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Lietuvos įvykių apžvalga
s............. -........................  -J

Brazauskas Latvijoje
Gegužės 6 -7 dienomis Prezidentas 

Brazauskas lankėsi Latvijoje su ofi
cialiu vizitu. Tai buvo atsakomasis 
žingsnis, nes pernai į Lietuvą buvo 
atvykęs Latvijos Prezidentas Guntis 
Ulmanis. Susitikimuose buvo kon
statuota, kad visiškai sutampa nuo- 
tnonės dėl įstojimo į Europos Sąjungą 
tei NATO, ir dėl užsienio politikos 
principų. Daugiausia dėmesio buvo skir
ta laisvos prekybos įvedimui ir jūros 
sienos nustatymo problemoms.
• Spaudos konferencijoje latvių žur
nalistams užmetus, kad Lietuva pa
taikauja Rusijai, A. Brazauskas atsakė, 
kad savo santykius su Rusija Lietuva 
tvarko kaip nepriklausoma valstybė ir 
kad įvykiai Rusijoje, jo nuomone, 
wjali turėti įtakos Baltijos kraštų 
savitarpio santykiams. Atsakydamas į 
klausimą, kodėl po patikinimo dėl 
savitarpiai naudingo bendradarbiavimo 

:ir draugystės nėra konkrečių veiksmų, 
A. Brazauskas sakė, kad Lietuva ir 
Latvija labai daug dėmesio skiria savo 
vidaus problemų sprendimui. Jis pridū
rė, kad kai kurie politikai, rūpindamiesi 
savo šalies saugumu, stato vos ne be
toninę sieną.

Prezidentas Guntis Ulmanis taip pat 
pareiškė, kad kiekviena šalis pernelyg 
rūpinasi savais interesais, todėl pvz. 

; taip ilgai nepasirašoma laisvos preky
bos sutartis. Trukdo konkurencijos 
baimė, bet kartu ir dažnokas vyriau
sybių keitimasis Baltijos šalyse.
Lygiagrečiai su Lietuvos ir Latvijos 

prezidentų susitikimu, Rygoje taip pat 
susitiko bendra tarpvalstybinė komi
sija jūros sienos nustatymui. Ši pro
blema tebėra jautri, nes, Lietuvos spau
dai ir viešajai nuomonei spaudžiant, 
prezidentas Brazauskas ir tuometinis 
premjeras Šleževičius buvo atsisakę nuo 
Maišiagaloje pasirašyto slapto me
morandumo, pagal kurį ginčijamas 
naftingas plotas, sakoma, atitekęs 
Latvijai. Dėl naftos išgavimo Latvija 
jau buvo padariusi sutartis su Vakarų 
bendrovėmis.
Iš Latvijos pusės, naftingo ploto 

tyrimas ir eksploatacija šiuo metu yra 
sustabdyta, tačiau tarpvalstybinis jūrot 
sienos ginčas nėra išspręstas. Visgi, pa
sak Lietu vos atstovo Z. Kumetaičio, pei 
paskutinį posėdį įvyko „pozicijų 
suartėjimas“. Manoma, jogkomisijai dar 
teks susitikti 3-4 kartus, o sekantis 
posėdis įvyks gegužės 20 d. Vilniuje.

Ar nuteka paskolos?
Reaguojant į spaudoje vij dažniau 

pasirodančius kaltinimus, jog dalis

valstybės gaunamų paskolų korupcijos
kanalais nuteka į privačias rankas, Sei
me buvo sudaryta laikina tyrimo grupė, 
kuri yra įpareigota „Pasirinktinai ištir
ti ir įvertinti valstybės užsienio pasko
lų paskirstymo, valstybės garantijų 
suteikimo ir užsienio paskolų bei 
paskolų, gautų su valstybės garan
tija,panaudojimo pagrįstumą ir tei
sėtumą“. Į komisiją įeis atstovai iš Sei
mo, prokuratūros, Valstybės kontrolės, 
ministerijų ir Lietuvos banko. Jai 
vadovaus Seimo narys Valentinas 
Mačiulis (LLDP).

Pirmame komisijos posėdyje buvo 
konstatuota, kad bus tiesiog fiziškai 
neįmanoma išsiaiškinti, ar teisėtai ir 
tikslingai naudojamos visos iš užsienio 
gautos paskolos, todėl nutarta tirti tik 
kai kuriuos didžiausias abejones 
keliančius atvejus. Tačiau komisija 
bandys duoti pasiūlymus, kaip sustip
rinti paskolų kontrolės mechanizmą.

Pasak žurnalistinių tyrimų, paskolos 
kartais dingsta gana įžūliai, pvz. įmonė 
gauna milijoninę paskolą naujai tech
nikai pirkti, tačiau nieko nenuperkama, 
o vėliau paaiškėja, kad neegzistuoja ir 
tariamas pirkinio pristatytojas. Kitu 
atveju, paskolą gaunaįmonė, kuri vėliau 
susikaldo į atskiras firmas, šią paskolą 
išsidalina, o pirminė (pasiskolinusioji) 
įmonė nusilpsta, bankrutuoja irpaskolos 
grąžinti neįstengia.

Kad užsienio paskolos' neretai yra 
netinkamai panaudojamos, praneša ir 
Valstybės kontrolė. Gana dažnas atve
jis - Vyriausybė suteikia ar perduoda 
užsienio paskolą, nepatikrinusi sko
lininko pajėgumo. Valstybės kontrolė 
rekomenduoja, kad ateityje būtų rei
kalaujama paskolos grąžinimą ga
rantuojančių dokumentų ir kad būtų 
numatytos baudos, jei užsienio pasko
los taptų panaudotos ne pagal paskirtį 
arba ne pagal taisykles.

Konkretesni kaltinimai pateikiami 
„Korupcinių įstatymų sąvade“ („Lie
tuvos aidas“, 1995 m.Nr.207). Čia

l.coaardo Kardelio pieš.

nurodoma, kad buvęs premjeras Šle
ževičius buvo save paskyręs užsienio 
paskolų skirstytojų vadovu ir, kaip 
LDDP vadovas, protegavo saviškius. 
Beveik visos lengvatinės užsienio 
paskolos buvo „skirstomos LDDP 
globojamoms grupuotėms, kurios šiuos 
pinigus neretai panaudoja ir akmeni
nėms išlaidoms. Tuo pat metu rimti 
verslininkai ir perspektyvūs projektai 
niekaip negali gauti paskolų ar fi
nansavimo garantijų“.

Pagal vėliausius oficialius duomenis, 
iki 1996 m. balandžio 1 d. Lietuvos 
vyriausybės pasirašytų paskolų sutar
čių suma siekia beveik pusantro mili
jardo JAV dolerių, tiksliau 1 420 190 
000 dol.

10 milijardų
Tebesitęsia tyrimas, kaip ir kodėl 

„Tauro“ bankui (kurio prezidentas yra 
Genadijus Konopliovas) buvo suteikta 
galimybė gauti užsieninę „kredito li
niją“ astronominei 10 milijardų JAV 
dolerių sumai. Apie šią neaiškią 
transakciją pradėjus rašyti spaudoje, 
Seime buvo sudaryta tyrimo grupė, kuri 
kol kas savo išvadų dar nėra pateikusi.

Kiek atkuriama pagal publikuoja
mus dokumentus, paskolai garantinius 
raštus iš Lietuvos pusės pasirašęs buv. 
premjeras Šleževičius, buv. Lietuvos 
banko vadovas Kazys Ratkevičius, bu
vęs energetikos ministras Algimantas 
Stasiukynas ir Prezidento kanceliarijos 
vadovas Andrius Meškauskas. Tačiau 
patsai Genadijus Konopliovas tokios 
transakcijos bandymą neigia, nors jo 
parašas taip pat matyti kai kuriuose 
dokumentuose.

Kadangi dešimties milijardų suma 
prilygsta keliems metiniams Lietuvos 
biudžetams, keliamas klausimas, koks 
buvo šio finansinio bandymo tikslas ir 
kaip su šiuo reikalu buvo susiję kai ku
rie aukšti pareigūnai. Imti tokio dydžio 
paskolą galima būtų tik su Seimo 

pritarimu. Panašus atvejis įvyko prieš 
porą metų, kai „Lietuvos rytas“ iškėlė 
aukštų pareigūnų įsivėlimą paimti 
Lietuvai ar Lietuvos vardu dviejų ir pu
sės milijardų JAV dolerių paskolą. Šį 
reikalą tyrusi Generalinė prokuratūra 
tada pareiškė, jog bylos kelti nedera, nes 
nesą nusikaltimo sudėties.

Raimundo Šuikos nuotr.

Amnestija lobiams?
Prieš keletą savaičių premjeras 

Laurynas Mindaugas Stankevičius 
pareiškė, jog sunkią biudžetinę būklę 
palengvintų amnestija neteisėtais 
metodais sukauptam kapitalui, kuris 
dabar laikomas užsienio bankuose. 
Sumokant valstybei 10 - 15% nuo 
parvežamos sumos, pinigai būtų at
leidžiami nuo jų kilmės deklaravimo. 
Kadangi ekonomistų skaičiavimu, 
užsienyje lietuviai laiko apie 2 mili
jardus JAV dolerių, biudžetas gautų 
apie 200 - 300 mln. dol.

Reakcija premjero minčiai yra įvairi. 
Dažniausiai nurodoma, jog pargabenti 
pinigus lengva ir dabar, apie mokesčius 
net negalvojant. O neparsivežama todėl, 
kad nepasitikima Lietuvos bankais ar, 
bendrai, nejaučiama pasitikėjimo 
valdžia. Tačiau yra balsų, pasisakančių
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Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.

už paprastą Šešėlinių pinigų legalizavi
mą. Pasak prof. Eduardo Vilko, daug 
pinigų nėra kažkokie nusikalstami - jie 
tiesiog uždirbti iš Rusijos gėrybių; pa
sak policijos komisaro Petro Liuberto, 
nėra mechanizmo, kaip atskirti nelega
lias pajamas nuo sąžiningai uždirbtų 
pinigų.

Pasisakantieji prieš legalizavimą 
pabrėžia kaip tik „nešvarią“ kilmę. Pa
sak ekonomisto Eugenijaus Maldeikio, 
legalizavimas visai nepriimtinas po 
bankų ir bankelių ištuštinimo; dar 
daugiau: privilegijos būtų suteiktos 
ne tik dabarties sukčiams, bet ir ateities 
mafijai. Pasak ekspremjero Gedimino 
Vagnoriaus, „švarius“ nuo „nešvarių“ 
pinigų galima atskirti atitinkamais 
įstatymais, bet reikia suprasti, kad per 
pastaruosius porą metų buvo sukurta 
kaip tik ir tokių įstatymų, kurie grobsty
mą visai sąmoningai legalizavo.

Tėvynės sąjungos
programa

Įsibėgėjant Seimo rinkiminei kam
panijai, Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) suformavo ir paskelbė 
savo programą, kuri tarp kitų partijų 
pareiškimų atrodo esanti plačiausia ir 
konkrečiausia. Programa yra atku
riamojo pobūdžio ir remiasi prielaida, 
kad dabar valdančioji LDDP privedė 
Lietuvą prie didelio ekonominio bei 
politinio nuosmukio ir daugelio žmo
nių nuskurdinimo. LDDP toleravusi ir 
net įgalinusi valstybės lėšų per
pumpavimą saviškių naudai per 
machinacijas ministerijose, o taip pat 
leidusi išgrobstyti šimtus milijonų litų, 
kuriuos bankams ir pan. buvo patikėję

Kodėl pasitraukiau?
Prof. Vytautas Bieliauskas, ilgametis Pasaulio lietuvių bendruomenės 

pirmininkas, pernai tapo Prezidento Brazausko patarėju, tačiau prieš keletą 
savaičių iš šių pareigų pasitraukė. Apie atsistatydinimo priežastis jį klausinėjo 
JA V lietuviųveikėjas Juozas Kojelis. (Red.)

