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JO EMINENCIJA KARDINOLAS 
VINCENTAS SLADKEVIČIUS 

SVEIKINA AUSTRALIJOS LIETUVIUS

Rugsėjo 5 dieną grupė Australijos lietuvių 
susidedanti iš Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkės Danutės Baltutienės 
ir jos vyro Petro, Australijos Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungos valdybos vicepirmininko 
Algirdo Dudaičio ir jo žmonos Irenos ir Australi
jos lietuvių žurnalisto Antano Laukaičio aplankė 
Jo Eminenciją kardinolą Vincentą Sladkevičių 
Kaišiadoryse ir (teikė dovaną ir sveikinimą Aus
tralijos lietuvių vardu.

Kardi no 1 as mi e 1 a i ir nuoširdžiai priėmė Austra
lijos lietuvių atstovus. Pokalbyje trukusiame apie 
pusantros valandos, vyravo klausimai apie dabarti
nę Bažnyčios padėti Lietuvoje.

Kalbant apie santykius su valdžios pareigūnais, 
kardinolas pareiškė, kad padėtis yra pagerėjusi. 
Nors Maskva buvo nepatenkinta jo paskyrimu, 
tačiau dabartinės Lietuvos valdžios pareigūnai 
kardinolą traktuoja korektiškai. Tarpusavio santy
kius siekiama pagerinti diplomatiniu būdu.

Kardinolui buvo įdomu išgirsti apie Australijos 
lietuvius ir jų bendruomeninę veiklą.

Kardinolas aplankiusius sužavėjo savo asmens 
kuklumu ir giliu nuoširdumu. Gyvena paprastame 
namelyje, turėdamas minimalias asmenines paslau
gas.

Su dideliu-jausmu kalbėjo apie Lietuvos dvasiš- 
kijos pastoracinį darbą, sielovados rūpesčius. Kal
bant ne kartą bri^gė-jc ašaros Jo Eminencijos; 
akyse.

Kardinolas V. Sladkevičius su Australijos lietuviais. Iš dešinės: D. Baltutienė, 
P. Baltutis, A. Dudaitis, A. Laukaitis ir I. Dudaitienė

Kardinolas baigė audienciją palaimindamas at
vykusius ir perdavė linkėjimus visiems Australijos— - 
1 i e tuvi ams . -

Jungtinis Amerikos Baltų Komitetas gavo sekantį JAV viceprezidento 
George Bush pareiškimą, rugpjūčio 23 - čią minint Juodojo Kaspino dieną.

Mi eli dr augai,

Didžiuojuosi galėdamas solidariai prisijungti prie milijonų žmonių, kurie tiek 
Vakaruose, tiek už Geležinės uždangos atkreipia dėmesį į slaptuosius 1939 
metų rugpjūčio mėnesio 23 dienos Molotovo - Ribbentropo pakto protokolus.

Šie neteisėti nepuolimo protokolai, tarp nacių ir sovietų režimų, vedė į 
nelegalių sovietų Pabaltijo valstybių prisijungimą bei nacių invaziją į Lenkiją 
ir eventualų milijonų žmonių pavergimą Rytų Europoje, Pabaltijo valstybėse 
ir Ukrainoje.

Kada nacių režimas jau seniai užslopintas, šių neteisėtų protokolų vis dar 
laikosi sovietų valdžia, ir jie vis dar sudaro didžiulę kliūtį šiandien trukdančią 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos suvereniteto atstatymui.

Minėdami šią tragišką sukaktį, žinomą Juodojo Kaspino dienos vardu, mes 
tvirtai tęsiame paramą visiems, kurie siekia įgyvendinti žmogaus ir tautines 
teises Rytų Europoje ir ypatingai remiame trijų sovietų okupuotų Pabaltijo 
valstybių tautas.

Jūsų George Bush

K REIPI MASIS 
LI ETŲ VI U

Tauta ir Tėvynė - du žodžiai, 
kuriuos girdime šiuo metu atgimstan
čius bendraamžių lūpose. Šie žodžiai 
tariami su ilgesiu, nesvarbu kur 
gyventume - tėvynėje ar toli nuo jos. 
Ilgimasi bendrojo mūsų visų buvimo, 
vienybės, padedančios suvokti, jog 
mūsų laivai nėra vieniši - jie turi 
bendrą uostą.

Tarptautinėje pasaulio erdvėje da
bar kaip niekada, ieškoma susikalbėji
mo pagrindų. 0 argi vienu iš tų 
pagrindų nėra kalba, kurią įdavė tėvai 
ir protėviai? Visuose pasaulio kraš
tuose išsibarstę mes turime paliudyti, 
jog laisvas vienybės jausmas, sutel
kiantis tautą, reikalingas ir žmonijos 
vienybei. Tai mūsų humanistinis 
siekis, mūsų tikėjimo, meilės ir vilties

Į PASAULIO 
JAU NI MĄ

akcentas.
Kilnumas suteikia ir priedermių. 

Mums regis, jog būtent dabar labiau
siai reikalinga lietuvių jaunimo ben
drija. Pavadinkime ją "Lituanica", nes 
mums, kaip gyvybė reikalingi sparnai 
to Dariaus ir Girėno skrydžio, kuris 
tęsiasi iki šių dienų. Mes manome, kad 
bendrija "Lituanica" išreikš tėvynės 
ilgesį, ir ilgesį laukiančių tėvynėje.

Bendrijos tikslas - vienyti lietuvių 
jaunimą gyvenantį įvairiuose pasaulio 
kraštuose. į bendriją gali įeiti Įvairių 
ideologinių, politinių įsitikinimų bei 
organizacijų atstovai, bet kartu 
bendrijos siekis - būti nepriklausomais 
nuo jokių partinių bei valstybinių 
organizacijų. Moralinis bendrijos cen
tras - tėvynės sostinė Vilnius, nors 

lygias faktines teises turi ir bendrijos 
centrai kituose kraštuose.

Bendrijos uždaviniai yra dvejopi: 
plėsti asmeninius kontaktus, skatinant 
kultūrinį, mokslinį, sportinį, profesinį 
bendravimą, o kartu - rūpintis 
bendrijos "Lituanica" renginiais, tar
pe kurių siūlome susitikimus - 
konferencijas kasmet, liepos 15 - tąją, 
o sutartais metais - visuotinį pasaulio 
lietuvių jaunimo suvažiavimą.

Mūsų asmeninė iniciatyva įpareigo
ja mus asmeniškai burti bendriją.

Savo mintis ir pasiūlymus siųskite: 
Mindaugas Černiauskas, 232003 Vil

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Ryšium su įvykiais Pabaltijo kraš
tuose, Lietuvos atstovas Vašingtone, 
kartu su Latvijos bei Estijos atstovais 
turėjo ilgą pasitarimą su Valstybės 
Departamento rytų Europos skyriaus 
direktoriumi ir jo padėjėjais. Susitiki
me taip pat dalyvavo nesenai Pabalti
jo skyriaus vedėju paskirtas John W. 
Zerolis.

KAUNIETE rašo

Šimtatūkstantinė minia Vingio par
ke neseniai džiaugsmingai sveikino 
Lietuvos vyriausybės nutarimą dėl 
Ignalinos atominės elektrinės III 
bloko finansavimo, drauge, matyt, ir 
statybos nutraukimo. Tačiau liepos 
mėn. 26 dienos televizijos forume 
išgirdau, kad ši statyba finansuojama 
per Rygą. Taigi pasitvirtino žmonių 
šnekos, kad III bloko statyba varoma 
dar sparčiau. Kaip patarlėje: už verk 
velniui duris - jis pro aukštinį iššoks. 

nius, ARS - 3, P. 0. Box 995, tel. 
421449, Kristina Nikolajev Pfleghof 
str. 13, D - 7400 Tiubingen, BRD, 
tel.(07 071) 26549.

Lietuvos bendrijos iniciatyvinė 
grupė: Vaidotas Daunys, Tomas 
Juzeliūnas, Mindaugas Šnipas, Min
daugas Černiauskas, Alvydas Ože- 
kauskas iš Vilniaus, Juozas Olekas iš 
Kauno, Aldona Barysas iš Toronto 
Kanadoje, Kristina Nikolajev iš Tiu
bingeno Vakarų Vokietijoje, Rita 
Dapkutė iš Čikagos Amerikoje, Jonas. 
Mineikis iš Koventry Anglijoje.

Pasitarimo tikslas buvo galimai 
išsamiau painformuoti Valstybės De
partamentą apie padėties evoliuciją 
Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje ir 
padaryti atatinkamas išvadas.

Šia proga reikia pasidžiaugti, kad 
Valstybės Departamento Pabaltijo 
skyrius buvo sustiprintas ir visiškai 
atskirtas nuo kitų valstybių reikalų.

Tai negarbingas antausis visuome
nei ir demokratijai. Mūsų liaudis - ne 
tamsi minia, kad galima būtų į ją, įjos 
reikalavimus žvelgti su išdidžia iro
niška šypsenėle. Ji žino, ko nori. Su ja 
reikia skaitytis.

Kiek galima leisti tyčiotis iš 
gyventojų. Kiek sėdėsime kaip subarti 
mokinukai, nuleidę ausis? Iš kur tiek 
to prakeikto nuolankumo?

Prašyčiau žūt būt išspausdinti.
Kaunas, M. Baranauskienė
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LIETUVIŲ DIENOSE JŪSŲ LAUKIA: ___LIETUVIŠKA DAINA, SOKIS, ŽODIS IR SPORTAS
LAISVAI BENDRAUTI SU 

SAVO ISTORIJA
Justinas Marcinkevičius

Perspausdiname skaitytojų dėmesiui 
Lietuvos rašytojo Justino Marcinkevi
čiaus straipsnį, kuris buvo atspausdin
tas Lietuvoje leidžiamame laikraštyje 
"Literatūra ir Menas". Tai Justino 
Marcinkevičiaus kalba pasakyta Per
sitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio 
parke.

Prieš keturiadešimt devynerius me
tus Maskvos laikraščių pirmuose 
puslapiuose pasirodė tokia nuotrauka: 
Stalinas, pakėlęs taurę šampano, 
sveikina Molotovą ir Ribbentropą 
pasirašiusius Tarybų Sąjungos ir 
hitlerinės Vokietijos nepuolimo sutar
tį. Sutartį, kurią suprasti ir pateisinti 
atsisakė Europos komunistų ir social
demokratų partijos, stambiausi prof
sąjungų susivienijimai, pažangūs vi
suomenės ir kultūros veikėjai. Spren
džiant iš to, kaip ši sutartis buvo 
liaupsinama ir giriama to meto 
tarybinėje spaudoje, galima spėti, kad 
į ją gana rezervuotai žiūrėjo ir 
tarybiniai žmonės.

Liaudis buvo teisi: po savaitės 
šampanas Stalino, Ribbentropo ir 
Molotovo taurėse pavirto krauju - 
prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. 
Norim mes to ar nenorim, patinka 
mums tai šiandien ar nepatinka, 
tačiau objektyviai Tarybų Sąjungos ir 
Vokietijos nepuolimo sutartis atrišo 
rankas Hitleriui, laidavo jam ramybę 
ir taiką rytuos, leido jam pagrindines 
jėgas nukreipti į Vakarus ir per 
trumpą laiką užimti vos ne visą 
Europą. Dar daugiau: pagal tą sutartį 
Tarybų Sąjunga siuntė jam ešelonus su 
nafta ir kitomis strateginėmis me
džiagomis, per Kominterną išardė 
antifašistinį Vakarų jėgų frontą. Ir 
tai padarė pirmoji istorijoje socializ
mo valstybė, į kurią tada daug kas 
žiūrėjo su pasitikėjimu ir viltimi. 0 po 
pusantrų metų Hitleris jau stovėjo ir 
prie Tarybų Sąjungos sienų, turėda
mas už nugaros vos ne visos Europos 
ekonominį ir karinį potencialą, stovė
jo, galima sakyti, dvigubai stipresnis, 
baisesnis, grėsmingesnis. Štai kodėl

1939 - ųjų metų rugpjūčio 23 dienos 
Molotovo - Ribbentropo paktą reikia 

laikyti strategine stalininės užsienio 
politikos klaida ir faktine Antrojo 
pasaulinio karo pradžia. Štai kodėl 
mes be jokių išlygų smerkiame šį 
paktą.

Beprasmiška šiandien svarstyti, 
kaip būtų susiklosčiusi Antrojo pasau
linio karo eiga ir Europos tautų 
likimas, jeigu nebūtų buvę tos 
nelemtos sutarties. Deja, ji yra - 
raudonai ruda dėmė Tarybų Sąjungos 
istorijoje. Vieni į ją rodo su džiaugs
mu, kiti - su įtūžiu, treti - su skausmu 
ir sielvartu, nes iš tos dėmės 
pliūptelėjo didžiausio ir baisiausio 
karo liepsna, prarijusi dešimtis milijo
nų gyvybių. Prisiminkime visus, visų 
tautybių, visų politinių ir religinių 
įsitikinimų žmones, visus kritusius su 
ginklu rankose, mirusius iš bado, 
žuvusius nuo karinio ir politinio 
teroro, užgęsusius tremtyje ir politi
nėje emigracijoje.

Ką bekalbėtų šiandien mūsų politi
kai, istorikai, ideologai, kaip jie 
beaiškintų to meto tarptautinę padėtį 
- viena aišku Molotovo - Ribbentropo 
paktas - bjaurus tarptautinio bandi
tizmo dokumentas dar ir todėl, kad jis 
paremtas slaptais protokolais, kurių 
esmę vieni sužinojome anksčiau, kiti - 
vėliau. Beje, Maskvos mokslininkai 
šiomis dienomis vėl paskelbė spaudoje, 
kad jie vis niekaip negali rasti tų 
protokolų tarybiniuose archyvuose. 
Juokinga, daugiau nieko. Čia visiškai 

»aišku, kad Maskva neranda to, ko 
nenori rasti, ko nereikia rasti. 
Ieškoti galima, bet rasti nereikia. Gal, 
sakau, jiems galėtų padėti Pabaltijo 
istorikai ir archyvininkai. Tai būtų 
tikrai nesavanaudiška broliška inter
nacionalinė pagalba istorinės tiesos 
labui. Tų vis dar nerandamų protoko
lų turinys šiandien jau daugeliui ne 
paslaptis. Du diktatoriai slapta pasi
dalina tai, kas jiems nepriklauso: 
suverenias kaimynines valstybes, 
Tautų Sąjungos nares. Vienas dikta
torius perka iš kito už 7,5 milijono 

dolerių nepriklausomos Lietuvos ga
balą, nes jam taip patogiau. Hitleris 
galėjo būti patenkintas - jis rado 
Maskvoje vienmintį, kuris lygiai taip 
pat nepaisė tarptautinės teisės, su
tarčių ir įsipareigojimų, kurio užsie
nio politikos pagrindiniai "įrankiai" 
taip pat buvo melas, klasta, grasini
mai, prievarta. Kaip visa tai buvo toli 
nuo lenininės, socialistinės užsienio 
politikos esmės, nuo tos sutarties, 
kurią 1920 metais su Lietuvos 
respublika pasirašė Leninas! Pasi
kvietęs į Kremlių nepriklausomos 
Lietuvos užsienio reikalų ministrą, 
Stalinas, patiesęs žemėlapį, trumpai 
drūtai išdėsto pasidalinimo esmę, o 
Molotovas ciniškai pareiškia (cituoju 
pagal paskutinio Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio 
rankraštinius atsiminimus): "Bet kuri 
imperialistinė valstybė užimtų Lietu
vą, ir viskas. Mes to nedarome. 
Nebūtume bolševikai, jeigu neieško
tume naujų kelių." Apsaugok, Vieš
patie, nuo tokių bolševikų, visi 
žinome, kokie jie buvo tie jų "nauji 
keliai".

