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MOTINA MŪSŲ TAUTOS
GYVYBĖ

Tikriausiai visiems girdėtas mūsų 
rašytojas, filosofas ir kultūros veikė
jas Vydūnas - Vilius Starosta (1868- 
1953), apie motiną savo raštuose taip 
prasitaria: "Mūsų naujosios kartos 
visuomet yra tokios, kokios jų motinos 
buvo. Dvasinis motinų lygis šeimoje 
yra daug reikšmingesnis tautos išsilai
kymui negu vyrų." Tame glūdi gili 
tiesa, nes visas kultūringasis pasaulis 
Motinos garbei yra paskyręs patį 
gražiausią metų laiką - antrąjį 
gegužės sekmadienį. Tą sekmadienį 
šeimų nariai pagerbia savo motinas 
įvairiais būdais, dažniausiai jos apdo
vanojamos gyvomis gėlėmis. D ar gerai 
prisimenu, kaip Kaune gyvenančios 
motinos gaudavo spalvotas gėles - 
gvazdikus, o jau mirusioms ant kapų 
tą dieną tik baltos gėlės būdavo 
padedamos.

Laikoma, kad amžių bėgyje yra 
pastebėta, jog motina yra įtakingiau
sia mokykla augančio vaiko charakte
riui formuoti, nes čia mes įgyjame 
pirmąjį gerą ar blogą išauklėjimą, 
papročius, kurie mus visą gyvenimą 
lydi ir tik su mirtimi išnyksta. Mieli 
mano, vyresnės kartos sesės ir broliai, 
gal prisimenate, kad Lietuvoje labai 
dažnai buvo vartojamas toks posakis - 
palyginimas "Tik motina jį žmogumi 
.padarė", arba "Kokia motina - toks ir 
jos vaikas" ir taip be galo...

Taigi, kaip patys gal savyje 
jaučiate, visi įstatymai ir parėdymai 
šiame krašte yra tik šalutiniai, o 
pagrindiniai yra ir bus mūsų motina. 
Nuo pirmojo oro įkvėpimo mes jau 
buvome savų motinų auklėjami, o

Pasaulio įvykiai
VAŠI N OTONAS TOKIJO

Amerika ir Izraelis buvo dvi 
vienintelės valstybės, kurios Jungti
nėse Tautose balsavo prieš rezoliuciją 
smerkiančią Izraelį už okupuotų 
žemių negrąžinimą palestiniečiams. Ši 
rezoliucija Jungtinių Tautų Organi
zacijoje buvo priimta 129 balsais prieš 
2.

*
Jungtinių Amerikos Valstybių pre

zidentas G. Bush prašė kongresą 
nedelsiant panaikinti šimtus progra
mų, kurioms išleisti reikia 829 
milijonų dolerių. Prezidento nuomone, 
visos šios programos nėra būtinos ir be 
jų galima puikiausiai apsieiti.

*
Prezidentas G. Bush pareiškė, kad 

jis remia M. Gorbačiovo ekonominės 
reformos programą. Taip pat jis 
pareiškė jog socializmo pasekėjai 
pasaulyje pradeda suprasti, kad socia
lizmas nėra viena iš ekonominių 
sistemų, tai yra - mirtis ekonomijai. 

kada jau išmokome savo veideliuose 
šypsenas rodyti, įgijome šventą parei
gą - jos klausyti. Sena arabų patarlė 
sako, kad figos medis tik tada gerą 
vaisių duoda, jeigu jis kitą tai darant 
mato. Tas pats ir su augančiu 
žmogumi: ir mes daug geresni tapome, 
jeigu gavome gerą pavyzdį iš mūsų 
motinų. Nors daug kas mus mokė: ir 
mokykla, ir knygos ir gyvenimas, o vis 
tiek jaučiame, kad nulemia tie 
moraliniai ir etiniai pradai, kuriuos iš 
pat mažystės motinos mumyse įdiegė. 
Tie pradai, gal ir Tau kaip man, bus 
kelrodė žvaigždė, kol būsime gyvi.

Kartą Napoleonas paklaustas, kas 
jo nuomone būtų reikalinga, kad 
tautos įgytų reikiamą patriotišką 
išauklėjimą, davė atsakymą vienu 
žodžiu: "Motina!" Jo nuomone, tame 
ir glūdi visa auklėjimo sistema. Šiame 
viename žodyje! Mes patys iš gyveni
mo esame įsitikinę, kad tautos, kurios 
stengėsi išlaikyti savo motinas reikia
moje aukštumoje, jos sugebėjo savo 
vaikams duoti tinkamą išauklėjimą ir 
niekados nebuvo kitų sumindžiotos../

Mano mieli, broliai ir sesės. Šį kartą 
švęsdami Motinos dieną, savo širdžių 
gelmėse prisiminkime ir savas lietu
viškas motinas, ir pasižadėkime, kad 
mes ir mūsų vaikai pasiliksime tokiais, 
kokiais jos norėjo, kad mes būtume. Ir 
tuo mes išreikšime didžiausią padėką 
tam nei laiko, nei stichijų nenugalė
tam asmeniui - Motinai! Gerbkime Ją 
visa savo širdimi, nes tik per ją iškilo 
ir išryškėjo mūsų ir mūsų tautos 
didybė, galybė ir amžinumas.

J. Krupavičius

Valdančioji Japonijos liberalų - 
demokratų partija išrinko savo kandi
datą Japonijos ministro pirmininko 
postui. Tai septyniasdešimt penkerių 
metų Masayoshi Ito, kuris turėtų būti 
ministru vietoje, už kyšių ėmimą 
priversto pasitraukti iš einamų parei
gų, ministro pirmininko Naboru Ta- 
keshita.

Naujasis kandidatas į Japonijos 
ministrus pirmininkus Masayoshi Ito, 
vadinamas "švariu ponu", yra silpnos 
sveikatos ir dirba tik po kelias 
valandas per dieną.

JERUZALĖ:

Palestinos Išlaisvinimo Organizaci
jos (PLO) vadovybė užsienyje davė 
formalų leidimą žudyti arabus, kurie 
yra kolaborantai Izraeiliui, žydų 
užimtose West Bank ir Gaza Strip 
srityse.

Šis nutarimas laikytinas pasekme,

Ieva Mauragienė-Jonuškaitė

1989 metų gegužės 5 dieną Ievai Mauragienei - Jonuškaitei sukako 100 
metų!

Ieva Mauragienė - Jonuškaitė priėmė sveikinimus, sulaukus garbingo 
jubiliejaus ir linkėjimus sveikatos bei stiprybės tokiame gražiame amžiuje nuo 
"Mūsų Pastogės" redakcijos. Motinos dienos proga, jubiliatė maloniai sutiko 
atsakyti į keletą redaktoriaus klausimų.
Paklausta,ką norėtų pasakyti mūsų lietuvėms motinoms, Ieva Mauragienė - 

Jonuškaitė atsakė:
- Kad jos daugiau mylėtų savo vaikus ir jais rūpintųsi labiau, kaip savo 

tarnyba.
"Mūsų Pastogė":
- Ar lietuvės motinos, Jūsų nuomone, yra geros motinos?

I. Mauragienė-Jonuškaitė:
- Ne visos.

"Mūsų Pastogė":
- Koks Jūsų gyvenime buvo didžiausias džiaugsmas?

I. Mauragienė-Jonuškaitė:
- Matyti laimingus vaikus ir už juos melstis.

"Mūsų Pastogė":
- Ar norėtumėte dar ilgai gyventi?

I. Mauragienė-Jonuškaitė:
- Aš prašau Dievo, kad jis mane greičiau atsiimtų.

kadangi spėjama, kad per paskutines įjUS skaičiuojamas "pagal saulę", t. y. 
aštuonias dienas jau nužudyti septyni viena valanda atsiliks nuo Maskvos, 
koloborantai.

VI L NI US

Nuo šių metų kovo 26 dienos 
Sovietų Sąjungoje įvedus vasaros 
laiką, t. y. pasukus laikrodžių 
rodykles.viena valanda pirmyn, Lietu
voje ir kitose Baltijos pajūrio respub
likose, rodyklės nebuvo pasuktos. Nuo 
dabar vasarą ir žiemą Lietuvos

V. V O KI ETŲ A

Vakarų Vokietijos miestuose Hut- 
tenfelde ir Lampertheime birželio 23 
- 25 dienomis įvyks pirmosios Europos 
Lietuvių Dienos.

Šiose Europos Lietuvių Dienose 
dalyvaus Vakarų Vokietijos lietuvių 
chorai ir tautinių šokių grupės,

laikas dainininkai iš Didžiosios Britanijos.
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RAŠYTOJO ŽVILGSNIS 
I DABARTIES LIETUVĄ

J AUN AVĖ D ŽI AI 
ANITA IR ANDRIUS

Rašytojas ir Marylando universiteto 
atominių mokslų profesorius Kazys 
Almenas kovo mėnesi, universiteto 
siunčiamas, savaitę praleido Maskvoje 
ir, pasinaudodamas proga, antrai 
savaitei nuvyko į Vilnių bei Kauną, 
kur atšventė Velykas ir stebėjo ten 
vykusius rinkimus. Tai buvo bene 
SeStasis dr. K. Almeno apsilankymas 
jo gimtojoje Lietuvoje. Grįžęs Ameri
kon, K. Almenas kelionės įspūdžiais 
pasidalino su Vašingtono apylinkių 
lietuviais.