Profesoriau, pastebėjau ži
nutę „Drauge“, kad pasitrau
kėte iš Prezidento Algirdo 
Brazausko patarėjo pareigų. 
Susipažinome Miunchene, An
trajam pasauliniam karui ei
nant į pabaigą. Kiek Jus pažįstu, 
nesate iš tų, kurie lengvai iš 
užimtų pozicijų traukiasi. Kas 
lėmė tą žingsnį?

Pradėjęs dirbti patarėju, greitai pajutau, 
kad atsiradau tokioje vietoje, kur 
lojalumas LDD partijai laikomas 
svarbesniu dalyku už sugebėjimą, 
pasirengimą, specialybę. Šios partijos 
lojalistai užima vadovų vietas ne tik 
Vyriausybėje, bet ir visoje valstybės 
infrastruktūroje. Prezidentūroje sutikau 
žmonių, kurie ėjo panašias pareigas 
sovietmečiu, dirbo Songailos, Brazausko 
vadovaujami, paskui atsirado Lands
bergio komandoje, o dabar vėl - 
Brazausko. Sovietinio mąstymo dar daug 
užsilikę mūsų žemelėje.

Ar tik tarp LDDP žmonių matote 
sovietinio mentaliteto liekanų?

Deja, politinės kultūros stoka pa
stebima ir kitose partijose. Atvirai 
"Mūsų Pastogė" Nr.20 1996.5.20 | 

tiek eiliniai indėlininkai bei or
ganizacijos, tiek valstybės įstaigos.

Tarp svarbiausių TS programos punk
tų yra: kova su organizuotu nusi
kalstamumu (mafija) bei korupcija; 
teisinės sistemos reforma; žemės ūkio 
ir ūkininkų rėmimas; smulkaus bei 
vidutinio verslo ir eksporto skatinimas; 
darbo vietų kūrimas; mokesčių su
tvarkymas; pensijų atstatymas; sveika
tos draudimas; energetikos racio- 
nalizavimas; valstybės valdymo ir 
administracijos pertvarka; ir t.t. Pro
gramoje taip pat skiriama dėmesio 
tinkamam okupacinės praeities (ir ža
los) įvertinimui.

Labdaros bėdos
Keli dienraščiai perspausdino JAV 

lietuvės daktarės Sofijos Oželytės - 
Blumenfeld laišką, kuriame ji pikti
nasi Vilniaus muitinės elgesiu. Kauno 
medicinos akademijos Teismo eks
pertizės katedrai ji padovanojusi 
moderniausią kompiuterinę įrangą su 
videokameromis, o tai su persiuntimu 
kainavę? 400JAV dolerių. Bet, pasirodo, 
jog norint įrangą atsiimti. Medicinos 
akademija turinti sumokėti virš 5000 Lt. 
muito. Daktarė klausia, ar dėl tokių 
principų neišseks geri išeivijos norai?

Kitokią problemą sprendžia Panevė
žio prokuratūra. Vienas dantistas, iš 
Švedijos parvežęs specializuotą rent
geno aparatą, privačiai klinikai jį par
davė už 5000 dol. Dantistas sakosi, kad 
aparatas jam buvęs dovanotas as
meniškai, o iš Švedijos vėliau patvirtinta, jog 
aparatas buvęs skirtas Panevėžio mies
to sveikatos apsaugos skyriui. Tei
sėsaugininkai sako džiaugtųsi, jei 
užsienio geradariai iš anksto aiškiai 
nurodytų, kam dovanas skiria.

Parengė V. Doniela

Vytautas Bieliauskas

kalbant, man geriausią įspūdį padarė 
Krikščionių demokratų partijos pro
grama. Šios partijos organizacinė 
struktūra labai demokratiška ir aiški, o 
turinyje akcentuojami moraliniai prin
cipai. Kur nuveda politika be moralės, 
mes visi esame patyrę.

Susidariau nuomonę, kad krikščio
nims demokratams moralės principai 
reikalingi ne reklamai, bet gyvenimui. 
Turbūt ir Lietuvos žmonės tai yra su-

TRUMPAI IS VISUR
Gegužės 6 d. rusai informavo britų 
ambasadorių Maskvoje Sir Andrew 
Wood, kad devyni britų diplomatai bus 
ištremiami už šnipinėjimą. Juos neva tai 
įvardijęs saugumo organų suimtas rusų 
pareigūnas, sugautas su prietaisais 
politinių ir karinių paslapčių siuntimui 
britams.
Po kelių dienų įsitempę santykiai tarp 
Didžiosios Britanijos ir Rusijos iš
silygino. Gal rusai pabijojo, jog britai 
revanšuosis masiniu rusų diplomatų 
trėmimu, o gal ir jiems patiems paaiškėjo, 
jog neįtikėtina, kad devyni britų 
diplomatai palaikytų ryšius su vienu 
šnipu.

Gegužės 8 d., rusams ir britams 
aiškinantis dėl špionažo, Estija ištrėmė 
vieną rusų diplomatą dėl šnipinėjimo. 
Žinoma, rusai tuoj pat tuo pačiu 
■atsilygino estams.

Pietų Afrika priėmė naują konstituciją, 
kuria nevisiškai patenkinti baltieji, 
kadangi ji negarantuoja jiems Afrikaans 
mokyklų. Baltųjų nacionalinės partijos 
lyderis F. W. de Klerk gegužės 9 d. 
pareiškė, jog nuo šių metų birželio 30 d. 
jo partija pasitrauks iš „Tautinės 
vienybės“ koalicinės vyriausybės ir 
pereis į opoziciją.

Nuolndijos nepriklausomybėspradžios
kraštą valdžiusi Kongreso partija- per Šiaurės ašigalį perskridusiu žmo 
pralaimėjo rinkimus, netekusi pusės gum laikomas norvegas Ronald Amun- 
turėtų vietų parlamente. Didžiausia 
partija tapo Hindu nacionalistų Bha- 
ratiyja Janata partija, siekianti Indiją 
paversti Hindu religine valstybe. Atro
do, jog Hindu siekius sustabdys Tau
tinio fronto, kairiojo fronto ir Kongreso 
partijų koalicija, į kurią įeina ir 
komunistai.

Gegužės mėnesį Utrechte įvykusioje
Antarktikos sutarties šalių konferen-

pratę, nes LKD partijos populiarumas 
didėja.

LDDP, deja, vis dar akcentuoja 
ištikimybės partijai prioritetą. Tik 
pažiūrėkite, net dabar partija nori iš 
pareigų pašalinti krašto apsaugos 
ministrą Liną Linkevičių vien už tai, 
kad išėjo iš LDDP.

Gal prisimenate, Profesoriau, kad 
sovietmečiu iš Lietuvos atvykę į Ame
riką partiečiai mums sakydavo esą lyg 
ridikai - raudoni iš viršaus, balti vi
duje. Remdamiesi ta pačia metafora, 
kaip galėtumėte palyginti dabartinę 
nomenklatūrą?

Gal dabar juos galima būtų palyginti 
su arbūzais: iš išorės žali, viduje - rau
doni. Per 50 metų įspaustas mentali
tetas tebeegzistuoja. Turės praeiti 
daugiau laiko, kol raudonas galvojimas 
ir veikimas pasikeis.

Sunkiausia bus tiems, kurie kamuojasi 
komunistinės praeities ilgesiu. Tai 
stabilios inercijos apraiškos.

Politinę būklę Lietuvoje Jūs ver
tinate bendriniu požiūriu. Ar neno
rėtumėte paminėti vieną kitą konkre
tų „stabilios inercijos“ pavyzdį? 

cijoje rusų delegatas Valery Lui 
kreipėsi į kitas valstybes, prašydaa 
padėti rusams su maisto supirkimu r 
pristatymu Antarktikos bazėms. Ank 
tyva žiema užklupo rusų bazes nep 
siruošusias, trūksta maisto ir kuro. | 
Rusai turi 4 nuolatines bazes .į 
tarktikoje. Šiuo metu ten yra U 
asmenys, dar kiti 149 randasi pakeljį S 
Antarktiką.
Penktoji bazė „Vostok“ randasi As 
tralijos Antarktikos teritorijoje ir veik 
tik vasarą.

Rusų pranešimu Utrechto konferencį 
ties „Vostok“ baze užtiktas didžnf 
neužšalęs ežeras, padengtas 3700met 
storio ledo sluoksniu. Ežeras yra 21 
metrų gylio ir bent jau 500 000 me 
buvo visiškai izoliuotas nuo išorini 
pasaulio.

Iki šiol amerikiečiui Richard Byrd be 
vo priskiriama garbė kaip pirmąja 
pasiekus Šiaurės ašigalį, 1926 met 
gegužės mėnesį perskrendant jį lėkte 
vu. Tačiau šiais metais užtiktas Byt 
dienoraštis parodė, kad jis tos garbė 
neužsitamavo. Byrd bijojęs nutolti ta 
nuo apgyventų vietovių, o lėktuve 
pradėjus gesti, dar nepriartėjus pri 
ašigalio per 240 km, tik suvaidino, jo 
skrido per patį ašigalį. Dabar pirmuoji 

dsen, kuris skrido trimis dienomis vė 
liau už Byrd su orlaiviu (cepelinu).

Gegužės 10-11 dienomis Hong Kong 
įvyko didžiulės riaušės, kurias sukeli 
pabėgėliai, protestuojantys prieš prij 
verstinį grąžinimą į Vietnamą. Honj 
Konge randasi apie 19 000 pabėgėliu 
Riaušių metu buvo sudeginta datą 
pastatų ir mašinų, daug sužeista stovyk-l 
los sargybinių ir pačių pabėgėlių.

Ne taip seniai LDDP ir dabartint- 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė dar 
su Šleževičiumi priešakyje minėj® 
penkerių metų sukaktį, kai Lietuvos 
komunistų partija atsiskyrė nuo centn 
Maskvoje. Skaitant to minėjimo ap
rašymus, man kilo nemažar klausimą 
Kodėl LDDP tą sukaktį mini? Ar tuo
nori pabrėžti, kad ji esant LKP įpėdinė'! 
Jei taip, tai ar ji pasirengusi priimti u 
atsakomybę už komunistų partijos; 
Lietuvai padarytas skriaudas? LDDP! 
perėmė LKP turtą, tad ar ji pasiruošusi 
atsiskaityti lietuvių tautai, kas tam tur
tui yra nutikę? Kiek jo atsidūrė 
užsieniuose?

Tokių pavyzdžių nemažai. Pavyz
džiui, partinių mokyklų baigimo pa
žymėjimų prilyginimas aukštųjų mo
kyklų diplomams, „moters dienos“ 
„darbo dienos“ - gegužės 1 - sios 
grąžinimas ir kt.

Ar galite pasakyti, kas buvo tas 
,.šiaudas“, kuris perlaužė „kupra
nugario stuburą“?

Kai atvykau į Vilnių, spaudai pada
riau pareiškimą, kad esu pasiryžęs pa-

nukelta į 3 psl
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| latvių min. pirmininkas apie ateitį
„Mums nėra ko svajot apie Europą ir mums patinka ar nepatinka, tačiau tai tik

f Eurvposlygiogerovęjeimes nepadarome 
i H hį galėtume padaryti patys“ - pasakė 
Lbtnijos min. pirm. Andris &ė/e. balandžio 
U8 d. įvykusioje Latvijos Seimo sesijoje, 
aptariant naujosios vyriausybės 100-dienį. 
/Daugel is jo minčių, manau tinka ir mums.

