m. Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė liepos 6-ją paskelbė 

Valstybės diena. Tegul ši diena pažadina visų lietuvių, išsibarščiusių po platų 
pasaulį, širdyse kilniausius jausmus savo Tėvynei Lietuvai.

ALB Krašto valdyba

Lietuvos įvykių apžvalga
Žemė parduodama ir 

užsieniečiams
Po ilgai trukusių diskusijų, Seimas 

pakeitė LR Konstitucijos 47-jį straipsnį. 
Dabar žemės sklypus, jei jie nėra naudoja
nti žemės ūkiui, galės įsigyti ir užsienie- 
fiai. Už konstitucinę pataisą balsavo 109 
Seimo nariai, 14 buvo prieš, susilaikė 2.

Prieš šią pataisą buvo labai griežtai 
nusistatę kai kurie Lietuvos politiniai 
sluoksniai, jų tarpe Tautininkų partija ir 
Tautos pažangos partija. Jų nuomone, žemę 
leidus įsigyti ne Lietuvos piliečiams, 
Lietuvoje fiziškai įsitvirtins užsienio 
kapitalas, ypač nuolat progos ieškančios 
nelegalių pinigų masės iš Rusijos. 
Nurodoma, jog panašiai Lietuvon skver
biasi Rusijos naftos bei dujų magnatai, 
kuriems padeda dideliu pelnu suinteresuo
ti aukšti pačios Lietuvos pareigūnai. 
Spaudoje ir kitur nuolat kartojama, kad 
per priklausomumą nuo energetikos šal
tinių. Lietuva esanti įtraukiama į Rusijos 
ekonominę erdvę.

Dabartinį Seimo nutarimą leisti tam 
tikrus žemės sklypus pirkti ir užsienie- 
tiams. nulėmė Europos Sąjungos taisyk
lės, nes tik jas priėmus Lietuva gali patek
ti į šią Sąjungą. Tikimasi, jog anksčiau 
minėtą pavojų bus galima apriboti 
atitinkamais įstatymais ir sąžiningu jų 
pritaikymu.

Prezidentas Italijoje
Birželio 21 d. prezidentas Brazauskas 

išvyko į Italiją, kur numato susitikti su 
Europos Sąjungos valstybių vadovais. ES 
vadovų susitikimai įvyksta kas pusmetį, 
Semet - Florencijoje. Nors Lietuva dar 
nepriklauso Europos Sąjungai, nuo per
nai metų į tokius susitikimus kviečiami ir 
asocijuotų ES šalių lyderiai. Numatyta, 

kad Florencijoje pastarieji turės trumpą 
susitikimą - u tikrųjų ES narių vadovais 
ir vieną vidurdienį kartu pietaus.

Pranešama, kad po kelionės į Italiją, 
prezidentas Brazauskas yra suplanavęs 
vėl lankytis JAV-ėse.

Pasikeitimai postuose
Birželio 18 d. „Lietuvos rytas“ 

informavo, kad į dabar tuščią Lietuvos 
ambasadoriaus vietą Didžiojoje Britanijo
je numatomas skirti prezidento Brazaus
ko patarėjas Justas Paleckis. Užsienio 
reikalų ministerija jau užklausė Londoną 
dėl sutikimo, o ten atsakymas turi būti 
duotas per mėnesį.

Šis svarbus ambasadoriaus postas tapo 
dėmesio objektu, kai tris metus jį užėmęs 
profesorius Raimundas Rajeckas pareiš
kė, jog jam esą gėda atstovauti Lietuvą, 
nes esąs pasipiktinęs dėl išplitusios 
korupcijos A. Šleževičiaus valdymo me
tu. Kritiško atgarsio kilo ir tada, kai 
prezidentas Brazauskas į šį tarptautiniu 
atžvilgiu labai svarbų postą pasiūlė paties 
Seimo atstatydintą ekspremjerą Šleževi
čių. Skandalo buvo išvengta pastarajam 
siūlymo nepriėmus.

Šiuo metu Lietuvoje aptariama, ar šiam 
postui tinka Justas Paleckis. Prieš keletą 
metų, kai LDDP pergyveno savotišką kri
zę, J. Paleckis perėjo į socialdemokratų 
partiją, bet vėliau iš ten grįžo į LDDP sfe
rą, tapdamas A. Brazausko patarėju. Todėl 
jam primetamas nepastovumas. Iš kitos 
pusės, imant dėmesin jo ideologinį iš
silavinimą bei diplomatinį darbą Sovietų 
Sąjungos tarnyboje ir dabartinę ištikimy
bę LDDP orientacijai, sakoma, jog jo 
pažiūras visgi ženklina nesikeičianti 
politinė laikysena.

Spauda praneša, kad, jei J. Paleckis

NAUJOJI PIETŲ LIETUVOS MOKYKLA, REMIAMA UŽSIENIO LIETU
VIŲ, ŽENGIA PIRMYN! Dr, A. Šeškevičiaus nuotraukoje Paškonių mokyklos 
mokiniai prie sydnėjiškio S. Jarembausko nupirkto kompiuterio. (Žiūr. plačiau 
apie Pietų Lietuvos mokyklas sic "M.P." nr. 6-7 psl.)

taptų ambasadoriumi, jo vietą kaip 
prezidento patarėjo perimtų Neris Ger
manas. Ilgus metus dirbęs atsakingą 
organizacinį darbą Lietuvos kompartijo-
je, N. Germanas užima Seimo kanclerio 
postą. Šis postas, nepaisant Konstitucijos, 
buvo sukurtas valdžią perėmus LDDP ir 
gali būti panaikintas valdžiai pasikeitus.

Pastaruoju metu vėl kilus naujai kriti
kos bangai dėl korupcijos muitinėse. 
Tėvynės Sąjunga Seime pareikalavo, kad 
iš Muitinės departamento vadovo parei
gų būtų atleistas Vitalijus Geržonas. Jau 
keleri metai Lietuvos muitinių sistemai 
yra priekaištaujama dėl netvarkos, pa
reigūnų aplaidumo bei paperkamumo ir 
giliai persisunkusios korupcijos, tačiau 
dabar iškilo nauji faktai dėl geležinke
liais vykstančios kontrabandos ir tuomi 
valstybės iždui daromos milžiniškos ža
los. Paaiškėjo, kad apie 80% iš užsienio 
ateinančių „peradresuotų“ krovinių nesą 
pateikiama muitinės kontrolei. Vitalijaus

Parduotas R, Marcinkevičiaus namas. ("L. Ryto" klišė

Geržono paskyrimas Vyriausiu muitinin
ku buvo aštriai kritikuotas jau pačioje 
pradžioje, nes toje srityje jis neturėjo jo
kio patyrimo, o prieš tai dirbo Lietuvos
kompartijos viršūnėse.

Pardavė pirkinį
1993 metais Lietuvą nustebino Ma

žeikių verslininkas Romas Marcinke
vičius, JAV-ėse netoli New York‘o 
nusipirkęs beveik 3 mln. JAV dolerių ver
tės namą su 19 miegamųjų, 33- vonios 
kambariais ir Lt. R. Marcinkevičius buvo 
vienas iš jaunų Lietuvos milijonierių, 
stebėtinai greitai praturtėjęs iš prekybos 
nafta ir automobiliais. Jis garsėjo pažinti
mis dabartinės Lietuvos valdžios sluoks
niuose, ir patsai prezidentas Brazauskas 
kartą kreipėsi į Seimą, kad R. Marcin
kevičiaus firma „Romar“ būtų atleista nuo 
mokesčių.

Pastaruoju metu verslininkas patyrė 
didokų nuostolių dėl biznio partnerių 

nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.
nesąžiningumo. JAV-ėse įsigytą namą jis 
pardavė pasauliniam bokso čempionui 
MikeTyson.bet patsai su šeima liko gyven
ti Amerikoje.

Atšauktas misijos vadovas
Prezidento dekretu paskelbta, kad- 

Lietuvos generalinis konsulas Šveicarijo-’ 
je Narcizas Prielaida yra atšaukiamas iš 
vadovo pareigą Lietuvos nuolatinėje 
misijoje prie Jungtinių Tautų Ženevoje. 
N. Prielaida buvo ilgametis Šveicarijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkas. Jo 
atšaukimas sulaukė priekaištų ir pačioje 
Lietuvoje. .Lietuvos ryto“ viceredaktorius 
komentuoja: „N. Prielaida papildys gre
tas tųLietuvos diplomatų, kurie LDDPar- 
tijai buvo svetimkūniai (S. Lozoraitis. A. 
Venckus), nes visą gyvenimą dirbo ne 
sau, o Lietuvai. Iš diplomatinės tarny
bos išvaromi paskutiniai mohikanai, 
pakeičiant juos eiliniais nomenklatūros 
karjeristais".

Valstybinio banko vargai
Analizuojant pereitų metų pabaigoje 

įvykusią bankų krizę, užsienio ekspertai 
tuo metu pareiškė, kad bankininkystės 
nuostoliai siekia virš tūkstančio milijonų 
litų. Buvo pastebėta, kad kai kurių ban
kų padėtis gali būti net blogesnė nei 
Litimpekso bei LAIB. .Lietuvos ryto“ 
pranešimu, dabar krizė gręsia ir vienam 
valstybiniam bankui, būtent Valstybi
niam komerciniam bankui. Šio dienraš
čio žiniomis, krizė kylanti todėl, kad šiam 
bankui pernelyg didelę įtaką turėjo 
skandalais pagarsėjusi EBSW grupuotė, 
kuri nuo 1994 m. iš šio banko paėmusi ir 
negrąžinusi mažiausiai 74 mln. litų. Nors 
bankas yra valstybinis, jo tarybos 
pirmininku buvo EBSW prezidentas G. 
Petrikas (vienu metu suimtas, bet vėliau 
paleistas), o iš 11 banko tarybos narių 
mažiausiai 5 yra EBSW finansinei 
grupuotei artimi asmenys. Pasak dien
raščio, įsivėlęs yra ir „vienas valstybės 
vadovų“. Šiaip gi, banko valdybos 
pirmininko pavaduotoju yra neseniai 
atleistas centrinio (valstybinio) Lietuvos 
banko pirmininkas Kazys Ratkevičius, 
kuris susirinkimuose taip pat atstovavo 
EBSW grupuotės interesams.

Dienraštis primena, kad Valstybiniam 
komerciniam bankui pernai buvo suteik
ta 50 mln. litų paskola iš valstybės pinigų, 
t.y. iš centrinio (valstybinio) Lietuvos 
banko. Tačiau šie pinigai nuslydo. Pasak 
„Lietuvos ryto“, „šie pinigai vėliau kaip 
tarptautinė paskola buvo pervesti EBSW
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kontroliuojamam Komercijos ir kredito 
bankui. Šispinigus priešpat savo bankrotą 
išdalijo EBSW grupės įmonėms".

Vėl, Aurabankas“
Didelio nepasitenkinimo sulaukė 

LDDP daugumos Seime balsavimu 
priimtas nutarimas performuoti skanda
lais ir bankrotu pagarsėjusį „Aurabanką“ 
į „Turto banką“, kuris perims visas 
„Aurabanko“ teises ir prievoles. .Au
rabankas" pagarsėjo pernai, kai paaiškė
jo, kad ten laikytais privačiais indėliais ir 
ypač dideliais valstybinių įstaigų pinigais 
pasinaudojo „Luokės“ grupuotė, sakoma 
susijusi su LDDP sluoksniais. Bankui 
žlungant, jį parėmė ekspremjero A. 
Šleževičiaus vyriausybė, bankui suteik
dama 30 mln. litų ir kitas paskolas, tačiau 
banko sveikata nebuvo atstatyta.