Jeigu aš mokėčiau piešti, tai 1939 - 
1940-uosius metus pavaizduočiau to
kia karikatūra: Hitleris, Stalinas - 
vienas iš vienos, kitas iš antros pusės - 
ryja Europos žemėlapį, užgerdami jį iš 
bokalų, kuriuose yra ir lietuvių tautos 
kraujo, skausmo, ašarų, nevilties. 0 

, kitos didžiosios valstybės - Anglija, 
Prancūzija, Amerika - stovi nuošalyje 
ir pritariamai linkčioja: į sveikatą, į 
sveikatą! Neišmatuojamas yra politi
kos cinizmas, ypač kai ji, ta politika, 
vykdoma liaudžiai nežinant, bet 
liaudies vardu. Naujasis tokios politi
kos pavyzdys yra tarybinės kariuome
nės įvedimas į Afganistaną. Kiek tai 
atnešė skausmo ir ašarų, kiek tai 
pakenkė šalies tarptautiniam presti
žui, ir kiek dabar reikia išminties ir 
politinės valios tiems, kurie šiandien 
privalės išnarplioti Afganistano maz
gą.

Prieš 105 metus mūsų nacionalinio 
atgimimo laikraštis "Aušra" savo 

obalsiu pasirinko senovės romėnų 
posakį: "Homine historiarum ignari 
semper stmt pueri". Lietuviškai tai 
skambėtų taip: žmonės nežinantys 
istorijos, visada lieka vaikais. Kaip 
aktualu tai ir šiandien! Taip, iš 
tikrųjų, mes su jumis esame vaikai, 
kurie nežinom tikrosios istorijos. Ir 
senosios ir pačios naujausios. O 
nežinom todėl, kad ji slepiama nuo 
mūsų, kad ji paversta politikos 
tarnaite, kad ji privalo pateisinti 
politikos klaidas, kad ji turi valyti, 
šveisti ten, kur, liaudiškai tariant, 
"pripaškudino" politika ir autokratinė 
administracija. Šiaip ar taip, istorijos 
mokslui tai garbės nedaro. Neseniai 
Lietuvoje lankęsis TSKP CK sekreto
rius Aleksandras Jakovlevas susitiki
me su partiniu ideologiniu aktyvu 
pasakė: "Atviras ir sąžiningas istori
jos tyrimas - tai mūsų laimėjimas, nes 
rodo visuomenės dvasinę jėgą ir 
brandumą". Deja, šios dvasinės jėgos 
ir brandumo mums dar labai, labai 
trūksta. Tai liudija ir nesenos publika
cijos respublikinėje spaudoje pokario 
klasių kovos, stalininių represijų, 
kolektyvizacijos klausimais. Turėda
mas tai galvoje, siūlau įtraukti į mūsų 
mitingo rezoliuciją šiuos reikalavi
mus: 1. Paskelbti Molotovo - Ribben
tropo paktą su slaptaisiais jo protoko
lais ir žemėlapiais sąjunginėje spau
doje ir pasmerkti jį už grubų ir 
begėdišką tarptautinės teisės ir žmo
giškumo pažeidimą, už sutarčių ir 
susitarimų sulaužymą. 2. Įstatymu 
nustatyti dokumentų įslaptinimo laiką 
- tokį, koks priimtas demokratinėse 
pasaulio valstybėse. 3. Atidaryti visų 
archyvų duris mokslininkams, litera
tams, žurnalistams ir visiems besido
mintiems istorija. 4. Išleisti papildomą 
"Lietuvos istorijos šaltinių" tomą, 
kuriame be ideologinės politinės 
prievartos būtų pateikti dokumentai 
apie naujausią mūsų krašto istoriją. 5. 
Kuo skubiausiai parengti naują Lie
tuvos istorijos programą ir vadovėlį 
vidurinėms mokykloms.

Tegyvuoja tauta, laisvai bendrau
janti su savo istorija!

TAUTOS ŠVENTĖ: MELBOURNE

Šių metų Tautos Šventę melbour- 
niškiai minėjo naujoje aplinkoje ir su 
pakilia nuotaika. Tam buvo net 
keletas priežasčių. Tai nauji vėjai 
okupuotoje Lietuvoje, tarytum ža
dantys atnešti laisvės pavasarį, naujai 
atrodanti koncertų salė ir, svarbiau
siai, retas svečias iš Lietuvos, nors jau 
gyvenantis šiaurės Amerikoje, profe
sorius Vytautas Skuodis.

Minėjimas prasidėjo rugsėjo vienuo
liktosios rytą specialia lietuviškos 
radijo valandėlės programa, kurią 
vedė G. Žemkalnis. Sekė iškilmingos 
mišios Šv. Jono bažnyčioje su gražiu, 
šiai dienai pritaikytu pamokslu. Po to 
pats aktas Lietuvių namuose.

Jis pradėtas kunigo dr. Dauksnio 
invokacija ir Apylinkės pirmininko K. 
Lyniko žodžiu bei prelegento prista
tymu perpildytos salės publikai. Salėje 
tą dieną buvo apie 450 žmonių. Puikiai 
pranešinėjo A. Karazijienė. Meninę 
dalį atliko mažieji deklamatoriai 
Didžytė ir Aras. Dalės Antanaitienės 
tautinių šokių grupė gražiai atliko 
savo programą viena ir su B.
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Prašmutaitės diriguojamo choro paly
dėjimu. Choras, kaip paprastai, gra
žiai skambėjo ne tik dalyvių ausyse, 
bet ir širdyse.

Telieka ilgiau sustoti prie visų 
laukto paskaitininko ir jo minčių. Tai. 
reta asmenybė mūsų tarpe. Daug 
iškentėjęs Gulaguose, praradęs tėvy
nę ir vietą universitete dėl savo 
tautos gelbėjimo, profesorius V. 
Skuodis ne tik nepalūžo, bet neprara
do savo optimizmo. Išdidumas jam yra 
svetimas. Tai asmenybė, iš kurios visų 
porų lyg ir trykšta kuklus kilnumas. Jo 
svarbiausias rūpestis, kaip daugiau 
padėti savo pavergtai tautai. 0 jis 
turėtų daug ką ir apie save pagalvoti, 
nes dar ir darbo neturi, nei tos anglų 
kalbos moka.

Negalima nepaminėti svarbiausių jo 
kalbos minčių. Pirmiausiai jis katego
riškai patvirtino, kad kalbos apie 
lietuvių tautos abejingumą liečiantį 
laisvės atgavimą, yra sąmoningas arba 
nesąmoningas melas. Tai patvirtina 
šimtai tūkstančių demonstracijų da
lyvių.

Mūsų išeivijos veikla yra svarbi ne 
vien, kad keliame viešumon Lietuvos 
okupacijos klausimą, bet ir dėl to, kad 
tai padeda išlaikyti pavergtųjų kovo
tojų dvasią. Jie nesijaučia vieni ir 
apleisti.

Profesorius V. Skuodis pataria vežti 
daugiau spaudos į pavergtą kraštą ir 
pasvarstyti, kiek mūsų parama yra 
naudinga savam kraštui, ne vien 
draugui ar giminaičiui.

Prieš atvažiuodamas, V. Skuodis 
galvojo, kad išeivija yra mažiau veikli, 
negu ta, kokią rado maloniai nustebęs. 
Gėrisi jis mūsų spaudos gausumu. 
Australijos lietuviai jam atrodo nuo
širdesni ir artimesni, kaip kad Šiaurės 
Amerikoje. Jis supranta, kad tai 
aplinkos įtaka į ateivius. Domėjosi 
Melbourne bibliotekos knygų gausu
mu.

Profesorius V. Skuodis ragina kiek 
galima ilgiau išlaikyti išeivijos veiklą. 
Sako, darbo rezultatai daugiau pri
klauso nuo darbuotojų kokybės, negu 
nuo jų skaičiaus.

Dr. Jonas Kunca

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Anykščių Kultūros rūmai turi 
pramoginių šokių grupę "Verpetas” 
jungiančią apie 150 šokėjų. "Verpe
tui" vadovauja Stasė Bilevičienė ir 
Juozas Pratkelis. Šokėjai yra surengę 
apie 1.200 koncertų, dalyvavę pen
kiuose tarptautiniuose konkursuose, 
tapę įvairių varžybų laimėtojais. 
"Verpetas" dabar ruošiasi koncertinei 
išvykai Lenkijon.

Ant kalvelės prie Šventosios išaugo 
naujoji Ukmergės autobusų stotis, 
turinti erdvią keleivių salę, bilietų 
kasas, bagažinę, kambarį motinoms su 
vaikais bei kitas patalpas. Ji kasdien 
aptarnauja daugiau, kaip du šimtus 
tarpmiestinių Ir priemiestinių susisie
kimo linijų. Per parą autobusų stotimi 
pasinaudoja pusketvirto tūkstančio 
keleivių.
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ŽVALGOMĖS F»O VILNIŲ

Rašo Jvirgjis Janušaitis

Aušta liepos 22 - oji diena. Jau 
esame atsikvėpę ir išmiegoję vieną 
naktį Vilniuje. Rūpestingoji, mūsų 
grupę globojanti ir jai vadovaujanti 
gidė Viltelė Vilkaitė nusako Vilniaus 
viešnagės tvarkaraštį - kada ir kur 
keliausime, kada ką pamatysime, kur 
buvosime. Tikrai nuoširdi ta mūsų 
vadovė. Tokia švelnutė, išsilavinusi, 
Lietuvos istoriją pažįstanti ir taip pat, 
atrodo, neabejotina lietuvaitė, mylinti 
savo tėvynę.

Su savo kelionės bičiuliu, jaunų 
dienų mokslo draugu Baliu Luku, 
ankstokai pakilome iš guolio. Neima 
miegas ir gana. Žvelgiame iš gražaus 
"Lietuvos" viešbučio vienuolikto 
aukšto lango į Vilniaus panoramą. 
Bažnyčių bokštai išbėgę į rytmečio 
skaidrų dangų byloja, kad Vilnius yra 
krikščionybės lopšys. Bažnyčios di
dingos, puošnios tikri architektūriniai 
šedevrai liudijantys nuskubėjusius 
amžius, žmonių kūrybingumą ir dali
nai prisirišimą prie Dievo. Deja, 
šiandien bažnyčių bokštuose tyli 
varpai, ne taip, kaip seniau garsiai 
skambėję rytmetinei maldai. O kiek 
meno šedevrų, kiek šventovių ateistai 
uždarė, pavertė muziejais, sandėliais, 
meno galerijomis, dekoracijų salėmis. 
Apie tai mąstome mudu su Baliu. 
Vilnius dar tebealsuoja rytmečio 
ramuma, nors netrukus atgis ir čia 
gyvenimas. Žmonės skubės į darbus, 
gyvens rūpesčiais, stovės prie krautu
vių eilutėse, nestokos linksmų nuotai
kų teatruose, užeigose. Jaunimas 
klegės ir gyvens nerūpestinga vasara. 
Gražus tas mūsų Vilnius. Čia pat, 
rodos pro pat "Lietuvos" viešbutį, 
tyliai vingiuodama, miestą apjuosda- 
ma teka Neris, Vilniaus pasididžiavi
mas.
-Šiandien važiuosime apžiūrėti Vil

niaus, - po pusryčių mūsų grupę 
informuoja simpatingoji Viltelė.

Keliausime. Juk Vilnių pamatyti, jį 
pažinti reikia ne vienos dienos. Daug 
laiko. Bet tenkinsimės ir ta apžvalgine 
kelione. Man Vilnius pažįstamas dar iš 
senesniųjų, nepriklausomos Lietuvos 
laikų. Tik dabar lankantis jis atrodo 
visai kitaip. Rodos net gatvės pakitę. 
Viskas sumažėję, gal kai km* ir 
senstelėjęs, o priemiesčiai dabinasi 
naujomis, daugiaaukščių statybomis.

Stabtelėjome Katedros aikštėje. 
Viltelė pasakoja Vilniaus istoriją, 
Ketedros, dabar paverstos koncertų 
sale, praeitį, paskirtį. Štai rankos 
mostu rodo į už Katedros dunksantį 
Gedimino kalną ir pilį, kurioje 
plėvesuoja naujų laikų, sako tarybinės 
Lietuvos, vėliava.

Klausomės pasakojimo, bet mes, 
vyresnieji žinome, Vilniaus istoriją.

namai .

Tikintysis bučiuoja Kristaus kelius, 
prieš įeinant j Aušros Vartų koplyčią.

Gal Viltelė turi kalbėti "tarybinėmis" 
informacijomis. Tačiau šį kartą jau 
daug arčiau tiesos, net paliečiant ir 
persitvarkymą. Ir štai mažytis nuoty
kis. Mūsų dukraitė Venesa Varnaitė iš 
St. Monica, JAV, bebaigianti šešiolik
tuosius metus, kalbanti lietuviškai, 
apie Lietuvą daug skaičiusi ir girdė
jusi lituanistinėje mokykloje, iš ma
mytės ir senelių, staiga paklausė: 
"Sakykite panele, kodėl Gedimino 
kalne, Lietuvoje plevėsuoja svetima 
vėliava? Juk Lietuvos vėliava yra 
trispalvė - geltona - žalia - raudona. 
Mes apie Lietuvą ir jos vėliavą 
mokomės mokykloje." Nors ir menku
tis, bet netikėtas klausimėlis palietė 
mūsų Viltelę. Tačiau ji paaiškino, kad 
dabar netrukus Gedimino kalne grei
čiausiai plevėsuos anų laikų vėliava. 
Ši gi buvo pripažinta Lietuvoje įvedus 
tarybinę valdžią... Jos atsakymas 
Venesos, atrodo, neįtikino.

Gražūs, įspūdingi Vilniuje Aušros 
vartai. Stabtelėjome čia. Viltelė labai 
taikliai apibudino istorinę, Aušros 
vartų atsiradimo praeitį. Aplankome 
koplyčią. Būrelis pamaldžių žmonių, 
giliai susikaupę, meldžia šv. Marijos 
malonių. Prie laiptų, įeinant į 
koplyčią kabo Kristus - Nukryžiuota
sis. Nuo bučiavimo nudilę jo kojos, 
keliai. Vienas pusamžis vyras prisi
glaudžia prie Kristaus kelių, apkabina 

kryžių ir bučiuoja Kristaus kojas. Tai 
žmonių pamaldumas, tikėjimo išpaži
nimas. Vargšai jūs, ateistai, prieš 
didžiadvasius tautos sūnus ir dukras.

Šv. Onos bažnyčia tebeveikia. Iš 
išorės atrodo apnykusi, nors gotika ir 
dabar šviečia savo grožiu. Reikalinga, 
regis, didesnio remonto, priežiūros, 
nors, sakoma, tuo rūpinamasi.

Akimirka ir Vilniaus universitete. 
Tylu. Studentai atostogose. Universi
tetas, neseniai atšventęs garbingą 
sukaktį, šviečia savo mokslo žibintais 
lietuvių tautai. 0 kai aną metą 
lankydamas su ekskursija Vilniaus 
universitetą, sutikęs daug gražaus 
akademinio jaunimo universiteto kie
me paklausiau ar ilgai unversitetas 
išliks lietuviškas, būrelis studenčių ir 
studentų beveik sutartinai atsakė - 
amžiais. Tai šaunuoliai mūsų akade
minis jaunimas Lietuvoje.