Red.
• * •

"Nesenai vienas žurnalistas man užda
vė tokį vaizdingą klausimą - ar jūs turite 
/Latvijos viziją? Tuokart mane šis klausi
mus nustebino ir turiningesnio atsako 

I vištoje aš kažką suniurnėjau.
Ir vistiek į šį klausimą - mano suprati

mui - kiekvienas mūsų turi turėti atsaky
mą. Kiekvienas, kuris gyvena šioje žemė
je, kuris savo ir savo vaikų ateitį sieja su 
šia valstybe.

Lygšiol mes visi, įskaitanptrfane, 
daugiausiai kalbėdavome .afiie tai, kas

atkelta iš 2 psl.

dėti Lietuvai. Jei matysiu, kad mano 
indėlis nepakankamas, pasitrauksiu. 
Greit pastebėjau, kad mano indėlis 
minimalus. Kiti patarėjai, partiečiai, 
man demonstravo aiškų nepasitikė
jimą. Ilgokai svarsčiau, pasitraukti ar 
ilgiau laikytis. Bet Prezidento siūlymas 
Šleževičiui tapti ambasadoriumi Di
džiojoje Britanijoje ir buvo tas „šiaudas“. 
Susikompromitavusį biurokratą skirti į 
labai svarbų diplomatinį postą - tai jau 
per daug. Parašiau atsistatydinimo 
pareiškimą.

Kaip Jūs profesoriau, vertinate 
Prezidentą Brazauską? Be aštrios 
kiritikos, net iš dešiniųjų politikų apie 
jį/esu girdėjęs palankių žodžių.

Mano nuomone, Prezidentas Bra
zauskas turi gerų idėjų ir gerų norų. Bet 
jis yra apsuptas per didelės biurokrati
jos, kuri jo darbą apsunkina. Manau, kad 
przidentūroje per daug patarėjų (8 ar 
9). Daugelis jų turi savo referentus, 
pdėjėjus, sekretoriatus. Toks didelis 
apratas - apie šimtą žmonių- yra 
nejudrus. Mažesnis aparatas su nuo
vokesniais žmonėmis galėtų daugiau 
padaryti.

Ne paslaptis, kad tarp jo patarėjų 
nemaža tokių, kuriems sovietmetis bu
vo „aukso amžius“.

(„Lietuvos aidas“) 

dalis šio klausimo.
Kokia, tad, yra mano būsima Latvija? 

Iškart pasakau - ji yra turtinga valstybė.
Aš norėčiau, kad mes užmirštume 30 

latų dydžio pensijas taip greitai, kaip 
užmiršom muilo talonus, už kuriuos 
daugiausia gaudavome tik kažką, dvokian
tį formalinu.

Aš norėčiau, kad mes užmirštume 
šiandieninius sunkumus, apmokant ko
munalinius patarnavimus taip greitai, 
kaip mes užmiršome eiles prie dešros, 
kuriose latvis su latviu kalbėjo rusiškai.

Aš norėčiau gyventi Latvijoje, kurioje 
šių dienų mažos mokytojų algos ir priedai 
vaikams atrodo tokia pat blogybė, kaip 
cukraus ir benzino talonai, ir kaip tai, kad 
už tam tikrų knygų skaitymą kišo į kalėji
mą ir kad į užsienį galėjo vykti tik patiki
mi žmonės.

Aš norėčiau išgyventi tą metą, kai 
pensininkai piketuos prie ministrų kabine
to ir sakys, kad 150 latų pensija yra per
daug maža.

Aš atsimenu laikus, kai spalvotas 
plastmasinis maišelis buvo aukšto presti
žo ženklas ir svajoju apie laiką, kai dvi 
automašinos šeimoje bus savaime su
prantama realybė, kaip šiandien tie spal
votieji maišiukai tapo paprastu reikalu.

Aš norėčiau, kad Latvija pasiektų 
Europos pragyvenimo lygį. Šiandien tai 
atrodo nerealus ir tolimas tikslas, kaip 
prieš 5 metus mes negalėjome įsivaizduo
ti benzino bakų, kuriuos pirmiau pripila ir 
tik tada eina susimokėti, kaip neįsivaiz
davome telefono automatų, iš kurių galima 
susiskambinti su Toronto miestu.

Ir kaip mes negalėjome patikėti, kad 
turėsime savo valstybę, kuri bus laisvas, 
nepriklausomas europinės kultūros kraštas.

Dar barikadų laikais patys sau sakėm: 
„Nors vyžoti, bet laisvi“, - bet ir tada 
žinojom, kad norim gyventi taip kaip 
Europoje.

Šiandien Europa mums yra konkretus 
tikslas, kelias, kuris grindžiamas kon
krečiais darbais ir visai aiškiais uždavi
niais. Europa mums simbolizuoja norimo 
saugumo jausmą ir gerbūvio standartą. 
Taip, mes esam toli nuo Europos gyveni
mo lygio, tačiau jį šiandien pasiekti yra 
daug realiau, negu prieš 10 metų svajoti 
apie laisvą Latviją.“

„Australijas Latvietis“, 1996.05.03.

Dar šiandien adelaidiškiai prisimena 
asmenį, kuris visur suspėdavo, viskam 
rasdavo laiko - tai garbingos atminties 
prel. dr. Paulius Jatulis. Jo pastangomis 
1949 metų gruodžio 3 d. buvo atidaryta 
Adelaidės savaitgalio mokykla. Pirmasis 
jos vedėjas J. Ivoška. Mokyklą lankyti 
užsirašė 21 mokinys. Mokytojauti pradėjo 
septyni mokytojai (Austr. Liet Metraščio 
Lt.).

Kaip bendruomenės gyvenimas buvo 
įvairiausių sūkurių ir posūkių pilnas, taip 
ir mokykla savo egzistencijoje pergyve
no keletą etapų. Po beveik pusšimčio 
metų (šiemet sueina 47 metai), mokykla 
savo lituanistinį darbą tęsia su mokytojų 
personalu, kurie patys lankė šią mokyklą. 
Mokyklos vedėja Rūta Bielskytė - 
Sankauskienė. Mokyklą lanko 36 moki
niai. Pamokos vyksta kiekvieną šešta
dienį Adelaidės lietuvių katalikų centre.

Š. m. pradžioje, vasario mėnesį, ALB 
Adelaidės apylinkės valdybos iniciatyva, 
iškviesta iš Lietuvos atvyko mokytoja 
Remigija Kubaitienė. Ji 1974 m. baigė 
Šiaulių pedagoginį institutą su pradinių 
klasių mokytojos specialybe, dirba Šilu
tės vidurinėje mokykloje. Vieną šešta
dienio rytą aplankiau Adelaidės savait
galio mokyklą, mokiniai ruošėsi Motinos 
dienos minėjimui. Užkalbinau p. Remi
gijų

- Kas suviliojo atvykti į tolimąją 
Australiją?

- Kaip paprastai, noras pamatyti pasau
lį, susipažinti su Australijos mokyklų 
sistema; kaip dirba mokytojai? Kokios 

Pagalbininkės. E kairės Remigija Kubaitienė, apyl. valdybos pirm. Janina Vabo- 
lienė ir mokyklos vedėja Rūta Bielskytė - Sankauskienė.

sąlygos ir Lt.?
- Kokie pirmieji įspūdžiai?
- Pirmieji įspūdžiai buvo labai jau

dinantys: labai nuoširdžiai buvau sutikta. 
Tuoj pastebėjau, kad manęs laukė ir la
bai gražiai priėmė. Nedavė net pilnai po 
kelionės atsigauti, tuoj pakvietė skaityti 
Vasario 16 minėjime paskaitą.

- Ar norėtumėte čia gyventi?
Remigija kiek suabejojusi atsakė: 
-Taip ir ne!
- Kaip atrodo mūsų „vargo" mokykla?
- Kodėl vadinate ją „vargo“? Ji skirtin

ga negu mokyklos Lietuvoje. Mokiniai 
daug laisviau jaučiasi, mokytojus vadina 
vardais. Net ir suolai klasėje išmėtyti; nė
ra griežtos tvarkos. Dauguma turi šiek tiek 
lietuvių kalbos pagrindų, bet nedaug. 
Aplankiau ir australų pradžios mokyk
las, kuriose labai panaši tvarka ir dvasia, 
kaip ir jūsų savaitgalio mokykloje.

- Ar išmokysite mūsų mažiukus 
lietuviškai kalbėti, rašyti ir galvoti?

- Priklausys nuo pačių mokinių ir jų 

tėvų. Žinoma, svarbiausia kiek patys 
mokiniai to norės ir įdės darbo. Steng
siuos juos .suartinti“ su Lietuva per įvai
rius montažus, žaidimus, ypač darželyje.

- Linkiu Jums sėkmingo darbo!
- Ačiū! Tikiuosi, kad mano praleistas 

laikas mokyklai bus visokeriopai nau
dingas. Atvykau su atvira „dūšia“ ir 
stengsiuos viską atiduoti.

Užkalbinau ir mokyklos vedėją Rūtą 
Bielskytę - Sankauskienę.

- Kiek mokinių lanko savaitgalio 
mokyklą?

- 36 mokiniai, dauguma jų labai jauni, 
net jaunesni devynių metukų, vyriausias 
-14.

- Kaip surenkate mokinius? Ar patys 
tėvai juos atveža, ar reikia jų ieškoti?

- Daugiausiai per asmenines pažintis. 
Mūsų kartos lietuviai, sukūrę šeimas - 
vieni lietuviškas, kiti pusiau, bičiuliau
jasi ir dažnai susitinka įvairiuose pri
vačiuose renginiuose. Pokalbiuose 
paliečiame ir lietuviško gyvenimo temą, 
ir taip pamažu prikalbinu atvežti savo 
prieauglį į savaitgalio mokyklą. Tik gai
la, kad mokiniai pasiekę vos dešimties ar 
daugiau metų amžių, palieka mokyklą, ir 
palieka vien tiktai dėl sporto, kurį labai 
smarkiai propaguoja australiškos pradi
nės ir vidurinės mokyklos. Visi žinome, 
kad vaikai labiau mėgsta sportuoti, negu 
sėdėti klasėje ir mokytis mažai jiems 
pažįstamą, nors ir savo tėvų ir senelių 
gimtąją kalbą.

- Bijau net klausti. Kokia savaitgalio 

mokyklos ateitis?
- Dėl ateities neturiu jokių iliuzijų. 

Priklausys nuo tėvų. Be to, reikėtų palai
kyti tampresnius ryšius su Daugiakultū- 
rinių (Multiculture) etninių grupių 
įstaigomis ir prašyti, kad jos finansuotų 
naujų vadovėlių išleidimą. Vadovėlių, 
kurie būtų pritaikyti šių dienų mokyk
loms. Aš pati sutikčiau prisidėti prie to
kio vadovėlio paruošimo. Be to, reikėtų 
paruošti vaizdo ir garso juostas, kurias 
vaikai labai mėgsta. Žodžiu, reikia gauti 
finansų. Reikėtų palaikyti tampresnį ryšį 
su kitų apylinkių lietuvių savaitgalio 
mokyklomis.

- Kiek mokykla gauna paramos?
- Gauname iš Pietų Australijos švieti

mo departamento po 72 dol. už mokinį.
- Ar šios sumos pakanka?
- Nepakanka. Patys, t.y. tėvų komitetas ir 

mokytojai, suruošiame pietus, loteriją, 
prašome ir šiek tiek gauname iš „Talkos“,

nukelta j 4 psl.
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Sydnėjaus Tautodailės rateliui 10 veiklos metų
Kad paminėti 10 - mečio sukaktį, ratelio moterys nutarė surengti šaunią popietę su įvairia ir 

įdomia programa. Ta pačia proga sutelksime lėšų paramai našlaičiams tėvynėje. Kad Lietuvos 
našlaičiams reikalinga parama, nėra jokios abejonės. Visos popietės pelnas skiriamas našlai
čiams.