Pagal dabartinės LDDP daugumos 
Seime nutarimą, banko kapitalu tapo 
paversti 64 mln. litų, laikyti banke iš 
valstybės biudžeto lėšų. Šiam nutarimui 
aštriai priešinosi opozicija, nes, kaip nusta
tė Valstybės kontrolė, tie biudžeto milijo
nai buvo neteisėtai padėti į .Aurabanką“ 
slaptais Šleževičiaus nutarimais. Opo
zicijos teigimu, šitokiu sprendimu LDDP 
dauguma Seime dengia tuos milijonus 
išgrobsčiusius sukčius, o tai reiškia, kad 
sukčiai pasipelno iš mokesčių mokėtojų 
kišenės. Vietoje, kad nusikaltėliai būtų 
patraukti atsakomybėn, jie tampa ne
liečiami.

Greta opozicijos, nutarimui priešinosi 
Kazimieras Antanavičius, buvęs LDDP 
ekonomistas K. Jaskelevičius ir buvęs 
ekonomikos ministras (Šleževičiaus 
vyriausybėje) Julius Veselka. Valstybės 
kontrolės atstovai savo pranešime taip 
pat neatmetė galimybės, jog toks skan
dalingojo .Aurabanko“ reorganizavimas 
ateityje gali atnešti valstybės įdėtų 
milijoninių sumų praradimą.

Vyskupų kreipimąsis
„Kuo daugiau Seime bus sąžiningų, 

dorų, nesavanaudiškų, išmanančių, Tė
vynę mylinčių narių, tuo geriau bus 
sprendžiamos skaudžios nūdienos prob
lemos“, - sakoma Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pareiškime. Nors Bažnyčia 
negali remti vienos ar kitos partijos. 
Bažnyčia visgi negali pritarti tiems, kurių
elgesys prieštarauja bemdražmogiškoms 
normoms. Pareiškimas taip pat primena, 
kad dalyvauti rinkimuose yra kiekvieno 
piliečio pareiga

Baltijos menas Paryžiuje
Birželio 17 d. Paryžiuje prasidėjo Bal

tų dienos, skirtos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kultūrai ir menui. Jos vyksta 
UNESCO būstinėje, kur yra surengtos 
fotomeno, tapybos, knygų iliustracijų, 
tautodailės ir t.t. parodos. Tarp kitų 
įvykių, koncertuos Sauliaus Sondeckio 
vadovaujamas Lietuvos kamerinis or
kestras. Baltų dienos tęsis iki birželio 18d.

McDonald's Vilniuje
Gegužės 31 d. Vilniuje, prie gele

žinkelio stoties, buvo atidaryta pirma 
Lietuvoje McDonald's užkandinė, for
maliai pavadinta restoranu. Numatoma 
antrą užkandinę atidaryti Gedimino 
prospekte, o vėliau keletą prie norvegiškų 
degalinių Statoil. Nors vienas Big Mac 
su priedais kainuoja apie 13 litų, atidary
mo dieną susidarė ilgos eilės ir buvo 
aptarnauti keli tūkstančiai klientų.

TRUMPAI IS VISUR
jį Birželio 17 d. Boris Jelcinas pradėjo 
b ruoštis antram prezidento rinkimų ratui 
I į svarbų Rusijos Saugumo tarybos vir

šininko postą paskirdamas savo naująjį 
sąjungininką ats. generolą Aleksandrą 
Lebed. Iš pareigų atleistas gynybos 

b ministras gen. Pavel Gračiov. Sekančios 
į) dienos televizijos laidoje A. Lebed ap- 
Įj kaltino keletą rasų generolų perversmo 
b ruošimu ar nelojalumu ir pareikalavo jų 
b atsistatydinimo.

8 S-š®
; Birželio 20 d. Boris Jelcinas patraukė 
I į savo pusę reformų šalininkus, atleisda
mas iš pareigų nepopuliarius savo buvu-

1 sius patarėjus: kontržvalgybos viršininką 
[gen. Michail Barsukov, savo asmens 
sargybos viršininką gen. Aleksander 
Koržakov bei min. pirmininko pavaduoto
ją Olegą Soskovec. Prezidento rinkiminę 
kampaniją planuoja reformų šalininkas 
Anatolij Čubais.

Birželio 20 d. Papua N. Gvinėjos kari
nės pajėgos pradėjo didžiulę ofenzyvą 
prieš separatistus sukilėlius Bougainville 
saloje. Australija pareiškė savo susirū
pinimą bei pageidavimą, kad sukilimas 
būtų užbaigtas derybų keliu, o ne jėga. 
PNG min. pirmininkas Julius Chan išreiš
kė nepasitenkinimą Australijos kišimusi į 
PNG vidaus reikalus.

I
 Birželio 22 d. Atėnuose po širdies 
priepuolio mirė 77 metų amžiaus Andreas 
Papandreou, buvęs Graikijos min. pir
mininku 1981-89 m. ir vėl nuo 1993 iki 
1996 m. sausio mėn.

Jungtinių Tautų gen. sekretorius 
t Boutros Boutros-Ghali baigia savo 

b kadenciją gruodžio 31 d., bet nori būti 

I® perrinktas dar sekančiai 5 metų kadenci
jai. Nors jis turi daug šalininkų, JAV 
priešinasi jo perrinkimui, tvirtindamas, 
kad jis bus nepajėgus pravesti reikiamas 
JT reformas.

("L. Ryto" klišė)

Produktai yra atvežami iš Lenkijos, 
Vokietijos bei Rusijos, bet lietuviškos 
įmonės pristato draską, pipirus, gėrimus 
ir valymo medžiagas. Problemų esą su 
vietine mėsa ir miltais, bet McDonald's 
tikisi ateityje įkurti savo standartus 
tenkinančią skerdyklą.

Parengė V. Donicla

Kad užtikrinti pasitikėjimą Izraelio 
parlamente (Knesset), naujasis mirt, 
pirmininkas Binjamin Netanjahu buvo 
priverstas užsienio reikalų ministru paskir
ti buvusį savo priešininką David Levy, 
daugiau linkusį į kompromisus su ara
bais. Kitas įdomus kabineto narys - 
imigrantų iš Rusijos lyderis Natan 
Šaransky , buvęs disidentas Sovietų 
Sąjungoje.

Likud partijos laimėjimas Izraelyje 
iššaukė reakciją arabų šalyse, jas su
vienydamas. Arabų lygos visų valstybių 
galvos, išskyrus Irako Saddam Hussein, 
sisirinko „viršūnių konferencijoje“ Kaire, 
ir vieningai pareikalavo Izraelio sugrąžin
ti arabams visas žemes, užimtas per 1967 
metų karą. Izraelis turįs pasitraukti ir iš 
pietinio Libano bei rytinės Jeruzalės dalies.

@@®
Turkija pradėjo didžiulius karinius 

manevrus prie Sirijos sienos bei Vidur
žemio jūroje prie Sirijos krantų. Arabų 
šalys šiuose manevruose įžiūri turkų 
paramą Izraeliui, su kuriuo Turkija yra 
pasirašiusi gynybos sutartį.

Paryžiaus senienų pardavėjas’iene 
de Souzy yra įsitikinęs, kad atraio šv. 
Joanos d Are (Orleano Mergelės) šrvus. 
Tiek šarvų dydis, tiek jų išvaizd bei 
įlenkimai atitinka šv. Joanos 1429-1 m. 
vartotų šarvų aprašymui.

Florencijoje D. Britanija susitari su 
kitomis Europos Sąjungos narėnsir 
pažadėjo nustoti vartoti savo veto visrms 
Europos Sąjungos nutarimams. Euopos 
Sąjunga pažadėjo pagal sutartą planą 
eventualiai sustabdyti blokadą D. Britani
jos jautienos eksportui bei kompensuoti 
ūkininkus, kurių galvijai bus sunaikina
mi, bandant sustabdyti pamišusių karvių 
ligos išsiplėtimą.

Dar apie užmirštis 
pinigus.

„M.P." Nr. 24 rašėme apie austalų 
spaudoje paskelbtą neva lietuvį milijonie

rių Johann Braun. Girdėti, kad po straips

nio „Sunday Telegraph'e“, atsiradę ištisos 

dešimtys pretendentų...

Kas įdomiausia, kad sekančio sek
madienio (16/06) „Sunday Telegraph'e“ 

jau yra paskelbta kito lietuvio - Jono 
Paulikaičio, nepalikusio testamento, 

palikimas - $ 339 453. Kada jis miręs - 

laikraštis neskelbia, bet pinigai saugomi 
spec, valdžios pareigūno (Public Trustee) 
įstaigoje.

Tarp kitų 35-kių minimų mirusių 

asmenų, palikusių turtą, bet ne testamen
tą, dar minimas Verneris Gulbe, palikęs 
$ 59 471, pagal pavardę - greičiausiai 

latvis. „M.P“ inf.

2



LEISKIT Į l EVYX’E S—
Birželio 9 d. Adelaidės ALB apyl. 

sėdyba suruošė diskusinę popietę tema 
.leiskit į tėvynę...“ Tema jautri ir 
ftobtematiška. Popietės moderatorius V. 
Baltulis mums atsiuntė šios popietės 
nuotaikas ir išvadas, susidariusias 
tesiklausant diskusijų.

Ačiū mūsų bendradarbiui! Red.

* * #
Turime pripažinti faktą, kad lietuvybė 

Šiandien daugeliui iš mūsų virto papildo
mu pomėgiu - tartum žuvavimas, sportas, 
kelionės ir ekskursijos. Lietuva mums li- 
topraeities, bet ne dabarties tėvynė, todėl 
teveik nebejaučiame jai nostalgijos. Nors 
Ui yra skaudi tiesa, kai kurie ją net bando 
paneigti, tačiau tokie yra gyvenimo dės
niai, pagal kuriuos susiformuoja žmogaus 
vidinis pasaulis.

ne, turime pagalvoti, ar mūsų grįžimas bus 
naudingas Lietuvos žmonėms ir kraštui, 
ar būsime našta ir problema, kurių Lietuva 
pakankamai turi ir be mūsų?

Susumavus visų pasisakiusiųjų mintis 
ir iš publikos klausimus bei papildymus, 
moderatorius V. Baltutis susirinkusiems 
pateikė sekančias išvadas:

UŽ:
Lietuvio vieta yraLietuvoje, one svetur. 

Mūsų išvykimas buvo tiktai laikinas ir 
atsiradus galimybėms, privalome grįžti. 
Jei ne dabar, tai bent vėliau. Niekuomet 
nesulauksime Lietuvoje išeiviams priim
tinos santvarkos, todėl delsimas nepa
teisinamas dėl dabartinės prokomunisti
nės valdžios.

Savo prigimtimi ir kilme esame pririš
ti prie savo tėvynės - Lietuvos. Juk sako
ma: „Kokiame krašte, kokioje šalyje

Diskusijų komisija. Iš kairės: K. Vanagienė, J. Vabolienė (apyl. v-bos pirm.), V. 
Baltutis (modr.). E kaire; stovi: A. Šerdis, dr. S. Varnas, A. Karazija, R. Kubaitienė 
(mok. iš Lietuvos) ir V. Straukas.

gelbėdami savo gyvybę. Bet jei panašiai 
visi lietuviai būtų „gelbėję“ savo gyvybes, 
šiandien vargu ar Lietuva egzistuotų? 
Norėdami išpirkti savo kaltę, privalome 
grįžti, kaip grįžo biblijos sūnus palaidūnas.

PRIEŠ:
Vyresnio amžiaus asmenys neskuba 

keisti savo gyvenimo būdo, jie per eilę 
metų yra įaugę ir apsipratę su gyvenama 
padėtimi ir sąlygomis, ypač, jai keičiant 
gyvenimo vietą, tai neigiamai atsilieptų 
visai jo buičiai. Šiandien grįžtant į Lietu
vą tektų atsisakyti patogių ir užsitarnautų 
gyvenimo saulėlydžio dienų.

Dauguma vyresniųjų lietuvių, kurie 
Lietuvoje turėjo įgiję specialybes, amatus 
ir profesijas jau iškeliavo į amžinybę. Ju 
vaikai, nors gimę Lietuvoje, nebeturi tokio 
ilgesio ir nostalgijos kaip jų tėvai. Jau ne 
vieno mūsų tėvų kapai yra čia- Australijo
je, tad nenuostabu, kad dauguma jaučiasi 
esą šio krašto gyventojai. Grįžti į tėvų 
žemę - emigruoti į mažai pažįstamą ir 
svetimą, nors tėvų šalį, rizikuoti ar pa
vyks tenai patogiai įsikurti, pradėti gy
venimą iš naujo - daugelį atbaido.