Savo pasakojimuose K. Almenas 
pastebėjo, kad iš šešių jo apsilankymų 
Lietuvoje, du buvo patys jausmingiau
si - pirmasis, įvykęs septintojo 
dešimtmečio pradžioje ir pastarasis. 
Pasak K. Almeno: "Jei man reikėtų 
pasakyti, kuo skiriasi šita Lietuvą nuo 
mano paskutinį kartą matytos (tai 
buvo 1987 metais), tai skiriasi ji daug 
kuo. Tie skirtumai yra dvejopi - 
gerąja ir blogąja prasme... Blogoji 
pusė ta, kad kraštas ir toliau lieka 
okupuotas, Sovietų Sąjunga tebėra 
didelė ir stipri, nors jos ekonomika 
sukiužusi..."

Trys vadai

K. Almenas pažvelgė į pozityvią
sias puses, pastebėdamas, kad 1988 
metų pradžioje Lietuva iš esmės 
neturėjo jokio vado. Jo žodžiais 
"Maskvos diriguojami, komunistų par
tijai vadovavo kažkoks Songaila - 
visai beveidis asmuo, ir reikalai buvo 
neaiškioje padėtyje. 1988 metams 
pasibaigus, Lietuva jau turi viso labo 
net tris asmenybes - vadus, kurie, iš 
tam tikro taško, gal po lygiai tarp 
savęs dalinasi, toje dabar susidariu
sioje pusiausvyroje, Lietuvos vadova
vimo pareigomis..." •

Tuos tris vadus K. Almenas taip 
apidūdino: "Jei vardinti pagal iškil
mingumą, tai pirmoje vietoje yra 
kardinolas V. Sladkevičius, kuris įgijęs 
labai didelį autoritetą tarp visų 
lietuvių - tikinčių ir netikinčių. 
Kardinolas V. Sladkevičius yra asme
nybė, vadovaujanti asmenybė, kuris, 
be abejo, vadovauja moraliniam Lie
tuvos pradui... Kas visą Lietuvą 
išjudino? Tai žodis Sąjūdis, kuris turi 
labai daugialypę sąvoką. Sąjūdis 
parodė, kad tikrai Lietuvoje yra 
talentų ir štai jo priekyje dabar stovi 
Vytautas Landsbergis. Prieš metus jis 
buvo žinomas tik kaip muzikologas, o 
dabar yra vienas iš vadų. Jei su juo kas 
atsitiktų, yra visas tuzinas žmonių, 
kurie galėtų jo pareigas perimti . 
Taip, kad Lietuva turi ne tik 
egzistuojančių vadų, bet ir egzistuo
jančio potencialo. Ir pagaliau nepa
mirškime, kad yra ir A. Brazauskas, 
pirmasis Lietuvos komunistų partijos 
sekretorius. Jis taip pat asmenybė, 
kokios Lietuvos komunistų partija dar 
neturėjo ir apie kurį Lietuvoje 
nedaug blogų žodžių girdėjau. Apie 
A. Brazauską žmonės atsiliepia pozi
tyviai. 0 apie kardinolą ir V. 
Landsbergį visi atsiliepia tik pozity
viai", pabrėžė K. Almenas.

Li etuvišk ų 
si mboli 14 kainos

Papasakojęs apie tris dabartinius 
Lietuvos vadus, jis ištiesė trispalvę 
Lietuvos vėliavą, kurią pirko Kaune ir 
mokėjo 23 rublius. K. Almeno žo
džiais, pati kaina taip pat yra 
reikšminga, kai sovietinė kainuoja tik 
apie 2 rublius, o suvenyrai su Lenino 
paveikslu apie 15 kapeikų, tuo tarpu 
smulkūs suvenyrai su Vyčiu kainavo 
maždaug po 1 rublį ir 50 kapeikų. 
Skirt os j laikraščių kainos. Pavyz
džiu-' -ienas "'’’’esc-..* laikraščio nu-
Mūsų Pat-'■ -;ė ft M3 1989.5.8 pusi. 2

Vytautas Landsbergis.
meris kainuoja 4 kapeikas, o Persi
tvarkymo Sąjūdžio leidžiamas "Atgi
mimas" - 40 kapeikų. Pasak K. 
Almeno, tai pavyzdžiai,kiek kainuoja 
lietuvybė. Tai dalykai, kurie brangi
nami ir vertinami... Iš tautinės 
sąmonės atgavimo, iš simbolių atgavi
mo, pasijautimo žmogumi, savo žemės 
savininku ar bent bandymu atsikovoti 
tos žemės šeimininko statusą, gali 
suprasti, kad Lietuvoje tikrai yra tas 
milžiniškas pasikeitimas.

K. Almenas Lietuvoje susidarė 
nuomonę ir apie didelį ekonominį 
pasikeitimą, kuris paskutiniu metu yra 
pasikeitęs į blogąją pusę. Jis pastebė
jo, kad, "jei į Kauną ar Vilnių 
atskristum iš Frankfurto ar Niujorko, 
ten viskas, be abejo, atrodytų plikiau 
ir skurdžiau, nors trispalvės gražiai 
derinasi tame pilkame fone. Bet kai aš 
atskridau iš Maskvos, tai, visai 
nemeluojant, Kaunas atrodė švares
nis, gatvės gražiau sutvarkytos, 
žmonės geriau apsirengę. Atrodė, kad 
aš tikrai atvykau į civilizuotesnį 
kraštą..."

K. Almenas, prieš jam skrendant į 
Sovietų Sąjungą, buvo prašytas nu
vežti pavardes lietuvių kentėjusių 
Sibire - stalinizmo aukų. Vašingtono 
ir apylinkių lietuviai pateikė nemažai 
pavardžių savo giminių ir pažįstamų. 
Visa tai dr. K. Almenas nuvežė, 
nuvežė ir Lietuvių Bendruomenės, 
Vašingtono Apylinkės valdybos skirtą 
piniginę auką. Iš Vilniaus jis parvežė 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Sei
mo tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio ir atsakingojo sekreto
riaus Virgilijaus Čepaičio pasirašytą 
tokio turinio laišką: "Dėkojame už 
Jūsų auką stalinizmo nusikaltimų 
tyrimo komisijai. Šiuo svarbiu Lietu
vai metu sąjūdžiui labai svarbi 
tautiečių parama, įrodanti, kad visi 
mes esam vienos žemės ir vieno likimo 
vaikai".

Priminęs, kad Lietuvoje dabar 
išeina apie du šimtai visokių neoficia
lių laikraščių, K. Almenas grįžo prie 
Persitvarkymo Sąjūdžio, pastebėda
mas, kad "Sąjūdžio" nekontroliuoja 
niekas. Sąjūdį kontroliuoja pats sąjū
dis, ne komunistų partija, ne Krem
lius, ne saugumas, kaip yra tekę tokių 
išmetinėjimų čia skaityti. Tuo esu 
įsitikinęs, nes pažįstu visą eilę tų 
žmonių ir pats asmeniškai dalyvavau 
Sąjūdžio tarybos posėdyje, kuris įvyko 
trys dienos prieš rinkimus Vilniuje. 
Visa Sąjūdžio veikla yra vieša ir 
sprendimus jie daro pagal savo 
tarybos kvorumą. Tuo metu, kai aš ten 
dalyvavau, jie negalėjo priimti spren
dimo, nes buvo pats rinkimų įkarštis ir 
nesusidarė kvorumas... Tame posėdyje 
buvo aptarti gana aštrūs Sąjūdžio 
klausimai. Trisdešimties žmonių tarpe 
yra visokių asmenybių, tačiau jie visi 
stengiasi "susigroti"... ("Draugas")

Šių metų balandžio 8 
dieną Adelaidės šv. Ka
zimiero koplyčioje susi
tuokė Anita - Elena 
Baltutytė ir Andrius - 
Jurgis Patupas. Abiejų 
jaunųjų pavardės kalba 
apie tai, kad jie yra ne tik 
Adelaidėje, bet ir visoje 
Australijoje gerai žino
mų tėvų vaikai ir patys 
gerai pažįstami lietuviš
ko jaunimo tarpe.

Anita, gimusi prieš 
dvidešimt pavasarių, 
aukšta, liekna, apsukri 
mergina. Tėvų išauginta 
gera lietuvaite, baigusi 
lietuvišką savaitgalio 
mokyklą, metus studija
vusi Vasario 16 - sios 
gimnazijoje. Be abejo, 
baigusi ir australišką 
gimnaziją, šiuo metu stu
dijuoja dramaturgiją pa
skutiniame Anderdale 
Institute of Further Edu
cation kurse.

Iš prigimties būdama 
labai gabi muzikai, ji 
gerai groja pianinu ir 
mielai dainuoja jaunimo 
choreliuose.

Anita, nuo pat mažens, aktyviai 
jungėsi į ateitininkų ir skautų eiles. 
Būdama gabi ir vaidybos mene, ne 
kartą su savo sesute Danute rašė, 
režisavo ir vaidino įvarius vaidinimė
lius jaunimo pasirodymuose. Dalyvavo 
šeštame Jaunimo kongrese, o VII - 
toje Tautinėje Stovykloje rūpestingai 
ėjo stovyklos adjutantės pareigas.