Popietės svečių palinksminimui Šeštadienio mokyklos mažyliai paraduos savo mamyčių siū
tais marškinėliais ("Pyjamas parade"). Vyks ratelio darbų paroda, įvairiausių mažmožių varžy
tinės, prekystaliai ir kitokios staigmenos (sekite skelbimus).

Entuziazmo pagautos ratelio moterys jau mezga, neria megztinukus. Kas šeštadienį, jau 10 vai. 
ryto, jos susirenka Lietuvių namuose Bankstou ne ir daro rankdarbius. Kviečiame ir ne ratelio 
nares savo nėriniais prisidėti prie našlaičių šalpos. Šalia mezgimo tebevyksta tautodailės 
rankdarbių pamokos.

Liaudies išmintis sako: "Kai vienas pradės, kitas padės, draug toliau varys..."
Ratelio popietei rengti numatyta data yra šių metų rugsėjo mėn. 8 diena (sekmadienis) ir vyks 

Lietuvių namuose Bankstowne.
Ratelio valdybos vardu

Martina Reisgienė

Motinos dienos minėjimas Brisbanėje
Didelis lietus ir potvyniai neatbaidė 

tautiečių. Gausus būrys gegužės 5 d., 
sekmadienį, suvažiavo į lietuviškas 
pamaldas pasimelsti ir padėkoti Dievui 
už geriausią dovaną šiame pasaulyje - 
begalinę motinos meilę. Šv. mišių metu 
buvo prisimintos amžinybėn jau iš
keliavusios motinos. Choras giedojo 
giesmes, skirtas Marijos garbei.

Po pamaldų visi rinkosi į Lietuvių na
mus. Motinos dienos koncertą suruošė 
jaunimo grupė. Minėjimą atidarė A. 
Milvydas. Pagerbdami Motiną Tėvynę, 
jaunimas, pasipuošęs tautiniais rūbais, įne
šė trispalvę ir visi sugiedojo Tautos him
ną. Sporto klubo pirmininkas V. Stankūnas 
sveikino susirinkusius, (patingai jauną
sias motinas. Valdybos pirm. G. Bagdon 
džiaugėsi, kad toks lietingas oras neat
baidė svečių ir mūsų visuomenė laikosi 
lietuviškų tradicijų. Prie garbės stalo bu
vo pakviestos darbščios šeimininkės 
motinos - p. L. Bagdonavičienė. G. Ralph, 
G. Bagdon ir I. Gudaitienė. Trumpą 
paskaitėlę skaitė jaunosios kartos atsto
vas Cristopher Ralph. Jis džiaugėsi kilęs 
iš' lietuviškos šeimos, nes geriausios vi
rėjos esančios mamytės ir jos niekad 
nepasensta. Močiutė visada turi laiko

Metinis ramovėnų susirinkimas Sydnėjuje
LKV sąjungos „Ramovė“ Sydnėjaus 

skyriaus metinis retėjančių gretų susirinki
mas įvyko gegužės mėn. 12 d. Lietuvių 
namuose. Atidarymo metu skyriaus pir
mininkas Antanas Vinevičius pakvietė 
susirinkusius tylos minute pagerbti cLviejų 
metų kadencijos laikotarpyje mirusius 
ramovėnus: Praną Žukauską, Aleksą Jasaitį,

Adelaidės...
atkeltais 3 psl.
bet, norint, kad mokykla turėtų visas jai 
reikalingas mokymo priemones, finansų 
nepakanka. Kai tenka rūpintis finansais, 
nukenčia darbas mokykloje.

- Ačiū, Rūta!
Mokykloje lankėsi ir Adelaidės apylin

kės valdybos pirmininkė Janina Vabo- 
lienė.

Užkalbinau ir ją.
- Pakvietėte mokytoją iš Lietuvos. Iš 

kur gavote finansus?
- Šį klausimą dažnai girdžiu. Atsakysiu 

nieko neslėpdama. Gavome truputį iš 
buvusios ALB Krašto valdybos, iš Pietų 
Australijos valdžios, kuri galėjo mus 
paremti ir dosniau, bet visokie įstatymai, 
suvaržymai, kuriuos nugalėti ir apeiti 
nelengva. Kreipėmės irį Australijos lietu—

"Mūsų Pastogė” 

pasikalbėti ir dainų pamokinti.
Meninę minėjimo dalį pradėjo Siety

nas Kubilius. Jis labai įdomiai, puikia 
tarsena, su didžiuliu širdies įsijautimu 
deklamavo Jono Aisčio eilėraščius 
„Lietuvos motinos“. Tai nuostabių gabu
mų jaunuolis. Tautinių šokių grupė 
.Žilvitis“ sušoko senovinių šokių pynę. 
Jauna pianistė Stella Chin paskambino 
linksmos muzikos kūrinėlį .Polonaise". 
Trys Milvydai - Kaziukas, Danielė ir 
Keistutė - padeklamavo ir padainavo 
lietuviškų dainelių. Jauna sportininkė 
Anna Byrne fleita pagrojo „Daug, daug 
dainelių“. Po to vėl pasirodė šokėjai, pa
šoko jie „Šustą“ ir „Mergaičių polką“. 
Grakštūs šokėjai ir linksmi šokiai vi
siems labai patiko, žiūrovai nesigailėjo 
katučių. Padėka tenka Jonui Jurevičiui už 
pasišventusį darbą su šokėjų grupe. Jo 
rūpesčiu .Žilvitis“ išsilaiko ir kas savai
tė repetuoja

Koncertui pasibaigus, buvo padėkota 
programos atlikėjams. Sugiedojus „Ma
rija, Marija“, visi buvo pakviesti prie šiltų 
pietų. Veikė turtinga loterija. Jaukios 
šventės proga visiems teko maloniai 
tarpusavyje pasibūti ir pabendrauti.

Brisbanietė

Vladą Račkauską, Izidorių Jonaitį. Jonų 
Sadauską, Mykolų Zakarą, Viktorą Kazlauską 
ir Praną Sakalauską.

Susirinkimo melu buvo padaryti veiklos ir 
finansiniai pranešimai. Specialus dėmesys 
atkreiptas dėl Centro valdybos žinioje esan
čio Čikagoje muziejaus išlaikymo. Šis muzie
jus šiuo metu yra atsidūręs sunkumuose irjam 

vių fondą, bet gavome neigiamą atsa
kymą. Neseniai pradėjome organizuoti 
jaunųjų tautinių šokių grupę. Norime 
išnaudoti pakviestą mokytoją iš Lietu
vos, kuri yra ir tautinių šokių mokytoja, 
groja akordeonu ir mielai sutiko mokyti 
mūsų jaunimą tautinių šokių. Šokėjams 
reikia tautinių rūbų, nes žadame jau per 
Lietuvos Valstybės dieną pasirodyti. Tai
gi, darbų ir idėjų turime daug, tik reikia, 
kad kas nors mums padėtų, paremtų 
finansais ir taip mūsų kultūrinis gyveni
mas nevegetuotų, bet būtų gyvastingas ir 
patrauklus.

- Ačiū, pirmininke, už pokalbį!
Norint pajusti mūsų apylinkės lietuvių 

visas kultūrines ir kitas veiklos apraiškas, 
reikia praskleisti kasdienybės uždangą, po 
kuria pulsuoja lietuviškas sąmoningumas 
- gyvas ir judrus. VB 
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reikalinga skubi pagalba, kad tokią būklę 
pagerinti. Gal jį perkelti į Karo muziejų 
Lietuvoje? Skyriai, naikinami amžiaus ir 
mirčių, jau nepajėgia prisidėti prie muziejaus 
išlaikymo.

Į sekančią valdybą išrinkti: pirmininkas 
Antanas Vinevičius, sveikstantis po insulto 
vicepirmininkas Vincas Kondrackas, sekre
torius Antanas Kramilius O.A.M., iždininkas

Sydnėjiškiai atostogose
Visa eilė Sydnėjaus lietuvių paskutiniu 

metu išvyko arba netrukus išvyks 
atostogauti bei kitais reikalais į Lietuvą. 
Kai kurie iš jų lankysis ir Europoje.

Jūratė Ivinskienė išvyko į Lietuvą 
gegužės 13 d. Vyks ir į Sankt Ptertnugą. 
nori pasigrožėti Ermitažo meno turtais... 
Grįšianti po 6 savaičių.

Birželio 8 d. į tėvyne išskrenda visa eilė 
tautiečių: Antanas Kramilius, Antanas 
Laukaitis, Onutė Kapočienė, Stasys 
Jūraitis.

A. Kramilius vyksta labdaros, mirusiųjų, 
spaudos platinimo reikalais. Grįš rugpjū
čio 9 d.

A. Laukaitis grįš po 3 mėn. „Die

Valgyklėlės "Betliejus" vaikai, Carito vadovė B. Kazlauskienė, virėjos r mons.
J. Antanavičius sveikina ir dėkoja Australijos lietuviams prie tortų irvelyki- 
nių margučių. _______________________

Kiekvienais metais p. Kazlauskai iš Kana
dos atsiunčia saldumynų siuntinių vaikams 
šv. Kalėdų proga. Tačiau šis siuntinys 
Panevėžio katedros kleboną mons. Juozapą 
Antanavičių pasiekė tik šių metų sausio 27 d., 
o ir monsinjoras tuoj Išvyko į kelionę Aus
tralijon. Ten lietuviai taip pat aukojo netur
tingų šeimų vaikams. Aukojo p. Pociai, p. 
Saugai, Adelaidės motenj sekcija.

Buvo suruoštos šventinės velykinės 
dovanėlės vaikams iš neturtingų šeimų, ku
rie valgo labdaringoje valgyklėlėje ..Betlie
jus" prie Katedros, Panevėžio globos namų 
auklėtiniams. Katedros procesijos vaikams. 
Šventinių dovanėlių sulaukė ir buvo pradžiu
ginti apie trys šimtai vaikų. Matyt, Dievas taip 
sutvarkė, kad vėluotų p. Kazlauskų siuntinys, 
o ir kelionėje gautos aukos buvo labai reikš
mingos, nes šv. Kalėdų proga vaikai dovanė
lių buvo gavę, atsiradę buvo ir vietinių firmų, 
kurios pasveikino Globos namų vaikus, o šv. 
Velykų rytą šiuos vaikus niekas nebūtų 
pradžiuginęs, jei ne lietuvių iš užsienio pa
galba.

Mons. Juozapas Antanavičius, Globos namų Valgykla "Betliejus".

AUKOS "MŪSŲPASTOGEI"
J. Suopys N.S.W. $5 A Lozoraitienė N.S.W. $5
Aug.Ramanauskas Vic $5 ALB Sale seniūnija Vic. $50
L Milvydienė Vic. $5 Mrs J. Mergl Qld. $10
R. Rakūnienė Vic. $5 K. Protas N.S.W. $10
M. Žiogienė Vic. $10 Dėkojame už aukas.
A. Auglys Qld. $5 Red.

Vladas Šneideris ir renginių vadovas 
Makūnas. Skyrius ruošia Kariuomenė 
tės ir Birželio trėmimų minėjimus.

Skyriuje dar tebėra gyvų karių, dal 
šių 1939 m. žygyje į Vilnių. Antanas 1 
liūs sutiko užrašyti jų atsiminimis ir p< 
„Kardo" redakcijai, kur ruošimas lt 
šiam žygiui atžymėti.

notvarkėje“: Laukaičių girmės iš viso 
pasaulio „seimas“, vestuvės (eja, nėjo) ir 
aišku - sporto reikalai.

Birželio 10 d. į Lietuvą išvysta Albinas 
ir Edna Giniūnai. Būdami tivynėje rū
pinsis tremtinių- politinių kainių reika
lais ir Vilniaus krašto mokykit šalpa. Grįš 
rugsėjo 9 d.