Vargu ar būsime priimti išskėstomis 
rankomis. Vokietijos vyriausybė stengia
si savo piliečiams - vokiečiams, gyve
nantiems užsienyje, kiek įmanoma padė
ti ir gerinti jų būklę, kad jie negrįžtų

rie pakluso šitam kvietimui. Ar pastebėjo
te bent viename iš Lietuvos gaunamame 
laikraštyje, kad būtų kviečiami užsienyje 
gyvenantys lietuviai grįžti į Lietuvą? Jo
kio skelbimo, jokio raginimo.

Mūsų grįžimas būtų didelė Lietuvai ir 
net mūsų pačių giminėms problema. Da
bar Lietuvoje siaučia didelė bedarbė, trūks
ta butų ir gyvenamų namų, net iš Sibiro 
grįžtantiems. Mes renkame aukas, kad 
tremtiniams, grįžtantiems po ilgų kančių 
ir vargo, sulaukus senatvės, sudarytume 
sąlygas nors paskutines dienas praleisti 
pakenčiamoje būklėje.

Garsiausiai skelbę ir didžiausią netek
ties skausmą pergyveno mūsų išeivijos - 
tremties poetai ir rašytojai. Kiek žinoma, 
šiandien tiktai vienas poetas Kazys 
Bradūnas grįžo į savo namus, ir grįžo, kai 
jam buvo sudarytos palankios sąlygos. 
Kur kiti poetai, rašytojai ir politikai, 
užsienio tremtyje „mirę“ nostalgijos 
spazmose ir skelbę pasauliui apie savo 
nemirštančią meilę ir ištikimybę Tėvy
nei? Jie atvyksta tiktai žingeidumo vedini 
ir apsižvalgę grįžta į savo gūžtas užsienyje.

Sunki ir problematiška yra išeivijos 
lietuvių padėtis. Nėra ir nebus aiškaus ir 
visus patenkinančio sprendimo. Visais 
laikais ir visų šalių, net ir Amerikos, kurio
je gyvenimo standartas vienas iš aukš-

Adelaidės apylinkės valdyba š.m. 
birželio 9 d., Lietuvių namuose suruošė 
diskusijas, kuriose privalėjo išryškėti mūsų, 
gyvenančių išeivijoje, nuotaikos dėl 
grįžimo į Tėvynę. Sudaryta diskusijų 
komisija iš moderatoriaus V. Baltučio ir 
narių: Remigijos Kubaitienės (mokytoja iš 
Lietuvos), dr. Sauliaus Varno, Kliaudijos 
Vanagienės, Algio Karazijos, Vytauto 
Strauko ir Antano Šerelio.

Šiandien nelengva pasisakyti už ar 
prieš grįžimą į Tėvynę. Kiekvienas, jei 
norės, suras argumentus už ir prieš. 
Grįžimas gali būti tiktai bekompromisi
ais, besąlyginis, nereikalaujantis jokių 
privilegijų ar lengvatų. Jų reikalaudami, 
skiriame save prie išimtinų sąlygų, prie, 
specialių, tik mums teikiamų privilegijų.

bebūtum, nors ir aukso kalnus turėtum...“, 
- visuomet būsi svetimas, ateivis, atvykėlis, 
svetimtautis, užsienietis, antros klasės 
pilietis ir ilgėsies savo krašto, savo artimųj ų.

Esame Lietuvos vaikai, jai priklausome 
ir privalome jos niekuomet nepamiršti ir 
neapleisti; Ne vienas, palikdamas Lietuvą 
1944 metais prisiekė, kad grįš, nors ir už 
šimto metų.

Kad ir sulaukus vyresnio amžiaus, 
gyvenimas svetimame krašte nėra toks 
kokio norėtume. Savo tėvynėje - gimtinė
je jausimės savo krašte. Ten atsigaus 
pavargusi širdis ir dvasia. Daugelis, prieš 
išeidami į amžinybę, pareiškia pageidavi
mą , kad būtų palaidoti savo gimtojo kai
mo ar miesto kapinėse, net pelenus prašo - 
me pergabenti į gimtinę, kur ilsisi tėvų ir

Vokietijon ir nereikėtų jiems surasti dar
bą ir pastogę, kai šiuo metu siaučia bedar
bė ir yra trūkumas butų ir namų. Ar nepa
naši ir mūsų padėtis? Bet Lietuvos val
džia nepadeda ir nesirūpina užsienyje 
gyvenančiais savo piliečiais, bet dažnai 
dar sudaro sunkumus atgauti savo turtą 
ir pilietybę.

Lietuvos dabartinė vyriausybė ir mūsų 
giminės nerodo didelio entuziazmo ir 
neragina mūsų grįžti į savo namus, kuriuo
se kai kur gyvena net svetimi. Teko skaity
ti buvusio ministro pirm. A. Šleževičiaus 
kvietimą užsienyje baigusiems univer
sitetus jaunuoliams(ėms), raginantį vykti 
į Lietuvą ir padirbėti pusvelčiui. Bet tai 
nesuviliojo užsienio lietuvių jaunuolių ir 
galima suskaičiuoti ant rankos pirštų, ku-

čiausių pasaulyje, piliečiai ir gyventojai 
vyksta į kitus kraštus, ieško nuotykių, ieš
ko kitokių gyvenimo sąlygų. Šisjudėjimas 
iš vieno krašto į kitą yra senas, kaip yra 
senas žmogus šioje žemėje.

Po Antrojo pasaulinio karo nacio
nalizmas (šovinizmas) tapo beveik keiks
mažodžiu, nes nuo jo nukentėjo ir mirė 
milijonai žmonių. Šiandien filosofai ir 
platesnės pažiūros politikai bando na
cionalizmą neigti ir perša pasaulinės 
sampratos idėjas, kurios apima visas tau
tas ir visus šios planetos žmones. Taip 
gimė JAV, Europos Sąjunga, NATO ir net 
buvusi Sovietų Sąjunga bandė pasauliui 
parodyti tautų sugyvenimo utopiją (bet 
paslapčiomis kūrė rusų imperiją).

V. B.
Palikdami savo kraštą neklausėme.ką 

rasime, kaip gyvensime svetimoje šalyje? 
Traukėmės mirties baimės stumiami.

Šiandien, prieš apsispręsdami grįžti ar

AUKOS "MŪSŲPASTOGEI"
A. Grosas 
Mrs. G. Linge 
V. Šneideris 
A. Blažinskas 
K. Bilevičius 
V. Vyšniauskas

Dėkojame už aukas!

NSW $ 10.00
NSW $ 10.00
NSW $ 5.00
NSW $ 10.00 
NSW $ 
NSW $

5.00
5.00

RetJ,

REMK
MUSŲ PASTOGĘ "!

protėvių kaulai. Kodėl nesugrįžus ir 
neatsisveikinus su šiuo pasauliu savame 
krašte, tarpe savo artimųjų ir tėvynainių?

Mus įpareigoja mūsų prosenelių ir 
protėvių sudėtos aukos ant mūsų tautos 
laisvės aukuro. Išsižadėti krašto, už kurį 
žuvo ir kentėjo tiek daug mūsų tautos 
vaikų, būtų jų kančios ir mirties paneigi
mas ir atsisakymas.

Girdėjau palyginimą, kuris jautriai
paliečia mus, kurie palikome savo kraštą. 
Sakoma, jei tavo motina serga ar pakliūva 
vargan, tu stengiesi jai padėti. Sergančią 
globoji ir slaugai, jos nepalieki, o mirš
tančiai uždegi vaško žvakutę. Ji tavo 
motina. Mūsų tėvynė Lietuva yra mūsų 
Motina. Mes jai nusikaltome, palikdami 
ją kančios ir priespaudos konvulsijose,"

Adelaidės pensininkų klubo išvyka
Gegužės 30 d., jau 9 vai. ryte prie Adelaidės 

lietuvių namų susirinko 43 pensininkai. Su
sėdę į ištaigingą autobusą išvykome vienos 
dienos išvykon į Barossa Valley, kas randasi 
už apie 55 kilometrų nuo Adelaidės.

Nors paskutiniu laiku oras buvo nepalan
kus, bet ta diena pasitaikė saulėta ir ypatingai 
tinkama tokiai kelionei. Važiavome per
gražiuosius Adelaidės kalnus (Adelaide Hills), 
kol pasiekėme Barossa Valley. Čia kelias 
suko per akim neapžvelgiamus plačiuosius 
vynuogynus, jau senais laikais apgyvendin
tus vokiečių kaimelius, kol pasiekėme Gaw- 
ler miestelį ir stabtelėjome trumpai kavu
tei. Toliau vykome Barossa slėniu iki 

Seppeltsfield Complex".Tai garsios didžiu—

lės vyninės. Užėjus, ragavome įvairiausių rū
šių vyno, o kai kas jo ir nusipirko. Vėl 
patraukėme toliau. Dabar vėl važiavome 
nepaprastai gražiomis vietovėmis iki "Nur- 

iootpa Vine InnTJptel<Motel“, kur mūsų jau 
laukė paruošti pietūs. Čia praleidome keletą 
valandų, o kai kurie bendrakeleiviai netgi 
pabandė savo laimę prie lošimo mašinų. Mū-
sų kelias toliau vedė iki Angaston miestelio, 
kuriame randasi džiovintų vaisių fabrikėlis ir 
sandėliai. Ten jau daugelis iš mūsų apsipirko. 
Dar aplankėme „Grant Burge Winery“ vyninę, 
kur ir vėl vyko ragavimas, tik jau kitų rūšių 
vyno. Tada patraukėme namų link.

Ona Baužienė, BEM
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Birželio 2 d. Adelaidės Katalikų cen
tre suruoštas Katalikių moterų d-jos 36- 
asis šiupinys. Per eilę metų „Šiupinio“ 
virėjai keitėsi ir daugiamečiui virėjui V. 
Opulskiui nutarus pailsėti, šį „šiupinį“ 
išvirti moterys pasikvietė Eleną Vamienę.

Scenai atsidarius, prie verdančio 
didžiulio katilo keturios virėjos - A. 
Kaminskienė, J. Nekrošienė, B. Budrienė 
ir S. Pusdešrienė - dainuodamos verda ir 
užtikrina mus, kad šiupinys bus skanus!.. 
Akordeonu joms akompanuoja R. Ku- 
baitienė.

Virėjos: iš kairės - J. Nekrošienė, S. Pusdešrienė, B. Budrienė ir A. Kaminskienė.
__________ Nuotr. A. Budrio.

Publika linksmai juokėsi, kai „Gim
tadienio“ škice Faustas (V. Janulis) taip 
ištikimai savo poniai (M. Pečiulienei) 
patarnavo, kad lengva buvo pajusti jo 
atsidavimą jai. O aristokratę puikiai 
suvaidino M. Pečiulienė. Visus išjudino 
Remigija Kubaitienė, kai akordeonu 
grodama pakvietė visus į dainavimo 
pamoką. Visi dainavom, stojom, sėdom, 
lingavom ir sau plojom, kol pamatėm,

O svečių svetelių ...
kad scena vėl atsidarė, o joje - aludė, 
dekoruota dideliu tinklu su kabančia dar 
didesne žuvimi. Vienas po kito įėjo trys 
žvejai, sakėsi pagavę tą žuvį, nors ir alu
dės savininkas tą patį teigė. Du turistai 
užėję nutarė žuvį patikrinti. Pasirodo, ji 
buvo padaryta iš gipso. Keturis žvejus 
įtikinančiai vaidino J. Miliauskas, V. 
Nekrošius, A. Pečiulis ir J. Vitkūnas, 
turistus - A. Vitkūnas ir V. Ratkevičius.