Na, o gi senamiestis. Pats įdomiau
sias miestas. Siauros gatvelės, bet 
namai restauruojamu 0 kiek čia 
kavinių, restoranų, užeigų. Su mielu 
vilniečiu, buvusiu inturisto įstaigos 
viršininku anais metais pėsti apkelia
vome visą senamiestį. Stabtelėjome 
daugelyje (berods 22- jose) užeigose, 
restoranuose, kavinėse. Dauguma jų 
įrengta namų rūsiuose. Ir kaip 
architektūriškai meniškai visa tai 
dekoruota. Nuostabu. Štai čia lyg 
katakombose geri midų, štai ten lokio 
kailiais išdabintos sienos, "Lokio" 
restoranas. Čia pat jaunimo kavinėje 
linksmai čiauška studentiškas jauni-

IŠ T AS MA NIJOS

Lietuviškų studijų sambūris pa
kvietė seminarui švedus mokslininkus 
- fiziologę dr. Lillemor Lewan ir jos 
vyrą geologą dr. Nils Lewan Tasmani
jos universitete. Pirmininkavo profe
sorius M. Staddart iš geografijos 
departamento.

Dr. Lillemar Lewan pasakojo apie 
pabaltiečių tiesioginį indėlį į dabarti
nę švedų kultūrą ir mokslą. Plačiau 
apsistojo prie žmogaus, su kuriuo 
turėjo daugiau profesinių ryšių - tai 
estas, geografijos profesorius Edgar 
Kant. Jis dar trisdešimtame dešimt
metyje aiškino apie ateinančią van
dens, žemės ir oro užtaršos grėsmę, į 
kurią tuo metu niekas nekreipė 
dėmesio. Būdamas poliglotas profeso
rius Kant važinėjo po Skandinavijos ir 
Pabaltijo kraštus, ragindamas imtis 
apsaugos priemonių.

Karo metu pasitraukė į Švediją ir 
buvo pakviestas profesoriauti Stok
holmo universitete, kur ir toliau 
tyrinėjo taršos poveikį į žmogaus 
aplinką. Ir tik po penkiasdešimties 
metų švedai, kartu su visais kitais 
pasaulio mokslininkais, akivaizdžiai 
pamatė, kad modernusis gyvenimas, 
naudojimąsi įvairiais pesticidais, dirb
tinėm trąšom, benzino, alyvos ir 
kitokio skysto kuro besaikis deginimas 
užteršė žemę, vandenį ir orą iki 
pavojingo laipsnio žmogaus, gyvulių ir 
augalų sveikatai. Šiuo metu taršos 
klausimas iškilo globaliniu mastu, 
ypač po pastebėtos skylės ozono 
membranoje. Švedijoje be "žaliųjų" 
partijos susidarė daug energingų 
grupių, tiriančių įvairias taršos sritis 
ir aspektus. Visai neseniai buvo 
paskelbtas boikotas net prieš chloru
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Ar žmonės žino, kad miškai - 
Tai mūsų žemės gyvos mintys, 
Kad, jiems išnykus visiškai, 
Žmogus ir žemė ims kankintis? - 
Nes ten, kur baigiasi mintis, 
Prasideda lėta mirtis.

Just. Marcinkevičius 

mas. 0 koks gardus "Bočių" restorane 
"Bočių" midus, patiektas labai simpa
tiškos restorano vedėjos, blondinės 
ponios, kuri mudu su Albinu Sutkum 
svetingai priėmė, nors restoranas tuo 
laiku buvo uždarytas ir paruoštas 
komunistų partijos šulų baliui.

Taigi, pasisvečiuoti senamiestyje 
pravartu. Tik jau "šluotos", "Genio" 
redakcijos tokiuose varginguose na
muose, kad atrodo gėdą daro ir 
negerbia lietuviškos spaudos, o gal už 
tai, kad "Šluota" kartais pašluoja ir 
komunistus prieš plauką.

Štai ir "laisvoji prekyba". Dvi 
moteriškės, medžių . pavėsyje, iš 
būdelės pardavinėja vaisvandenius. 
Bet ir čia jau eilutė. Ištroškę žmonės. 
Diena karšta. Vargina. Susėdame 
pailsėti. Bandome šiltą vaisvandenį, 
koks neskanus... paliekame.

Šiandiena Vilnių apžvelgėme, bent 
jau pačiose svarbiausiose vietose 
stabtelėjome. Teatras, opera neveikė. 
Atostogos. Tad menu pasigrožėti 
nebuvo įmanoma.

Vilniaus lankymą užbaigus, jau 
viešbutyje laukia mūsų mylimi gimi
naičiai. Laukia su savo planais, 
vaišėmis. Tik, žmogau, skubėk. Žino
ma, tuo ir naudojomės.

Tenka pažymėti, kad šį kartą, po 
trijų metų sugrįžus į tėvynę, Lietuvos 
neatpažinome nuotaikų atžvilgiu. Ir 
Vilniuje ir po Lietuvą keliaujant, 
alsavome jau laisvesnio gyvenimo oru. 
Bet apie tai sekantį kartą.

UNI VE RSI TET O 

baltytą popierių, nes chloras vėliau 
grįžta atgal į aplinką nepageidautinu 
kiekiu. Grupė išvystė akciją už 
paprastą, nebaltytą popierių, kurį mes 
gerai pažįstame iš sovietinių laiškų.

Dr. Nils Lewan atkreipė dėmesį į 
Švedijoje ir kaimynystėje esančias 
branduolines jėgaines, kurių cheminės 
atliekos užteršia orą, žemę ir upes, 
išnaikina arba padaro nuodingomis 
žuvis, laukinius ir naminius gyvulius 
bei žvėris, daržoves, augalus ir visą 
augmeniją. Nors Švedija .garsi savo 
kalnų "baltosiomis upėmis" ir iš jų 
lengvai ir pigiai gaunama elektrinė 
jėga, tačiau branduolinės jėgainės 
elektrą pagamina žymiai pigiau. Šis 
ekonominis faktorius ir yra priežastis, 
neleidžianti grįžti į ankstyvesnį 
elektros gaminimo būdą. Pačioje 
Švedijoje branduolinės jėgainės iki 
šiolei pasirodė saugios, tačiau daug 
rūpesč.o ir nuostolių sukėlė jiems 
Černobilio jėgainės sprogimas, šiuo 
metu karts nuo karto užregistruoja
mas Ignalinos jėgainės nuodingų dujų 
prasisunkimas, keliantis nerimą, nes 
pasauliui mažėjant, rezultatais, o 
ypač nemaloniais ir pavojingais, tenka 
dalintis visiems kaimynams.

Abu mokslininkai rodė skaidres iš 
Lundo - pietų Švedijos - apylinkių ir 
pavyzdžius, kaip vietiniai miesto 
gyventojai yra įtraukiami į miškų ir 
pievų apsaugojimą.

Lillemor ir Nils Lewan prižadėjo 
palaikyti stipresnius ryšius tiek su 
Lietuviškų studijų sambūriu Hobarte, 
tiek su Lietuvių studijų centru 
Stokholme.

Genovaitė Kazokienė

"Mūsų Pastogė" Nr.37 1 988.9.19 pusl.3

3



A. 
PETRĄ ROPĘ

Petras Ropė mirė prieš dvejus 
metus. 1986 metų rugsėjo 20 dieną.

Buvo gimęs ir augęs Vilniaus 
krašte, lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje. Svetimų kraštų gyvenimo 
aplinka jį slėgė, bet užgrūdino didžia 
meile Lietuvai ir laisvės troškimu savo 
tėvynei. Pagal galimybę dirbo įvairio
se lietuviškosios veiklos srityse. Jis 
"Ramovėnas", choro "Daina" ilgame
tis dainininkas ir dešimtį metų buvęs 
choro valdybos nariu, Krašto valdy
bos narys ir pagalbininkas visiems, 
kam tik trūko darbo jėgos lietuviškoje 
veikloje.

Gyvendamas Sydnejųje, "Minties" 
spaustuvėje išmoko linotipininko ama
to ir joje išdirbo net vienuolika metų. 
Vėliau spaustuvininko darbą tęsė 
"Sydney Morning Herald".

Jo meilė lietuviškai dainai buvo be 
galo didelė. Pokario metais Vokietijo
je, Dillingen stovykloje dainavo gar- 
siąjame Štarkos vyrų chore. Čia 
Sydnejųje chore "Daina" ir A. A. A. 
Pluko vadovaujamame "Rožyčių" ok
tete. Atskiromis progomis padainuo
davo ir solo.

M O S

KĘSTUTIS
Jau praėjo gerokai virš metų nuo 

Melbourno bendruomenės visuotinio 
susirinkimo, kas ragina pažvelgti į 
inžinieriaus Kęstučio J. Lyniko asme
nį, kuris buvo išrinktas jai vadovauti. 
Atrodo, kad tai žmogus neturintis 
dabar nei akimirkos ramaus atokvė
pio. Gal tokiu būdu jis aplenks 
negailestingai skriejančius metus.

Dabar, su maloniais skaitytojais 
noriu pasidalinti, ką mano geras ir 
senas pažįstamas, inžinierius Kęstutis 
Lynikas, įgijo ir ką prarado per savo 
pragyvento gyvenimo metus.

Pasaulį jis išvydo 1924 metais, 
Dainavos šalyje, gražioje Dzūkijoje, 
Lazdijų apskrityje. Ten ir prabėgo jo 
nerūpestingos vaikystės ir jaunystės 
dienos. Gimnaziją baigė 1942 metais 
pirmuoju mokiniu. Toliau pasiryžo 
studijuoti inžineriją Kaune, Vytauto 
Didžiojo universitete, bet neilgai 
galėjo tęsti studijas, nes dėl karo 
nesėkmės vokiečiai universitetą už
darė. Kiek laiko pasislapstęs, kad 
neišvežtų darbams, gavo vertėjo 
darbą apskrities viršininko įstaigoje. 
Karo eigos nublokštas į Vokietiją, 
studijavo medicinos mokslus Johann 
W. Goethe universitete Frankfurte,- 
beveik keturis metus. Pasikeitus 
pinigų valiutai, stipendija, nors ir 
pažangiam užsieniečiui studentui, 
buvo nutraukta.Teko imigruoti į 
Australiją, kur, deja, konsulo gražiai 
nupieštos, studijų tęsimo galimybės 
neišsipildė. Atlikęs valdžios darbo 
prievolę ir savo rankomis pasistatęs 
namą, ir jame patalpinęs savo jauną 
šeimą, Kęstutis vėl grįžta prie 
studijų, trečią kartą bandydamas 
laimę. Teko jam atsisakyti medicinos 
ir imtis vakarinių studijų, dirbant 
pilną laiką pagarsėjusiame Walter and 
Eliza Hali Institute for Medical 
Research. Pritaikomosios chemijos 
kursą vis tiktai pasisekė baigti per 
penkerius metus. Gavęs darbą Reser
ve Bank, pinigų spausdinimo skyriuje, 
jis dar tęsė studijas toliau vakarais 
tris metus, spausdinimo dažų ir 
inžinerijos specialybėse. Aktyviai 
dirbdamas tyrinėjimo darbe, pradėjo 
domėtis sintetiniais popieriais. To 
pasėkoje buvo išvystyti plastikiniai 
pinigai, pirmieji 10 dolerių bandomieji 
banknotai, kurie, šių metų pradžioje, 
išleisti paminėti 200 metų Australijos 
įkūrimui.
"Mūsų Pastogė" Nr.37 1988.9.19 pusl.4,

A.
PRI SI ME N ANT

Petro Ropės mirties metinių proga, 
jį prisimena choras "Daina" ir 
nepailstama choristė, jo žmona Bronė, 
kuri aukoja "Mūsų Pastogei" šimtą 
dolerių.

P. N.

VADOVAI

JONAS LYNIKAS

Prieš trejus metus, vėžio ligos, buvo 
išplėšta iš šeimos jo pirmoji žmona 
Julija. Su ja išauginti: sūnus Antanas - 
Zigmantas ir dukra Viktorija - Julija. 
Pamažu, vaikams paaugus, abu su 
žmona, įsikūrė ir ūkį, netoliese nuo 
Melbourno, kuriame savaitgaliais pra
leista dvylika metų, sunkiai darbuo
jantis. Tačiau tas pomėgis nesutrukdė 
Kęstučiui dalyvauti visuomeniniame 

darbe, lietuvių bei australų tarpe. 
Daugelį metų jis dalyvavo viešo 
kalbėjimo "Rostrum" klube, kur buvo 
išrinktas sekretoriumi ir prezidentu 
po vienerius metus. Buvo taip pat 
narys Forensic Science Society, OCC 
Association, Royal Australian Chemi
cal Institute ir kitur.

Tik baigęs mokslus, Kęstutis akty
viai įsijungė ir į lietuvių bendruome
nės gyvenimą. Keliolika metų pirmi
ninkavo Melbourno Dainos Sambūrio 
komitete, būtent, tame laikotarpyje, 
kai Dainos Sambūris keliavo į užsienį 
ir po Australijos lietuvių kolonijas 
gastrolėms. Buvo jis ir PLIAS, o 1976 
metais Australijos Lietuvių Dienų 
rengimo komiteto pirmininku, kai 
pirmą kartą dalyvavo daug užsienio 
lietuvių programoje, bei australų 
politikų L.D. uždaryme.

Prisiėmus Melbourno Apylinkės val
dybos pirmininko pareigas, teko visų 
kitų pareigų atsisakyti.

Šių metų pradžioje jis įžengė į 
naują savo asmeninio gyvenimo kelią, 
vėl užsimojo sukurti naują šeimą, 
vesdamas panašaus likimo našlę, 

aktyvią bendruomenės darbuotoją, 
Danutę Čižauskienę.

Matome, kad Kęstutis yra įdomi ir 
turtinga asmenybė, plačių interesų 
visuomenės veikėjas. Jo veikla Apy
linkės valdyboje dinamiška. Jis pasi
stengė anksčiau išeiti iš kasdieninio 
savo profesijos darbo, kad visus savo 
sugebėjimus ir laiką galėtų pašvęsti 
lietuviškam darbui.

Atidžiai įsižiūrėjus, kiekvienas gali 
pastebėti, kaip jis darbščia veikla 
veda plačių idėjų ir problemų rate 
Melbourno Apylinkės valdybą, į visas 
jos dalis plačiai įsįrėžęs, savo negęs
tančia dvasia. Jis nesvarsto kaip 
patogiau, bet kovoja už savo tiesą.

Praėjusieji metai buvo turtingi 
Melbourne įvykių veikla. Tiesus

VIEŠNAGĘ

Antanas Laukaitis

Po šešerių metų pertraukos, atlikęs 
penkerių metų "bausmę" ir vėl 
išsirengiau aplankyti savo gimtąją 
Lietuvą. Gal , teisingiau pasakius, 
pabėgau iš australietiškos žiemos į 
lietuvišką vasarą. Kelionė iki Bang- 
koko didžiuoju "Jumbo" lėktuvu buvo 
maloni. Šalia sėdinčias dvi merginas 
lėktuvo palydovės apdalino orchidėjo
mis, o man, parodžius liūdną veido 
išraišką dėl negautų gėlių, pasakė, 
kad gali pavaišinti tauriaisiais gėri
mais. Ką darysi, teko sutikti su tokiu 
pasiūlymu.