Alfa Savickienė ir Elvyra lelkienė į 
Lietuvą išvyksta birželio 11 d.A. Savic
kienė lankys „Tėviškės“ vaiki namus ii 
kitus našlaitynus, Pažaislio tenuolyną. 
Galėtų nuvežti aukas našlaiči namams 
Jos tel. (02) 649 9399. Grįš rugįūčio23d

"M1." inf.

direktorė St. Paškcvičienė ir aulėtiniai, 
valgyklėlės „Betliejus" darbuotojair vaikai 
dėkoja visiems aukotojams ir meldą Dievo 
jiems gausaus atlyginimo.

Mons. J. Antanvičius
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
r ; ~ ■
I Diana Glemžaitė I

Mes mokėsim numirt II

Iš užmaršties išnyrantis veidas
Prieš mane neperstoriausias poezijos tomelis, 

paskaitytas kelis kartus - dovana iš Tėvynės - 
Dianos Glemžaitės knyga „Mes mokėsim 
numirt".

Asmeniškai poetės nepažinau, tačiau likimas 
misų kelius buvo sukryžiavęs 1943 m. ir kai 
1995-96 m. pradėjau susirašinėti su tėviškės 
(Kupiškio-Šimoniiį)žmonėmis ėmiau apie ją 
klausinėtis.

Vokiečių okupacijos metu - 1943-44 m. - 
gyvenau pas dėdę Juozapą Kunčį Dapšiuose 
(buv. kaimas 4 km. nuo Šimonių, ant Kupiškio 
lėlio). Buvau ką tik grįžęs iš vokiečių pafrontės 
prie Ladogos ežero. Gimtinę anuomet mažai 
tepažinau, nes nuo 6-tų savo amžiaus metų 
gyvenau palalvėje - Biržų valsčiuje. Su
sipažinau su Gurklių šeima, kurios sūnus 
Vytautas buvo truputį jaunesnis už mane ir su 
jolū-mete seserim Genute.

Genutė lankė Kupiškio gimnaziją. Matyt ji 
ten, tarp kitko, pasakojo ir apie mane, nes aš 
jau anuomet brūkštelėdavau vieną kitą 
eilėraščioką Dapšių kaimo merginoms...

Vieną vakarą Genutė įteikė man kelis 
eilėraščius, kuriuos siunčianti jų gimnazijos 
poetė Diana Glemžaitė. Susidomėjau!.. Jos 
eilėraščiai ne tik buvo geresni už manuosius 
(nors aš buvau už ją ar ne 5 metais vyresnis). 
Imponavo ir Genutės pasakojimas apie jaunąją 
poetę, jos - anų laikų Lietuvoje - negirdėtas 
vardas!.. Pusiau juokais paprašiau Genutę 
pasikviesti Dianą pas save, sakau - su
pažindinsi! Bet Genutė tik nusijuokė, 
pasakydama: ,Jsimylėsi!..“,bet Diana niekada 
pas ją namuose neapsilankė. O aš, net ir 
Sydnėjuje gyvendamas, kartais pagalvoda
vau, jog jos vardo tarybinėje spaudoje 
tepastebėjau. Pagalvodavau - ištekėjo, pa-

—■

Mes mokėsim numirt, jei Tėvynė aukos reikalauja. |
Nesuriš mūs' gretų nieks vergovės pikta grandine. |
Neišmokom sulinkt prieš ateivių įstatymą naują: |

| Savo brolį parduot - dar visi neišmokome, ne! |
I I
| Kraštą ginsime šį, kaip senovėje protėviai gynė, |
I Balsą žemės gimtos išnešioję giliausiai širdy. I
I Nors laukai ir keliai pavergtųjų dejone nutvinę. i
I Kur klausysies - aplink svetimųjų žingsnius tegirdi.
I I

Diana Glemžaitė
ko. Paslaptis aiškėja, nes žmonės, tegul ir per 
neilgą savo gyvenimą sugebantys palikti 
dvasios dalelytę kitiems, negali būti užmirš
ti. Kaip tik tokia ir buvo Diana Glemžaitė - 
Bulovienė, poetė, pokario rezistencijos da
lyvė.

Gimė Diana Glemžaitė 1926 m. tuometinės 
Zarasų apskrities Degučių kaimelyje, kur jos 
tėvas Mykolas Glemža buvo gavęs girininko 
vietą. Maždaug po metų Glemžai išsikėlė į 
geresnę Vcbriūnų girininkiją Šiaulių apskri
tyje. Ten užsibuvo ilgiau. Diana pradėjo 
Šiauliuose lankyti pradžios mokyklą. 1935 m. 
Glcmžos atsikelia gyventi į Panemunį, nes 
Mykolo Glcmžos tėviškėje, Palėvenėlės dva
re prie Kupiškio, prisireikta šeimininko. 
Apsigyvenęs ir gavęs girininkiją arčiau gim
tojo dvaro, M. Glemža tikisi, jog jam pavyks

O juk bus dar diena, kai pro vėliavų plazdantį mišką 
Baltas vytis pakils ir padangėj aukštoj suspindės! 
Mūsų kraujas giedos pro gimtinės velėną ištryškęs, 
Ir ant kapo nykaus šviesios taurės lelijų žydės.

Pardundės traukiniai, išsivežę jaunatvišką dalią, 
Visi monai išdils tarsi pjautuvas dyla delčios.
Grįžę mūsų tėvai, mūsų sesės iš Komi, Uralo, 
Atsiklaupę čionai, verkdami gimtą žemę bučiuos.

Mes mokėsim numirt ne už svetimą mintį ar žodį.
Ne už tuos, kurie skriaus, dengdami viską melo į

tamsa. |
| Tik už rytą, kuris laisvės saulę didingą parodys - |
| Mes mokėsim numirt giedriu veidu ir tvirta dvasia. |
| 1949 VIII |

* « *
I ,................. I

1996 - ųjų Užgavėnes leidome draugų bū
tyje, Sydnėjaus lietuvių klube. Staiga prie 
mūsų stalo atsirado nepažįstamas besišyp
santis dvasiškis. „Ar jūs esate Žalys?..“ - 
paklausė, matyt, nurodytas jį atlydėjusios 
ponios.

- Čia jums dovanų iš Panevėžio!..
Ir savo globėjos vadovaujamas, nuėjo prie 

kito stalo švęsti Užgavėnių.
Paketėlyje radau Dianos eilėraščių knygą, 

sujos vyro Juozo Bulovo sesers p. Elenos 
Bulotaitės - Žcbrienės dedikacija:,.... (skiriu) 
saro brolienės Dianos per stebuklą išlikusios 
kūrybos trupinėlius...“

Pasirodo, 1996 metų „Panevėžio ryte“ buvo 
tašyta, kad toks ir toks iš Australijos teirau
jasi apie poetę Dianą. Kaip tik tuo melu į 
Pasaulio katalikių moterų kongresą Canbc- 
rroje vyko Panevėžio katedros klebonas prel. 
Juozapas Antanavičius. Tai jis Dianos kny
gą. išleistą 1994 metais bei įteiktą p. E. 
Žebrienės, ir atvežė man.

Knygos įvade atsiskleidė tragiškas jauno
sios poetės likimas. Bet apie lai leiskime 
papasakoti Vidmantui Jankauskui, kurio 
apybraižą, (gautą per Kupiškio kultūros 
muziejaus darbuotoją p - lę Liną Mačiuikai- 
tę). 1992m. rugpjūčio 15 dieną spausdino 
laikraštyje „Kupiškėnų mintys“.

B. Žalys

sutvarkyti pašlijusius ūkio reUcalus. Tai tikrai
jam pasiseka. Diana tuo metu pradeda lankyti 
Rokiškio gimnaziją. 1941 m. Glemžų šeimai 
gręsia išvežimas j Sibirą, tačiau pavyksta 
laimingai prasislapstyti irsulaukti karo. Moti
nai iš Pandėlio girininkijos persikėlus gyven
ti į Palevėnelės dvarą, ir Diana palieka Rokiš
kį, persikelia mokytis Kupiškio gimnazijon. 
Čia prabėga bene gražiausi jos jaunystės me
tai.. Gimnazijoje aktyviai veikia jaunųjų lite
ratų būrelis, kurio siela - Diana Glemžaitė. 
Kazimierui Zulonui pasiūlius ir kitiems 
pritarus, išleidžiamas net literatūrinis 
almanachas .Žiedai prieblandoje“, kuriame, 
be Dianos, jos draugų gimnazistų, pateikia
ma daug ir kitų Aukštaitijos literatų kūrybos. 
Gaila, kad šis šapirografu atspaustas leidinys 
susilaukė liūdnoko likimo: kol kas nerastas nė 
vienas jo egzempliorius.

Dar gimnazistiniais metais atsiskleidė ir ki
tas Dianos talentas: mergaitė pamėgo piešti. 
, Ji daugiausiai piešdavo juodai, sakydavo, 
kad pasaulis jai tokiomis spalvomis matosi, - 
prisimena Dianos klasės draugė Akvilė 
Marcinkevičiūtė - Balžiene. - Ji būdavo 
dažniausiai užsisvajojusi ir kartais sakyda
vo: „Aš greitai mirsiu“. Tačiau ji mokėjo būti 
ir linksma. Mokytis jai nebuvo laiko, ji vis 
rašydavo irsvajodavo“.OBirulci Vaitoškaitei 
- Rajeckicnci Diana taip įsiminė: „Kartais ji 
būdavo labai susimąsčiusi, kartais liūdna, 
kartais linksma. Rašė labai greitai, eilės jai

Nebūk, nebūk tu mums per daug žiaurus, likime, - 
Taip ši diena graži, ir taip gražus dangus!
Mes ginsim žemę šią, kaip protėviai ją gynė, 
Ir saulės kupini nueisim į kapus.

Te dulkės mus uždengs, tegul smiltis lakioji 
Ir plėnim pelenų mus užneštos, tegu! - 
Tik leiski dar tikėt į ateities rytojų.
Tik leiski dar apsvaigt slaptu širdies džiaugsmu.

Nebūk, nebūk tu mums per daug žiaurus, likime.
I Dar leiski pagyvent be baimės ir ramiai.
I Tegul neslėgs minties tamsusis nujautimas,
I Kad gal mirtis čia pat, o taip toli namai!
I I
I O leisk dar pamatyt, kaip miesto plačioj gatvėj
| Linguojasi daina ritmingai ir lengvai.
| Ir supas žiburiai stulpuos spalvoti naktį, I
| Ir šypsos po dažu be rūpesčio veidai. - I
I ; I
| O ne! Nereikia to! Tik leisk lyg atminimą I

Man pasakos gražios, gražiausios iš visų ■ |
Mažoj trobelėj būt tarp pievų ir arimų |

i Ir spindesį mylėt negęstančių akių... |

Gūdžią 1949 metų lapkričio naktį Plunks- 
nočių miško glūdumoje nugriaudėjo keli 
grosimai. Kitą dieną Juodupės gyventojai 
pamatė miestelio aikštėje numestus šešių 
partizanų lavonus. Tarp jų buvo viena moteris 
sprogimo neatpažįstamai sužalotu veidu. Jos 
Suošė kraštuose niekas nebūtų galėjęs atpa- 
hnti. todėl, miestelio pakraštyje užkasti 
jovusiųjų kūnai, rodos, turėjo amžiams 
nugrimzti į nežinią, ir moters vardas ir tos 
nakties paslaptis. Bet, ačiū Dievui, taipneatsiti-

tiesiog liete liedavosi“.
1944 m. baigusi gimnaziją Diana išvyksta į 

Kauną studijuoti literatūros. Apsigyvena Jo
no Glcmžos namuose, susibičiuliauja su jo 
seserimis Elvyra ir Mikalina Glemžaitėmis. 
Studijuodama universitete Diana kartu pra
deda lankyti ir paskaitas Kauno taikomosios 
dailės institute, daug piešia, tapo. Kaip tik tuo 
metu areštuojamas Dianos tėvas, ir ji, norė
dama palengvinti naštą motinai, pati bando 
užsidirbti pragyvenimui.