V. Žilinskaitės feljetoną „Gyvenimo 
priemonės“ perskaitė J. Miliauskas. (Ka
žin ar visi vyrai taip galvoja?..)

V. Vencius, įdomiai „maišydamas“ 
visus virimui paruoštus produktus, mus 
pralinksmino užklausdamas, ar mes ži
nom kas vaikščioja aštuoniom kojom ir 
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1996.7.1 psl.4

dainuoja?.. Tuoj pamatėm: V. Opulskio 
gražiai dekoruotoj scenoj po medžiu sėdė
jo baltai pasipuošusios „Nemuno dukros“ 
(A. Kaminskienė, J. Nekrošienė, B. 
Budrienė ir jų vadovė - S. Pusdešrienė). J. 
Nekrošienė skaitė pasaką vaikams - 
Saulutei Fieldhouse, Emilijai ir Antanui 
Sodams, „marmorando“ pritariant kitiems 
dainininkams. Atėjus jų mamoms, vaikai 
nubėgo gėlių paskinti, o „Nemuno dukros“ 
jiems dainavo „Motinėle, pažvelk“. 
Vaikams atnešus gėles, jos dar padainavo 
V. Vilkončiaus dainą „Prie jūros“, „Jau 

vaikystė nuskambėjo“ (muz. A. Rau
donikio) ir „Gimtinės aidai“ (muz. B. 
Gorbulskio).

Vėliau, iš už užuolaidos išėjęs A. 
Pečiulis šauniai padeklamuoja A. Barono 
eilėraščius „Bankoknygelė“ ir „Girtuoklio 
Mandrapypkio gudrybės“, net ir specialią 
pypkę buvo atsinešęs.

Kaip jau per daugelį metų įprasta, 
„Radijo valandėlę“ paruošė V. Baltutis. 
Įdomiai viso pasaulio, Australijos ir 
Adelaidės „žinias“ šį kartą perskaitė E. 
Lomsargienė. Geras balsas, labai tinka
mas radijo pranešėjai - rekomenduoju ją 
visoms radijo stotims.

Štai ir dar vienas škicas scenoje - 
didžiuliai saulės skėčiai, staliukai, baras, 
bufetininkas flirtuoja su dviem atvyku
siom panelėm. Vaizdelis pavadintas 
„Velnio uodega“. Buvo daug juoko, kai 
vienas turtuolis užsimanė būti jaunas, o 
gudrus pirklys nudavė, kad jis jį tokį ir 
padarys. Norėdamas išgauti iš jo pinigų, 

jis prikalbino bufetininką ir jaunas mergi
nas jam padėti. Kai jau beveik viskas bu
vo padaryta ir tas turtuolis su mergino
mis smagiai šoko, atsirado žmona ir visą 
reikalą pagadino, ji manė, kad jos vyras 
išprotėjo. Kreipėsi į publiką: - ką šauktis? 
daktarą, psichiatrą ar kunigą? Prašė J. 
Petraitį ateiti į sceną, kad jis sutvarkytų 
visą reikalą! Škicas gyvas ir puikiai 
suvaidintas. Pirklys - V. Nekrošius labai 
įtikinančiai suviliojo turtuolį - V. Vencių,' 
kuris patikėjęs savo jaunyste, mikliai 
šokdamas suko abi merginas - G. 
Kazlauskienę ir J. Račienę. Gaila, kad jo 
žmona (M. Pečiulienė), nors ir puikiai 
vaidinusi, sustabdė šokį. Bufetininke ro
lę gerai išpildė R. Jablonskis, šeiminin
kės - pati Moterų d-jos pirmininkė S. 
Vasiliauskienė. Pirmą kartą į sceną kaip 
artistas išėjo kun. J. Petraitis, savo vaidy
ba visiems sukėlęs daug juoko. Svei
kiname!

Bet štai, programoj įrašyta .Finalas“. 
Eilute išeina programos dalyviai, dai
nuodami „Devynbalsę“, o režisierė E. 
Varnienė užbaigė šiupinį padėkos žo
džiais. Šiupinys buvo nepamirštamas ir

Birželinių minėjimas Hobarte
ALB Hobarto apylinkėje 1941 metų 

Birželio 14-tosios nakties trėmimus 
minėjome sekmadienį, birželio 16-tą, 
dalyvaudami bendrose parapijos mišio
se St. Josephs bažnyčioje.

Parapijos žinių aplinkrašty buvo 
išspausdintas šis skelbimas: ' „Baltic 
communities of Hobart: At the 11.00 a.m. 
Mass today the Baltic community of Ho
bart will gather to commemorate the 
mass-deportations of their people from 
their homelands in the 1940‘s and 50‘s, 
carried out by the occupying Soviet 
Autorities“.

Juozas Paškevičius ir Mindaugas 
Kožikas iškėlė lietuvišką ir australišką 
vėliavas prie altoriaus. Antroj altoriaus 
pusėj latviai iškėlė savo vėliąvą. Dėl man 
nežinomų priežasčių estai šiame minė
jime nedalyvavo.

Prieš mišioms prasidedant Ramūnas

Pas Perth’o lietuvius
# Gegužės 25 d. į Perth'ą atskrido 
Lietuvos krepšinio rinktinė. Aerouoste 
juos pasitiko vietos lietuviai, TV 10-oji 
stotis ir Australijos krepšinio atstovai. 
Svečiai apgyvendinti Hiltono tarptau
tiniame viešbutyje.
Sekmadienį (26/VI) dalis žaidėjų ir jų 
vadovai apsilankė lietuvių namuose. 
Juos perthiškiams pristatė ALB valdybos 
pirm. kun. A. Savickis, juos pasvei
kindamas ir palinkėdamas sėkmės 
rytdienos rungtynėse. Po jo kalbėjo 
rinktinės vyr. treneris VI. Garastas, 
papasakodamas kaip jie čia atsirado - 
juos šiam vizitui Australijoje pakvietė 
Australijos krepšinio federacija - ši kelio
nė Lietuvos krepšininkams naudinga, 
kadangi ji duoda galimybę atrinkti 
geriausius jaunus sportininkus olimpiadai 
ir leidžia išbandyti jėgas tarpt, varžybų 
atmosferoje. Prašė nepykti, jei nepasisek
tų laimėti, nes sportas tai ne karas. Po to 
dar kalbėjo delegacijos vadovas Alg. 
Povilionis, dr. V. Zumeris.
Rungtynės sekančią dieną (27/VI) lie

PADĖKA
Melboumo Lietuvių socialinės globos motetų draugijai dėkoja Kauno medicinos 

akademijos klinikų direktoratas, gydytojai ir ligoniai už paramą medikamentais, kurie 
ypač dabartiniu metu labai reikalingi ir vertingi.

Kauno medicinos akademijos Vilnijos draugijos rėmimo grupė dėkoja už Vilnijos 
krašto lietuvių mokykloms skirtus tautinius drabužius.Ačiū Jums, mielosios moterys.

Nuoširdžiai Kauno skyriaus Vilnijos draugijos narys A. Šeškevičius

mes visi „atsigavome“, kaip buvo žadėta.
Ačiū Katalikių moterų d-jai ir visiems, 

prisidėjusiems prie šio linksmo ir 
gaivinančio šiupinio.

O. Baužienė, B.EM

Tarvydas tarė keletą žodžių apie Baltjos 
tautų tragediją ir prašė susirinkusius 
parapijiečius ir svečius prisiminti šias tau-, 
tas savo maldose mišių metu.

Pradėdamas pamokslą kun. Timothy 
O'Toole ranka pamojo į Lietuvos vėliavą 
ir paprašė pakelti rankas tuos, kurie žino ! 
kokiai valstybei ši vėliava priklauso. 
Daugelis žmonių rankas pakėlė. Tuonet j 
kun. O'Toole paaiškino tiems, kine 
nežinojo, kieno tai vėliava ir trumpai 
paminėjo kas įvyko Baltijos tautose tą 
birželio naktį 1941 metais.

Po mišių susirinkome bažnyčios salė
je pasivaišinti kava, sausainiais ir pyra
gais. Pasikalbėjome, prisiminėme tą šiur
pią naktį, paaimanavome, kad tiek mtžai 
mūsų, pragyvenusių tą baisią tragedją, 
yra likę ir išsiskirstėme savais keliais. I

S. Augustaviius Į,

tuviams nesisekė, pralaimėta australams 
rezultatu 92:65. Sekantį rytą, 5 vai., sve
čiai jau išskrido į Adelaidę.
* Bendruomenės metinis susirin
kimas įvyko gegužės 27 d. Lietuvių 
namuose. Jį atidarė valdybos pirmininkas 
kun. A. Savickis. Išklausyti valdybos 
pareigūnų pranešimai, pasitarta dėl veik
los ateityje. Klausimų - sumanymų metu 
daugiausia kalbėta apie bendrų pietų 
reikalingumą.
* ALB Perth'o valdybos sudarytoje
antrojo 1996 m. pusmečio prograno/ė f; 

-numatyti darbai: L
birželio 16 d. - Birželio įvykių minėjimas, ji 
liepos 14 d. - Valstybės šventė ir Dariars- 
Girėno minėjimas, programą praves B. 
Steckis,
rugpjūčio 4 d. - kun. A. Savickio vardinės, 
rugsėjo 8 d. - Tautos šventė,
lapkričio 27 d. - Kariomenės šventė, 
gruodžio 22 d. - Kūčios,
gruodžio 31 d. - Naujų metų sutikimas.

(„Žinutės“, Nr.1.6)
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sąjungos vaidmuo Lietuvos 
gvnybinėje sistemoje

Nors Šaulių sąjunga ir nėra Krašto apsau

gos ministerijos struktūra, tačiau visada 
geriausius savo narius deleguodavo į ku
riamas ministerijos struktūras, pati stengėsi 
dalyvauti valstybės stiprinimo ir gynybos 
darbuose, kas buvo parodyta 1991 metų sausio 
- rugpjūčio mėnesių laikotarpyje, su sava
noriais kontroliuojant Rusijos kariuomenės 
judėjimą Lietuvos keliuose, vykdant plani
nes teritorinių gynybos štabų organizuotas 
pratybas, padedant Lietuvos gyventojams 
stichinių nelaimių metu, palaikant viešąją 
tvarką įvairių renginių metu ir t.t.

Šiuo metu Šaulių sąjungos vadovybė deda 

daug pastangų, kad būtų priimtas atitinka
mas LŠS įstatymas, įteisinantis organiza

cijos integravimąsi į KAM sistemą, nors tai 
padaryti labai sunku. Tam yra ir priešininkų. 
Šaulių veikla, uždaviniai ir tikslai labai ar

timi SKATui, todėl kai kurie politikai klau
sia - kam reikalingas antros pagal veiklos

y

Vykstant nepriklausomybės kovoms, VI. 
fitvio - Putvinskio ir M. Šalčiaus pastau

gtais buvo įkurta karinė piliečių organiza- 
tįja - Šaulių sąjunga, kurios pagrindinis 
iždavinys buvo padėti negausiai ir nepaty
riai Lietuvos kariuomenei kovoti su prie— 
bis. Į Šaulių sąjungą būrėsi civiliai žmonės, 

mintys nors kiek padėti Tėvynei. Į jos gre
tas įsiliejo jau tuomet žymūs Lietuvos 
inteligentijos atstovai, kaip antai - T. 
fanatiškas, A. Žmuidzinavičius, A. Vienuolis 
•Žukauskas, A. Klimas, B. Sruoga ir kiti. Toks 
Jotys autoritetingų žmonių traukė Lietuvos 
gyventojus stoti į organizaciją. Visa gink- 
botė, amunicija ir apranga buvo įsigyta už 
aras lėšas. Ilgainiui sąjunga tapo viena 
gausiausių ir garbingiausių Lietuvos orga- 
tizacijų ir sovietinės okupacijos išvakarėse 
aro gretose turėjo apie 62 tūkstančius narių. 
Sąjunga veikė kaip savarankiška karinio 
jsbūdžio organizacija, veikianti prie Krašto 
apsaugos ministerijos. Tik 1935 metais, po 
ttnetolo St. Raštikio reformos kariuome- 
tėjc, Šaulių sąjunga tapo sudėtine kariuo- 

aeaės dalimi. Apie šaulių svarbą Lietuvos
! I gynybinėje sistemoje galime spręsti iš generolo 