Andrius, dvidešimt šešių metų 
vyras, baigęs Underdale Teachers 
College, šiuo metu dirba meno 
disciplinos mokytoju Gleeson College. 
Gražiai kalba lietuviškai, tautinių 
šokių grupės dalyvis, teatrinių jauni
mo pasirodymų dailininkas bei Ade
laidės teatro "Vaidila" pagalbininkas. 
Aktyviai dalyvavo Šeštame Jaunimo

Lietuvoje
Kovo 20 dieną Ministrų Tarybos 

rūmuose Vilniuje įvyko susitikimas su 
aukštaisiais Lietuvos dvasininkais. Iš 
valdžios pusės, susitikime dalyvavo A. 
Brazauskas, V. Astrauskas, V. Saka
lauskas ir kiti. Iš aukštosios Lietuvos 
dvasiški jos pusės - kardinolas V. 
Sladkevičius ir vyskupai, stačiatikių, 
evangelikų ir liuteronų vyskupai.

Ministrų Tarybos pirmininkas v. 
Sakalauskas pasveikino aukštuosius 
dvasininkus su popiežiaus suteiktais 
arkivyskupų ir vyskupų titulais, 
naujais paskyrimais, palinkėjo sveika
tos ir sėkmės pastoracinėje veikloje. 
Kardinolas Vincentas Sladkevičius 
padėkojo už sveikinimus ir pasidžiau
gė žymiai pasikeitusia nuotaika dva
siškuos atžvilgiu. Pokalbyje buvo 
pareikšta pageidavimų dėl vienuoly
nų, kunigų seminarijos ir kitų patalpų 
paskirties, remonto, dėl leidybos 
reikalų, ypatingai popieriaus trūku
mo. Buvo pažadėta sudaryti galimybes 
dvasininkams išvykti į užsienį gilinti 
studijas, taip pat pasikviesti ir kitų 
šalių labai kvalifikuotus teologijos 
dėstytojus. Kalbėta apie nevaržomą 
tikybos mokymą.

»»* *
Remdamasis gyventojų apklausos 

rezultatais, Lietuvos Aukščiausios 
tarybos prezidiumas nutarė pakeisti 
Kapsuko miesto ir rajono pavadinimus 
ir pavadinti juos Marijampolės miestu 
ir Marijampolės rajonu.

Marijampolė Kapsuku buvo pava

Anita ir Andrius Patupai. Priekyje palydi Laima 
Kubiliūtė ir Neris Kaminskas.

kongrese. VII - toje Tautinėje 
Stovykloje jis buvo skautų vyčių 
pastovyklės viršininku ir turėjo daug 
gražaus darbo, kad išlaikyti vyčius 
"reikalingoje linijoje"...

Andrius geras sportininkas, ypatin
gai mėgsta muštukų (cricket) sportą. 
Eilę metų buvo Rostrevor College 
muštukų komandos kapitonu. Specia
liai kviestas, apie pusę metų dirbo 
Anglijos Keningston sporto klube.

Anitos ir Andriaus vestuvių puota 
vyko Lietuvių Katalikų Centro salėje. 
Dalyvavo 180 svečių. Puota praėjo 
linksmai, daug juoko, daug triukšmo.

Jauniesiems linkime gražios ir 
šviesios ateities.

V. N.

dinta 1955 metais.
***

Lietuvos Ministrų tarybos pirminin
kas V. Sakalauskas pranešė spaudai, 
kad 1988 spalio mėnesį Lietuvos 
vyriausybė kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
vyriausybę su prašymu, kad būtų 
iškviesti Tarptautinės Atominės 
Energijos Agentūros ekspertai Ignali
nos atominės elektrinės saugumui 
patikrinti. Maskva sutiko. Ekspertai į 
Ignaliną atvyks liepos 4 dieną, o 
vėliau atvyks pagrindinė grupė, kuri 
prie šio darbo gali sugaišti apie tris 
savaites. ***

Ketvirtasis Sąjūdžio Seimas nutarė 
sudaryti teisininkų - istorikų komisiją 
iš: Kazimiero Motiekos, Arvydo 
Juozaičio, Jurgio Okso, Broniaus 
Genzelio, Mečio Laurinkaus. Komisija 
pasilieka teisę įtraukti ir kitus narius.

Šios komisijos užduotis bus paruošti 
Molotovo - Ribbentropo pakto pasek
mių įvertinimą Lietuvai, surenkant 
visus galimus dokumentus, greičiau
siai išleidžiant brošiūrą.

Suvažiavę į Vilnių liaudies muzikos 
specialistai įkūrė " Kanklių" draugiją, 
kuri skatins kompozitorius rašyti 
muziką lietuvių liaudies instrumen
tams, propaguos šią muziką vaikų 
darželiuose Ir mokyklose. Bus bando
ma įsteigti liaudies muzikos orkestrą. 
Draugijos pirmininku išrinktas Alfon
sas Vidugiris.
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„TĖVIŠKĖS”
DRAUGIJOS KALENDORIUS

1989 metų "Tėviškės draugijos 
kalendorius" skirtas tautiečiams išei
vijoje Australiją pasiekė gegužės 
mėnesio pradžioje. Nedidelės knyge
lės formato leidinys gausiai iliu
struotas nuotraukomis. Perskaičius šį 
kalendorių, susidaro nuomonė, kad 
"Tėviškės" draugija, kurios tikslas 
palaikyti ryšius su tautiečiais gyve
nančiais užsienyje, ištikimimai tebe
tarnauja Maskvos parėdymams. Drau
gijos prezidiumo pirmininkas Vaclovas 
Sakalauskas savo straipsnyje "Tarybų 
Lietuva ir išeivija" rašo: "Visada su 
pagarba minėsime emigracijos šulus 
A. Bimbą, R. Mizarą, I. Mizarienę, P. 
Ventą, A. Petriką, V. Andriuli, L. 
Prūseiką, J. Gasiūną, L. Joniką ir V. 
Bukni." Toliau V. Sakalauskas išreiš
kia savo simpatijas keliems, kurie ir 
dabar, pagal jo tvirtinimą, dirba 
bendram tautos labui. Aukščiau išvar
dintiems "pažangiems" toji pagarba, 
liaupsinimai ir šlovė liejasi kiekvieno
je kalendoriaus savaitės dalyje.

Kalendoriaus devintame puslapyje 
istorijos mokslų daktarė, profesorė 
Leokadija Petkevičienė iškelia "pa
žangiųjų" laikraščio "Vilnis" nuopel
nus Tarybų Lietuvai. Jos straipsnyje 
rašoma: "Vilnis" išeivijos darbininkų 
laikraštis Čikagoje, visada suvokė 
dvasinio ir kultūrinio bendradarbiavi
mo su Tarybų Lietuvos žmonėmis 
būtinumą". "Vilnis" demaskavo kari
nių nusikaltėlių, tėvynės išdavikų 
talkininkavimą užsienio žvalgyboms, 
jų tarnavimą antikomunistiniams cen
trams...", "Davė atkirti įvairioms 
"Lietuvos vadavimo kompanijoms", 
"Pabaltijo dienų minėjimas", "Prasi
manymus apie tikinčiųjų persekioji
mą, Lietuvos rusinimą" ir t. t. ir 1.1 

šimtas šešiasdešimt šeštame ka
lendoriaus puslapyje minėtoji L. 
Petkevičienė savo ištikimybę komu
nistų partijai ir polinkį į "pažangiuo
sius" įrodo apgindama istorijos mokslų 
kandidato disertaciją tema apie 
pažangiųjų Amerikos lietuvių visuo
meninę veiklą, jos disertacija skirta 
istorijos mokslų daktaro laipsniui 
gauti, buvo apie išeiviją parašytos net 
trys knygos, tarpe kurių viena net 
vadinosi " Didvyriškos kovos avangar
de". Negana to, autorė yra išleidusi 
knygą "Užsienio pažangieji lietuviai 
ir Tarybų Sąjunga"... rusų kalba.

Ką gi, paskaičius "Tėviškės" drau
gijos kalendoriuje minėtų V. Saka
lausko ir L. Petkevičienės straips

VAŠINGTONAS IR. MASKVA
Pavergtų tautų rūpestis, kad Šiau

rės Amerika kartu su Anglija ir 
Prancūzija ne tik kad atidavė pusę 
Europos Stalinui, bet ir, paaiškėjus 
sovietų klastingumui, toliau tęsia 
savo pataikavimo Maskvai politiką. 
Helsinkio susitarimas, pagal kurį 
dauguma demokratinių kraštų pripa
žino dabartines valstybių sienas, buvo 
ne kas kas kita, kaip tiktai Vakarų 
politinio apakimo apvainikavimas. Tik 
po ilgų 44 pokarinių metų, Vašingto- 
nas grįžta prie objektyvesnio sampro
tavimo ir tuo pačiu realesnės politikos 
savo santykiuose su Maskva.

Pavergtoms tautoms šis Vašingtono 
politinis posūkis yra itin svarbus. 
Visokeriopos pagalbos teikimas So

vietų Sąjungai dabartiniu metu ne tik 
neduotų teigiamų rezultatų, bet ir 
įgalintų Maskvą prailginti jų vergovę. 
Ekonominė parama Maskvai tik atito
lintų komunistinės imperijos žlugimą. 
O kol Rusiją valdys sovietiniai 
imperialistai, tol pavergtos tautos 
negalės atgauti laisvės. Pačiai Šiaurės 
Amerikai savo mirtino priešo stiprini

nius, apie "pažangiuosius" išeivijos 
lietuvius, pasidaro tikrai visai aišku 
kas jie tokie.