Lietuvoje besiplečiantis rezistencinis
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gSPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

• Karų amerikiečių sporto žurnalistai 
paklausė Š. Marčiulionį: kas yra Lietuvoje 
populiaresnis, jis ar Sabonis? - Žinoma Sabas 
(taip jį sutrumpintai vadina jo draugai), nes 
Lietuvoje tokių kaip aš -193 cm. ūgio žaidėjų 
yra daug, o tokių septynių pėdų žaidėjų kaip 
Sabas yra tik jis vienas, -atsakė Š. Marčiulionis.

• Baltijos moterų krepšinio lygos 
prezidentė yra buvusi Lietuvos premjerė K. 
Prunskienė. Kauntfpasibaigusioms šios lygos 
krepšinio rungtynių nugalėtojoms. Kauno 
„Laisvės“ komandai, ji įteikė pereinamąją 
taurę.
• Mūsų vyresnieji, mokęsi dar prieš
karinės Lietuvos mokyklose, labai gerai 
atsimena tuo laiku buvusį populiarų kvadrato 
žaidimą. Atgaivintas prieš kclcų metų, šis 
žaidimas pasidarė populiariausiu žaidimu 
moksleivių tarpe Lietuvoje. Šių metų 
moksleivių sporto varžybose tarp 13 sporto 
šakų yra ir kvadratas. Jo varžybose dalyvauja 
153 berniukų ir mergaičių komandos, o 
sekančiojegausiausiojelengvojojeatletikoje- 
tik 96 komandos.
• Vasario mėn. Lietuvoje įkurta Olim
pinės filatelijos Lietuvos asociacija. Buvusia
me filatelistų suvažiavime pirmininku buvo 
vėl išrinktas V. Vyšniauskas, gi Olimpinės 
asociacijos - LTO komiteto pirmininkas A. 
Poviliūnas.
• Palangoje žiemos metu vyko Svei
kuolių šventė. Po įvykusių paskaitų, beveik 
1000 žmonių išsimaudė lediniame Baltijos 
jūros vandenyje, tarp plaukiojančių ledo ly
čių. Pradžią padarė Sveikuolių s-gos 
pirmininkas D. Kepenis ir Kūno kultūros ir 
sporto d-to direktorius V. Nėnius.
• Lietuvoje vyko pasaulio „D“ grupės 
ledo ritulio pirmenybės. Lemiamose rung
tynėse Lietuva nugalėjo Jugoslavijos rinktinę 
ir tapo šių varžybų laimėtoja, turinti teisę kitais 
metais žaisti pasaulio „C“ klasės varžybose. 
Šias rungtynes Elektrėnų ledo rūmuose stebė
jo Lietuvos prezidentas, min. pirmininkas ir 
3300 žiūrovų. Australija užėmė čia 8-tą vietą.
• Australijos lietuviams pažįstamas 
buvusios Sov. Sąjungos vyriausias krepšinio 
treneris A. Gomelskis, kuris su krepšinio 
komanda viešėjo Australijoje, kai už ją žaidė ir 
mūsų geriausi lietuviai krepšininkai ir juos 
lengvai išleido Sydnėjaus lietuvių globon 
pasakydamas: „Visamepasaulyjeaš labai gerai 
pažįstu ir žinau kaip gražiai lietuviai prižiūri 
"Mūsų Pastogė" Nr.20 1996.5.20 psl.6

ir globoja savo sportininkus, todėl ir čia be 
jokios baimės atiduodu juos jūsų globon“. 
Neseniai A. Gomelskis, būdamas 67 metų 
vedė 21 -rių metų gražią rusaitę, kurią vadina 
savo „Saulute“. Ji apie savo vedybas spaudai 
pasakė, kad vyras yra puikus, mylintis ir gerai 
atliekantis visas pareigas... A. Gomelskis, 

kalbėdamas apie Lietuvos vyrus krepšininkus 
pasakė, kad V. Chomičius Lietuvoje daugiau
siai laiko praleisdavo ant suoliuko, kol jis jo 
nepakvietė į Sov. Sąjungos rinktinę. R. 
Kurtinaitįįtikino.kadjisyrapuikus „snaiperis“ 
ir Seulo olimpiadoj rungtynėse su ameriko
nais jis iš tiesų įmetė 6 tritaškius. „Aš jam 
buvau davęs ultimatumą dėl alkoholio ir kai tą 
sutvarkė, paėmiau į rinktinę“. Jis pasakė, kad 
be lietu viųSabonio,Marčiulionio  ir Kurtinaičio 
Seulo olimpiadoje jie nebūtų iškovoję aukso 
medalio. Kalbėdamas apie Sabonio žaidimą 
Amerikos profesionalų NBA žaidynėse, jis 
pasakė, kad netrukus jis „guldys ant menčių“ 
geriausius NBA vidurio puolėjus. Jis turi 
puikią techniką ir mąstymą, o proto jis turi 
daugiau nei visi NBA puolėjai kartu sudėjus“. 
Apie būsimą Atlantos olimpiados vyrų krepšinį 
jis pasakė, kad jei lietuviai bus sveiki, tai 
iškovos antrą vietą. Šiuos savo pasisakymus 
jis išreiškė Kauno „Laikinosios sostinės“ 
laikrašty.

• Dabartinis Lenkijos prezidentas A. 
Kvasniewski anksčiau yra buvęs Lenkijos 
Olimpinio komiteto prezidentu ir sportinių 
reikalų turėjo su Lietuvos Olimpinio komiteto 
pirmininku A. Poviliūnu. Prieš 7-rius metus A. 
Kvasniewski pats pirmas pripažino atkurtą 
Lietuvos Olimpinį komitetą. Ir dabar, 
lankydamasis jau kaip Lenkijos prezidentas, 
jis draugiškai ir labai nuoširdžiai susitiko su
A. Poviliūnu, prašydamas, kad olimpiniai 
Lietuvos vadovai paremtų lenkų norą 2006 
metais Zakopanėje pravesti Žiemos olimpines 
žaidynes.

# Kauno Neo-Lithuania korporacijos 
rūmų salėje buvo atkurta JSO (Jaunalietuvių 
sporto organizacija). Čia buvo susirinkę šio 
garsaus prieškarinio klubo veteranai, studentai 
irmoksleiviai. Komitetąsudaro: V. Kontvainis,
B. Statkevičienė, A. Skimbirauskas, K. 
Gaurylius ir D. Markevičiūtė.

Paruošė A. Laukaitis

Iš užmaršties išnyrantis veidas 
atkelta iš 5 psl. jo nuo tokio žygio, ji jau galutinai apsispren-

judėjimas paliečia ir į miestus studijuoti 
išvykusį jaunimą. Diana su grupele draugų 
taip pat susiburia į pogrindinę organizaciją. 
Kartu ji palaiko ryšius ir su tėviškėje 
veikiančiais partizanais.Tie ryšiai plečiasi, o 
studentų organizacijos veikla, atrodo, vis la
biau domina saugumiečius. 1947 m. pavasarį 
Diana Glemžaitė galutinai palieka Universi
tetą ir Kauną. Nuo šiol visa jos veikla pašvęsta 
kovai už Tėvynės laisvę. Artimai bendrau
dama su Alizavos, Kupiškėlio, Pandėlio 
apylinkėse veikiančiais partizanais, Diana 
atlieka įvairius slaptus jų pavedimus, slaps
tosi Virbališkiuose, Lailūnuose, Girbučiuose, 
Spieguose, Naniškiuose, Miliūnuose, Vi- 
čiūnuose ir kituose kaimuose. Į partizanų 
gretas kol kas neina, bet užtat savo gyveni
mą susieja su apylinkėse pagarsėjusia žio- 
biškėnų partizanų Bulovų šeima, 1948 m. 
ištekėdama už Juozo Bulovo „Ikso“. Tais 
pačiais metais į Sibirą išvežama Glemžų 
šeima. Diana lieka vienui viena pasaulyje. 
Tiesa ji su vyra neišeina į mišką žiemoti, o 
1948 - 1949 m. žiemą slapta išvyksta į Kauną 
gimdyti. Deja, dukrelė Jonė gimsta negyvą o 
Dianai, nuoširdžiai globojamai tetos Elvy
ros Glemžaitės, nepavyksta net gerai atsi
gauti. Saugumui užtikus jos pėdsakus, sku
biai grįžta į Kupiškio apylinkes. Paskutinė 
gyvenimo vasara praeina bcsislapstant pas 
geraširdžius žmones. Sunkiau buvo jos 
bendražygiams. Viens po kito žuvo pažįstami 
partizanai, nelygioje kovoje krito ir vyro bro
lis Jonas Bulovas „Vėjas“. Jo atminimui skir
tas ne vienas Dianos elėraštis.

1949 m. rudenį Diana ryžtasi kartu su sa
vo vyru ir kitais partizanais vykti žiemoti į 
bunkerį Plunksnočių miške tarp Žiobiškio ir 
Juodupės. Ir nors pažįstami Diana ątkalbįnė-

Iškilmingas 1941 m. sukilimo minėjimas Kaoe = 
Svečiuose pas Kauno merq

Šiemet sukanka 55-ri metai nuo 1941- 
ųjų birželio 22-28 d. sukilimo Lietuvoje 
prieš raudonuosius sovietinius okupan
tus. Visame pasaulyje išsibarstę lietuviai 
šiam jubiliejui ruošiasi su dideliu rūpes
tingumu. Lietuvoje šia proga laukiama 
daug svečių - lietuvių iš kitų valstybių ir 
ypač iš užjūrio. Štai ir buvęs Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK‘o) 
vicepirmininkas Vytautas Jokūbaitis, 
šiomis dienomis lankydamasis su reika
lais Lietuvoje, užsuko į „Kauno dienos“ 
redakciją ir paklaustas, kada vėl ketinąs 
atvykti į Lietuvą, duodamas interviu atsa
kė: Jei pasiseks, birželio 22-23 dienomis 
dalyvausiu sukilimo Lietuvoje 55-osiose 
metinėse!“

Kauno miesto savivaldybė taip pat jau 
ruošiasi deramai paminėti šį jubiliejų. 
Nesenai Kauno miesto meras prof. Vla
das Katkevičius pas save į svečius buvo 
pasikvietęs didelę grupę Kaune šiuo metu 
gyvenančių sukilėlių, spaudos ir televizi
jos atstovus bei kitų visuomeninių or
ganizacijų atstovus. Čia buvo tariamasi, 
kaip reiktų iškilmingiau paminėti 55-rių 
metų jubiliejų nuo 1941-ųjų Birželio 
sukilimo. Posėdyje dalyvavęs Kauno 
miesto meras prof. Vladas Katkevičius 
sukilėlius pavadino Lietuvos istorijos 
kūrėjais, pastebėdamas, kad visuomenė 
dar nepakankamai deramai įvertino jų 
1941 -uju birželio mėn. įvykdytą žygdarbį. 
„-Jūs, kreipdamasis į kovų dalyvius, pasakė 
V. Katkevičius, parodėte pasauliui, jog 
lietuvių tautos pavergtinegalima!“Tapačia 
proga 42 kovų dalyviams buvo įteikti 
sukilėlių pažymėjimai. 

dusi. „Aš, be Juozo, nieko daugiau neturiu. 
Jeigu jis žūtų, geriau žūti kartu“, - sako Diana 
Ir ji išeina. Juozo Bulovo vadovaujama 
partizanų grupėpatraukiaį Plunksnočius.Tett 
prie šešių vyrų laukiama prisijungiant dar ir 
septintojo, pabėgusio iš sovietinio kalėjimą 
Nors ir buvo baimintasi, kad tas gali būti 
užverbuotas, bet nesitikėta, kad jis lems tokią 
tragišką atomazgą. Pro Pandėlį, Kuliškį 
Žiobiškį partizanai pąsiekė bunkeri' vietą, 
kur jų jau laukė išdaviko atvesti prieš'karei- 
viai. Vos draugai spėjo sueiti į vidų, tn pasi
pylė granatos...