1 |$t Raštikio žodžių: „ Valstybei ginti reikia
• Išsvajoti, kaip vieną priemonę pakeisti kita,

tet šiam svarbiausiam darbui imtis ir ieš— 
soti visų priemonių, kokias tik tauta turi arba 

t: jli rasti. Stiprinkime kariuomenę, stiprin- 
I sme jos didžiausią talkininką Šaulių sąjun

gą, stiprinkime visos tautos moralinį, kultų
jų ir medžiaginį gyvenimą; neskaldykime,

• ta barkime visas tautos jėgas“.
Prasidėjus atgimimui, jau 1989 metais bu- 

ropradėti žygiai Šaulių sąjungai atkurti. 1989

retų rugsėjo 20 dieną Kelmėje prie VI. Pūt-
- Putvinskio kapo grupė Šaulių sąjungos 

jilūrimo iniciatorių davė priesaiką. Šalyje 

radėti steigti šaulių būriai. Į šaulių gretas 
stojo Sąjūdžio žaliaraiščiai, studentai, 
darbininkai, buvę partizanai ir politiniai ka
imai, inteligentai, norintys pratęsti garbin- 

s jos prieškario organizacijos veiklą ir tradi

cijas. 1990 metų vasario 15 -16 dienomis, dar 
peš Lietuvos valstybingumo atkūrimą, Kau
le įvyko Šaulių sąjungos atkuriamoji

I taferencija, kurioje dalyvavo jau 14 - os 
’ šaulių dalinių atstovai.
’ Paskelbus Lietuvos valstybingumo at

statymą ir įsteigus Krašto apsaugos de-
1 parlamentą, šauliai ryžtingai siekė, kad jų 
l organizacija būtų pavaldi Departamentui, 

nors tam labai priešinosi tuometinis LŠS 

(innininkas, Seimo narys A. Bendinskas ir jo 
alininkai. Visgi, 1990 metų gegužės 26 dieną, 
dalinių atstovų išplėstiniame pasitarime, bū
ro priimtas nutarimas už pavaldumą KAD-ui 
per LŠS štabą, kuriam tuo metu vadovavo 

tavęs Krašto apsaugos ministerijos sekre
torius, Lietuvos karo atašė Danijoje pulki
ninkas J. Gečas. Tačiau ilgainiui šis nutari
mas nebuvo vykdomas, kadangi tam vėl 
pasipriešinto dabar jau naujasis LŠS pir

mininkas G. Jankus ir jo aplinka. Po to J. Gečas 
įsistatydino iš štabo viršininko pareigų ir per
ėjo dirbti į Departamentą.

Antrą kartą Šaulių sąjungai buvo pasiūlyta 
įsijungti į KAD - ą lemtingomis Lietuvai 
1991 metų sausio įvykių dienomis. 1991 metų 
sausio 15 dieną LŠS vadas G. Jankus, nede- 
rinęs šio klausimo su Centro valdybos nariais, 
atmetė pasiūlymą suvalstybinti Šaulių są

jungą. To pasėkoje, 1991 metųsausio 17 d. 
Aukščiausiojoje Taryboje buvo priimtas 
Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos 
įstatymas.

<u
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profilį panašios organizacijos įteisinimas? Ne 
kartą susitikimuose su valstybės vadovu ir 
pareigūnais esame pabrėžę, kad šiuo metu iš 
valstybės mes nieko nereikalausime: nei 
aprūpinimo, nei lėšų, nei lengvatų. Savo veik
los vystymui mes daug tikimės iš išeivijos 
šaulių, kurie remia Lietuvos šaulius nuo pat 
atsikūrimo dienos. Nereikia užmiršti, kad iki 
okupacijos išeivijos lietuviai šauliams su
rinko 1 milijoną 700 tūkstančių litų pinigais, 
jie nupirko lėktuvą, daug ginklų h aprangos. 
Mums reikalinga Šaulių sąjungos įstatyminė 

bazė, kuri įteisintų šaulių veiklą, juos gintų 
socialiai, būtų grąžintas iki LŠS likvidavimo 

turėtas turtas, išspręstų ginkluotės, amunicijos 
ir aprangos įsigijimo už savas lėšas ar 
dovanojimo būdu iš išeivijos šaulių klausi
mą. Už tai šauliai atiduoda savo pasiryžimą, 
savanoriškumą, neatlyginamą darbą. Beje, 
esant netobuliems įstatymams, Lietuvos 
ginkluotosios pajėgos atribotos nuo išeivijos 
lietuvių dovanų, nors prieškaryje tai buvo 
praktikuojama.

Šaulių vadovybė yra daug dirbusi del veik
los krypčių, kad jos veikla nesikirstų su 
SKAT'os veikla, Seime priėmus Šaulių 

sąjungos įstatymą. Dar yra erdvės šauliams 
pasireikšti ir tuo sustiprinti Lietuvos gyny
bines pajėgas.

Vienu svarbiausių savo uždaviniu mato
me - šaulių dalyvavimą teritorinės gynybos 
veiksmuose. Lietuvos Respublikos Na
cionalinio saugumo koncepcijos ir jos įgy
vendinimo įstatymo projekte yra numatyta, 
kad teritorinės gynybos veiksmuose dalyvauja 
Šaulių organizacijos daliniai ir jie yra paval

dūs teritoriniams gynybos štabams. Jau da
bar šaulių daliniai dalyvauja teritorinės gy
nybos veikloje: vykdomos bendros su 
savanoriais taktinės pratybos, kai kuriose TG 
štabų gmklavietėse yra ginklai, skirti vietos
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■PĖDSEKYS"
RAJONO VIENETUOSE
# Sydnėjaus skautų židinio sueiga 
įvyko š.m. birželio 8 d. Lietuvių namuose, 
Bankstowne. Sueigą pravedė židinio 
tėvūnas j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus ir 
kanclerė - Margarita Kavaliauskienė.
Sueigos metu aptarti keli svarbūs židinio 
reikalai, vienas iš jų - Židinio 40-mečio 

minėjimas, įvyksiąs rugpjūčio pradžioje. 
Tėvūnas sutiko tarpininkauti knygos 
„Lietuviškoji Skautija“ II tomo užsakyme 
(V. Vaitkus, 11/23 Laurina Ave.,Engadine, 
2233, tek: (02) 520 4665).

* Gegužės20d.Melboumo„Džiugo“ 
tunto vadija posėdžiavo Parapijos namuo
se, Kensingtone. Posėdį pravedė tunti- 

šaulių daliniams ir tai ne paslaptis, šauliai 
padeda vykdant prievolininkų ir atsarginių 
apskaitą, sudaromi bendri veiklos planai ir t.t.

Antras svarbus darbo baras - darbas su . 
jaunimu, mosiant jį karinei tarnybai Lietuvos 
kariuomenėje. Jau dabar mokyklose steigiami 
jaunųjų šaulių būriai. Moksleiviai apmokomi 
rikiuotės, supažindinami su lengvąja gink
luote, ryšių priemonėmis, topografija, daly
vauja įvairiuose užsiėmimuose. Šiame darbe 
aktyviai galėtų pasireikšti į Šaulių sąjungą 

įstoję KAM struktūrų atsargos karininkai. 
Sudarius nedideles grupeles, tokių atsargos 
karininkų (po 3 - 4 žmones), pavesti jiems 
vadovauti jaunųjų šaulių būriams ir ruošti 
moksleivius karinei tarnybai ir valstybės 
gynimo pagrindul.Ideologiniam darbui į to
kias grupeles paskuti buvusius partizanus, 
politinius kalinius arba inteligentijos atsto
vus.

Kadangi Šaulių sąjungoje yra nemažai 
pagyvenusio amžiaus narių, o taip pat mo
lėtų, kurie koviniuose veiksmuose nedaly
vaus, jiems keliami visai kiti uždaviniai. 
XVm amžiaus pabaigoje ir XIX amžiaus 
pradžioje gyvenęs žymus prūsų karo filoso
fas, generolas Karl Clausewitz savo filo
sofiniuose karo veikaluose didelį dėmesį sky
rė tautos nesmurtiniam pasipriešinimui - taip 
vadinamam totaliniam tautos pasiprieši
nimui. Tai patikimas ginklas, davęs teigiamų 
rezultatų daugelio valstybių išsivadavimo 
kovose. Šiuo būdu buvo palaužta sovietinė 
kariauna 1991 metų sausio - rugpjūčio mėne
sių laikotarpiu. Šaulių daliniuose reikia steig

ti grupeles šaulių, kurie būtų apmokyti reika
lui esant pakelti visuomenę nepaklusnumo 
akcijoms. Tokiame darbe daug kuo prisidėti 
galėtų partizanai, politiniai kaliniai, žymesni 
visuomenės veikėjai ir autoritetą turintys 
šauliai.

Augantis nusikalstamumas verčia kiek
vieną Lietuvos pilietį susimąstyti apie šią 
valstybės blogybę. Šauliai yra numatę savo 

planuose tokias veiklos kryptis, kaip viešosios 
tvarkos palaikymas ir ginkluota objektų 
apsauga, tačiau ir čia atsimušame į reikiamo 
įstatymo nebuvimą. Dar neaišku kiek laiko 
bus vilkinamas Šaulių sąjungos įstatymo 

priėmimas, nors Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. M. Brazauskas pažadėjo šį 
klausimą išspręsti pavasarinėje Seimo sesi
joje.

O Šaulių sąjungą, po 5 -10 metų, aš matau 

kaip Lietuvos Nacionalinės gvardijos ar 
kariuomenės sudėtyje.

Stasys Ignatavičius 
LŠS vado pavaduotojas 

ninkas s. Povilas Kviecinskas. Tartasi jau
nųjų vadovų lavinimo reikalu. Taip pat, 
artimiausių iškylų metu, skautai bus 
mokinami plaukti ir gelbėti skęstančius.

# Ateinančių metų sausio 2 d. prasidės
LSS Australijos rajono stovykla. Rajono 
vadija jau dabar jai intensyviai ruošiasi: 
sudaro programas, nors stovyklavietę jau 
turi, bet ieško geresnės ir t.t. Stovyklai 
vadovaus v.s. Narcizas Ramanauskas.
Stovyklos mokestis (už pilnąlaiką) vienam 
asmeniui - $ 140. Pavieniams asmenims 
už 1 dieną - $ 20.
Sausio 5 d. stovykloje rengiama svečių 
diena. Kviečiami visi buvę rajono va- 
dovai(vės). _

B.Z.

KULTŪRINIAME GYVENIME

* Gegužės 22 d. Capecode, netoli 
Bostono, mirė „Lietuvių Enciklopedijos“, 
šešiatomės „Lituanica“ (anglų k.), Br. 
Kviklio „Mūsų Lietuva“, V. Krėvės raštų 
ir kt. leidėjas, Juozas Kapočius. Jis buvo 
gimęs 1907 m. spalio 19 d. Antatilčių 
km., Žemaitkiemio valse,, Ukmergės 

apskr. spaustuvininko specialybę įsigijo 
(1927-30) Urugvajuje. Į JAV emigravo 
1949 m., kur 1953 m. pradėjo leisti 
didžiausią išeivijos lietuvių veikalą - 
Liet. Enciklopediją. Paskutinis (papild.) 
371, išėjo 1987 m.
* Gegužės 17-19 d.d. Marijampolė
je įvyko tarptautinis Folkloro festivalis, 
kuriame dalyvavo ne tik meniniai viene
tai (taut, šokių, dainos ansambliai, orkes
trai) iš visos Lietuvos, bet atvyko jų nema
žai ir iš Izraelio, Latvijos ir kt. Vyko ir 
liaudies dirbinių mugė, kur meistrai 
demonstravo savo šakų darbus: pynimą, 
drožinėjimą, siuvinėjimą, juostų audimą 
ir t.t.
Gegužės 24 d. Marijampolės dramos teatre 
vyko muzikos, šokio, poezijos ir mados 
vakaras „Erra - 96“.
* „Tėviškės žiburiai“ (Nr. 24/96) ra
šo, kad praeitą (Lietuvos) žiemą mirė 
prof. Eugenija Šimkūnaitė (gim. 1920- 

03.11) - farmacininkė, biochemijos dakta
rė, dirbusi Vilniaus universitete, Biologi
jos ir vaistingųjų augalų institutuose. 
Velionė pagarbiai buvo vadinama Lietu
vos žiniuone ir Tauragnų ragana (iš 
Tauragnų kilusi). Palaidota Tauragnuose.
* Joan Songaila - Songailienė, gyv. 