Kalendoriuje cituojami vieno tokio 
"pažangaus" Amerikos turisto pasisa
kymai "Veidu į užsienio lietuvius" 
kur sakoma: "Pačiam teko pamatyti 
kaip kuriasi socialistinė Lietuva...", 
" įsitikinau, kokią stebuklingą jėgą 
lietuviams davė Tarybų valdžia išlais
vinusi juos..."

Taip..., tik nutylima apie tai kaip 
keičiasi Lietuva paskutiniaisiais me
tais, ir nerašo apie tai ar atvažiavo tie 
"pažangieji" į Nepriklausomos Lietu
vos trispalvės iškilmingą pakėlimą 
Vilniuje virš Gedimino pilies, Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose 
gimtinės miestuose ir miesteliuose, o 
jie mielai dalyvavo atvykę į Lietuvą 
kai buvo keliama raudona vėliava. 
Nutylima ir apie tai, kokia "stebuklin
ga" jėga buvo naudojama prieš taikius 
Vilniaus gyventojus pernai Katedros 
aikštėje...? Nerašo kalendoriuje apie 
tuos šimtus tūkstančių susirinkusių 
Vingio parke, visame Vilniuje per 
Seimo suvažiavimą, per Vasario 16 - 
sios minėjimą šiais metais, nerašoma ir 
apie tuos šimtus tūkstančių suklupu
sių Katedros aikštėje grąžinus Vil
niaus Katedrą tikintiesiems... Nera
šoma, deja, apie tą judėjimą, kuris jau 
vyksta Lietuvoje ir kurio jau nesu
stabdyti "Tėviškės" bičiuliams "pa
žangiesiems" kartu su savo draugais 
Vilniuje. Nerašoma apie įvykius, kurie 
apėmė visą Lietuvą ir, atrodo, mūsų 
tauta kaip tik jais ir siekia išsilaisvinti 
nuo visos tos "laisvės", kurią jiems 
davė toji "Tarybų valdžia".

Apgailestauti belieka vis dar išgirs 
tant, kad Lietuvoje tebesėdi ir niekam 
nereikalingą darbą tebedirba ištikimi. 
Maskvos pataikūnai, tokie, kaip "Tė
viškės" draugijos prezidiumo pirmi
ninkas V. Sakalauskas bei L. Petkevi
čienė.

"Tėviškės” kalendorius išleistas net 
223 puslapių, reikia manyti, nors ir 
nėra niekur kalendoriuje parašyta, 
kad jo tiražas taip pat nemažas. 
Kalendorius siunčiamas išeivijai ne
prašant ir nemokamai. Ar nebūtų 
buvę geriau už tuos pinigus išleisti 
daugiau naujai redaguotos Lietuvos 
istorijos vadovėlių mokykloms ir 
lygiai taip pat nemokamai išdalinti 
Lietuvos moksleiviams.

V. Augus tina vi č i us

mas reikštų tik savojo krašto statymą 
į visai bereikalingą pavojų.

Pavergtų tautų veiksniai ir susipra
tę bendruomenių nariai jau seniai 
mėgino atverti akis Vakarų politi
kams, kad šie pamatytų savo didžiulę 
klaidą ir dar turėtų laiko jai ištaisyti. 
Tos pastangos laukiamų vaisių neda
vė. Atrodė, kad demokratijų politikai 
susirgę nepagydoma prorusiškumo liga 
ir būtinai nori patys išnykti.

Taip būtų ir įvykę, jeigu ne rusų 
imperijos ekonominė katastrofa, kuri 
sugriovė Kremliaus dominacijos pla
nus. Dabar jau ir pats M. Gorbačiovas, 
aišku su politinio biuro pritarimu, 
pradeda pripažinti šiuos utopinius 
rusiškojo imperializmo planus. Pats 
įsakė vietnamiečiams trauktis iš 
Kombodžos, kubiečiams iš Angolos. 
Savo vizito Havanoje metu, M. 
Gorbačiovas viešai pareiškė, kad 
revoliucijų nėra ko eksportuoti, tuo 
Kubos diktatorius marksistas Fidelis 
Kastro liko be misijos Pietų Ameriką 
paversti komunistinių revoliucijų ži
diniu.

M. Gorbačiovas:
- Girdėjau, kad turite rūpesčių Airijoje?

Margaret Thatcher:
- O man teko girdėti, kad jūs taip pat turite rūpesčių su Pabaltijo kraštais?

Reikia manyti, kad, kadangi visų 
partizaninių karų siūlai vijosi iš 
centro Maskvoje - juos nutraukus - 
revoliucijos pasibaigs pačios.

Tik Maskva pasitikėti iki galo, deja, 
niekas negali. Šiandien Gorbačiovas, 
priverstas aplinkybių, kalba apie 
revoliucijų sustabdymą, tačiau rytoj, 
jeigu rusai atsigautų ekonomiškai, jie, 
savo žodžius pamiršę, gali ir vėl 
pradėti pasaulio griovimą. Raminanti 
žinia yra tai, kad nauja Vašingtono 
administracija visa tai neblogai su
pranta. Iki šiol apie tokį pozityvų 
amerikiečių pasikeitimą tegalėjome 
tik svajoti, bet po Amerikos preziden
to G. Bush skubaus pareiškimo, tik 
po komunistinės Varšuvos valdžios 
susitarimo su Lech Valensa, matome, 
kad mūsų spėliojimai pildosi. Prezi
dentas Lenkijai pažadėjo vieno bilijo
no dolerių paramą už pažadą pravesti 
visiškai demokratiškus rinkimus į 
senatą, pusiau demokratiškus į parla
mentą, leisti veikti nekomunistiniams 
sindikatams ir grąžinti laisvę spaudai. 
G. Bush aiškiai pasakė, kad tai yra 
paskatinimas visiems diktatūriniams 
kraštams grįžti prie demokratinės 
santvarkos.

Atrodytų, kad Amerikos ekonominė 
pagalba būtų teikiama tik su sąlyga, 
kad ją gaunantis kraštas atsisako kitų 
ir savos tautos priespaudos metodų. 
Keletą dienų vėliau, kovo 23 dieną, 
per pasikalbėjimą su australų žurna
listu L. Oaks, Amerikos vicepreziden
tas gana aiškiai išdėstė Vašingtono 
poziciją santykiuose su Sovietų Są
junga. Jis pareiškė jog ikišioliniai 
pasikeitimai Sovietų Sąjungoje laiky
tini teigiamais, tačiau nėra reikšmin
gi, kadangi iki šiol Kremlius nepanai
kina nei komunizmo nei imperializmo. 
M. Gorbačiovo reformos, jo nuomone, 
daug nepasieks, kaip tik dėl minėtų 
priežasčių. Amerika šiuo metu ati
džiai seka Sovietų Sąjungos elgesį ir 

Latrobe Valley ir Sale Seniūnijų tautiečiai dalyvavę Vasario 16 - sios 
minėjime. Iš kairės sėdi: antroji Latrobe Valley seniūnė V. Koženiauskienė, 
Melboumo Apylinkės pirmininkas, paskaitininkas K. Lynikas, G. Lynikienėir 
Sale seniūnė E. E skirtie nė.
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vertina jį pagal tikrąją jo vertę, t. y. - 
Vašingtonas Rusiją mato tokią, kokia 
ji yra ir kokią ją matom mes - 
komunistinės diktatūros sistema su 
imperialistinėmis pretenzijomis. Tik
rai gera mums naujiena!

Lenkijos valdžia padarė didžiules 
nuolaidas komunistinės santvarkos 
sąskaiton ne be Maskvos žinios. Kol 
kas Lenkija turi tik vieną opozicijos 
lyderį L. Valensą, kuris gal nėra 
idealus vadas dėl išsilavinimo stokos, 
bet, bent iki šiol buvo galima matyti, 
pajėgia išlaikyti tautos vieningumą ir 
drausmę Lenkijos darbininkų tarpe. 
Galima daryti išvadą, kad jeigu 
Lenkija ir toliau eis vieningumo keliu, 
komunistų dominacija šiame krašte 
galėtų netrukus pasibaigti.

Vengriją Maskva bene jau bus 
išbraukusi iš savo kolonijų sąrašo. 
Sakoma, kad M. Gorbačiovas yra 
padaręs pareiškimą dėl tolimesnio 
tankų neįvedimo į Budapeštą, nežiū
rint į tai, kaip vengrai besitvarkytų 
savo krašte. Tik pačių vengrų 
nelaimei, kaip grybų po lietaus, 
Vengrijoje pridygo net trys dešimtys 
opozicinių partijų. Kompartija, būda
ma disciplinuota, ko gero net ir 
demokratiniuose rinkimuose, galėtų 
išeiti nugalėtoja.

0 Lietuva? Kol kas skųstis negali
ma. Turime gausų ir organizuotą 
Sąjūdį, kuris atstovauja tautą. Lietu
vos Laisvės Lyga nėra gausi, bet taip 
pat atlieka savo uždavinį, ragindama 
reikalauti pilnos nepriklausomybės. 
Viena, gerai yra tai, kad tas palaiko 
Sąjūdį, o antra - Maskva girdi ir tokius 
reikalavimus.

Kadangi mūsų kraštą Maskva laiko 
nedaloma Rusijos dalimi, mums teks 
ilgiau, drąsiau ir kantriau kovoti. 
Rusijai vis silpnėjant, laisvės galimy
bės pavergtoms tautoms vis didėja.

Dr. J. Kunca
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Jonas Aistis
Spausdiname ištraukas iš knygos

SKAUTU ŽIDINIO EKSKURSIJA
(su lietum ir su saule - į platų pasaulį!...) $

API Ę L AI K Ą
Tęsinys.