Bangkoke persėdau į lenkų oro 
linijos lėktuvą. Iš karto pasijuto 
didžiulis skirtumas. Sėdynės siauros, 
pats lėktuvas daug mažesnis ir, 
pradėjus veikti motorams, lubų viršuje 
pasirodė garų kamuoliai. Net nejauku 
pasidarė. Tačiau lenkaitės palydovės 
buvo labai malonios. Visas lėktuvo 
priekis skirtas baltiesiems, daugiau
siai lenkams, gale sėdėjo beveik visi 
spalvotieji ’ arabai, indai ir kiti 
skrendantieji į Londoną. Skrendant 
šiuo lėktuvu kelionė daug pigesnė. 
Patarnavimas lėktuve irgi vakarietiš
kas. Galėjai gert ką norėjai be jokio 
užmokesčio. Maistas geras. Nepas
tebėjau , kaip atsidūrėme Varšuvoje. 
Čia jau laukė senas bičiulis matemati
kos mokslų docentas Rimas Vaina. 
Malonu vėl išvysti šį garsiosios Punsko 
lietuvių Vainų šeimos raudonbarzdį 
atstovą.

Iki Varšuvos ir atgal iš jos turėjau 
visus reikalingus bilietus, kuriuos 
labai gerai sutvarkė mano dukra 
Viktorija, dirbanti Sydnejaus didelėje 

kelionių biuro bendrovėje. Tačiau, ji 
jokiu būdu negalėjo gauti traukinio 
bilieto iš Varšuvos į mūsų senąjį 
Vilnių. Kiek ji siuntė telegramų, 
teleksų, į juos niekas neatsakė. Taip 
ir prasidėjo mano Varšuvos golgota. 
Net ir Rimas Vaina,pačioje Varšuvoje,, 
nieko negavo. Prastovėjus net kelias 
valandas tūkstantinėje bilietų gavimo 
eilėje, buvo gautas atsakymas, kad 
visi bilietai į Vilnių jau išparduoti net 
visam mėnesiui į priekį. Tą "linksmą" 
naujieną Rimas Vainys man ir 
parnešė. Ką daryt? Bandėm su 
doleriniu "Blatu" (taip vadinamu 
kyšiu visose socialistinėse šalyse) 
papirkti traukinio vadovą, tačiau 
pasirodė, kad prieš kelias dienas, 
buvęs traukinio vadovas už panašią 
veiklą tapo sugautu. Bent jau šiuo 
momentu, tokiu keliu, bilieto gavimas 
yra neįmanomas. Nors rėk ir bėk, 
pagalvojau. Vienintelis ir paskutinis 
kelias - važiuoti su paprastu lenkų 
traukiniu, bent porą kartų persėdant, 
iki sienos, ir, ją perėjus, gauti bilietą 
jau tarybiniam traukinyje iki pat 
Vilniaus. Šie traukiniai, kaip girdėjau, 
yra prigrūsti žmonių, kaip silkių 
bačkoje. Vėl su Rimu jau tris valandas 
stovime eilutėje. O žmonių, žmonių...

Kęstučio principas, turintis aiškų 
tikslą lietuvybei sąžinės keliu, ir to jis 
siekia nesiblaškydamas į šalis. Jis turi 
iškalbingumo talentą ir mąstymo 
apraišką, ką matome jo darbuose ir 
naujuose ieškojimuose ir apie ką jis 
drąsiai pasisako atviruose bendruo
menės forumuose. Gaila, kad mūsų 
bendruomenė dar pilnai nepriaugusi 
prie demokratinių principų ir dažnai 
nenori išklausyti kitaip mąstančių 
pasiūlymų ir pozityvios kritikos daž
nai negali priimti.

Reikia tikėtis, kad Kęstutis Lynikas 
nepavargs nuo sunkių bendruomeninių 
bei visuomeninių darbų ir kad 
bendruomenė dar ilgai džiaugsis jo 
vadovavimu ir tinkamai jį įvertins.

Al.B.

LI ETŲ V OJE

Keikiu šią visą lenkišką tvarką. Rimas 
juokiasi ir drąsina mane sakydamas, 
kad tai tik paprastas eilinis dienos 
įvykis ir prie visų eilučių reikia 
priprasti, tada jos, esą, pasidaro visai 
nebaisios. Jis pataria ir man pratintis 
prie jų priprasti. Tačiau jo pasiūlymui 
esu abejingas, ir nežinau, ar gyvenant 
Vakaruose, prie panašių eilučių 
galima būtų taip lengvai priprasti. 
Nebent sapne...? Bestovint ir stebint 
visus tuos žmones, jų niūrius veidus, 
staiga, jau kitoje, taip pat didelėje 
eilutėje, lyg ir išgirstu kalbant 
lietuviškai. Prieinu arčiau. Tikrai, dvi 
moterys ir trys vyrai kalbasi lietuviš
kai. Prisistatau klausdamas iš kur jie, 
kur važiuoja? Atsako, kad į Vilnių. 
Turi bilietus rytojaus dienai, nori 
pasikeisti į šio vakaro. Mergina stovi 
jau šešias valandas, o dabar, prieš galą 
ir kiti atėjo. Dėstau ir aš savo bėdą. 
Staiga ta moteris rodo, kad turi vieną 
atliekamą bilietą. Vienas jaunų vyrų 
iš Amerikos. Važiuoja į būsimus 
vasaros lietuvių kalbos kursus, turi 
vizą tik nuo liepos 1 - mos dienos ir 
negali anksčiau įvažiuoti. Dar sako - 
netikėk Žmogus stebuklais! Čia, 
milžiniškoje Varšuvos traukinių sto
tyje, tarp tūkstančių belaukiančių 
žmonių, stebuklas atsitinka man, 
išgirdus kalbant lietuviškai, gauti tą 
vieną atliekamą bilietą. Tuo momen
tu, man jau ir taip brangi lietuvių 
kalba, buvo tikrai pati brangiausia 
pasaulyje. Išsikalbam daugiau. Pasiro
do, gražioji moteris sesuo mano gero 
bičiulio, sportininko ir kolegos, sporto 
žurnalisto kai kuriose olimpiadose, 
daktaro Rimo Gaškos, buvusio vienu iš 
vadovų pirmosios Amerikos krepši
ninkų rinktinės jų gastrolių metu 
Australijoje. O tas jaunas vyras, kurio 
laimingą bilietą gavau, buvo Rimo 
Gaškos sūnus. Baigė Amerikoje uni
versitetą ir važiuoja į Vilnių pagilinti 
lietuvių kalbos žinias. Atrodė, kad 
pradžia Varšuvoje buvusi tokia tamsi, 
pabaigoje pasidarė visai žavinga. 
Nors, kaip paaiškėjo vėliau, neperšo
kęs per griovį, nesakyk "Op."

Kelionė traukiniu iki pat sovietų 
sienos maloni. Šnekų su naujai 
pažįstama Dalia netrūko. Ji dar tik 
metai, kaip paliko Vilnių ir persikėlė 
gyventi pas mamą į Ameriką. Labai 
jau pasiilgusi Vilniaus ir su nekantru
mu laukė, kada gi pagaliau jį pamatys. 
Lenkijos muitininkai visai malonūs, 
beveik nieko ir netikrino. Kitaip išėjo 
su rusų muitininkais Gardine. Mane 
patį pirmąjį pakratė gana gerai, 
išvartydami visus mano lagaminus. 
Laimė, kad nieko blogo neturėjau. 
Mano kupė partnerius tikrino jau daug 
mažiau ir visai šiai procedūrai gana 
ramiai pasibaigus, merginos pasiūlė 
atšvęsti oficialių ceremonijų pabaigą.

Tęsinys sekančiame "M.P." numeryje.
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Malonu atidaryti 
parodą, kurią Šiandien, 
Tautos Šventės proga, 
mums surengė Sydne- 
jaus lietuviai meninin
kai. Džiugu, kad tai 
nebe pirmoji jų paroda, 
dar džiugiau, kad paro
da yra vaisius organi
zacijos, kuri vis tvirtėja 
kūrybon įsitraukiančių 
asmenų skaičium ir kas 
svarbiausiai - darbų 
kokybe.

Šiuo faktu tur būt 
nereikėtų stebėtis, me
ninis pojūtis lietuvių 
tautoje yra senas ir 
gilus, atsispindįs ne tik 
akivaizdžiame mene, 
bet ir liaudies dainose, 
poezijoje ir žodinėje 
kūryboje aplamai.

Tokiu faktu reikia 
džiaugtis ir todėl, kad 
meninio pojūčio gyvu
mas, gajumas stiprina 
tą vilties žiburėlį, kurį 
prisimename Tautos 
Šventės proga, kada 
mintys nukrypsta į buvusį mūsų 
valstybinį savistovumą ar panašios 
padėties galimybes ateityje. Koks gi 
sąryšis tarp meno ir tautos politinių 
aspiracijų?

Paviršutiniškai žiūrint, menas neat
rodo esąs stiprį jėga. Eilinis žmogus 
menui atiduoda valandėlę. Dėl meno 
materialines išlaidas daro tik tada, kai 
svarbesnieji darbai jau atlikti. Menas 
iš pirmo žvilgsnio yra tarytum 
savotiška prabanga, komfortas.

Laimei, toks požiūris yra netikslus, 
kadangi jis pats nesupranta tų sąlygų, 
tų psichologinių versmių, kurios meną 
įgalina. Kodėl netikslus? Mene/' kaip 
yra žinoma, savo išraišką randa 
žmogaus vaizduotė, fantazija. Bet 
vaizduotei būdingas laisvas, nepan
čiojamas savęs išreiškimas, aplenkiant 

■ar tai natūralių kasdieninių, ar 
bereikalingai uždėtų ideologinių rė-

TAUT OS

Tautos šventę šiais metais atšven
tėme rugsėjo 4 dieną. Kaip paprastai, 
minėjimas buvo pradėtas mūsų bažny
tėlėje pamaldomis, kurias atnašavo ir 
dienai pritaikytą pamokslą pasakė 
mūsų visų gerbiamas kunigas dr. A. 
Savickis. Vargonais jam gražiai prita
rė V. Skrolys. Laike pamaldų su 
tautine vėliava prie altoriaus stovėjo 
B. Steckis.

Tuoj po pamaldų visi susirinkome į 
mūsų bendruomenės namų salę, kur 
malonios šeimininkės mus pavaišino 
skaniais pietumis ir buvo pradėta 
antroji šventės dalis. Subuvimą tikrai 
pavyzdingai pravedė dabartinis mūsų 
bendruomenės pirmininkas kunigas dr. 
A. Savickis. Kadangi ta diena sutapo 
su Tėvų diena ir tik neseniai 
pasibaigusiais Marijos metais, taigi 
kunigėlis tikrai nepagailėjo visiems

Į* A R o D A

Dailininkė Lika Kraucevičiūtė - Gruzdef prie savo 
tapybos darbo "Moteris raudoname rūbe"

mų. Menui, kaip žmogaus vaizduotės 
išraiškai, yra būdinga laisvės dimensi
ja. Kaip realistiškas bebūtų kūrinys, 
menininkas pasirenka šią,-o ne kitą 
situaciją, iškelia, pabrėžia, įsigyvena į 
šią.o ne kitą situacijos momentą. Be 
laisvo pasirinkimo, be savito perdavi
mo, autentiško meno negali būti.

Nenuostabu, kad meno ir menininko 
prisibijo autoritetas, meną ir meninin
ką bando supančioti ideologinis ir 
ypatingai politinis diktatorius. Toksai 
negali pakęsti to laisvumo, to žaismo, 
kuris glūdi meną gimdančioje vaiz
duotėje. Vadinasi, puikiai nujaučiama, 
kad menas, dėl savo laisvės dimensi
jos, yra, nors potencialus, įsakymo bei 
prievartos laužytojas. Ideologo troški
mas viską pajungti savo tikslui, 
sukelia vidinį meno pasipriešinimą 
tokiai subordinacijai. Mene prasiver
žia noras matyti pasaulį savaip, o ne

SVENTĖ
gražių ir nuoširdžių žodžių. Bendruo
menėje vertai gerbiamas narys Eug. 
Stankevičius šventė savo gimtadienį - 
jis irgi buvo "aplaistytas" šampanu ir 

E E K THE

visų sudainuotu "Ilgiausių metų!" 
Toks lietuvis, kaip mūsų Eugenijus 
Stankevičius to vertas!

Dienos proga, įdomią paskaitą 
paskaitė A. Stackus, kuriam Pertho 
lietuvių bendruomenė liko ilgai dėkin
ga. Po jo nors ir trumpą, bet 
patriotišką, karštą žodį tarė B. 
Steckis. Mūsų tarpe pagarsėję "sene
liai" dainininkai Stecklenė ir Garnys 
gražiai sudainavo dvi liaudies daine
les. Ir pabaigai Radzivanų sūneliai 
Gintaras ir Vytenis lietuviškai pa
skaitė eilėraščių. Po ko sekė puiki 
suneštų fantų loterija.

Subuvimas pilnoje Lietuvių namų 
salėje prabėgo patriotiškai ir jaukiai.

taip kaip kitas įsako; vadinasi § 
kūryboje glūdinti laisvė yra nuolatinis $ 
iš išorės dedamų rėmų ar varžymų 
laužymas. |

Taigi, menas yra sąjungininkas 
laisvės kovoje, visuose laisvės siekimo | 
procesuose. Tiesa, kad meno įtaka 
šiame procese nėra tokia tiesioginė, 
kaip žurnalistinė ironija, politinė § 
akcija ar aiškiai kalbąs ginklas. Meno § 
įtaka labiau neapčiuopiama, lėta, § 
ilgalaikė ir verčianti, kaip tas patarlės § 
lašas, kuris besikartodamas ir akmenį | 
pratašo, pajusti save dažnai tik per? 
ilgesnį laiką. Nors meno įtaka nėra 
akivaizdi, menininko natūrali tenden- 
cija būti savitu, o ne pirmoje eilėje 
paklusti kitam, laisvės priešui yra $ 
pavojinga. &

f
Šia prasme, menui būdinga laisvės § 

dimensija, išreiškianti save per vaiz- §
duotę, yra didelis tautos, tautinės § 
tradicijos turtas. Šia prasme, galime § 
džiaugtis, kad ne tik mūsų istorijoje, § 
bet ir dabartyje, net ir išeivijoje, § 
meninės kūrybos sraute pasilieka ne § 
tik jau žinomi vardai, bet atsiranda § 
naujų, kartais visai netikėtų. §

Tai vis naujas įnašas į tautos turto § 
didinimą, tautinės laisvės bei išsilais- | 
vinim o stiprinimą. Matome, kad ir 
paskutinių dienų Lietuvos įvykiuose, 
tautinės dvasios prasiveržimo per^ 
ideologinį ledą, pirmose eilėse stovi 
ne tik praktiškųjų profesijų žmonės,^ 
ir rašytojai, muzikai, menininkai. Ir § 

atrodo, kad kaip tik šie rašto, garso ir § 
vaizdo žmonės giliausiai ir skambiau- §
šiai paliečia tą nenumaldomą laisvės^ 
troškulio stygą. §

Šia proga, noriu visuomenės vardu § 
padėkoti Sydnejaus Lietuvių Meno | 
Draugijai ir ypač jos pirmininkui Ignui 
Bieliūnui, jo talkininkams už visą Į 
įdėtą darbą šios parodos rengime ir jos 
apipavidalinime. Didelė padėka ir į 
patiems menininkams sutikusiems § 
parodoje išstatyti savo kūrinius. § 
Dabar tik tenka šion bendravimo § 
plotmėn kviesti mielus žiūrovus. § 
Paroda tapo atidaryta. §

Vyt. Doniela f

§ 
$ 

Daugelio mintyse ir širdyse dar ilgai $ 
pasiliks girdėtos mūsų liaudies daine- § 
lės "Tėviškėle, tėviškėle..." žodžiai. § 
Tos tėviškėlės, kurią rusas komunistas § 
padažydamas savo kardą į mūsų § 
brolių ir sesių kraują, suskaldė ją į tris § 
dalis: tėvynėje pavertė visus elgeta- | 
mis ir vergais, dalį žiaurioms kančioms 
ir mirčiai išgabeno į Sibirą ir trečią 
dalį išvaikė po visą pasaulį jų pačių 
likimui.