Coolangatta, Qld., yra parašiusi savo vy
ro, Juozo Songailos biografiją anglų kal
ba, pavadintą „Journey to Paradise“ 
(„Kelionė į Rojų“) ir dabar dairosi leidėjo. 
Pradinius knygos skyrius, aprašančius J. 
Songailos kelionę į Australiją ir pirmuo
sius mėnesius joje, neužilgo spausdinsime 
„Mūsų Pastogėje“.

* Gegužės 24 d. Kaune paskelbtas 
32-ojo Poezijos pavasario laureatas, poe
tas Kornelijus Platelis. Iš profesijos 
laureatas - statybininkas, dabar - „Vagos“ 
leidyklos direktorius, savivaldybių 
asociacijos prezidentas. Dar dirbdamas 
statybininku išleido 3 knygas. Paskutinė - 
penktoji - pavadinta „Prakalbos upei“ 
(rinktinė).

Paruošė B. Ž.

"Mūsų Pastogė" Nr.26 1996.7.1 psl.5
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^SPORTAS
Dar apie 

rinktinę
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 

gastroles Australijoje baigė 0 : 5 australų 
naudai. Daugelis mūsų tautiečių pra
laimėjimais labai nusivylę, galima sakyti, 
net užsigavę. Atrodo, kad lietuviai pra
laimėti negali. Tie skundai nuskambėjo 
mūsų radio valandėlių bangomis. Apvilti 
anūkėliai, jaunieji sportininkai... Neiš
sipildė legendos, mitai apie mūsų krepši
nio nenugalimuosius žaidėjus. Gaila, kad 
vaikams buvo pasakojamos legendos, o 
joms neišsipildžius liko nusivylimas. 
Vaikams reikėjo pasakyti teisybę, api
būdinti mūsų galimybes, jie būtų puikiai 
supratę esamą padėtį.

Iš tikrųjų nebuvo jau taip tragiška. 
Pirmiausia, mes nesame kokie nors 
krepšinio „supermenai“. Australų yra 18 
milijonų, taigi didesnis pasirinkimas. 
Australai užaugę normaliose sąlygose, 
pasiturinčiame krašte. Jie turi geras sąly
gas treniruotėms, geriau aprūpinti fi
nansiškai. Tai duoda teigiamus rezulta
tus. Visgi, jeigu jie būtų žaidę be savo 
žvaigždžių (kaip kad lietuviai) Gaze, 
Bradtke, Vlahov, Rolandson, be abejo
nės, rezultatas būtų buvęs mūsų naudai.

Mūsų žaidėjams neigiamą įtaką darė 
ilga kelionė, laiko ir metų sezonų skirtu
mas. Svarbiausia, dauguma žaidėjų pirmą 
sykį susitiko su jėgos krepšinio žaidimo 
stiliumi. Komanda buvo dar nespėjusi 
susižaisti savo tarpe. Ne visuomet irteisėjai 
buvo neutralūs. Žaidžiant Geelonge 

negalima buvo prisiliesti prie Gaze. Gaze, 
galima sakyti, buvo „neliečiamas paukš
tis“. Jis galėjo veržtis prie krepšio alkūnių 
ir kelėnų pagalba, o baudos kliuvo mums. 
Nežiūrint tokio vienašališkumo, lie
tuvaičiai aikštėje nesileido būti išpro
vokuojami, išsilaikė sportiškai, pa
vyzdingai.

Po truputį apsipratus su australų 
žaidimu, pradėta daryti pažanga, pralaimė
ta mažesniais skirtumais. Per paskutinį 
susitikimą Geelonge, lietuvaičiai antrą 
kėlinį sužaidė labai gerai. Kėlinys laimė
tas rezultatu 45:33. Rungtynės pralaimė
tos rezultatu 83:85 - vos dviem taškais. 
Tarp kitko, nežaidė mūsų pagrindinis cen
tro puolėjas E. Žukauskas. Australai bu

vo nustebinti mūsiškių žaidimu antrame 
kėlinyje. Puikūs tritaškiai metimai, gra
žūs prasiveržimai, metimai į krepšį iš 
viršaus. Australus nuo pralaimėjimo 
išgelbėjo begalės mums skirtų baudų. 
Buvo įrodyta, kad ilgiau pažaidę su 
australais, pripratę prie jų žaidimo stiliaus, 
ne daug ką nuo jų atsiliktume.

Negalima paneigti, kad australai žai
dė labai kovingai, gerai mėtė. Bet 
Olimpiadoje apie medalius jiems galvoti 
nevertėtų. :1T;|■' - ■ ■

Mūsų jauniems žaidėjams ši išvyka 
davė daug patyrimo, buvo naudinga. 
Ateityje apie šiuos jaunus žaidėjus dar 
teks išgirsti.

Sabonis ir Marčiulionis turėjo kelėnų 
operacijas, dėlto negalėjo atvykti. Dar 
neaišku ar jie pasveiks iki Olimpiados. 
Karnišovas su Einikiu nespėjo laiku grįž
ti į Lietuvą ir prisijungti prie rinktinės. 
Pagal ankstyvesnį susitarimą su austra-

V. N. Butkuvienės atminimo fondo parama
Vilnijos lietuvių mokykloms

Tik atkūrus nepriklausomą Lietuvą 
Vilnijos krašte, galima buvo galvoti, kad 
čia gyvenantys lietuviai galės mokytis ir 
melstis lietuviškai. Praėjo tik 5 neprik
lausomybės metai, o jau turime net 14

iš Australijos lietuvių. Štai Valerijos 

Nadieždos Butkuvienės atminimo fondas- 
padėjo Eišiškių ir Dieveniškių lietuvių 
mokykloms įsigyti po televizorių ir po 
videomagnetofoną, kurie reikalingi vaikų

Kairėje: V. N. Butkuvienės atminimo fondo dovana Eišiškių liet mokyklai: televi
zorius ir videomagnetofonas, videokasetės, gauti gegužės 15 d. Viduryje stovi 
mokyklos direktoriaus pavad. J. Debesys. Dešinėje: to paties V.N. Butkuvienės 
fondo dovana Dieveniškių liet, mokyklai - televizorius, videomagnetofonas ir 
vaizdajuostės (geg. 15 d.). Kairėje - mokyklos direktorė Danutė Andriuškevičiūtė.

lietuviškų vidurinių ir kaimo pradinių 
mokyklų, o „sovietiniais“ laikais buvo 2 
mokyklos ir likusios tik lietuviškos klasės 
lenkiškose ar rusiškose mokyklose. Šios 
14 lietuvių mokyklos įkurta dėka entu
ziastų, to krašto mokytojų pasiaukojimo 
reikalaujančio darbo ir užsienio lietuvių 
paramos. Didžiausio dėmesio sulaukiama 

Vilnijos lietuvių mokyklų mokiniai dėkoja 
Stepui ir Bronei Jarembauskams

Iš p. Jarembauskų paaukotų pinigų 
Jašiūnų „Aušros“ lietuvių mokyklai, o 
taip pat ir Paškonių lietuvių mokyklai, 
nupirkta po kompiuterį ir po spausdintu
vą (printer). Šių abiejų mokyklų

mokytojai sakė, kad mokiniai kom
piuterius aplipę „kaip bitės medų“. Visą 
laiką „okupavę“ kompiuterio klasę ir 
sunku juos išvaryti namo. Jau daug 
mokinių įvaldė kompiuterio gudrybes

Iš k.-gyd. A. Šeškevičius, direkt R. Vedrickienė, gyd. Ž. Padaigasu Baltosios Vokės 

mokyklos mokiniais prie nupirktų siuvimo mašinų (gegužės mėn.). Antroje nuotr.
- Jašiūnų mokykla su S. Jarembausko nupirktu kompiuteriu.
cooooocoecoccooooscoooeoooocoo 
lais, nežiūrint rinktinės sąstato, reikėjo 
atvykti.

Atsižvelgiant į tas visas problemas 
nustokime urzgę dėl pralaimėjimų.

Nekurkime legendų, nepagrįstų vilčių 
ir dėl Olimpinių medalių. Žaidėjai Atlanto
je dės visas pastangas. Sėkmė priklausys 
nuo daug ko. Mes lenkime nykštį ir 
linkėkime jiems laimės.

B. Nemeika 

mokymui. Iš tų pačių lėšų nupirktos ir 
vaizdajuostės: "Skrydis per Atlantą" (apie 
Darių ir Girėną), kad vaikai geriau suvok
tų savo tautos istoriją. Taip pat „Baltara- 
gio malūnas“,, J. P. Popiežius Lietuvoje“, 
lietuvių kalbos ugdymui - vaikiškų 
vaizdajuosčių. Tai didelis palengvinimas 
mokytojams jų kasdieniniame pasišven- 

ir nenusileidžia savo žiniomis len
kiukams, kurie jau seniai turi kompiu
terius, gautus iš Varšuvos.

Iš tų pačių lėšų Baltosios Vokės 
lietuvių mokyklai nupirkta viena kojinė 
siuvimo mašina, mokyti mažesnes 
mergaites siūti, o didesnėms mergai
tėms nupirkta elektrinė siuvimo maši
na. Taip pat nupirktas dauginimo 
(copying) aparatas, kad palengvintų 

tusiame darbe. Be to šalia esanti lenlkiški j 
mokykla yra aprūpinta aparatutra ill 

Lenkijos, todėl atsilaikyti konkuramdji 
kartais sunku. Tik mokytojų suppra- 
tingumas, darbštumas, nuoširdus ją Į dar
bas, vis daugiau pritraukia mokinniy į 
lietuvių mokyklas. Eišiškių ir Dievte/uf-. 
kių lietuvių mokyklų mokytojai galvoja 
šią aparatūrą panaudoti užsienio kalbą 
mokymui, geografijai, įrašyti daugiau 
lietuvių literatūros klasikų filmų. Džiau
giamės, kad entuziazmas dirbti nemažė

ja-
Vos prieš 2 metus įkurtoje Turgelių 

pradinėje mokykloje jau yra 19 mokinių 
ir nuo rugsėjo mėnesio 1 d. žada ateiti dar 
10 mokinių, kurie lietuvių kalbos visai Ii 

nemoka, nebent jų seneliai. Turgelai - 
vieta kur lietuvių kalbos beveik negirlėti, 
tik senieji prisimena, kad čia buvo lietuviš
ka mokykla. Čia dirba jaunos, mylinčios 

savo darbą mokytojos A. Maskeliūraitė 
ir A. Voverytė. Jų mokyklai nupirbme 
18 audiokasečių: lietuviškų dainelių, 
vaikiškų pasakų, vaidinimėlių. Audio- 
aparatūrą jau praeitais metais nupirkofir- 
ma,„Antena“ iš Vilniaus.

Eišiškių, Dieveniškių ir Turgelių 
lietuvių mokyklų mokytojai ir mokiniai 
dėkoja V. N. Butkuvienės atminimo fon
do valdybai už labai vertingas dovanas. 
Mokytojai sako, kad vien tik prisiminus, 
kad apie juos kažkas galvoja, jiems sutei
kia jėgų sunkiame darbe. Mes taip pat 
tikime, kad lietuvybė į šį kraštą sugrįžta.

Dr. Arvydas Šeškevičius;

Kaunas, 1996.06:02.

P.S.: V.N. Butkuvienės atminimo fondą 
įsteigė K. Butkus, administruoja Australi
jos Lietuvių Fondas.

Visos šio skyrelio nuotr. A. Šeškeviaius.