Kai pagyvėjo literatūrinis gyveni
mas: "Naujoji Romuva", "Sakalas", 
"Literatūros Naujienos”, premijos, 
vakarai, - jau buvo kas kita, bet vis 
tiek ir tada vieni tuko ir tvirko, kiti 
skurdo ir kentė. Mudu Įsijungėme į 
visą rasto žmonių Seimą. Miela ir 
Šauni ta Seimą buvo, nors paskiruose 
broliuose rašytojuose visko buvo: 
buvo, anot Miškinio, aukso žmonių, 
bet nestigo ir kirvių, nuodų ir muilų. 
Girai vadovaujant, ta šeima pradėjo 
krikti. Mums tada atrodė, kad viso 
priežastys glūdėjo Liudo Giros būde, 
bet, vieną kartą atsitiktinai pasikal
bėjęs su viršaus alaus išgėrusiu Giros 
adjutantu Danu Pumpučiu, pasakiau 
Miškiniui, kad tos priežastys glūdėjo 
gerai užmaskuotoje programoje. (...) 

1938 metų vasarą jis mane aplankė 
Prancūzijoje. Prancūziškai mokėjo 
porą žodžių,bet kiekvienam sutiktam 
prancūzui jis juos visus išsakydavo. 
Mane vesdavosi į parduotuves, bet 
demonstratyviai neleisdavo teikti pa
galbos. Apie j j susirinkdavo visas būrys 
žmonių, o jis to Ir teieškojo. Visus 
kalbino ir savo žodžiais taip giedrai 
džiaugdavosi, kaip džiaugiasi tik 
kūdikis savo pirmaisiais žingsniais. ♦, 
Ten jį ilgai minėjo, kaip šaunų, mielą 
ir linksmą žmogų, mokanti be žodžių 
visus užkrėsti savo nuotaika ir ūpu. 
Man jis didžiavosi: "Jonai, artu matai, 
kaip lietuvis gudrųjį prancūzą sąmoju 
paima?!" Pagalvojau, kad ne laiku jis 
gimė ir ne tą profesiją pasirinko: tai 
comedia dell arte aktorius - improvi- 
zatorius.

Ne, jis buvo poetas iki kaulo 
smegenų. Ir poetas, kaip jis pats 
dažnai mėgdavo pasakyti, iš Dievo 
malonės. Argi aš jo būčiau nepažinęs? 
Buvo kraštų, ne vidurio žmogus: ką 
mėgo, tai iki galo, ko nekentė - taip 
pat. Jis paliko nuostabiai trapių 
poezijos eilučių, kurios niekad ne- 
sens:
Niekur nėra tokio miško, kaip 
mūsiškis-
Ant pušelių, kaip varpeliai, skamba 
šiškos... . '

Prisiminęs Miškini, pasijutau likęs 
vienas, kaip pirštas. Jis buvo geriau
sias mano draugas. Tai buvo daugiau 
negu draugystė, tai buvo gyva 
poezija, prieš kurią mudviejų prirašy
toji tėra tik blankus šešėlis. Mano 
poezijos vienintelis akstinas ir vienin
telis šaltinis buvo gyvi žmonės: 
Juodelis, broliai Miškiniai, Binkis ir 
dar vienas kitas. Kai jų netekau, 
pajutau, kad mano poezijai daugio 
stinga, o stinga kaip tik tų žmonių, su 
kuriais išgydavau ir atgaudavau savo 
sparnus... TUMAS

Kunigą Tumą pirmą kartą pamačiau 
Kauno rotušės balkone per masini 
mitingą. Pirmas kalbėjo gudas Zajac. 
Gudiškai, kaip hebrajiškai, nesupratau 
nieko, (strigo tik jo dažnai kartojama 
pavardė Lastouski. Gal tai ir lietė 
kaip tik tą Lastouski; už kurio buvo 
ištekėjusi antro# Lazdynų Pelėda. 
Zajac, jj, atrodė, tarkuote tarkavo. 
Visa aikštė plojo, šaukė bravo, valio, 
šalin ir panašiai. Tada mūsų žmonės 
gebėjo jaudintis, bėgioti ir <|žiaugsmą 
bei tulži lieti visa gerkle. Balkone 
žingsniavo, jaudinosi, šaukė ir plojo 
žilas žilutėlis Ir visai vidutinio ūgio 
kunigas. Kai gudas pabaigė, jis 
pradėjo. Garsiakalbių tada dar nebu
vo, ir kalbėtojai turėjo kaip gaidžiai, 
atsilošdami, persiversdami ir iš visų 
kaulų besinarindami rėkti. Tai buvo 
mosto ir tikros tribūnos laikai, ir
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šiandien matau Tumą, didįjį ir 
ugningąjį Tumą rotušės balkone. Kai 
jis prabilo, visa aikštė mirtinai nutilo, 
bet jautėsi, ji visa kybojo ant plonytės 
iki galo įtemptos gijelės, kad ji galėjo 
sugriausti kiekvienu momentu. Po 
kelių sakinių, visai aikštės kampe, 
prie pat miesto ligoninės vaistinės, 
pasigirdo silpni ir tolimi paskiri 
"valio!". Tie šauksmai daugėjo ir kilo, 
blaškėsi ir nešėsi, kaip uraganas ar 
ugnis, siūbuodami nuo vieno aikštės 
krašto iki kito; tai visa aikštė 
pavirsdavo į kurtinantį griaustinio ar 
didelių vandenų ūžimą, tai akimirks
niu prigesdavo, kad vėl visu smarkumu 
dardėdama neštųsi galvotrūkčiais, 
kaip Elijaus ratai debesyse.

Jis taip kalbėjo visą valandą. Minia 
tai tylėjo, kaip perkūno nutrenkta, tai 
šaukdama ir {grūmodama, maurojo, jog 
atrodė, kad vien nuo to balso nuvirs 
aikštę supusių namų sienos. Tumas, 
bekalbėdamas ir bemojuodamas ran
komis, nejučiomis paėmė gudo pirštinę 
ir pradėjo ją gniaužyti ir ja mostaguo
ti. Ir staiga, plačiai užsimojęs, sviedė 
ją į minią. Buvo įspūdis, kad jis tai 
padarė mašinaliai ir visai netyčia, nes 
dar pirštinei visai nenukritus žemėn, 
jis sumišo ir, atsigrįžęs į gudą, 
patraukė pečiais, bet tasai taip ranka 
numojo, lyg būtų pasakęs: miestus 
praradom, tai ką dabar čia ta 
pirštinė... Ir iš tos nebylios scenos 
balkone kilo aikštėje toks furoras, 
kokio ta aikštė greičiausiai niekad 
nebuvo mačiusi ir niekad nematys. 
Aikštė kriokė ir ūžė, kaip Niagara: 
protarpiais prasiverždavo klykiantis 
moters balsas, kaip audroje vėtros 
spiegimas. Minia kaukė ne dėl 
pirštinės, bet tą mostą lydėjusių 
žodžių. Ir mane apėmė baisus 
šiurpulys: man netilpo galvoje, kad 
mūsų žemė galėjo pagimdyti tokį 
žmogų, bet aš nežinojau, kas jis yra, 
dėl to, miniai kiek aprimus, paklau- 
tsiau šalia stovėjusio žmogaus: "Kas 
tas žmogus? Kas tas kunigas?" Jis su 
panieka pažvelgė į mane ir tarė: 
"Gėda, vaike, Tumo nepažįsti, ir dar 
mokinys esi!” Ir man tikrai buvo gėda 
tą valandą jausti visą mano menkystę. 
Ir vėl aikštė kriokė, vėl lakstė į viršų 
mėtomos kepurės, vėl suaugę žmonės, 
sulipę į medžius, mojavo laisvomis 
rankomis.

Pasibaigus kalboms, minia ėjo per 
miestą, sustodama prie misijų: vie
noms šaukė ir grūmojo, kitoms riksmu 
reiškė pagarbą ir padėką. Ėjau visur, 
kur minia ėjo, ir šaukiau su ja, 
norėdamas iš savęs iššaukti visą visos 
tautos rūstybę ir džiaugsmą, visą jos 
sielvartą ir skundą. Ir man visą laiką 
stovėjo akyse viena diena milžinu 
išaugęs Tumas, kuris man tada atrodė 
didesnis ir pranašesnis už visus mūsų 
karžygius, už visus mūsų didžiuosius 
kunigaikščius, nes atrodė, jei jie būtų 
andai turėję jo išminti ir žodį, tai 
šiandien mes nebūtume ten, kur 
esame.

Tęsinys sekančiame numeryje.

"Drąsiems ir laimė padeda!" - 
kažkada girdėjau sakant. Taip buvo ir 
balandžio 22 dieną, kai artimųjų 
"apraudoti" keturiasdešimt penki ke
liauninkai ankstyvą, rūškanotą, lietin
gą rytą lipo į keleivinį autobusą 
ekskursijai įGoulburno apylinkes, prie 
Lietuvių klubo Bankstowne. "Tik ligos 
ieškote", - kažkas mestelėjo, belipant 
į autobusą paskutiniam keleiviui.