Gaila buvo ir širdis spaudė mintis, § 
kad subuvime jau matėsi tik žilos § 
galvos. Daugelio nuomone, mums § 
belieka tik dėti visas pastangas dar § 
daugiau gyventi vienybėje ir draugys- 
tėję, tvirtai laikantis mūsų šiandieni- 
nio dvasinio ir lietuvybės vado kunigo 

Savickio, dėkingų Pertho 
taip gerbiamo ir mylimo. A

J. Krupavičius §

dr. A. 
lietuvių §

TRUMPAI
IŠ VISUR

Rugsėjo 11 dieną daugiau kaip du 
šimtai tūkstančių estų, susirinkę 
didžiausiame Talino stadione į jaudi
nančiai vieningą demonstraciją, iškėlė 
savo tautinius reikalavimus. Jie reika
lavo atskiros estų pilietybės Sovietų 
Sąjungos ribose, oficialios valstybinės 
estų kalbos ir rusų įvažiavimo 
nuolatiniam gyvenimui į Estiją suvar
žymo.

Demonstracija buvo taikinga, daly
vaujant ir neseniai Gorbačiovo estams 
paskirto komunistų partijos lyderio.

JAV gyvenąs Aleksandras Solženi- 
cinas atsisakė priimti kvietimą prisi
dėti prie sovietų komiteto, pianuojan- 
čio statyti paminklą stalinizmo au
koms. A. Solženicinas sakė pastatęs 
paminklą, parašydamas "Gulago Ar
chipelagą" , vis dar draudžiamą Sovie
tų Sąjungoje.

•
Bangladeše, kur net du trečdaliai 

teritorijos buvo apsemti potvynių, 
pradėjo siausti ligos, sukeltos geriant 
užterštą vandenį.

•
Papua Naujojoje Gvinėjoje lietaus 

paplauta kalno atšlaitė net dviejų 
kilometrų ilgio, nuslydo į slėnį, 
palaidodama net keletą kaimų. Žuvo 
apie 75 žmonės.

į nelaimės vietą išvyko naujasis 
Australijos užsienio reikalų ministras 
Gareth Evans. Savo vizito metu,
Gareth Evans Papua Naujosios Gvinė
jos gyventojams pažadėjo visokeriopą 
Australijos pagalbą šioje stichinėje 
gamtos nelaimėje.

Po visą parą trukusios krizės, 
sovietų kosminių skridimų centro, 
skridimų kontrolei pasisekė laimingai 
nutupdyti kosminį laivą į žemę. Laive 
buvo du kosmonautai, grįžtantys po 
darbo kosminėje laboratorijoje. Šis 
skridimas buvo planuotas 1989 me
tams, tačiau paankstintas politiniais 
išskaičiavimais: vienas iš kosmonautų 
afganas.

Pasikeitusių sąlygų nepaskaičiavusi 
kompiuterio programa skridimo vos 
neprivedė prie katastrofos - kosmo
nautai neturėjo maisto ir buvo beveik 
išnaudoję visas oro atsargas.

Italų policija suėmė dvidešimt 
vieną kairiojo sparno teroristą. Tero 
ristai kaltinami visa eile politinių 
žmogžudysčių. Pas suimtuosius " Rau
donųjų brigadų" narius rasta daug 
ginklų ir sprogstamosios medžiagos.

Popiežius Jonas Paulius II lankosi 
pietinės Afrikos valstybėse Zimbavė- 
je, Mozambike, Botsvanoje ir mažose 
Lesoto bei Svazilando karalijose, 
apsuptose Pietų Afrikos respublikos 
teritorijos.

Kelionės metu popiežius griežtai 
pasisakė prieš Pietų Afrikos prakti
kuojamą Apartheid politiką.

ALB VEIKLOS ISTORINĖS
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

vadovų konferencijoje įvykusioje 
1988 balandžio 16 - 17 dienomis 
Melbourne buvo svarstytas mūsų 
veiklos ir gyvenimo istorinių doku
mentų komplektavimas. Ateities kar
toms ir istorikams bus reikalingos 
žinios, vaizdžiai ir teisingai nušvie
čiančios mūsų darbą, pastangas ir 
siekius Australijoje.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba kreipėsi į Lietuvių 
Informacijos Biurą, kad jis sutiktų 
tokią medžiagą surinkti. Informacijos

Biuras sutiko šią svarbią mūsų 
Bendruomenės funkciją atlikti ir 
kviečia visas Apylinkių valdybas, 
seniūnus, organizacijų, meno vienetų, 
sambūrių vadovus ir pavienius asme
nis siųsti visą medžiagą Lietuvių 
Informacijos Biurui.

Informuojame kokią medžiagą pa
geidautume gauti: 1. Metinių susirin
kimų protokolų ir pranešimų kopijas. 
2. Minėjimų ir švenčių programas ir 
paskaitų kopijas. 3. Krašto, apylinkių, 
seniūnijų ir organizacijų valdybų 
narių pavardes, eitas pareigas ir 

GOS RINKIMAS 
nuotraukas. 4. Žymesniųjų asmenų 
trumpus veiklos ir gyvenimo aprašy
mus ir nuotraukas. 5. Festivalių, 
jubiliejų ir švenčių programas, trum
pus aprašymus ir nuotraukas.

Prašom siųsti ir kitą medžiagą, kuri 
jeigu ir nėra tiesiogiai liečianti mūsų 
veiklos aspektus, bet gali būti 
naudinga ir net vertinga istorinė 
medžiaga.

Palikime kuo ryškiausias savo 
veiklos ir gyvenimo pėdas šiame 
krašte!

Lietuvių Informacijos Biuras

Sovietų istorikas generolas Dimitrij 
Volkogonov savo straipsnyje atspaus- 

įj dintame "Pravdoje", pirmą kartą drįso 
§ palankiai nušviesti Trockio įnašą 
§ Sovietų Sąjungos formavimosi pra- 
§ džioje, nors smerkė jo veiklą po 1925 

metų.
§ 
§

j
§

Lebanono musulmonų šiitų grupė 
paleido Vakarų Vokietijos pilietį 
Rudolfą Cordes, pagrobtą Beirute 
prieš 20 mėnesių. Šiitai tikisi, kad 

■? vokiečiai atsidėkodami paleis teroris- 
tą Mohammed Ali Hamadi. Kitu atveju 
jie grąso imtis teroro veiksmų.
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SKIRKIME SUSITIKIMUS SU DRAUGAIS 
- LIETUVIŲ DIENŲ METU, ADELAIDĖJE

AUSTRALUOS LIETUVIU FONDAS 
STIPRĖJA

Pasaulinės Olimpinės žaidynės ati
darytos Pietų Korėjos sostinėje Seou- 
le rugsėjo 17dieną. Olimpinės žaidy
nės prasidėjo mieste, kur jau kuris 
laikas, beveik kasdien vyko studen
tų rengiamos riaušės tikslu sužlugdyti 
Pasaulio Olimpiadų. Spaudos praneši
mais, visos šios riaušės buvo kurstomos 
studentų tarpe per Šiaurinės Korėjos 
vyriausybės palaikomus agentus, at
siųstus iš komunistinės Korėjos. 
Paskutiniu metu pasaulio spaudoje 
pasirodė ir tokių pranešimų, kaip 
tvirtinimai apie tai, kad Japonijos 
Raudonosios armijos teroristai, aprū
pinti netikrais pasais, po du ar po tris 
iš savo bazės Lebanone, išvyko į Pietų 
Korėją su sabotažine misija Olimpia
dos metu. Britų ir Amerikos ambasa
dos įspėtos apie galimus teroristų 
užpuolimus. Pasitarime įvykusiame 
dalyvaujant Amerikos, Japonijos ir

Australijos rinktinė

Australijos vyrų krepšinio rinktinė, 
kuri atstovaus Australijos lietuvių 
vyrų krepšininkus Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynėse: iš Melboumo - P. 
Adomavičius, E. Ragauskas, D. Sa
dauskas, P. Verbyla, iš Sydnejaus - E.

Šachmatai
Pasaulinis jaunųjų šachmatininkų 

turnyras prasidės rugsėjo 24 dieną 
Adelaidėje. Jau užsiregistravusių 
berniukų tarpe yra rusas Vasilij 
Ivančiuk, aštuoniolikmetis, turintis 
aukščiausią 2625 įvertinimą ir mer
gaičių tarpe didmeistrė, devyniolik
metė Ketevan Arakhamija turinti 
2405 įvertinimą.

Kartu su šachmatininkais atvyksta 
ir 30 trenerių.

Pasibaigus jaunųjų turnyrui, spalio 
11 dieną Sydnejuje prasideda tarptau
tinis Hakoah vardo pasaulinis čempio
natas. Šiame turnyre dalyvaus 25 
šachmatų didmeistriai iš kitų pasaulio 
šalių. Daugiausiai atvyksta žaidėjų iš 
Sovietų Sąjungos ir Anglijos. Prie jų 
prisijungs ir turnyre dalyvaus geriausi 
Australijos šachmatininkai, kurių 
skaičius viršija šimtinę.

Rugsėjo 17 dieną įvyko istorinis 
šachmatų turnyras tarp Sydnejaus ir 
Cincinnati valstijos, JAV, žaidimo 
ėjimus perduodant telefonu. Kiekvie
noje komandoje žaidė po 20 žaidėjų.

Australijai patikėta pravesti pa
saulio jaunių, berniukų ir mergaičių 
šachmatų turnyrą. Šiuo metu jau yra 
užsiregistravę 68 jaunieji šachma
tininkai iš 39 valstybių.

SEOUL
Pietų Korėjos saugumo tarnybų 
atstovams buvo numatyti planai, kaip 
apsisaugoti įtartinų asmenų atvykimo 
į šalį, kurioje vyksta žaidynės. 
Amerikos lėktuvnešis "Midway" at
plaukė prie Pietų Korėjos krantų ir 
Olimpiados saugumo tarnyboje išbus 
iki žaidynių pabaigos. Prie šio laivo 
prisijungs dar du Amerikos kariniai 
laivai "Buker Hill" ir "Fite". Be to, 
dar dešimtis laivų plaukios Japonijos 
jūroje, bet kuriuo momentu pasiruošę 
atskubėti pagalbon.

Reikia tikėtis, kad nepasikartos 
1972 metai, kuomet Lod aerouoste 
nuo Raudonosios armijos teroristų 
atakos žuvo net 26 žmonės.

Australija į Olimpines žaidynes 
išsiuntė virš dviejų šimtų sportininkų 
ir virš šimto penkiasdešimt pagalbinio 
personalo.

Kasperaitis, M. šepokas, A. Svaldenis, 
iš Hobarto - D. Stanwix, W. Stanwix, iš 
Geelongo - A. Wiasak. Treneris - 
Petras Andriejūnas iš Sydnejaus. 
Vadovas - Aleksas Talanskas iš 
Adelaidės.

Kunigas B. Burneikis

Amerikos lietuvių šachmatų vado
vų pakviesti, JAV vieši grupė 
Lietuvos šachmatininkų - R. Sutkus, 
A. Kveinys, buvęs Sibiro kankinys 
kunigas B. Burneikis, G. Rastenis ir 
Lietuvos šachmatų federacijos prezi
diumo pirmininkas H. Puskunigis. 
Vyksta išeivijos ir Lietuvos šachmati
ninkų susitikimai.

Rugpjūčio 28 dieną Melbourno 
Lietuvių namuose įvyko Australijos 
Lietuvių Fondo metinis bei ataskaiti
nis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 
42 nariai. Susirinkimą vedė ir pagrin
dinę veiklos apyskaitą pateikė pirmi-, 
ninkas R. Šemetas.

Fondo nariais šiuo metu yra 265 
asmenys ir 10 organizacijų. Fondo 
sąskaitoje grynais pinigais turima 
308.315 dolerių. Tame skaičiuje ir V. 
ir G. Kazokų meno fondo 10.200 
dolerių suma. Pinigai laikomi "Talko
je" ir dalis 50.000 dolerių sumoje 
"Esandoje”. Fondui priklauso šaltinių 
biblioteka (vertė apie 30.000 dolerių) 
ir N.S.W. esantis miškelio plotas 7.500 
dolerių vertės. Tai yra A. A. A. 
Butkūno palikimo dalis. Pagrindinis 
Fondo kapitalas neliečiamas. Kultūri
nei veiklai ir kitokiai paramai 
naudojami procentai, kurių per perei
tus finansinius metus gauta 37.330 
dolerių.

Australijos Lietuvių Fondo metiniame susirinkime. Iš kairės: iždininkas V. 
Ališauskas, vicepirmininkas M. Didžys, pirmininkas R. Šemetas, valdybos 
narys A. Kasperiūnas ir sekretorius J. Meiliūnas.

Fondo tikslas remti bei puoselėti 
lietuvių tautinę kultūrą bei apskritai 
tautinės gyvybės pulsavimą. Fondas 
čia skatinančiai prisideda idėjomis ir 
pinigais. Pasiūlymai remti pinigais 
paprastai turi ateiti per organizacijas 
ar paskirus asmenis su Bendruomenės 
valdybų rekomendacijomis. Tačiau 
Australijos Lietuvių Fondo valdyba 
pasilaiko teisę ir pati būti sumanymų 
bei jų rėmimo iniciatore. Šiuo atveju 
svarų vaidmenį turi Fondo susirin
kimų sprendimai. Keletas stambesnių 
paramų, skirtų bei išmokėtų pereitais 
grožinį kūrinį (lietuvių ar anglų 
kalba), vaizduojantį lietuvio dvasią 
išeivijoje ar okupuotoje Lietuvoje; už 
jaunosios kartos (iki 35 metų) aktyvią 
veiklą lietuvybei. Greta turima dar V. 
ir G. Kazokų premija dailininkų 
kūrybai premijuoti.

Susirinkime prisiminta 1987 metais 

finansiniais metais: Lietuvių Ben
druomenės valdybos dispozicijai duota 
5.000 dolerių; Lietuvių paminklo 
Canberroje statybai paremti - 5.000 
dolerių; VI - jam Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresui paremti - 4.000 
dolerių; Jaunimo kongreso stovyklau
tojams paremti - 5.000 dolerių; 
scenos mėgėjų pavieniams atlikėjams, 
chorams, dainos sambūriams, tauti
niams šokiams, sportininkams paremti 
-13.000 dolerių; mūsų savaitraščiams 
paremti - po 2.000 dolerių.

Kultūrinei veiklai skatinti yra trys 
premijos iki 1.000 dolerių vertės: už 
lituanistinės temos mokslinį darbą; už 
A. A. prelato P. Vaserio iškeltas 
sumanymas išleisti Australijos lietu
vių plunksnos mylėtojų antologiją. 
Tokia antologija, taip bent dabar 
atrodo, galėtų pasiekti ir Lietuvą. Ta. 
proga prisimintinas jau seniau Fondo 
valdybos priimtas nutarimas paremti 
lietuvių archyvo įsteigimą ir išlaiky

mą bei lietuvių bendruomenės kroni
kininko ar metraštininko darbą. Deja, 
iki šiol niekas nėra ėmęsis iniciatyvos 
tą pradėti. Metraštininką surasti 
turėtų imtis Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba.

Iškilo ir valstybinio mokesčio klau 
simas. Tuo reikalu valdyba įpareigota 
kreiptis į advokatą ir, jeigu tai galima, 
į vyriausybę.