Baltosios Vokės liet, mokyklos direklR. 
Vedrickienė prie S. Jarembausko 
nupirkto kopijavimo aparato.

mokytojų darbą, kai trūksta lietuviš
kų vadovėlių.

Vilnijos lietuvių mokyklų vaikai 
siunčia savo geradariams geriausius 
linkėjimus.

Dr. A. Šeškeviaus

Mieli bendradarbiai!
Dėl straipsnių gausos ne visi straipsniai till— 

no šiame numeryje. Spausdinsime Nr. 27-nne 
RetkL
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♦mūsų t 
MIRUSIEJI

Atsisveikiname su a.a. Broniu Mastomu
1914.4.24 -1996.6.6

i------------------------- ------------------------------------------r1. f A. Julija Ziukelyte - Grigoniene
1923.4.21 - 1996.6.2

trdažnai mūsų mažoje bendruomenėje apsi-, 
sin juodas mirties angelas. Artimųjų neleki
ąs palieka mūsų tarpe tuštumą, kurią vargu 
rpajėgsime užpildyti.

J. m. birželio 2 d. po sunkios ir ilgos ligos 
® paliko Julija Žiukelytė - Grigoniene. Ji 
įovo gimusi 1923 balandžio 21 d. Žiuke- 
ffii) kaime, Jūžintų valsčiuje, Rokiškio 
pskrityje. Vėliau tėvai persikėlė į Dusetas, 

iar Julija lankė pradžios mokyklą, ją bai— 
ąš - Kauno - amatų mokyklą. Dirbo „Dir- 
ss“ knygyne, o 1941 metais užėjus sovie
tais, išvyko į Ukmergę. Per deportacijų ban- 
g su broliu Rapolu iš Ukmergės pėščiomis 
sėjo į Molėtus, į sesers Marytės namus.

E rytų besiartinantis frontas Juliją ir brolį 
Rapolą nubloškė į Vokietiją, kur Julija mo- 
itsi gailestingosios sesers profesijos. 1948 
Mais išvyko į Australiją ir dirbo Brisbanės 
Greenslopes ligoninėje, kartu tęsė ir mokslą. 
D'goninės koplyčioje ištekėjo už Algimanto 
Grigonio ir persikėlė gyventi į Adelaidę. 

Susilaukė gausios šeimos, net septynių
vaikučių: Jūratės, Nemiros, Danutės, Eduar- 
do, Algio, Ramunės ir Kąstyčio.

1 Julija stengėsi visiems vaikams suteikti kuo

geriausias sąlygas mokslui, kas buvo neleng
va, ypač dirbant. Ji drąsino besimokančius 
vaikus, kad jie pasiektų akademinio iš
silavinimo. Labai prižiūrėjo dukras, ragino 
siekti mokslo ir būti nepriklausomomis. Ji 
labai mėgo skaityti, lengvai išmoko sveti
mas kalbas ir bandė knygų pagalba siekti 
platesnio ir gilesnio gyvenimo pažinimo, kam 
jaunystėje neturėjo galimybės ir sąlygų.

Ji nevengė lietuviško gyvenimo. Priklausė 
ALB Moterų sekcijai, Adelaidės lietuvių 
sąjungai, buvo išrinkta į Adelaidės apylinkės 
garbės teismą. Dosniai rėmė savaitgalio 
mokyklą, lietuviškas radijo laidas, sporto klu
bą, teatrą ir tautinius šokius. Šiose lietuviš

kose organizacijose reiškėsi jos vaikai.
Vyrui Algiui 1992 metais mirus, neteko 

savo globėjo ir gyvenimo draugo. Dukros 
Danutės lydima 1993 metais Julija aplankė 
Lietuvą, kur po 49 metų sutiko savo sesutę 
Marytę, išvaikščiojo visus gimtinės takelius.

1994 metais, sulaukusi vos 42 metų am
žiaus, avarijoje žuvo Julijos dukra Nemira. 
Dukra našlaičiais paliko keturis mažus vai
kučius. Šį netekimą Julija skaudžiai pergy

veno ir tai atsiliepė jos sveikatai. Labai rim
tos ir nepagydomos ligos simptomai pa
sireiškė 1995 metų rugsėjo mėn. Nors džiau
gėsi sulaukus dar vieno anūko, bet liga jau 
plėtėsi ir pamažu naikino sveikatą.

Julija atsisveikino su šiuo pasauliu 1996 m. 
birželio 2 dieną. Iki paskutinės savo gyve
nimo dienos ji lankėsi Lietuvių namuose, kur 
tiek daug gražių ir laimingų valandų buvo 
išgyventa.

Palaidota Julija Grigoniene iš šv. Kazi
miero bažnyčios, Centenial Park kapinėse. 
Gedulingas pamaldas atnašavo kun. J. Pet
raitis MIC, atsisveikino ALB Adelaidės 
apylinkės valdybos pirmininkė J. Vabolienė, 

■Moterų sekcijos pirmininkė M. Stačiūnienė.

Ką paliksime išeidami? Dažnai 
klausiame, kai pagalvojame apie atsisvei
kinimą su žemiškuoju gyvenimu. Ar kas 
prisimins mūsų dienas ir mūsų žingsnius? 
Ir štai staiga, be jokio perspėjimo, be jokio 
ženklo tamsus šešėlis uždengia nespėju
sias užsimerkti akis.

Atsisveikiname su Broniu Masioniu. 
Jo palikimas - tai jo darbai ir pastangos 
mūsų mažoje bendruomenėje. Paliko jis 
mums malonią asmenybę, besišypsantį 
veidą ir nuoširdų pasisveikinimą. Visuo
met ramus ir mandagus, pasiruošęs 
išklausyti tavo žodžio. Ilgai neišblės Jis 
iš mūsų atminties. Paprašytas padėti 
nuoširdžiai atsakydavo: Ar sugebėsiu?“ 
Ir visuomet sugebėdavo.

Bronius gimė 1914 m. balandžio 24 d., 
ūkininko šeimoje, Lietuvos gražiausiame 
krašte, Aukštaitijoje, Antazavėje, netoli 
Zarasų. Sakoma, kad gamtos grožis ir jos 
aplinka sukuria žmogaus dvasinį nu
siteikimą, jo charakterio bruožus.

Augo tėvų ūkyje, mėgo knygas ir 
stengėsi kiek įmanoma jų kuo daugiau 
perskaityti. Tarnavo Lietuvos kariuo
menėje ir įsigijo jaunesnio puskarininkio 
laipsnį. Dirbo valsčiaus įstaigoje, tik 
komunistų okupacijos ir karo metais grį
žo dirbti į tėvų ūkį.

Kaip ir tūkstančiai lietuvių, frontui 
artėjant, pasitraukė ir atsiskyrė nuo šeimos. 
Tai nebuvo lengvas atsiskyrimas, ilgai 
raseno ilgesio skausmu, beieškant pasto
gės svetimose. ir tolimose šalyse, toli nuo 
gimtųjų namų.

1949 m. atvyko į Australiją, Newcastle 
atliko darbo sutartį, vėliau persikėlė į 

Adelaidę. Dirbo spaustuvėse iki pensijos. 
Parapijai leidžiant „Šventadienio Balsą“, 

Bronius ne kartą parūpino biuleteniui 
reikalingų medžiagų. Mėgo lietuvišką 
gyvenimą ir aktyviaijame dalyvavo. Dirbo 
Parapijos taryboje, „Šventadienio Balso“ 

ekspeditoriumi, daug laiko ir rūpesčių 
atidavė lietuviškai knygai, kurią nuo pat 
mažens mylėjo ir gerbė. Daug metų

A.a. Petras Lapienis

Giliame liūdesyje pasiliko dukros, sūnūs ir 
penki anūkai.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje.
V. Palupąs

pašventė parapijos bibliotekai. Matydamas, 
kaip tirpsta bibliotekos skaitytojai, jis ne 
kartą liūdnai skundėsi, bet liko jai vadovau
ti iki paskutinės savo gyvenimo dienos.

Retas bendruomenės parengimas, 
kuriame Bronius nedalyvautų. Jis buvo 
artimai susiejęs savo gyvenimą su lietuviš
ka veikla. Priklausė Australijos Lietuvių 
bendruomenei, Lietuvių Caritas Ine., 
Pensininkų klubui ir ramovėnams.

Bronius stengėsi visas prisiimtas 
pareigas atlikti sąžiningai ir būti naudingu 
savo žmonėms. Jo išėjimas buvo staigus ir 
netikėtas. Užmerkė akis š.m. birželio 6 
dienos prieblandoje savo namuose. 
Prasmingas ir gražus Broniaus 82 metų 
gyvenimas ilgai išliks Jo šeimos, artimųjų 
ir visų, su kuriais Jis bendravo atmintyje.

Palaidotas birželio 11 d. iš šv. Kazimie
ro bažnyčios. Gedulingas pamaldas 
atnašavo kun. J. Petraitis MIC, pa
sakydamas pamokslą. Su Broniumi 
atsisveikino parapijos vardu V. Baltutis, 
anūkė Julie Miller ir ramovėnų vardu Jo
nas Bočiulis. Palaidotas Centenial Park 
kapinėse. Po laidotuvių dalyviai susirin
ko į Adelaidės Lietuvių katalikų centro 
salę šermenims.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje!
V. Baltutis

Gegužės 26 d., baigdamas 82 m. Flinders ligoninėje mirė a.a. Petras Lapienis. Palaidotas 
jegužės 28 d. Centenial Park kapinėse. Liūdi žmona Morta ir dukros - Alytė ir Marytė su 
tonomis. "M.P." inf.

JAV mirė buvęs sydnėjiškis
Gauta žinia, kad š.m. gegužės 31d. Čikagoje mirė ir šv. Kazimiero lietuvių kapinėse buvo 

palaidotas Edvardas Eidėjus. A.a. Edvardas prieš kelioliką metų gyveno Sydnėjuje (Bankstowno 
rajone). Liūdesyje liko jo žmona Marija, dabar gyvenanti Gold Coast ir ištekėjusi dukra Eliutė, 
gyvenanti Queenslande. "M.P.” inf.

A. t A. Julijai Grigomenei L
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Jūratę, gimines ir artimuosius.

Canberros liet, pensininkai "PAGUODA"

A. f A. Julijai Grigouienci
mirus, gilią užuojautą dukrai Jūratei, jos seserims ir broliams su šeimomis 
liūdesio valandoje reiškia

Vida, Geoff, Belinda Howe ir
Rasa, Mindaugas, Skaistė ir Nėris Mauragiai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

AKIPLĖŠA
Taip vadino KGB-istai kunigą Juozą 

Zdebskį. Ir ar buvo už ką? Taip, jis rūpinosi ir 
leido pogrindinę spaudą - Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kroniką , atskleisdamas nuo 
pasaulio slepiamus komunistų nusikaltimus. 
Taip,taijisįvairiomispriedangomiskatekizavo 
vaikus, nors už tai grėsė tremtis ir jis buvo 
teisiamas. Taip, jis dirbo Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komitete. Taip, jis lankydavo 
politkalinius tolimiausiuose Gulagų užkam
piuose, teikdamas jiemsdvasininkopaslaugas. 
Taip, jis įvairių turistinių kelionių priedanga 
surengdavo Šventas mišias persekiojamai 
inteligentijai. Taip, tai jis, jis, jis... Nors KGB- 
istų sekamas, agentų skundžiamas ir išduo
damas, specialiosiomis priemonėmis kom
promituojamas, šantažuojamas ir fiziškai 
luošinamas, kunigas Juozas Zdebskis kovojo 
už tikėjimą, už Lietuvą, už tikinčiųjų teises, 
už visų laisvę. Už tai jį Akiplėša pavadino 
KGB-istai.

Šiemet sukanka 10 metų nuo Juozo 
Zdebskio - kovotojo už tikinčiųjų ir visų žmo
nių teises, žūties. 10 metų - nuo kunigo, kurio

rūpesčio ir pastangų dėka buvo leidžiama 
pogrindinė spauda „Lietuvos katalikų. 
Bažnyčios kronika“, mirties. 10 metų - nuo 
tvirto Lietuvos laisvės kario, atsidavusio 
bažnyčios tarno, nuoširdaus vargstančiųjų 
guodėjo, pasitraukimo Anapilin...