Ekskursija, apie kurią kalbu, buvo 
suruošta Sydnejaus Šautų Židinio. 
Dabar, kai ekskursijas ruošia beveik 
kiekvienas šio to vertas organizacinis 
vienetas, nepaminėti ruošėjo negali
ma, nes nežinosi kas tai daro? Taigi, 
Židiniui ši ekskursija buvo dvidešim
toji - lyg ir jubiliejinė... Anuomet, 
1978 metų spalio 7 dieną, kai buvo 
suruošta pirmoji Židinio išvyka, mažai 
kas darė tokius, tautiečių malonumui 
skirtus, "pasivažinėjimus". Kiek bu
vo jų per eilę metų, galėjai ant rankos 
pirštų suskaičiuoti. Ir buvo tik iki 
Wollongongo ar Newcastlio. 0 Židinys 
jų suruošė dvidienių ir tridienių, 
pasiekdamas net Snieguotuosius kal
nus...

Kol vykome per Sydnejaus metro
poliją vis dar krapnojo lietus ir 
keleiviai, lyg į spąstus patekę, dairėsi 
pro uždarytus langus, spėliodami, kaip 
čia bus toliau? Stabtelėjome tradi
cinėje "arklių paganymo" vietoje 
Mittagonge - ir vėl į kelią, nes 
Goulburnas vis tik už dviejų šimtų 
kilometrų. Bet čia , jau ir saulutė 
pradėjo šviesti iš po debesėlio, o 
toliau važiuojant jau ir visai nebesi
gėdydama šypsojosi... 0 gamta šiais 
metais, kiek akis užmato, nuostabiai 
smaragdiniai žalia, su gelsvai - 
rausvais, rudenį primenančiais lapais, 
kaip kadaise Lietuvoje...

0 Lietuva buvo prisiminta ekskur
sijos programos metu - eilėraščiuose, 
pasakojimuose. Su mumis drauge vyko 
net aštuonios tautietės, tik ką 
atvykusios pas gimines, iš Lietuvos. 
Prie mikrofono (kuris galėjo būti 
stipresnis) prieidavo tai vienas, tai 
kitas ekskursantas, vis ką nors 
įdomaus įdėdamas į "linksminimo 
fondą". Tai V. Antanaitienė, Br. 
Stašionis, Br. Žalys, jau neskaitant 
kelionės vadovo J. Zinkaus, vis radusio 
progą papasakoti apie pravažiuojamas 
vietas, bei linksmai pasišaipyti įvai
riomis temomis. Gaila, kad vienas 
"juokas" buvo liūdnas, nes sakė, kad 
tai esanti paskutinė ekskursija, kuriai 
jis vadovauja!.. 0 vadovavo jis ar tik 
ne visoms devyniolikai ekskursijų? į 
programą įsijungė, dalyvavusi visose 
ekskursijose, Milda Vaškevičienė, šiuo 
metu sulaukusi tik septyniasdešimt 
septynerius metus, ir, dėl pablogė
jusios sveikatos šį kartą ekskursijon 
neišsiruošė, o atsiuntė savo linkėjimus 
ir eilėraštį įrašytus '! juostelę.

Goulbumą pasiekėme prieš pietus. 
Čia apžiūrėjome katalikų šv. Petro ir 
Povilo, ir anglikonų Išganytojo vardo 
katedras. Nors tai kvepia "išdavimu", 
bet daugumai geriau patiko anglikonų 
bažnyčia. Tai šviesi, jauki, ir Austra
lijos 200 metų jubiliejaus proga 
valdžios vienu milijonu dolerių- "pa
gražinta" - atremontuota bažnyčia. 
Ten mus pasitiko net trys vadovės, 
norėjusios išaiškinti ekskursantams 
visas katedros paslaptis. Nors užlipo
me siaurais laiptukais į katedros 
bokštą, bet ten - gal, kad arčiau 
dangaus - i jo viršų nepatekome. 
Sakė, kad raktas netinkąs... Bet 
komentarų būta ir kitokių: pav. "jei 
duris būtų norėjęs atrakinti šv. 
Petras, bet ne jo brolis Jonas (gal 
Ztnkus?), būtų buvęs kitas reikalas." 
Bet ar čia taip svarbu tas bokšto 

viršus?.. O koks malonumas buvo lipti 
siauručiais laipteliais du šimtus pėdų 
aukštyn, o dar maloniau žemyn. Tiesa, 
kai kurios ponios aimanavo, kad kojos 
lyg tai kryptelėję, ar kažkas kito, nes 
kojų veikla gerokai sumažėjusi...

Pasimeldę visi nuskubėjome į gra
žųjį Goulburno miesto Belmorės parką 

kur užėmėme rastus laisvus suolus ir 
stalus ir susėdome tradiciniam pikni
kui. Pakvipo iš krepšių išimti sumušti
niai, kepti viščiukai, kava... O ir 
valgyti jau norėjosi, lyg per dieną 
rugius būtumėm kirtę. Taip ir "šia - 
vėm", nes laiko keliones vadovas 

negailėjo - paliko net pusantros 
valandos bendriems pietums. Paval
gius spėjome ir po krautuves pasidai
ryti.

Vėliau nuvažiavome prie "Didžiojo 
Merinoso" - atseit avino, kurio 
"viduriuose" ir aplink buvo daug 
suvenyrų krautuvių. Na ir pirkome čia 
įvairius suvenyrus, ragavome skanius 
Goulburno ledus, net ir "dietas" 
pamiršome...

Kiek paklaidžioję suradome dar 
vieną Goulburno įdomybę - "Garoori- 
gang" sodybą, statytą 1857 metais.

Prie "Didžiojo merinoso" avino. Iš 
kairės: L. Žalienė, kelionės vadovas J. 
Zinkus ir B. Vilkienė.
Nuotrauka 0. Kapočienės.
Atrodė, kad čia "sustojo" laikas, nes 
viskas čia bylojo apie senus, gerus 
laikus. Tai kambarių apstatymas, 
baldai, fotografijos, mezginiai, pa
veikslai, namų apyvokos daiktai, indai 
net plėšikų ginklai. Išlikusi su visais 
įrengimais visa mokyklos klasė, ku
rioje tuomet mokėsi apylinkės jauni
mas.

Pakeliui aplankėme keramikos - 
medžio dirbinių gamyklą - parduotu
vę, o saulei artėjant prie laidos, 
patraukėme namų link.

Bevažiuojant namo, prisiminta, kad 
tai dvidešimtoji ekskursija ir kelionės 
vadovas paminėjęs "istorinius faktus" 
trims ekskursijos dalyvėms, nepralei- 
dusioms nė vienos ekskursijos, įteikė 
po diplomą. "Loggie" statulėlėmis 
apdovanotos nuolatinės ekskursijų 
programų dalyvės, o vyriausiai ke
liauninkei įteikta rožė. Buvo ir kitų 
"nusipelniusių", bet jau tie - pagrin
diniai, buvo atžymėti kelionės vadovo, 
nors jo, nešančio didžiausią ekskursijų 
organizavimo naštą, niekas net geru 
žodžiu neprisiminė.
Ir taip po šeštos valandos vakaro, vėl 
mes buvome prie Lietuvių klubo. 
Pasitiko mus susirūpinę artimieji, kaip 
mes, vargšeliai, tokią lietingą dieną 
iškentėję? Tačiau ji buvo lietinga tik 
tiems, kurie liko namuose, mus lydėjo 
saulėtas rudeniškas oras.

B. Ž.
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KULTŪRINĖ POPIETĖ SYDNEJUJE

Sydnejuje įvyko reikšminga litera
tūros ir muzikos popietė, kurią 
suruošė Sydnejaus Apylinkės valdyba 
balandžio 30 dieną. Popietės progra
moje dalyvavo dvidešimt keturi 
asmenys. Tarpe jų - dailiojo žodžio 
menininkai - poetai Juozas Almis 
Jūragis, Aldona Veščiūnaitė, Bronius 
Žalys ir Aldona Prižgintaitė. Beveik 
visi yra kelių poezijos rinkinių 
autoriai. Vakaro metu poetai paskaitė 
po kelis eilėraščius. Rašytojos Avos 
Saudargienės, išspausdinusios nema
žai savo knygų, prozos kūrinio 
ištrauką paskaitė garsusis deklamato
rius Antanas Šarkauskas.

Didelį įspūdį žiūrovams padarė du 
jauni pianistai Justinas Ankus ir 
Antanas Šarkaukas. Justinas Ankus 
dešimtį metų mokėsi vargonuoti, šiuo 
metu yra vienas iš "Dainos" choro 
dirigentų. Popietės metu Justinas 
Ankus pianinu pagrojo kompozitoriaus 
John James "Voluntary in A Minor”.

Antanas Šarkauskas pianinu mokėsi 
groti apie šešetą metų. Popietėje 
Antanas pagrojo kompozitoriaus V. A. 
Mocarto "Fantaziją". Abu jaunuoliai 
lietuviškai kalba labai gražiai.

Antanas Šarkauskas

Popietėje pasirodę trys vokaliniai 
vienetai susilaukė išskirtinio dėmesio. 
Lietuvių liaudies dainų puoselėtojų 
grupė pasivadinusi "Sutartine", įkurta 
teatro režisieriaus ir aktoriaus a. a. 

.Pauliaus Rūtenio, tautiečiams visada 
labai patinka. Apsirengusios puošniais 
tautiniais drabužiais, su nuometais, 
jos dainuoja senoviškas dainas. Šioje 
popietėje dešimt dalyvių padainavo 
keturias dainas.