1949 m. lapkričio 14 d. naktį nelikoTianos, 
neliko jos vyro, vyro brolio, dar trijų rartiza- 
nų. Tačiau liko Dianos eilėraščiai. Išaugėti 
daugiausia jos draugės Paulės Kiauėnaitės, 
kitų ją pažinojusių. Dešimtmečius slėpti, jie
pagaliau išeina į dienos šviesą nc.tk kaip 
autentiškas tų tragiškų laikų dokumenas, bei 
ir kaip meninę vertę turinti kūryba. Ja šian
dien galima drąsiai teigti, kad lianos 
Glemžaitės kūryba (o jos išlikę artdvieją 
šimtų eilėraščių) šalia M. Indriliiio, B. 
Krivicko palikimo yra vienas ryšausią 
rezistencinės lyrikos paminklų. Praėji ke
lioms dešimtims metų dar galima išgėlė re 
vieną Dianos eilėraštį deklamuojnt ii 
atminties.

I 

t
i
I

Nors Dianos Glemžaitės ir jos kovosraugų 
kapas kol kas nesurastas ir jų žuvim vieta 
nepaženklinta jokiu memorialiniu zcenlu, 
jau nebetenka baimintis, kad trampamžė 
atmintis nusineštų su savimi brangų ardą. 
Kažkada granatos neatpažįstamai sulotas 
veidas vėl sugrįžta į mūsų gyvenimkaip , 
literatūros ir istorijos faktas.

Vidmantas Jankausas

Už didelę moralinę ir visokeiopą 
paramą miesto merui V. KatkevičiuLie- 
tuvos Sukilėlių sąjungos tarybos hrm. 
Viktoras Ašmenskas įteikė Suklėlių 
sąjungos padėkos raštą. Be to sukii/is - 
tautodailininkas Ignas Burlingis teikė 
suvenyrus - lietuviškas verpstes mrui ir 
vicemerei Vaidevutei Margevičiene

Pasitarime kalbėjo ir apie spontaišką 
tautos išsivadavimą, pasakojo Lienvos 
Sukilėlių s-gos tarybos pirm. Vikoras 
Ašmenskas.

Sukilėlius sveikino Lietuvos Šaulų s- 
gos atstovė Janina Mikšienė, parek
lamavusi savo kūrybos eilėraščių, slrtų 
pasipriešinimo kovų didvyriams, tarpeu- 
rių buvo ir jos brolis. Eilėmis kreipsi į 
posėdžio dalyvius - kaip į sukilėlius, tp ir 
į svečius - Kauno sukilimo dalyvis, petas, 
tada - sukilimo dienomis buvęs laikrščio 
„Laisvės kovotojas“ redaktorius, Jiozas 
Grašys.

Daug gėlių sukilėliams įteikė Ktuno 
Technologijos universiteto (KTU) tu- 
dentai ir gimnazijos moksleiviai - istorkai, 
renkantys istorinę medžiagą apie suklimą 
ir sukilėlius ir besiruošiantys išleisti savo 
jėgomis specialų leidinėlį - moksleivių 
darbų knygą apie sukilimą. Jų vadovė - 
mokytoja Amfimija Stepanianienė kvietė 
sukilėlius į susitikimą jų mokslo įstaigoje, 
pabrėždama savo kalboje, jog šis istorijos 
puslapis negali būti užmirštas.

Iš tikrųjų, kaip tai pasakė savo kalboje 
Kauno apygardos Sukilėlių s-gos įgalioti
nis Damijonas Riauka, 1941-aisiais tėvynės 
išvadavimo iš sovietinės okupacijos idėja 

nukelta į 7 psl.
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A. t A. Broniui Kivenui
mirus, jo žmoną Eleną, dukterį ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

D. ir S. Skoruliai

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

Pranešame giminėms ir artimiesiems, kad 1996 m. 
balandžio 26 d. Adelaidėje nuo vėžio ligos mirė

Emilija ISonkaitė - Zaborskienė.
Liūdesyje liko vaikai Gienė, Elena, Julius ir Kęstutis.

MAKROBIOTIKA (4)
Makrobiotikos medicina

A. a. Justinas Žemaitis

Tolimųjų Rytų medicina teigia, kad 
Kapinės priemonės neegzistuoja, nes 
gamta, visos Žemės gyvybės motina, pati, 
yra geriausia gydytoja. Ligos ir sielvar
tas, kaip nusikaltimas ir bausmė, atsiran
da dėl blogo elgesio, t.y. tokio elgesio, 
kuris pažeidžia Visatos tvarką.
Paprasčiausiu gydymu bet kuri liga tu- 

ribūti visiškai išgydyta per dešimt dienų, 
ir štai kodėl: visos ligos atsiranda dėl 
kraujo, kurio dešimtadalis kasdien 
pasikeičia. Vadinasi, tinkamai maitinan
tis, mūsų kraujas per dešimt dienų turi 
atsinaujinti.

Jei laikysitės 7 dietos („M.P.“ Nr.16, 
1996) ir jei jūsų būklė nėra kritiška, tai 
reprireiks jokios pašalinės pagalbos, jo
jų priemonių, išskyrus maldą ir pasnin- 
ą, taip pataria ir visos religijos. Kai jūsų 
veikata pasitaisys, galėsite gerti ir val
yti viską, ką siūlo makrobiotinė virtu- 
ė. Bet jei jūs nuo pat pradžių norite kuo 
teičiau pasveikti, makrobiotika siūlo 
Augybę patarimų bei receptų, iš kurių

Galvos skausmai kartais būna per
ėjimas, kad į smegenis gali išsilieti 
kraujas. Juos sukelia JIN maisto produk
tai. Gerti vaistus nuo galvos skausmo - tai 
avižudybė, nes taip tik paslėpsite ligą, 
slopindami nervų sistemą, o ji yra jūsų 
rynėja. Galvos skausmai rodo rūgštin
amo perteklių, o aspirinas, kaip ir visi 
'tiaminai, yra labai stipri rūgštis, 
suvalgykite mažą šaukštelį gomasijo 
[receptas žemiau). Labai sveika gerti 
nrakrobiotinius gėrimus - Ohsawos kavą 
(„M.P.“ Nr.18, 1996), Koko (Nr.19), 
natūralią žalią arbatą su sojos padažu (1 
lalis sojos padažo, 10 dalių arbatos), 
’astąrasis gėrimas taip pat mažina 
tuovargį, valo kraują, tinka sergant šir- 
lies ligomis, reumatu, kai skauda skran-

Iškilmingas 1941 m....
atkelta iš 6 psl.

suvienijo maždaug 200 tūkstančių geriau
sių Lietuvos žmonių. Daug iš jų žuvo 
sukilimo dienomis, kiti vėliau kentėjo 
sovietiniuose lageriuose ir kalėjimuose, 
treti turėjo pasitraukti į užsienį. Visa tai 
primindamas susirinkusiems, D. Riauka 
pakvienė žuvusių ir mirusių sukilėlių 
atminimą pagerbti tylos minute.

Visa ceremonija - pasitarimas vyko 
šiltoje aplinkoje, prie kavos puodelio. 
Vėliau sukilėliai su savo svečiais nuėjo 
prie Vytauto Didžiojo paminklo ir nusi
fotografavo šio įvykio prisiminimui.

Sukilėliai: dim. mjr. Aleksandras 
Marcinkus, dim. kapit.-gyd.'Eduardas 
Petraitis, Įeit, Damijonas Riauka. 

dį (nevirškina, yra žaizdų).
Per didelis arba per mažas kraujospūdis 

yra aukščiausiojo laipsnio JIN liga, ją 
sukelia vitamino C, vaisių ir salotų 
perteklius. Laikykitės 7 dietos ir kuo 
daugiau gomasijo, gerkite žalią arbatą su 
sojos padažų, arbatą „Miu“ (tai garsiojo 
ženšenio ir dar 15 vaistingųjų augalų 
mišinys, importuojamas iš Japonijos), kuo 
mažiau gerkite vandens (vanduo yra la
bai stiprus JIN).

Pagal makrobiotikos mediciną, visos 
įvairiausių širdies ligų priežastys pri
skiriamos JIN kategorijai. Mūsų kūno 
organas širdis yra labai JAN, vadinasi, 
pats didžiausias jos priešas yra JIN. 
Laikykitės 7 dietos su gomasijo, jei ser
gate sunkiai, tris dienas kartą dienoje 
pasigaminkite tokį vaistą: į išplaktą kiau
šinį įdėkite sojos padažo (pusę kiaušinio 
tūrio) ir nurykite „šį mišinį“, nesisteng
dami pajusti jo skonio. Kiaušinis turi būti 
apvaisintas, vienas jo galas turi būti ap
valus, o kitas - smailas. Kuo mažiau gerti.

Gomasijo - druska ir sezamas.
Šiek tiek pakepinkite sezamo sėklas 

sunkioje keptuvėje ant lėtos ugnies, kol 
sėklos pradės sproginėti. Kartu su druska 
sugrūskite sėklas grūstuvėje. (9 dalims 
sėklų imkite 1 dalį druskos). Sezamo grū
dų nereikia per daug kepti arba sutrinti į 
miltus. Laikyti sandariai uždengtame in
de ne ilgiau kaip 8 dienas.

Gomasijo puikiai neutralizuoja kraujo' 
rūgštingumą, o rūgšties perteklius - mirti
na grėsmė! Galite gomasijo duoti savo 
vaikams - jie taps žvalesni (1 šaukštelį per 
dieną).

Makrobiotinis sojos padažas, dar 
vadinamas tamari, yra visiškai natūralūs, 
naudojamas tik trejus metus išlaikytas 
ąžuolinėse statinėse. Jo galima gauti svei
ko maisto parduotuvėse.

Pateikti patarimai - tai tik keletas 
pavyzdžių, kaip gydytis nuo paplitusių 
ligų makrobiotikos metodu. Savo tikslu 
laikau supažindinti visus su šia netradi
cine, praktiška ir paprasta medicina, ku
rią aš pati jau keletą metų sėkmingai 
praktikuoju. Jeigu ir jūs susidomėjote 
makrobiotika ir norėtumėte išsamesnės 
informacijos, parašykite man žemiau 
nurodytu adresu: Edita Varnas, 38 Roberta 
St., Greystanes, 2145 N.S. W. Neužmirški
te įdėti voką su savo adresu ir pašto žen
klu.

• • *

Sekančiame numeryje - makrobiotika ir 
senyvas amžius.

Edita Varnas
38 Roberta sL, Greystanes, NSW, 2145 

Balandžio 26 d., po gedulingų mišių 
šv. Jono Bosco bažnyčioje, Engadinėje, 
lydimas būrelio artimųjų ir Sydnėjaus 
lietuvių sodybos sodybiečių, Suther- 
land'o kapinėse palaidotas a.a. Justinas 
Žemaitis. Laidotuvių apeigas atliko kun. 
Ted Murray, S.D.B. Po laidotuvių 
Sodybos svetainėje velionio dukra 
suruošė kavutę iš kapinių grjžusiems 
laidotuvių dalyviams.