Fondo valdyba renkama dviem 
metams, bet dalimis. Šiais metais 
kadencija baigėsi trims. Jie sutiko 
pasilikti valdyboje. Fondo valdybą 
sudaro: pirmininkas R. Šemetas, 
vicepirmininkas M. Didžys, sekreto
rius J. Meiliūnas jaun., iždininkas V. 
Ališauskas ir narys A. Kasperiūnas.

Prisiminkime Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Fondą savo testamen
tuose.

A. Z.

VI K T OJ G ĖLI U 

pagerbdami

A. A.
ONUTĘ ASE VI Oi E NĘ

20 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

K. Bitinienė ir Violeta Sims
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Sydnejaus sporto klubo " Kovas" valdybos nariai su sportininkais iš Lietuvos. 
Iš kairės: V. Burokas, Š. Marčiulionis, A. Liutackienė, R. Kurtinaitis, M. 
Atkinson, V. Chomičius, D. Atkinson ir "Kovo” pirmininkas E. Lašaitis.
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Buvusiai ilgų metų bendradarbei, daugelio kartu ruožtų programų dalyvei 
ir visuomet nuoširdžiai artimai

A. A.
ONUTEI ASEVIČIENEI

mirus, skausme likusius vyrą Vytautą, dukrą Rūtą ir visus artimuosius 
užjaučia.

Danutė ir Stasys Skoruliai

Mūsų mielai bičiulei
A. A. 

ONUTEI ASEVIČIENEI

mirus, jos vyrą Vytautą ir dukrą Rūtą su Seimą giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Marija ir Gediminas Umbražūnai

A. A. 
ONUTEI ASEVIČIENEI

mirus, vyrui Vytui ir dukrai Rūtelei su Seimą reiškiame užuojautą ir kartu 
liūdime.

Kaminskų šeima, Ashcroft

Nepamirštamai dainos ir šokio mylėtojai

A. A.
ONUTEI ASEVIČIENEI

mirus, jos vyrą Vytautą, dukrą Rūtą ir artimuosius užjaučia ir kartu liūdi.

Būvą pirmosios Sydnejaus lietuvių 
tautinių šokių grupės dalyviai

' 'j- ' .

A . A .
ONUTEI ASEVI ČI ENEI 

mirus, vyrui Vytautui ir dukrai Rūtai su šeima 

r e i S k i ame g i 1 ią užuojautą ir kartu,1 iū d ime. +

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

VIETOJ GELIU

pagerbdami mielą
A. A.

ONUTĘ ASEVIČIENĘ

40 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

Marija ir Gediminas Umbražūnai

VI E T OJ G ĖLI u

Mielai Draugijos garbės narei

A. A. 
GENOVAITEI ŠE NU E N EI

i. . ' ’ ' ■- '■ č ' J.

mirus, jos dukrą Mildą Didelienę su vyru, anūkus Kristiną, Ričardą, 
Vytautą su žmona ir velionės seserį Eleną Žižmaraitę giliai užjaučiame ir 
liūdime drauge.

Socialinės Globos Moterų Draugija 
Melbourne

S V. RASTO TYRINĖTOJU SKELBI MAS
DIEVO KARALYSTĖ - JOS ĮKŪRIMAS IR PASIRODYMAS

Pati karalystės klasė susidarys iš 
mūsų Viešpaties ir jo "išrinktųjų" 
Evangelijos amžiaus bėgyje; nes jiems 
jis yra pasakęs: "Nebijok, mažoji 
kaimene, nes jūsų Tėvui patiko duoti 
jums karalystę." Apie juos Viešpats 
yra kalbėjęs, per pranašą Danielių: 
"Tuomet viešpatavimas ir valdžia ir 
karalystės didybė, kuri yra po visu 
dangumi, bus atiduota Aukščiausiojo 
šventųjų tautai; jos karalystė yra 
amžina karalystė, ir visi karaliai 
tarnaus jam ir bus paklusnūs." - 
Danielio 7:27.
. Bet reikia atsiminti kad šita klasė 
bus "perkeista" pirmame prisikėlime 
(Apreišk. 20:4,6; 1 Korint. 15:42-46, 
50-54; Jono 3:5,8), ir po to jau 
nebebus žmoginėmis esybėmis, bet 
"dieviškosios prigimties dalininkai," ir 
žmonių nebematom!, taip kaip Dievas 
ir angelai yra nematomi. Pagarbintoji 
bažnyčia turės santykius su tais, 
kuriuos ji teis ir kels aukštyn iš 
nuodėmės ir mirties. Praeityje 
dvasinės esybės susisiekdavo su žmo
nėmis pasidarydamos sau žmoginius 
kūnus. Tokiu būdu jie pasikalbėdavo 
su kai kuriais žmonėmis apie Dievo 
patvarkymus. Taip angelai pasirodė 
Abraomui ir Sarai, Lotui ir Gideonui, 
Danieliui, Jėzaus motinai Marijai ir 
kitiems. Tokiu pat būdu mūsų Vieš
pats pasikalbėdavo su apaštalais po jo 
prisikėlimo kaip dvasine esybe. Mat jie 
turėjo gauti kai kurių nurodymų, kol 
dar "šventoji dvasia nebuvo duota, 
nes Jėzus dar nebuvo pagarbintas." - 
Jono 7:39.

Bet mes nemanome kad šitoks 
susisiekimo būdas tarp dvasinių val
dovų ir jų pavaldinių bus naudojamas 
Tūkstantmetyje. Dievas yra prirengęs 
tam reikalui žmones, kuriuos jis

Mylį tiesą, literatūrą gausite 
kas, 16 Burlington St., Holla

pripažino vertais padaryti tobulais ir 
apdovanoti amžinuoju gyvenimu, ir 
šitie senovės šventieji, Tūkstantmeti
niame amžiuje, tarnaus kaip tarpinin
kai tarp dvasinės karalystės, t.y. 
Evangelijos amžiaus šventųjų ir jų 
pavaldinių - žmonijos.

(4) Šitie tarpininkai, nors jie tikroje 
žodžio prasmėje nebus pati karalystė, 
tačiau bus tokiais atsižymėjusiais jos 
atstovais, kad žmonės pripažins juos 
kaip karalystę; mat jie bus vieninte
liais matomais jos atstovais. Todėl 
mes pavadinome juos "žemiškoji 
karalystės vaizdomaina," kuri bus 
žmonėms matoma. - Luko 13:28.

Šitie - "Abraomas, Izaokas ir 
Jokūbas ir visi pranašai" bei senovės 
vertingieji, apie kuriuos kalbėjo mūsų 
Viešpats ir jo apaštalai (Mato 8:11; 
Žydams 11:4-40), išlaikę savo ištyri
mą, bus pabudinti iš mirties tobulais, 
pilnai atsteigtais į žmoginį tobulumą. 
Todėl jiems nereikės prisikėlimo "į 
teismą," nusitęsiančio per ištisą 
tūkstantį metų, į kurį pateks visa 
likusioji žmonija. Ir šita tobulybė 
gelbės jiems tiesioginiai susisiekti su 
dvasiniais karaliais ir kunigais. Dvasi 
nėms esybėms nebereikės pasidaryti 
sau žmoginius kūnus ir tokiu būdu 
suteikti pasauliui įstatymų ir pamoky
mų. Adomas, kol buvo tobulas, pirm 
nusidėjimo, taip pat galėdavo tiesio
giniai susisiekti su dangiškomis galy
bėmis. Panašiai galės susisiekti ir 
senovės vertieji, kuomet jie bus 
atsteigti i tobulumo stovį.

Tačiau šitie žemiški valdovai nebus 
"karaliais ir kunigais," bet didžiojo 
Karaliaus paskyrimu, bus "kunigai
kščiais visoje žemėje" - atsižymėju
siais viršaičiais, valdytojais ir moky
tojais.

veltui. Rašykite: P. Bačins— 
td Park, Queensland 4121

pagerbdami

A. A.
VLADĄ RAČIŪNĄ

20 dolerių aukojame "Musų Pastogei".
E. ir L. Vilkūnai
M. ir J. Mc Grath

VIETOJ GELIU 

pagerbdami 

A . A . 
ONUTĘ ASEVI Č I E NĘ

20 dolerių aukojame "B-altic News" .

Elena Erzikov ir Elena Kiverienė

j R E TU K I M E

Į AUSTRALIJOS LIETUVIU

FONDĄ
= nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą,
= mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas
I AUSTRALIJOJ,
| Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
Į stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
į Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
| adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC
44 — 50 Errol Street North Melbourne, Victoria.

Į Visą koresopondenciją ir aukas prašome siusti adresu:
| P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Į A. L. Fondo Valdyba.
niilIlIltlIlIlIltlIlItlHtlIlinillllllHllllllllitilIlilIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIilIlIlIlIlIlIlIHtlIlIHIlIilIHIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHnilIlIlC

- Ką daro rusas baigęs darbą?
- Jis išsiima rankas iš kišenių.

■' . ..

- Ar Įvedus komunizmą pasitaikys 
įgšgysčių? ■ ■■■
- Ne. Viskas’ jau bus išvogta 
socializmo laikotarpyje.

TALKOS PASKOLOS - PIGESOES !
Statybai, prekybai, nuosavybei.

$50,000 paskola 20-fcai metų - $612 į mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 i mėn.
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 į mėn.

—«a®

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA
LIETUVIU NAMUOSE

•<' ■ .• '■ '■

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šeštad. 10 - 2. vai,
Sydney - SekmadTŽ- 4 vai.’ ~

i-;- JCiiasi. »u - « 
Sekmad. 1 - 3 vai.®

Į.
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Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
K. Pocius N.S.W. $0,90
P. Šiaučiūnas Tas. $5
J. Fedar Qld. $5
V. Stagis Vic. $5
A. Penkaitis N.S.W. $15
J. Muščinskas N.S.W. $25
T. šiaučiūnaitė Tas. $5
F. Panks N.S.W. $5
P. Šaulys Vic. $15
Elena ir Stasys Dainiai S. A. $15
M. Reinke S.A. $5
S. Urniežienė Qld. $20
E. Astramskienė N.S.W. $5
C. Dubinskas S. A. $10
A. Lapinskas N.S.W. $15
A. ir J. Mikutavičiai N.S.W. $10
S. ir A. Montvidai N.S.W. $10
B. Ropienė N.S.W. $100
K. Bitinienė N.S.W. $20
Elena Vilkinienė Qld. $20
M. ir G. Umbražūnai N.S.W. $40
J. Astrauskas W.A. $15
M. ir V. Gerdviliai N.Z. $20

MELBOURNE
Melbourne Lietuvių klubo valdyba 

praneSa, kad 1988 metų spalio mėn. 8 
dienų, 3.30 vai. po pietų Melbourne 
Lietuvių klube yra Saukiamas metinis 
klubo narių susirinkimas, kurio kvoru
mą, pagal valdybos nutarimą, sudary
tų bent 30 dalyvaujančiu susirinkime 
narių. Susirinkimo programa yra 
sekanti: 1. Susirinkimo atidarymas ir 
prezidiumo sudarymas. 2. Mirusių 
Melbourne Lietuvių klubo narių 
pagerbimas tylos minute. 3. Mandatų 
komisijos sudarymas ir patvirtinimas. 
4. Praėjusio susirinkimo protokolo 

skaitymas ir jo patvirtinimas. 5, Klubo 
valdybos pranešimai - pirmininko, 
iždininko, revizijos komisijos. 6. 
Klausimai ir atsakymai dėl padarytų 
pranešimų. 7. Valdybos narių rinkimų 
rezultatų paskelbimas. 8. Revizijos 
komisijos patvirtinimas. 9. Sumanymai 
ir klausimai. 10. Uždarymas.

Klubo metiniame susirinkime gali 
balsuoti ir būti renkamais tik apsimo
kėję nario mokesti nariai. Naujiems 
valdybos nariams anketas galima 
gauti bare pas Anuprą Rakšteli laike 
baro darbo valandų.

Lietuvių klubo namai yra visų 
lietuviškų organizacijų ir mūsų Ben
druomenės pastogė. Todėl, prašome 
visus aktyviai dalyvauti klubo reikalų 
sprendime per ateinantį susirinkimą. 
Melbourne Lietuvių klubo valdyba

R EI K ALI N G A
"Mūsų Pastogės" redakcijai, tekstų 

spausdinimui reikalinga kompiuterio 
mašininkė-kas Pageidautinas geras 
lietuvių kalbos žinojimas.

Kreiptis raštu: P.O. Box 550, 
Bankstown 2200, arba telefonu 
7903233.

Redaktorius

i a c i j a
SYDNEJUJE
Rugsėjo 22 dieną, ketvirtadienį, 

10.20 vai. iš ryto Sydnejaus aerouoste 
Australian Airlines patalpose (kelio
nės Nr. TN 476) sutiksime profesorių 
V. Skuodį iš Canberros.

Rugsėjo 25 dieną, sekmadienį, 2.30 
vai. po pietų profesoriaus V. Skuodžio 
pranešimas įvyks Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Spaudai pateikiant ankstyvesnį 
choro " Daina” veiklos aprašymą buvo 
praleistos sekančios aukos chorui: po 
100 dolerių chorui aukojo prelatas P. 
Butkus, kuris įteikė chorui šią dovaną 
už giedojimą 50 - ties metų 
kunigystės minėjime ir Kyzelių šeima 
už giedojimą mirus Onai Kyzelienei. 
20 dolerių aukojo H. Karvelienė 
vietoje gėlių 0. Kyzelienės mirties 
proga.

Choras "Daina" nuoširdžiai dėkoja 
už aukas ir atsiprašo aukotojų dėl 
uždelsimo aukas, paskelbiant.

P. N.

IIOBARTE
Tautos Šventė bus minima sekan

čiai:
Rugsėjo 24 dieną, šeštadienį, 8 

valandą vakare koncertas universite
te (University Centre, Stanley Birbu- 
ry Theatre). Koncerto programoje 
Adelaidės moterų dainos ir šokio 
ansamblis. Po koncerto kavutę paruoš 
Lietuvių Studijų draugijos komitetas, 
įėjimas - auka.

Sekančią dieną, sekmadienį, 10.30 
vai. pamaldos Katalikų St. Marys 
Katedroje, Harrington St. Giesmes 
giedos Adelaidės moterų ansamblis. 
Vakare 4.30 vai. Tautos šventės 
minėjimas Lenkų klubo salėje 20 New 
Town Rd., New Town.

Paskaitą skaitys svečias iš Adelai
dės, buvęs Krašto valdybos pirminin
kas Vytautas Neverauskas. Programą 
atliks viešnios iš Adelaidės. Po 
minėjimo vakarienę ruošia moterų 
komitetas, po kurios vyks pasilinksmi
nimas.

įėjimas 10 dolerių. Stalus užsisaky
ti iš anksto pas S. Paškevičių telefonu 
726360.

Aukos
ALB Krašto 

Valdyboje
Rugsėjo 4 dieną Melboumo Lietu

vių namuose ALB Krašto valdybos 
pirmininkė Danutė Baltutienė padarė 
pranešimą iš įvykusio pasitarimo su 
Federalinės valdžios parlamentarais, 
kuriame kartu su Krašto valdybos 
atstovais dalyvavo ir Pavergtų Tautų 
atstovai.

Po pranešimo pravesta rinkliava 
politinės veiklos išlaidoms. Aukojo: 50 
dolerių - S. Varnas. Po 20 dolerių - V. 
ir N. Šalkūnai, V. ir B. Vaitkai. 15 
dolerių - T. Petrašiūnas. Po 10 dolerių 
- H. Statkuvienė, J. Petraitienė, L.