Sydnejuje pradedąs išgarsėti " Ket
vertukas" atliko keturias patriotiškas 
dainas. "Ketvertukas" susideda iš: 
Jadvygos Muščinskienės, Alfos Savic
kienės, Prano Andriukaičio ir Vlado 
Račkausko. " Ketvertukui" dainuo
jant, J. Muščinskienė pritaria gitara. 
Šioje popietėje pianino skambinimu 
prisidėjo kun. dr. A. Savickis. Pianino 
ir gitaros derinys skambėjo, kaip 
kanklių muzika. Svečiai "Ketvertu
ku" žavėjosi.

ADELAIDĖJE
Kiekvienais metais Adelaidės Apy

linkės valdyba suruošia kultūrinę 
popietę. Šiais metais balandžio 23 
dieną adelaidiškiai Lietuvių namuose 
turėjo progą skaniai papietauti valdy
bos narių žmonų paruoštais patieka
lais. Pasistiprinę visi rinkosi į salę, kad 
pamatytų ekrane kas vyksta Lietuvo
je. Valdybos vicepirmininkas V. 
Patupas pasveikino gausiai susirinku
sius ir paaiškino, kad yra gautos 
vaizdajuostės iš Vilniaus ir Kauno, 
kuriose matysime Vasario 16 minėjimą

Dvi sesutės Martina Reisgienė ir 
Vincė Antanaitienė.

Vincė Antanaitienė ir Martiną 
Reisgienė duetu padainavo dainą taip 
puikiai, kad publika ilgais ir audringais 
plojimais prašė-ją vėl pakartoti.

Marina Coxsaite popietėje paskaitė 
įspūdžius parsivežtus iš Vasario 16 - 
sios gimnazijos, kurioje ji mokėsi. Taip 
pat papasakojo apie mokyklos finansi
nę būklę, kviesdama visus dosniai 
aukoti. Marina Coxsaitė lietuviškai 
kalba taisyklingai, malonu buvo klau
sytis.

Neseniai iš Lietuvos atvykusi ir 
nuolatinai apsigyvenusi Sydnejuje Ja
dvyga Masiokienė padeklamavo V. 
Mykolaičio - Putino eilėraštį. Ji yra 
gabi deklamatorė.

Sydnejaus Aplinkės pirmininkas Al
binas Giniūnas padėkojo visiems 
popietės dalyviams ir svečiams. Po
pietė buvo užbaigta Tautos Himnu. 
Svečių į popietę susirinko gausiai. 
Įėjimas buvo nemokamas, bet valdyba 
rinko aukas dviem lapais. Viename - 
Vasario 16 - tosios gimnazijai, o 
kitame - biuleteniui "Baltic News". 
Popietės programai pasibaigus, prela
tas P. Butkus Sydnejaus Tautos Fondo 
vardu įteikė tūkstančio dolerių čekį 
A. Giniūnui, kuris rūpinasi "Baltic 
News" ekspedijavimu. Tautos Fondo 
atstovybė Niujorke yra davusi parė
dymą "Baltic News" paramai.

Sydnejaus Apylinkės valdyba savo 
dviejų metų veiklos metu pasižymė
jo ypatingu darbštumu suruošiant 
įvairius minėjimus bei kitus paruoši
mus. Šia lietratūros ir muzikos popiete 
valdyba šauniai užbaigė savo kaden
ciją. Vicepirmininkė Alfa Savickienė 
sukvietė gausų skaičių dalyvių ir 
sumaniai sustatė programos epizodus 
Žiūrovams neteko nuobodžiauti. Tuo 
pačiu vietiniams talentams buvo 
sudaryta gera proga parodyti savo 
sugebėjimus.

Popietę pravedė rašytoja Agnė 
Lukšytė - Meiliūnienė.

A. L.- M.

ir Laisvės Paminklo atidarymo iškil
mes, o jeigu užteks kantrybės, tai 
galėsime pasiklausyti Liaudies radio
fono dainų, atliekamų ansamblio 
"Armonika".

Daug esame girdėję pasakojimų 
apie įvykius Lietuvoje. Domėjomės ir 
sekėme spaudos aprašymus apie 
Lietuvos Laisvės Lygą ir Sąjūdį. 
Kiekvienas stengėmės susidaryti 
vaizdą apie jų veiklą, bet pamačius 
ekrane tūkstantinę tautiečių minią, 
išgirdus patriotines kalbas, jautiesi

tartum pats pabuvojai savųjų tarpe. | 
Pamatai, kad tai ne sapnas ir ne § 
tuščios iliuzijos, o reali tikrovė. |

Vasario 16 minėjimą ruošė Sąjūdis. § 
Matėme salės sceną papuoštą štili- § 
zuota Vytim. Vyties kairėje pusėje § 
įrašas 1918 metai, o dešinėje pusėje > 
1989 metai. Į salę rinkosi tūkstantinė 
minia. Minėjimas pradėtas Tautos 
Himnu. Beveik visi kalbėjusieji įvairių įj 
profesijų žmonės, aktyvūs Sąjūdžio § 
nariai. Ir visų kalbėjusių pagrindinė § 
tema Vasario 16 reikšmė mūsų Tautos § 
gyvenime. Nepaprastai sunkiose sąly 
gose gyvenanti Lietuva, vis dėlto, 
1918 metais sugebėjo paskelbti Lietu
vos Nepriklausomybės Aktą, kuris 
buvo svarbiausias įvykis visoje lietu
vių tautos istorijoje. Visi kalbėtojai 
nurodė faktus, kada tarp Lietuvos ir 
Rusijos buvo pasirašyta talkos sutar
tis, kad Rusija "gera" valia ir visiems 
amžiams atsisako nuo visų Rusijos 
suvereniteto teisių, kurių ji yra 
turėjusi lietuvių tautos ir jos teritori
jos atžvilgiu.

Dvidešimt dveji Nepriklausomybės 
metai, nors ir labai sunkioje atsikūri- 
mo stadijoje, pavaizduoti kaip patys | aXcl-
Svleslaasi ir kūrybingiausi lietuviu § Syentėje. atsiurbiant savo naujai 
tautos metal. Lie ums visais larkals pa ą „alklnt„vą - bomboneši- 
kovojo, nes norėjo būti laisvas r ... . . .... t „_ J * * T ? Lėktuvui besileidžiant Bagdade, peržmogus, o ne vergas. Kiekvieno y .... ,. . , . _ k ,... , . _ .k klaidą jis buvo raketa pašautas Irakokalbėtojo stipriau pasakyta fraze y. , . T . .., - . ... , .. K kariuomenes. Lakūnams pasisekė išsibuvo palaikoma spontanišku plojimu. S Daragiutais 
Jie drąsiai kalbėjo apie padarytas | 
skriaudas, melą, iškraipytus istorinius | 
faktus. Stebino jauni veidai, kuriuose 
matėsi, rimtis, susikaupimas, ryžtas.
Atrodo, kad lietuviai Tėvynėje ne < 
sensta, ir tokių žilagalvių, kaip mes K 
čia susirinkome į salę, tenai, tūkstan | T“'“?““ **“” ey—-h

tlneje minioje mažai besrmate Pagal- s dykamose net01i Saudi Arabljos. . 
vojau, koks didelis skirtumas išeivijos § #
gyvenime! Kada jie griausmingai 
uždainavo "Lietuva brangi", prie jų 
prisijungėme ir mes. Dainavome, o 
skruostais riedėjo ašaros. Nenuosta 
bu, kad esame sentimentalūs, nes ir 
mus augino Ir maitino savos žemelės | ttauilur^tapakeiuzi
U «a FU^>ln u°j.a " . . . § M. Gorbačiovo Salininkai, iki Šiol buvę

Nemažiau (spūdines buvo Laisves į irandldatals. Pasalintų B centro koml- 
pamlnklo atidarymas Kaune. Tukstan- k tetp

į Muro "“tai Andriejus Gromyko Ir 
p Gaidar Alijev, buvęs ministras pirmi-
< ninkas Nikolaj Tichonov ir maršalas 
| Sergiej Sokolov.

§ 
§

§

paminklą, prie kurio netoliese stovėjo 
neaukšto ūgio žmogus. Tai buvo mūsų 
kardinolas Vincentas Sladkevičius. Jo 
maloni išvaizda, švelnus, bet ryžtin
gas balsas ir tėviškai pasakyta kalba 
teikė ramybę, viltį, pasitikėjimą 
ateitimi. Buvęs savanoris, architektas 
Žemkalnis - Landsbergis atidengė 
paminklą, o minios lūpomis plaukė 
žodis ■ Lietuva, Lietuva! Tautos 
Himną su tokiu pačiu užsidegimu 
giedojome ir mes. Nors rodomi vaizdai 
užėmė virš poros valandų, bet publika 
skiratytis net negalvojo. Visi laukė 
pamatyti ir išgirsti dar daugiau. Ir 
niekas nenusivylė. Liaudies radiofo 
no dainininkai, deklamatoriai ir akto
riai buvo tikrai verti juos pamatyti ir 
Išgirsti. Su Jumoristiniu priedu, aukš
taitiška tarme, buvo išjuoktas komu
nistinės sistemos chaosas ir biurokra
tija. Anksčiau už tokią kritiką mūsų 
tautiečiams būtų tekusi sunki tremtis 
į Sibirą, ar net mirtis.

Linkime visiems, visiems Lietuvoje 
ir išeivijoje dirbantiems Tautos laisvi
nimo darbą, tvirtai ir vieningai 
laikytis, kol Lietuva išsikovos pilną 
laisvę. Ačiū Adelaidės Apylinkės 
valdybai už suteiktą progą pabūti nors 
mintimis, keturias valandas, tarp 
savųjų, Lietuvoje.