Justinas Žemaitis gimė 1918 m. kovo 
2 d. Barzduose. Šeimoje, kaip rašo duk
ra Julija, buvę septyni broliai ir seserys. 
Iš jų tik sesuo Julija, gyvenanti Lietu
voje, esanti gyva. Jaunas būdamas 
Justinas neteko motinos, tad tėvui, 
antrukart vedus, gyveno pamotės 
globojamas.

Antrojo pasaulinio karo metu buvo 
mobilizuotas ir dalyvavo kare (dukra 
nežino, kuriame fronte). 1948 ar 1949 
m. jis atvyko į Gretos, N.S.W., emi
grantų stovyklą. Čia susipažino su So
fija Prišmantas ir 1950 m. lapkrityje 
apsivedė toje pačioje Gretos stovyk
loje. Sofija turėjo mažą sūnų Viktorą.

Vėliau šeima apsigyveno Newcast- 
lyje. Justinas kurį laiką dirbo stalium 
statybininku Muswellbrook‘e, vėliau 
Violet Town'e (netoli Lake Macqu
arie), Charlestown‘e ir iHamilton’e z
Dirbo Stewarts ir Lloyds kompanijoje me ir posūnis Viktoras Prišmantas bei 
iki 1983 metų, kai išėjo pensijon. du anūkai - Robertas ir Erikas Hulme.

Laisvalaikiais beveik pats vienas'B.Ž.

Mirus buvusiam ALB Melbourne apylinkės valdybos 
pirmininkui

Ričardui IŠemetui,
reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Melbourne apylinkės valdyba

A. f A. Ričardui Semetui
mirus, žmonai Vladai ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A. f a. Aurelijai Siunilieuci
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Bronių ir šeimą.

Canberros pensininkų grupė "Paguoda"

Padėka
Atsisveikinant su mūsų brangiu vyru, tėveliu ir tėvuku 

a.a. Broniumi Kiveriu,
širdingai dėkojame kun. Povilui Martūzui už laidojimo apeigas, p. 

Ankienei ir p. Bir.etui už patarnavimą mišiose, "Dainos" choristams 
irjų vadovams Birutei Aleknaitei ir Justinui Ankui už gražias giesmes, 
gėles ir užprašytas 5 šv. Mišias. Už jautrius atsisveikinimo žodžius p. 
Reisgienet, kalbėjusiai dainininkų "Penketuko" vardu, p. Kramiliui, 
kalbėjusiam Apylinkės valdybos vardu, p. Binkiui - choro vardu ir p.. 
Dudaičiui - draugų vardu. Taip pat dėkojame už pareištas užuojautas 
žodžiu, raštu ir spaudoje bei įteiktas gėles, p. Kasperaitienei dėkojame 
už šermenų pietų paruošimą Lietuvių klube. Dėkojame už aukas 
Tremtinių namams Lietuvoje ir "Mūsų Pastogei".

Jūsų visų parodytas nuoširdumas ir pagalba palengvino mums 
skaudžias netekties valandas.

Plena Kiverienė, dnkra Plena su šeima

—...... "Mūsų Pastogė" Nr.20 1996.5.20 psl.7

pastatė keturis namus, atlikdamas ne 
tik medžio, bet ir mūrijimo ir kt. dar
bus. Mėgo daržininkauti, tad apie na
mus visur augo gėlės, daržovės.

Sofijai mirus 1973 metais, Justinas 
leido į mokyklą Viktorą ir savo dukrą 
Juliją, iki jai išeinant į koledžą 1973 m. 
1984 (?) m. kartu su Margareta Fitz- 
sawyer atsikėlė gyventi į Sydnėjaus 
lietuvių sodybą, kur ir gyveno iki 1995 
metų. Mirė nuo vėžio ligos Kempsey 
globos namuose 1996 m. balandžio 18 d.

Velionio liūdi dukra Julie Anne Hul-
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Antonijaus moterys švenčia savo 40- metįA 
i ................ i

Sy d nejaus lietuvių moterų socialinės globos draugija kviečia į draugijos 40 * | 
i ties metų sukakties paminėjimą - pietus, kurie įvyks birželio 9 d., sekmadienį, | 

1.30 vai. p.p. Lietuvių klube Bankstowne.
Norintieji dalyvauti pietuose prašomi pranešti iki gegužės 25 -tos dienos, ' 

I skambinant p.p.: J. Lašaitienei - tel. 743 4118, M. Reisgienei - tel. 543 1001, | 
| arba A. Storpirštienei - tel. 520 3908. Į

(Mums yra svarbu žinoti dalyvaujančiųjų skaičių maisto paruošimui).
• Įėjimas $ 10.00 •

SLMSG d-ja

Pranešimos Sydnėjaus pensininkams
Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo "Neringa" visuotinis metinis narių susirinkimas 

įvyks š. m. gegužės 30 d., 1130 vai., Lietuvių klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Dienotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas, 2. Mirusių narių pagerbimas, 3. Susirinki

mo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, 4. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaity
mas, 5. ?irmininko ir iždininko pranešimas, 6. Revizijos komisijos pranešimas, 7. 
Diskusiji-s dėl pranešimų, 8. Naujos valdybos rinkimai, 9. Klausimai ir sumanymai, 10. 
Susirinkimo uždarymas.

Nuošė .žiai kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių pensininkus skaitlingai dalyvauti.
"Neringa” valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 E«81 Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Sydnėjaus choras "Daina" ir tautinių 
šokių veteranų grupė "Sūkurys" maloniai 

kviečia visus į
. LIETUVIŠKAS VESTUVES, 
kurios įvyks birželio 2 d., 2 vai. p.p.

Bus atliekama dar nematyta negirdėta pro
grama!

Turgus... Turgus... Turgus ?
Sekite pranešimus dėl datos ir kt.

Aukos Tremtinių grįžimo namams
Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitų Nr.888 

„Talkoje“ iki gegužės 12 dienos yra gautos 
sekančios aukos:

840 dol. ir 20 dol. - vietoje gėlių a.a. B. 
Kiverio atminimui per Sydnėjaus ALB 
valdybą ir A. Virgeningienę;

50 dol. - vietoje gėlių a.a. J. Balbatos ir R. 
Šemcto atminimui G. Mackevičienė;

po 10 dol. - vietoje gėlių T. Krasauskienės 
atminimuiiO. ir J. Britiškai, L. Petruševičie
nė, M. Igaunienė, A. Liubinas, S. Butkuvienė, 
M. ir R. Saženiai, M. Kemėšis, S. Rastulis, B. 
Pelenauskienė, J. ir M. Venckai;

po 20 dol. - RUpšienė, A. Butkutė, A. ir G. 
Karazijos. J. Oželis, Algis ir Vytas Karazijos. 
D. ir V. Simankevičiai, G. ir D. Žemkalniai, p. 
Platas.

Kitos aukos:
100 dol. - vietoje gėlių J. Rupinskui-J.

Pečiūrienė (JAV);
po 50 dol. - F. Adamonis, A. Lazaitis;
20 dol. - Melburno pensininkų sąjunga 

vietoje gėlių Stasiui Aleksandravičiui;
530 dol. - Sale seniūnija;
po 10 dol. - vietoje gėlių R. Šemetui ir St.

Aleksandravičiui L. Petruševičienė.
Viso iki 1995.05.12 - 74289,00 dol.

„Talka“, P.O. Box 307, North 
Melbourne, 3051.

Nuoširdus ačiū
Dzūkijos našlaičiams aukojo: 
Pr.Mikalauskas -100 dol., 
VI. Šneideris -10 dol., 
J. Petkūnas -10 dol.
Nuoširdus dzūkiškas ačiū šiems syd- 

nėjišktams. a. Laukaitis

AUKOS 
^AUSTRALUOS

Per mūsų įgaliotinį 
Geelonge A. Obeliū-

ną gauta:
a.a. V. Braželiui mirus, aukos vietoje gė

lių: 30 dol. - Geelongo apylinkės valdyba 
(960), 20 dol. - V. irG. Ališauskai (1335), 15 
dol. - F. Andrikonis. (235), po 10 dol. - V. 
Aukštiejus (470), M. ir V. Bindokai(170), J. 
Manikauskas (490), V. Mačiulis (110), M. 
Kymantas (210), A. Obeliūnas (1110), P. 
Papreckas (50), K. Starinskas (285), C. 
Vaičekauskienė (205), po 5 dol. - V. 
Čerakavičius (350), R. Saldukienė (65);

a.a. R. Šemetai Melburne mirus, vieto
je gėlių:

35 dol. - K. Zdanius (455), po 30 dol. - J. 
ir S. Meiliūnai (1340), G. ir A. Nagulevičiai, 
po 25 dol. - Melburno lietuvių pensininkų 
sąjunga, V. ir O. Šalkūnai (360), po 20 dol.

- G. ir A. Karazijos (225), J. ir J. Zaikauskai 
(565), V. Vaitiekūninė (245), A. ir B. 
Staugaičiai (600), A. ir J. Šimkai (225), Z. 
Augai tis (275), A. ir E. Šiumai (135), V. ir D. 
Simankevičiai (460), V. Didelis (195), V. ir 
G. Ališauskai (1355), I. O'Dwyer (240), J. 
Grigaitienė (300), R. Kaunienė (185), J. 
Rūbas (70), A. Bajoras (145), J. irM. Venckai 
(90), G. ir S. Žemkalniai, E. Šidlauskas 110), 
G. ir D. Žemkalniai (325), A. Petraitis; 15 
dol. - J. ir B. Makuliai (250), po 10 dol. - A. 
Aglinskas (20), L. Kazlovskienė, A. 
Obeliūnas (1120), E. Margan - Mar- 
ganavičius (195), L. Milvydienė, Aug. 
Ramanauskienė (260), V. Čižauskas (50), P. 
Bimba (25), O. Aleknienė (1205), A. 
Volkienė (20), M. ir F. Sodaičiai (360), V. 
Kružienė, H. Statkuvienė (185), po 5 dol. - 
A. ir R. Čelnai (125), Samulienė, V. 
Lazauskas (190), 50dol.-J.Balčiūnas(2160).

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

skelbkitEs
PASTOGĖJE“

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Pranešimas
Melburno ir Sydnėjaus lietuviams

Visi prisimename Lietuvių dienose, 1993 metais vykusiose Sydnėjųje, iš Lietuvos alyva
vusį "Žvelsos” ansamblį ir jo sudėtyje - Antaną Smolskų, Konservatorijos profesorių. Irbynės 
virtuozą.

Australų kvietimu, iš Lietuvos atvyksta 2 akordeonistai ir A. Smolskus. Jie ulyvaus 
tarptautiniame akordeonistų konkurse, kuris vyks Australijoje ir Naujojoje Zelandijoj.

Į Sydnėjų jie atskrenda gegužės 24 d. Lietuviams koncertuos Sydnėjųje birželi 8 d., 
šeštadienį, ir Melburne birželio 9 d., sekmadienį.

Platesnė informacija bus spausdinama sekančiuose "M.P." numeriuose.
"M.i " inf.

"Kovo" sportininkų pagerbimes
Gegužės 25 dieną (šeštadienį) Gražinos ir David Newman rezidencijoje 27a Cok Str. 

Baulkham Hill, įvyks Sydnėjaus "Kovo" metinis piknikas -BBQ, kurio metu bus pagoti mėty 
laike daugiausiai pasižymėję "Kovo" sportininkai.

Kviečiami visi aktyvūs veteranai ir sportininkų bičiuliai atvykti į pikniką ir draugėn mūsą 
sportuojančiu jaunimu praleisti gražią popietę. Pradžia 3 vaL p-p. Bus tikrai smagu.

"Kovo" vadyba

~ REMIU!!-
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ,
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokią, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosme 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose rėkia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australuos Lietuvių Fondo Valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

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 Bankstown N. S. W. 200 
Redaktorius Bronius Žalys. * * % Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3.33 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. $ * Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
U žsienyje oro paštu $ 100
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