I SYDNEJAUS LIETUVIŲ |

j NAMUOSE |
1 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. TeL 7081414. Į

j į
| SMORGASBORD 1
| Kiekvieną TREČIADIENI nuo 6 iki 8 vai. po pietų. |
I Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai. Kaina 5 doleriai.

rugsėjo 24 dieną šeštadienį |

i SPAUDOS BALIUS j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Į
|PROF. V. SKUODŽIO PRANEŠIMAS! 

i B
' Rugsėjo 25 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Lietuvių namuose į

Bankstowne - profesoriaus V. Skuodžio pranešimas. =

j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Šių metų spalio mėnesio 2 dieną, sekmadienį, 3 vai. po pietų įvyks S 

| Lietuvių klubo narių š

3 METINIS SUSIRINKIMAS g
= 1 g Kviečiame visus klubo narius gausiai dalyvauti. =

Didžienė, J. Vingrienė, V. Ališauskas, 
K. Zdanius, V. Bosikis, E. Šemetienė, 

M. Sodaitienė, P. Geštautienė, E. 
Matulionis, P. ir T. Venckai, D. 
Brovedani, D. Baltutienė, A. Rahdon. 
Po 5 dolerius - O. Aleknienė, B. ir O. 
Beržanskai, A. Randys, T. Meiliūnas, 
V. Savickas, M. Didžys, A. Bakaitis, 
T. Keblys, A. Bajoras, S. Šiuškus.

Visiems aukotojams Krašto valdyba 
širdingai dėkoja.

A. Vaitiekūnas
ALB Krašto valdybos iždininkas

VISUS KVIEČIAME ATVYKTI l

į ’’Mūsų Pastogės Baliui
KURIS (VYKS RUGSĖJO 24 DIENĄ.

Įėjimas $25, gera programa ir vakarienė.
Loterijoje bus traukiami laimingi bilietai - auksas, sidabras ir 

tautinis išdirbinys.
Bilietai gaunami ir stalai užsakomi Lietuvių klube, tel. 708 1414,
"Mūsų Pastogės" redakcijoje tel. 790 3233, arba skambindami Kęstui 

Protui tel. 6497314.

Šių metų Spaudos Baliaus programą atliks italų kilmės dainininkė I 
Antonella. Dainininkė yra pagarsėjusi kaip puiki ir dinamiška klubų 
programų atlikėja. Pereitą savaitę ji koncertavo Australijos j
sportininkų išleidime į Pasaulio Olimpines žaidynes. Ši programa buvo j
transliuojama per SBS televiziją.

Antonella dainuoja savo dainas atlikdama įvairiomis pasaulio 
kalbomis. Yra laimėjusį daug premijų tarpe kurių ir televizijos J 
konkurse "Jacksons Nationwide Star Search". Dainininkė pastoviai 
gyvena Isle of Man, Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu gastroliuojant | 

' Australijoje, buvo pakviesta ir maloniai sutiko atlikti Spaudos Baliaus j 
programą. j

Atvykę į Spaudos Balių būsite sužavėti Antonellos pasirodymu.
Jūsų laukia gardūs užkandžiai, Smorgasbord valgiai, tortai, I 

pyragaičiai ir kava.
Loterijoje - auksas ir sidabras tik už vieną dolerį 1

ADELAIDĖJE
AUKOS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDUI

A. A. Onai Petruškevičienei mirus, 
vietoj gėlių - $35 V. ir O. Maleckai, 
Vic.

Per įgaliotinį A. Zamolskį Adelai
dėje gauta: po$10 - K. Dienienė (25), 
A. A. P. Mikužio atminimui, vietoj 
gėlių : O. Zamoiskienė (130) ir A. 
Zamoiskis (202).

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. 2200

Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 682 - 6628
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams 825 Užsienyje paprastu paštu 830 N. Zelandijoje oro paštu 840 Užsienyje oro paštu 855
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POKALBIS SU POETU JUOZU ALMIU JŪRAGIU

BIČIULIŠKA KALBA
Save aš maitinu

- Gerbiamas p. Juozai, gavau iš jūsų krūvą 
poezijos. Tarp atsiųstų eilėraščių užtikau vieną 
posmą, kuris man paliko ypač gilų įspūdi.

Jums dovanoju aš svajojimų vainiką, 
kad žvaigždės šviestų prie šventos ribos, 
kur šaltinėliui prasiveržt patiko, 
prabilt čiurlenimu bičiuliškos kalbos.

Šiais pasikeitimo laikais toji bičiuliška kalba 
mums, pasaulyje išsibarsčiusiems lietuviams, yra 
labai svarbi. Prisimena paskutinis Pasternako 
"Daktaro Živago" skyrius - paskutiniai tos knygos 
sakiniai; seni draugai, susėdę prie atviro lango, 
šnekasi apie praėjusius piktus laikus. Jau vakaras, 
pro langą, kaip jūra mirksi miesto žiburiai. Draugai 
kalbasi ir jaučia, kad, štai,, pačioje juos apsupančio 
laiko tėkmėje yra kažkas pozityvaus ir gero, bet jų 
lūkesčiai tolimesniųjų įvykių buvo skaudžiai 
apvilti. Ir net pati "Živago" knyga Sov. Sąjungoje 
lig šiolei dar nepasirodė. Ir aš dabar, kalbėdamas 
su jumis, galvoju, kad, gal ir mes esame pasiekę 
panašų tašką: sėdim sau saulėleidy ir žiūrime į 
platų vaizdą... Kas atsivers mums ateity? Ar mes 
lietuviai žmonės, kūrėjai, poetai, rašytojai, 
teatralai, dailininkai, ar mes dabar, šiame greitai ir 
srovingai tekančio laiko tarpsnyje turime kuomi 
pasidžiaugti? Kas mūsų laukia?

- Nebūčiau niekada pats pagalvojęs, kad šitas 
mano eilėraščio posmelis susiriš kokiu nors būdu su 
" Živago" knygos pabaiga. Ir aš nežinau ar yra koks 
nors panašumas tarp tų dviejų, daug iškentėjusių 
draugų, sėdinčių prie atviro lango Pasternako 
Maskvoj, ir mūsų čionai. Žinoma, nuo to laiko iki 
šių dienų šis tas pasikeitė ir šiandien jau 
pradedame matyti prošvaisčių. Ir tokiu būdu tie 
paskutiniai sakiniai Pasternako knygoje gal ir yra 
tam tikra pranašiška nuojauta. Svarbu yra ir tai, 
kad ten ne tik tie du draugai sėdi ir kalbasi, bet kad 
ten yra dar ir poezijos knyga, išlikusi per įvairias 
nelaimes, gaisrus ir maišatis, kuri irgi kartu 
dalyvauja tame laisvės ir kultūros prašvitime... O 
kas mums atsivers ateity - į tą klausimą negaliu 
atsakyti. Aš pats gyvenau ir gyvenu diena iš 
dienos; man nereikia planuoti, kadangi žinau, kad 
kiekvienai dienai užtenka jos pačios vargo. 
Pagaliau mes visi esame čia tik laikinai; fiziniai, 
atseit, mes nykstame. Bet viskas, ką mes gero 
padarome, ką vertingo sukuriame, ar tai būtų meno 
paveikslas, ar muzikos gabalas, ar filmas, ar geras 
eilėraštis, tas viskas kraunasi į mūsų kultūros 
lobyną, papildo mūsų tautos dvasią ir išlieka. Aš 
nemanau, kad lietuvių tautos ateitis priklauso nuo 
dabartinių sunkių sąlygų, nuo ekologinių užter
šimų ar nuo kitų nelaimių. Svarbiausia yra, kad 
tautos dvasia nebūtų užteršta, kad lietuvių kalba 
būtų išlaikoma, branginama ir puoselėjama, taip 
kaip ji buvo tais laikais, kai mes jos mokėmės 
mokyklose. Užterštas upes ir ežerus galima lengvai 
ir išvalyti; tiktai sustabdyk tas užteršimo versmes 
ir upė pati save pagydys per porą metų. Bet 
sužalotą tautos dvasią per porą metų nepagydysi.

- 0 kaip tos dvasios sveikatą išlaikyti? Kas 

grasina lietuvių tautos sveikatingumui? Kokios, 
anot jūsų, yra pagrindinės grėsmės?

- Pagrindinė grėsmė tai būtų tam tikra rusų 
kultūros įtaka. Tai vienas dalykas. Pačiai kalbai, 
tačiau, pavojus vienodas ir rytuose ir vakaruose. 
Tas pavojus yra svetimųjų, aplinką dominuojančių 
kalbų įtaka. Pavyzdžiui, pavarčius Lietuvoj 
išleistą "Kalbos praktikos patarimai", tai baisu ir 
skaityti. Mes tokių klaidų Lietuvoje anksčiau 
nedarydavome, kaip jos dabar yra patariamos 
nedaryti. Tie įvairūs pavyzdžiai labai aiškiai 
parodo kaip dominuojanti rusų kalba smelkiasi į 
lietuvių žodyną, į sakinių sudarymą ir pan. Tuo 
tarpu rašto kalba Lietuvoje yra labai išgryninta. 
Žurnalistai rašo lietuviškai gražiai ir skambiai. Bet 
kasdieninėj žmonių kalboje rusiškos kalbos įtaka 
yra labai didelė.

Lygiai tas pats ir čia. Mes irgi pripratom prie 
svetimų terminų ir žodžių. Kartais ir aš pats 
pagalvoju, kad man kai ką angliškai pasakyti yra 
lengviau negu lietuviškai. Bet reikia stengtis... Ar 
kalbai daro įtakos idėjos? Aš nežinau. Aš greičiau 
būčiau linkęs nedaryti sprendimų. Lietuvoje ilgą 
laiką buvo paneigtas tautiškumas. Vis buvo kalama 
- būkim internacionalistai. Pastangos išlaikyti 
tautiškumą buvo skaitomos politine nuodėme. 
Kraštotyrininkai ir tie būdavo gaudomi ir 
baudžiami už tai, kad rinko įvairias senienas ir 
stengėsi išlaikyti senovę. Bet, matai, dabar viskas 
pasikeitė. Užėjo kitos nuotaikos, kiti vėjai. Ir 
"Mūsų Pastogėje" buvo rašoma apie liepos 9-tos 
mitingą Vingio parke šią vasarą. Apie tą mitingą 
gavau ištraukų iš laikraščių Lietuvoje. Kai kurių 
kalbėtojų mintys buvo labai drąsios. Jie atmeta tą 
bendrą visos Sov. Sąjungos pilietybę, nori, kad 
lietuviams būtų grąžinama Lietuvos pilietybė, kad 
lietuvių kalba Lietuvoje būtų pirmaujanti, kad 
kiekvienas Lietuvoj gyvenantis išmoktų lie
tuviškai, kartu, tačiau, sako, kad reikėtų palaikyti 
mokyklas ir kitataučiams. Vienu žodžiu jie labai 
plačiai reikalauja Lietuvai jeigu ne ekonominės, tai 
bent pilnos kultūrinės laisvės.

Lietuvoj dabar susidarė dvi pagrindinės laisvės 
siekiančios grupės. Viena iš jų yra disidentai, 
kuriuos tenai pravardžiuoja ekstremistais, o 
antroji, tai tas Lietuvos pertvarkymo sąjūdis, 
kuriame dalyvauja intelektualai, geri komunistai su 
partijos bilietais. Abi grupės veikia atskirai, nenori 
būti sutapatintos, bet jų šūkiai, idealai ir siekimai 
yra visiškai tie patys. Ar jie tą viską atsieks, tai, 
žinoma, sunku pasakyti. Gali ir vėl užeiti "šalčio" 
periodas. Tada sugaudys juos kaip gaidžius, 
nukapos galvas ir bus baigta. Bet jeigu ten viskas 
vystysis be "šalčių", tai ten gali išaugti labai 
gražių dalykų ir, aš manau, kad tada Lietuva 
atgaus savo kultūrines teises.

Šiuo metu Sov. Sąjungoj dar yra daug lietuvių, 
kuriems yra neleidžiama į Lietuvą sugrįžti. 0 apie 
tuos, kurie buvo ištremti ir jau yra sugrįžę dabar 
jau yra keliamas klausimas kodėl jie skaitomi 
antraeiliais piliečiais? Kodėl jais nesirūpinama? 
Kodėl jiems negrąžinama tai,ką jie ištrėmime buvo 
praradę? Bet ar tai liks tik svajonės ar realiai

Save aš maitinu 
australišku vynu, 
bet širdis, neklausydama proto valdžios, 
geidžia žemaitiškos duonos gardžios.

Vasaros gerumas

Koks mielas širdžiai vasaros gerumas! 
Kasdien lankau jos stebuklingus rūmus. 
Pavydžios panos iš piktumo pūškia: 
vasara pliuškė.

Šilta banga

Tavo gerumas -
kaip jauki, šilta banga. 1
Pagriebk mane ir nešk, pakėlusi staiga..;
Nenuskandink!

į grožį moterų

į grožį moterų palinkt 
Adomo sūnūs sutverti.
Tai kas, kad žvaigždės taip toli, 
jei moterys arti...

Kas murkso pasenęs

Kas murkso pasenęs, 
nemėgsta to senės, 
šypsniu nepaguodžia, 
nepriima žodžio, 
vis glosto prieš plauką 
ir veja į lauką.

Kalbėjo šuo

Kalbėjo šuo: darantieji gerą 
palieka Žemėj pėdsaką nemarų. 
Staiga supratęs, kad žodžių neužtenka, 
giliai įkando glostančiųjų rankų.

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

išsispręs, to mes nežinom. Sprendžiant iš aidų, 
kuriuos girdim iš Lietuvos, ateitis tenai yra gana 
viltinga.

Vingio parko mitinge kalbėtojai pasakė: 
"Dvidešimts penki mūsų rašytojai buvo nužudyti!" 
O kiek buvo išvežtų ir be reikalo kankinamų? Tai 
matot, dabar, lyg staiga nušviestos prožektoriais, 
aiškėja priežastys kodėl į vakarus pasitraukė tie, 
kurie nenorėjo padėti galvos... Matosi taip pat, kad 
mes čia Australijoj išvengėm daug kraujo, ašarų ir 
vargo.

(nukelta f 3 Šią psl.)
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Pabaigoj 1982 metų aktorius, 
dainininkas, režisierius ir "Atžalos" 
teatro atgaivintojas Paulius Rūtenis 
papasakojo apie savo vaikystę ir 
jaunas dienas Kaune. Pasikalbėjimas 
įvyko jaukiame, gražių paveikslų 
ir knygų pilname Pauliaus bute 
Kings Cross's.

Šiandien, prabėgus penkmečiui 
po Pauliaus Rūtenio mirties, spaus
diname dalį to pasikalbėjimo teksto, 
iŠ kurio ryškėja kodėl Paulius 
tapo profesionalu dainininku ir kas 
išugdė jame tą aistringą meilę 
dainai. Muzikai ir teatrui pašvęsto 
gyvenimo bėgyje Paulius dainavo 
operose kaip solistas ir chore 
Lietuvoje, Austrijoje, Vokietijoje 
ir Australijoje.