1996 m. vasario pirmąjį šeštadienį prie 
kunigo J. Zdebskio kapo Dzūkijoje, Rudami
nos bažnyčios šventoriuje susirinko tūkstanti
nė minia: suvažiavo iš visos Lietuvos. Per 
pusnynus subrido iš visos Dzūkijos, suėjo iš 
Rudaminos kaimo. Atėjo pagerbti visame 
pasaulyje žinomo tiesos iš už „geležinės 
uždangos“ skelbėjo. Atėjo apraudoti Lietuvos 
laisvės kovotojo, nesulaukusio šviesesnių 
tėvynės dienų. Atėjo prisiminti savo gerada
rio. Pačiame vidurdieny pilnutėlėje bažnyčio
je iškilmingai Šventas mišias aukojo vyskupai: 
S. Tamkevičius, J. Žemaitis ir 16 kunigų. 
Gražiu pamokslu vysk. S. Tamkevičius 
paminėjo Lietuvos didvyrį, skambiu eilėraš
čiu jam atitarė Dzūkijos jaunimas, širdingai ir 
visuotinai sugiedotu „Amžinu atilsiu“ pritarė 
J. Zdebskio pasekėjai, bendraminčiai ir 
bendražygiai. Iškilmes kino juoston įamžino

nukelta į U psl.
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AKIPLĖŠA
atkelta*iš 7 psl.
L. Pangonytė, kun. A. Kcina ir J. Šilanskas, 
todėl tikėtina, kad jas pamatys per televiziją ir 
visa Lietuva.

Po Šventų mišių susirinkę šventoriuje prie 
J. Zdebskio kapo, paskendusio gėlėse ir žvakių 
šviesoje, kun. R. Grigo paskatinti, kalbėjo visi: 
nuo Seimo nario iki dailininko, nuo kunigo iki 
pensininko. Skirtingų socialinių sluoksnių 

atstovai kalbėjo tą patį - apie gerą žmogų, 
nuoširdų pagalbininką, nuoseklų skriau
džiamųjų gynėją, tvirtą Lietuvos laisvės 
kovotoją. Kalbėjo apie kun. J. Zdebskį, kurio 
pasėti genimo daigai iki dabar auga, keroja ir 
žydi mūsų širdyse. Apie žmogų, kurio išviešinti 
pasaulyje nusikaltimai prieš Sovietijoje 
įkalintas tautas, prieš žmones, apsaugojo bent 
dalį jų nuo sunaikinimo.

Kalbėjo ne tik apie bažnyčios karį, ne tik 
apie Lietuvos sūnų, bet apie pasaulio didvyrį, 
prakirtus! „geležinėje uždangoje“ langų ir 
atskleidusį Sovietijos ir KGB tikrąjį veidą 
žmonijai. Apie tai išsamiai aprašyta V. 
Spenglos knygoje „Akiplėša“, išplatintoje

Išlaikykime nepakeistą KGB pastatą !
Brangus tautiečiai užsienyje, Lietuva 

iškentėjo savo istorijoje žiaurumu neregėtą 
bolševikinę okupaciją. Okupantai nužudė, 
ištrėmė, uždarė į kalėjimus bei koncentraci
jos stovyklas, suluošino fiziškai bei dvasiškai 
-didelę gyventojų dalį.

Daugelis šių nelaimingųjų buvo įkalinti 
Vilniuje, KGB pastate. Čia ne tik kankino ir 
žudė žmones, bet ruošė nusikalstamas akcijas 
prieš Lietuvos gyventojus. Iš čia siuntė žudi
kus ir išdavikus po visą Lietuvą. KGB pasta
tas tapo Lietuvos kančių simboliu.

Griuvus bolševikinei imperijai, KGB 
pastatas turėjo tapti pagrindine aukų atmini
mo vieta. Deja, nei tuometinė vyriausybė, nei 
Aukščiausioji Taryba nesugebėjo įvertinti 
istorinės KGB pastato svarbos Lietuvai. Jis 
atiteko Teisingumo ministerijai. Tik Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai 
pareikalavus pairti Genocido aukų muziejų, 
vyriausybė skyrė tam tikslui nedidelę pasta
to dalį. Šioje pastato dalyje Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjunga ir Kultūros 
ministerija įkūrė Genocido aukų muziejų.

Dar išliko autentiška pastato dalis, menan
ti tą šiurpų laiką. Tačiau ir šią pastato dalį 
Teisingumo ministerija pertvarkys taip, kad 
neliktų KGB veiklos pėdsakų. Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga reika
lauja nesunaikintą pastato dalį, vardan 
žuvusiųjų ir kankintų, skirti Genocido aukų 
muziejui.

Canberros tautiečiams
VALSTYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS Canberroje šiemet įvyks liepos 7 d. 2 vai. 

popiet, Lietuvių klube.
Paskaitininkas - svečias iš Melboumo p. Gabrielius Žemkalnis. Paskaitą seks lietu

viškas videofilmas. Kviečiame visus tautiečius savo apsilankymu pagerbti šią šventę!
Canberros lietuvių bendruomenės sąjungos valdyba

Diskusinė popietė
Tėvynės sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia diskusinę popietę. Prelegentas: dr. Vytautas Doniela, te

ma: "Beveik keturi LDDP valdymo metai“. Po to - klausimai ir diskusijos. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Data: sekmadienis, birželio 30 d., 2 vai. po pietų.
Vieta: Sydnėjaus lietuvių klubas. II aukšto salė. Skyriaus valdyba

Melboumo apylinkės valdyba
Kviečia visus tautiečius į VALSTYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ, kuris įvyks š. m. 

liepos mėn. 7 d., sekmadienį, 1.30 p.p. Lietuvių namuose. Programoje:
Paskaita: p. Algis Taškūnas, specialiai iškviestas, atvyksta iš Hobarto skaityti

paskaitą šiame minėjime.
_ Meninė dalis: choras-Dainos sambūris, poezija: p. Juozas Mikštas skaito iš savo

eilėraščių knygos.
Tautiniai šokiai: veteranų grupė, retai matoma mūsų scenoje - Šokdava.
Po koncerto - kava ir užkandžiai. Proga susitikti su atvykusiu prelegentu.
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minėjime.
Gražiai priėmė dzūkai atvykusius J. 

Zdebškį paminėti: pavaišino čiobrelių arbata, 
dzūkiška namine duona ir raudonskruosčiais 
obuoliais. Prasidėjo antroji minėjimo dalis - 
prisiminimų popietė. Kalbėjo tie, kuriems teko 
laimė būti J. Zdebskio lankomais ir globo
jamais. Kalbėjo tie, kurie patys padėjo J 
Zdebskiui KGB-istų suluošintam iš ligos pata
lo pakilti. Kalbėjo - sunkų Lietuvos laisvės 
kryžių nešti J. Zdebskiui padėjusieji, kartu 
vargus vargusieji, godas godojusieji ir 
džiaugsmu besidalinę...

Ir kilo iš atsiminimų nupintas gražaus, 
šviesaus, pasiaukojančio žmogaus paveikslas. 
Ir tvirtėjo visų nuostata, kad jo įkvėptos min
tys išliko mumyse. Ir mes, kaip paveldėtojai 
privalome ne tiktai jų laikytis, bet ir toliau jas 
puoselėti ir ugdyti. Ir aiškėjo, kad tik tvirtai 
Juo sekdami, nesiblaškydami ir šunkeliais 
neklydinėdami, dzūkai laimi referendumą po 
referendumo, rinkimus po rinkimų. Čia kun. 
Juozo Zdebskio dvasia gyva kiekvieno dzūko 
širdyje - KGB-istai nužudė vien tik kūną. 
Gyvenimas patvirtino, kad „ši mirtis - 
Prisikėlimas“. Visos tautos Prisikėlimas.

Dr. Rūta Gajauskaitė

Brangūs tautiečiai, daugelio Jūsų giminės 
liko Lietuvoje ir priešinosi okupantui, kalėjo 
koncentracijos stovyklose ir kentėjo tremtyje. 
Daug jų kankinosi ir buvo nužudyti KGB 
pastate Vilniuje. Todėl kviečiame ir Jus 
prisidėti prie mūsų reikalavimo perduoti 
nepakeistą pastato dalį Genocido aukų 
muziejui.

Savo reikalavimus siųskite Lietuvos 
prezidentui.

B. Gajauskas,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos prezidentas, Seimo narys.• « •
Lietuvos politinių kalinių 'ir tremtinių 

atstovas Australijoje p. V. L. Mačys, 
atsiliepdamas, kreipiasi į Australijos lietuvius, 
kviesdamas išpildyti Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių s-gos vadovo B. Gajausko 
prašymą, kad jie, protestuodami, rašytų 
Lietuvos prezidentui, siekiant sustabdyti 
Vilniaus KGB pastato pertvarkymą ir jame 
esančių kankinimo celių sunaikinimą. Jis rašo: 
„Reikalaukime, kad nebūtų panaikintas 
okupantų palikimas ir ateinančios kartos 
galėtų matyti, o ne skaityti suklastotus 
istorinius faktus".

Protesto laiškus adresuoti: Lietuvos 
Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respub
likos Seimo Rūmai, Gedimino prospektas 
53, Vilnius, Lietuva.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

ŽIEMOS NAKTIS 
SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBO METINIS BAUBS c 
ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 27tą diena 
LIETUVIU KLUBE, BANKSTOWN E 
7.00val. vakare <
KAINA: S25.OO asmeniui.
PRAŠOME BILIETUS UŽSISAKYTI ir UŽMOKĖTI 
PRIEŠ LIEPOS 20-tą.
DANGUOLĖ ŠEPOKIENĖ (KLUBE): 708-1414 
ELENA KIVERYTĖ-ERZIKOV (VAKARAIS): 61O-2S40

Klubo nario mokestis už 1996 - 97 metus jau dabar priimamas. 
Mokestį reikia sumokėti iki š. m. birželio 30 d.
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! BALTIC CONNECTIONS
Specialios ekonominės oro kelionių kainos

iš SYDNĖJAUS, MELB0URN0, BRISBANĖS ir ADELAIDĖS į VILNIŲ 
ir atgal naudojant kombinacijas su Skandinavijos Oro Sistemomis (SAS) ir 
Singapūro Oro linijomis.

Išvykimai laike liepos 16 d. - rugpjūčio 31 d...................$ 2,070
Išvykimai laike rugsėjo 1 d. - rugsėjo 15 d...................... $ 2,020
Išvykimai laike rugsėjo 16 d. - rugsėjo 18 d.....................$ 1.970

Visi valdžios uždėti muitai (ir tax) ir mokesčiai prie kainos neįskaityti. 
Atkreipkite dėmesį, kad oro linijų kelionių maršrutai gali keistis ir kad čia 
duotos kainos pirklauso nuo vietų gaunamumo pasirinktoje klasėje. Datuota 
birželio 19 d., 1996 m.

I

Labdaros siunta jau Lietuvoje
Gauta žinia per p. Antaną Kramilių, kad paskutinė Sydnėjaus lietuvių labdaros sim 

išsiųsta iš Sydnėjaus balandžio 10 d., jau pasiekė Klaipėdą ir bus pradėta išveši 
adresatams nuo birželio 26 d. "M.P.' v

Aukos Tremtinių namams
Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą Nr. 888 TALKOJE iki birželio 23 dienos yra 

sekančios aukos:
J. Naujalienė
Religinis koncertas
J. ir J. Songaila

B. Beržanskas
A. Ližaitis
ALB Krašto valdyba

$200
$509
$ 100 

Viso iki 1996.06.23 - $ 76 918.
TALKA, P.O. Box 307, North

$ 20
$ 50
$500

SKELBKTTĖS "MŪSŲ PASTOGĖJE" - VISI ŽINOS!

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstovvn N. S. W. 22CC 
Redaktorius Bronius Žalys. S ® s Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 323J 
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