Moterų "Sutartinė", kurią jis 
mini pasikalbėjime, gyvuoja ir to
liau. Šiuo metu joje dalyvauja 
11 moterų. "Sutartinė" dainuoja 
tiktai senoviškas liaudies dainas. 
Muzikinį apipavidalinimą vykdo 
p. Edą Kymantaitė-Siutz. Dainuodamos 
moterys vilki nuometais.-

MAGIŠKOJI FLEITA

SEVILIJOS KIRPĖJAS

TURANDOT
DOS PASKALIS

kaulius (Rūtenis

pasakoja

PAULIAUS RUTENIO įvairūs vaidmenys Australijos operoje

- Esu gimęs Latvijoje, 1918 metais. Mano tėvai 
buvo kilę iš paprastų, gan neturtingų ūkininkų. 
Lietuvoj buvo sunkūs laikai. Tėvai išvažiavo į 
Latviją dirbti. . . daug lietuvių tada važiavo į 
Latviją. Tėvai ten susipažino. Jie, rodosi, ir vedė 
ten. Bet iš gyvenimo Latvijoje aš nieko 
neatsimenu. Kai man buvo trys metai, mes 
atvažiavom į Kauną. Apsigyvenom Laisvės alėjoj, 
numeris 15-tas.

Mūsų šeima buvo labai intymus ratelis. Tėvas 
mėgdavo dainuoti ir mes dažnai visi kartu 
dainuodavom. Pavyzdžiui, sekmadienį tėvas grįžta 
iš bažnyčios ir sako: "Mama! Vaikai! Uždainuoti!" 
Ir mes tuoj pradedam kokią dainą. Ir, būdavo, 
atidarom langus, taip, kad mums plodavo kaimynai. 
Visa šeimyna buvo dainininkai. Tėvas buvo 
tenoras, brolis turėjo stiprų balsą - bosą, motina 
dainavo altu, labai žemu, ir sesuo sopranu. 0 aš jau 
tada buvau lyg ir baritonas, žodžiu buvom visas 
choras.

Mano tėvų dainų mokėjimas buvo tiesiog 
neišpasakytas. 0 dar ateidavo kaimynai, pažįsta
mi; visi, kurie lankydavos pas mus, buvo dainininkai 
. . . Ateidavo tokia Aliutė, ją vadindavo mano 
motinos draugės sesers dukterim. Jinai skambinda
vo ant gitaros. . . Ir šiandien atsimenu jos 

dainuotas dainas. Aš, tiesiog, eidavau iš proto. 
Jinai ir mes visi dainuodavom ir dainuodavom. 
Daina mums buvo kažkas tikrai nepaprasto.

- Kokias dainas dainuodavot?
- Tik liaudies ir tik lietuviškas. Tik paskui ir jau 

daug vėliau Aliutė atveždavo kaunietiškų šliage- 
rių.

- Tų dainų, kurias dainavot, dabar jau 
nebesigirdi?

- Ne, nesigirdi. Aš tik dabar pradėjau tas 
moteris mokyti... tą grupę, kurią subūriau... tas 
devynias moteris, 'Sutartine' mes jas vadinam, jos 
dabar dainuoja mano tėvų dainas.

- Ar galėtumei vieną iš tų dainų padainuoti?
- Šitą dainuodavo tėvas:

Ąžuolėli žalinėli, ko nebežaliuoji
Kur padėjai žalius lapus, kad nebemirguoji
Pasikėla didis vėjas nulaužė šakeles
Išnešiojo visus lapus po visas šaleles...

* * *

Motinos dainos buvo labai savotiškos. Va, viena 
iš jų:

Gegutytė ko kukuoji
Gal vargelius man rokuoji
Gal numanai gegutytė.
Kad paliksiu našlaitytė...

Turtingųjų mergužėlių
Po tris grivinas skarytelės,
0 man bėdnai našlaitėlai
Nėra nei už grivinėlį...

0 paskui tokia:

Šerdečnykas, ratų popočnykas
Ratus kieravojo . . .

- Ale, sakau tau, visokiausių... ir kiek aš jų 
mokėjau. Kai kurias dabar jau kiek primiršau ir ne 
vien melodijas, bet ir žodžius. Tačiau, kai reikia, 
greitai prisimenu, nes mes jas dainuodavome be 
galo. Motinos vardinės, Kalėdos, Velykos - pas mus 
jau koncertas. Negalima buvo niekur išeiti. Tėvas 
drausdavo eiti ar pas draugus ar kitur; turėdavom 
likti namuose ir dainuoti... Ir visi mūsų svečiai 
labai mėgo dainuoti.

□

10



Nr. 37/1988.9.19/psl.S

'ŠVENTAS JONAS" / gipsas
"NAKTIS" / gipsas

Meno studijas pradėjo Kaune pas Kajetoną Šklėrių ir Juozą Zikarą, baigė 
Freiburge, V. K. Jonyno vedamoje L'Ėcole des Arts et Mėtiers mokykloje. '

Vytauto Didžiojo universitete išklausė Balio Sruogos vedamą Teatro seminarą. 
Dainavo Valstybinės operos, Čiurlionio ansamblio ir kituose choruose.

Gyvenimas Australijoj skulptoriui buvo sunkus. Blaškėsi. Nepritapo. Nerodo 
ramybės; neįsigijo jokių nuosavybių.

SKULPTORIUS

1907 - 1963

f /

BIČIULIŠKA KALBA
(atkelta iš 1-mo psl.)

- O kokios, jūsų nuomone, yra Australijos 
lietuvių bendruomenės ateities perspektyvos?

- Čionai mes esame laikini.^Mūsų bendruomenės 
veikimas prilygsta per vandenyną bėgančiai ir vis 
žemėjančiai bangai, kuri vieną dieną išsilygins. 
Demografine prasme jos nebebus matyti. Bet tai, 
kas yra padaryta kultūriniai, sugrįš į Lietuvą, lyg 
mes iš ten nebūtumėm išėję.

Dar yra ir kita galimybė. Jeigu atsivertų vartai 
ir iš Lietuvos būtų leidžiama išvažiuoti į vakarus, 

žmonės važiuotų pas gimines. Ir tada mes , gal, 
sulauktumėm nemažai naujų ateivių, kurie tą 
beišsilyginančią bangą vėl ūmai pakylėtų. Ji tada 
dar galėtų banguoti penkiasdešimts ar aš- 
tuoniasdešimts metų...

- Ačiū už įdomų pokalbį.

JURGIS JANAVIČIUS

(atkelta iš 4-to psl.)

žalia, kalnai paskendę debesyse. Įėjus 
į miestą "sargų namai", stačiai žemyn 
šventosios Urubambos tarpeklis, vir
šuj plotai terasų. Inkai žinojo kaip 
sustabdyti eroziją, Derlingą juodžemį 
jie nešė iš slėnių dideliais gurbais į 
aukščiausias terasas, ant kurių augino 
daržoves ir javus. Vanduo buvo 
atvestas iš kalnų. Senasis vandentie
kio tinklas tebenaudojamas. Inkai 
vandenį garbino kaip dievystę. Palipus 
laiptais - kalėjimas, kankinimo kam
bariai. Ten pat stovi ir vandens sargų 
namai. Ant pačios kalno viršūnės 
intelektualų ir prekybininkų sekcija, 
žemiau saulės šventykla ir moterų 
namai. Netoliese surasta daug moterų 
griaučių, ged saulės gerbėjų - 
vaidilučių.

Pagrindinėje šventykloje altorius, 
nišos dievams, saulės laikrodžiai. Ten 
buvo rasti senųjų inkų kalendoriai 
tiksliai nurodantys 12 mėnesių ir 
ilgiausias ir trumpiausias metų dienas.

Pietinėje miesto dalyje yra kapinės 
ir jų vidury didžiulė uola, ant kurios 
buvo atliekamos laidojimo ceremo
nijos.

Pavakary nusileidom žemyn į in
dėnų kaimelį Agvas Kalientes (Karšti 
šaltiniai). Vietiniai mus ten labai 
nuoširdžiai priėmė. Kažin ar svečius 
taip priima geriausiame Sydney resto
rane? Taip gražiai ir širdingai!

Kitą rytą, tik patekėjus saulei, 
išskubėjome atgal į Maču Piku. Šį 
kartą pėsčiom, senu "inkų taku". 
Pasigrožėdami pasakiškais vaizdais 
pasiekėm viršūnę po beveik 3 valandų,

tai buvo 8 km. kelio. Iš vaizdų 
sėmėmės dvasinio peno. Aplinka 
karališka ir išdidi. Jautėm iš jos 
kylančią ir mus paveikiančią dvasinę 
ramybę, kurios niekur kitur neužtiksi.

Paskendę svajose senoje šventykloje 
nepastebėjom, kad už valandos jau 
paskutinis traukinys...
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(1) Pietų poilsio metu. Dešinėje: 
trys kartu su imigrantais 
miSke dirbantys australai.

(2) Prie palapinių. IS kairės: 
Paulius Blažys, estas, Jonas 
Adomauskas, latvaitė, Pranas 
Antanaitis.

(3) Kirtėjai Vytas Čaplikas 
ir Jonas Adomauskas.

Mes atplaukėm į Freemantle uostą 
Vakarinėje Australijoje. Laivą pa
sitiko smalsūs vietiniai, atėję pasižiū
rėti kaip atrodo tie "baits"; taip 
australai mus tada vadino.

Pirmieji pokario imigrantai pasiekė Australiją 1947 m. lapkričio 27 d. 
JAV kariuomenės transporto laivu "General Stuart Heinzelman". Juani atvyko 
729 vyrai ir 114 motery, visi pabaltiečiai, jų tarpe ir Pranas Antanaitis 
iŠ Panevėžio.

PRANAS PRISIMENA:

DARBAI MIŠKUOSE, 1948 m.

Freemantle uoste praleidom vieną 
savaitę. Gyvenom skardiniuose ka
riuomenės barakuose. Eidavom pėsti į 
Perthą (10 km.) pasižvalgyti. Perthas 
mums atrodė labai moderniškas. 
Artimesnio kontakto su vietiniais 
nesudarėm.

Po savaitės išplaukėm i Melbourną. 
Ten mus pasitiko tūkstantinės minios 
žmonių. įvyko oficialioji pirmųjų 
imigrantų priėmimo dalis, kalbėjo 
ministras Calwell, imigrantai įteikę 
jam dovanas ir t.t.

Iš Melbourne buvom nuvežti į 
stovyklą Bonegilloje. Ten mokėmės 
anglų kalbos. Mus aplankė trys 

vyskupai. Ėjom išpažinties. Savait
galiais buvo rengiami šokiai. Iš Albury 
miestelio autobusais atveždavo daug 
merginų. Visos užmegztos pažintys ir 
draugystės greitai iširo, svarbiausiai 
dėl to, kad mes buvom ten tik laikini 
paukščiai ir, kad nemokėjom angliškai.

Aš buvau paskirtas miško darbams 
Tumute, NSW valstijoj. Kirtom euka
liptus ir jų vieton sodinom pušaites. 
Mūsų įrankiai buvo piūklas, kirvis ir 
kastuvas. Jokių mašinų ar motorų 
neturėjom. Gyvenom palapinėse. 
Lovos buvo geležinės. Atvežė šiaudų 
čiužiniams. Gavom po dvi ar tris 
kariškas antklodes. Stovykla buvo 
miške. Virtuvės buvo nameliai iš 
skardos. Šaldytuvų neturėjom. Virtu
vėse kabėjo tinklu aptrauktos dėžu
tės, kad prie maisto neprieitų musės.

Maistą pirkdavom konservuotą. 
Šeštadieniais į miestelį už dyką 
nuveždavo girininkijos sunkvežimis. 
Mūsų uždarbis buvo 6 svarai į savaitę;
priedu kas savaitę gaudavom po 10 
šilingų už tai, kad gyvenom pala
pinėse. Ryšio su pasauliu nebuvo; nei 
laikraščių, nei radijo. Vėliau puseserė 
Amerikoj man užprenumeravo lie
tuvių laikraštį "Draugas".

Nuotaika iš pradžių buvo bloga. 
Jautėmės kaip girioj paleistos avelės. 
Bet su laiku reikalai pasitaisė. Pilla- 
Palloolos stovykloje patys pasistatėm 
barakus, kuriuose kiekvienas turėjom 
po kambarį. Kartu su mumis miške 
dirbantieji australai buvo labai drau
giški, tiesiog kaip broliai.

Atlikęs dviejų metų kontraktą 
išvažiavau į Sydnėjų.

( TĘSINYS IŠ PRAEITO NUMERIO )

Už miesto ant kalno stovi Sak- 
saihuaman tvirtovė ar, gal, didžioji 
saulės šventykla, pastatyta iš didžiu
lių 9m. aukščio, 5 m. pločio akmenų, 
sveriančių po 500 tonų. Sienos 
išvestos zigzagais, kaip žaibais. 
Buvusius bokštus kadaise jungė 
koridoriai. Šalia yra atkastos kareivi
nės, ginklų sandėliai, vandentiekio 
tinklas; šiaurinėje daly karališkoji 
čiuožykla.

Kvengo gilu vėsių komplekse stovi 6 
m. aukščio pumos pavidalo monolitas. 
Tampu Machay, tai inkų maudyklės, 
Unu Kancha - vandens šventykla. 
Vanduo, tekėdamas žemyn akmens 
pakopom, staiga dingsta pro akmeny 
iškirstą skylę. Istorikai spėja, kad čia 
buvo atliekami ritualai saulei ir 
vandens dedikacijos apeigos. Raudo
noji tvirtovė Puka-Pukara yra van
dens rezervų ir visų šventyklų 
apsaugos vieta.

Visam Peru krašte girdisi skaidri, už 
širdies griebianti skudučių muzika. 
Gidais yra išdidaus liūdesio apgaubti 
tikrieji senųjų inkų palikuonys.

Sekmadienio rytą privačiu automo
biliu nuvažiavom į Pisaų turgų. Ten 
pat, ant šventos Vilkanottos upės 
kranto senos tvirtovės terasos, fortai, 
tuneliai, kabantys sodai. Tai vieta, 
kurioje inkai "pagaudavo ir surišdavo 
saulę". Ten pat kapinės - mauzoliejai, 
kapai - buvęs nekropolis. Dabar ten

Svečiuose pas INKUSONUTĖ MAKSVYTIENĖ

i

PLAUKIOJANTI SALA TITIKAKOS EŽERE

kas sekmadienį iš visos apylinkės 
susirenka inkų palikuonys su rankų 
darbo išdirbiniais, daržovėmis, javais 
ir t.t. Moterys, išdėjusios ant žemės 
prekes, maitina vaikus, vyrai gaivinasi 
pavėsyje. Spalvingas vaizdas. Namai 
iš molio, be langų. Pro atviras duris 
matosi už stalų susėdę, besilinksmi
nantys vietiniai.

Prie namo pakabinta sudžiūvusių 
žolių - tai vaistinė. Rūbų spalvos 

turgavietėje veria akis, žolelių, 
vaisių, 20 rūšių bulvių, rūtų pun
deliai. Ragavom ožkos pieno, sūrio, 
suvinioto kopūstlapy, ir, aišku, mate 
arbatos.

Kitą rytą mes jau pakely į Maču 
Piku. Statu. Traukinys iš karto negali 
užvažiuoti. Zigzaguoja. Pavažiuojam, 
pakeičiam bėgius, atgal, pirmyn. 
Abiejose pusėse statūs skardžiai. Po 
šešių zigzagų pagaliau užkoptam ant 

kalno. Apačioje miestas, lyg paberti 
žaislai. Vaizdai netokie puikūs, kaip 
Puno ar Kusko. Čia visur žalia, vešlu, 
terasos užsodintos pupomis, grikiais, 
bulvėm. Vilkanotos upės vardas pasi
keičia; dabar jau Urubamba. Ant jos 
kranto Maču Piku stotis.

Iš stoties su minibusais kylame 450 
m. į kalno viršūnę. Pirmas vaizdas:

(nukelta j 3-čią psl.)
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