Elena Dainienė

§

§

§

į

Besidžiaugdami dėl trispalvės 
vėliavos iškėlimo (Vilniuje) 
vieni kitiems kotais galvas 
skaldome.

Dr. V. Bieliauskas

TRUMPAI
IŠ VISUR

Neatsigavusi po širdies operacijos, 
balandžio 27 dieną mirė garsi Ameri
kos kino ir televizijos aktorė Lucille 
Bali.

Bangladešo valstybę stichinės gam
tos nelaimės ištinka viena po kitos. 
Apie du mėnesius užtrukusi sausra 
sukėlė bado grėsmę šalyje. Gyventojai 
susirinkę mečetėse maldavo lietaus ir 
susilaukė ciklono, kuriam praūžus 
žuvo apie tūkstantis žmonių, keli 

| šimtai tūkstančių liko be pastogės.
§ *

Sovietų Sąjunga bando atnaujinti 
diplomatinius santykius su Papua 
Naująja Gvinėja ambasadų lygyje. 
Panaikinus draudimą, kuris buvo 
įvestas po sovietų karinės invazijos 
Afganistane, sovietų laivams jau 
leista lankytis Papua Naujosios Gvi-

§ nė jos uostuose.
§ *
§ Irako vyriausybė pakvietė Egiptą 

jos šventėje, atsiunčiant savo naujai

Irakas pradėjo masinį kurdų iškel- 
§ dinimą iš Irano pasienio. Kurdai 
§ protestuoja prieš tokius prievartos 
§ veiksmus, kadangi jie iškeldinami iš 

> savo jau nuo senų senovės gyvenamų

M. Gorbačiovui pasisekė pravesti 
sovietų komunistų partijos centro 
komiteto narių valymą. Iš komiteto 
atleisti 74 nariai ir 26 kandidatai. Visi 

§ atleistieji daugumoje iškilę Brežnevo 
§ laikais. ( tikruosius narius pakelti 24 
§ M. Gorbačiovo šalininkai, iki šiol buvę

§ Prancūzija ištrėmė Pietų Afrikos 
§ diplomatą Daniel Storm, kuris Pary - 
§ žiųje buvo sugautas beperkant iš 
§ Ulsterio airių protestantų karinės 
| organizacijos ŪDA narių vogtas britų 

raketinio ginklo "Blowpipe" dalis.

Po pasienio konflikto tarp Maurita
nijos ir Senegalo valstybių Vakarų 
Afrikoje, minia nužudė lr sužeidė 
daug senegaliečių gyvenančių Mau- 

§ ritant Jos sostinėje Nuakšot. Atsire- 
§ vanšuodamos jaunų senagaliečių mi- 
§ nios įvykdė maurų žudynes Senegalo 
§ sostinėje Dakare.

§

§

Sovietų Sąjungos energetikos ir 
elektrifikacijos ministras Anatoly 
Majorets išleido potvarkį .draudžiantį 
spaudai pranešinėti apie nelaimingus 
atsitikimus bei gedimus sovietų jėgai
nėse ar jos būtų branduolinio tipo, ar 

§ kitų rūšių. Po šio potvarkio sovietų 
§ spauda neišdrįso paminėti černobilio 
§ katastrofos sukakties. Tik vienintelis 
§ laikraštis "Izvestijos" paskelbė apie šį 
? potvarkį, jį kritikuodamas, kaip nesi- 
? derinantį su "glasnost" dvasia.
§ 
§ Maskvos teisinės instancijos, už 
| dalyvavimą protesto demonstracijoje 
§ minint mirtis Gruzijoje, nuteisė kalėti 
§ dvidešimt penkis žmones. Kalėjimo 
§ bausmės neilgos - nuo 5 iki 15 dienų.
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SPORTAS
ĮKURTA LIETUVOS FUTBOLO 

SĄJUNGA

NEWCASTLE
DISKUSIJŲ KlLUBE

Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje 
vykstantis pertvarkos procesas neap
lenkia ir sporto. Ieškoma tolesnių 
sporto šakų vystymo bei jų veiklos 
struktūros tobulinimo formų. Nelieka 
nuošaly ir futbolininkai. Į steigiamąją 
Lietuvos futbolo sąjungos konferenci
ją Vilniuje susirinko delegatai, atsto
vaujantys respublikos miestams, rajo
nams, meistrų komandoms, trenerių ir 
teisėjų korpusams.

Daugelį metų Lietuvos futbolui 
vadovavęs visuomeninis organas - šios 
sporto šakos federacija ir jos prezi
diumas - be abejo, nemažai nuveikė, 
tačiau jam trūko aktyvumo, profesio
nalumo, o svarbiausia savarankiš
kumo, sprendžiant svarbiausius klau
simus.

Lietuvos futbolo sąjungos įstatuose 
sakoma, jog šis naujai kuriamas 
organas - savarankiška visuomeninė 
profesionali - masinė organizacija, 
turinti juridinio asmens statusą, savo 
veiklą sutarčių pagrindu lygiateisiško 
bendradarbiavimo principais grin
džianti su visomis organizacijomis, 
suinteresuotomis tolimesniu futbolo 
plėtojimu Lietuvoje. Kitaip tariant ,

JIE Z AI DĖ
llll llllllllllll lllllllllllllllll Illi III I lininiu

LIETUV OS
Šiuo metu Australijoje gyvena trys buvę futbolininkai, kurie Lietuvos 
nepriklausomybės laikais žaidė Lietuvos futbolo rinktinėje reprezentuoda
mi savo kraštą tarptautinėse varžybose.

SPORTO KLUBAS 
" V ARPAS”

Melbourne sportininkai per atei
nančius porą metų ruošiasi plačiai 
veiklai. Prieš akis jie turi Pabaltiečių 
žaidynes, sporto šventę Hobarte, 
sporto šventę Melbourne per sekan
čias Lietuvių Dienas ir 1991 Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes.

Naujai išrinktai valdybai, kurios 
sudėtyje Rimas Mickus (pirmininkas), 
Petras Aras, Karlo Brovedani, Dovy
das Sakalauskas, S. Vaitkus, teks daug 
ir rimtai padirbėti, prieš akis turint 
tiek daug ir tokių svarbių sportinių 
renginių.

Buvęs "Varpo" pirmininkas V. 
Šalkūnas padėkojo visiems , kurie 
visokeriopai padėjo ir parėmė spor
tininkus per praėjusius metus.

"Mūsų Pastogė" Nr.18 1989.5.8 pus

Lietuvos futbolo sąjunga užsimojusi iš 
Lietuvos valstybinio kūno kultūros ir 
sporto komiteto, "Žalgirio" draugijos 
ir kitų respublikos organizacijų per
imti visas jų ligi šiol vykdytas futbolo 
valdymo ir plėtojimo funkcijas.

Naujasis Lietuvos futbolo valdymo 
organas, be abejo, eksperimentinis, 
įdėjų, minčių pagerinti Lietuvos 
futbolo būklę išgirdome daug. Steigia
mosios konferencijos delegatai jas 
atvirai siejo su kuriama organizacija. 
Norint įgyvendinti daug plačių užmo
jų, ne mažiau svarbus ir ekonominis 
Sąjungos aspektas. Todėl greta spor
tinės veiklos, kuriai komisijų sudėtyse 
vadovaus kompetentingi Lietuvos 
futbolo specialistai, Sąjunga numato 
ir ribotą ūkinę veiklą, pasitelkdama 
sponsorius. Tokiai Lietuvos futbolo 
sąjungos struktūrai ir jos būsim ąjai 
veiklai konferencijos delegatai prita
rė vieningai. Tai parodė ir balsavimas. 
Už naująjį Lietuvos futbolo valdymo 
organą pasisakyta vienbalsiai. Tad 
Lietuvos futbolo Sąjungos įkūrimo 
data - 1989 metų kovo 25-oji.

"Sporto" inf.

RI N KTI NĖJĘ

Pirmasis šiais metais Newcastle 
Diskusijų klubo susirinkimas įvyko 
Zinos ir Henri Zakarauskų namuose. 
Vanda Česnaitienė pirmai savo pa
skaitai pasirinko abstrakčią temą 
"Meilė visuose aspektuose".

Sklandžia kalba ir aiškiai išdėstyto
mis mintimis paskaita nagrinėjo meilės 
jausmo sąvoką ir skirtingas meilės 
formas žmonių santykiuose; tarp 
moters ir vyro, tėvų ir vaikų, meilę 
artimui ar brolišką meilę, savimeilę, 
skirtingo pobūdžio asmens meilę 
abstrakčiam objektui: Dievui, tėvy
nei.

Jau kuris laikas į viešumą išėjusi ir 
legalizuota homoseksualinė meilė bu
vo tik paminėta, kaip dar viena meilės 
kategorija. Paskaitininke prisipažino 
jos nesuprantanti ir todėl apie ją 
neturinti opinijos (ši tema buvo kiek 
diskutuota sekusiose diskusijose, ir ne 
pirmą kartą).

Visos skirtingos meilės formos buvo 
išsamiai apibūdintos, naudojantis psi
choanalitiko Erich Fromm argumen
tais iš jo veikalo "The Art of Loving" 
ir darant asmeniškas išvadas.

Plačiausiai, žinoma, buvo kalbėta 
apie vyro ir moters meilės santykius. 
Pacituosiu nors porą paskaitoje pada
rytų prielaidų: "Asmuo daugiau 
pastangų deda tam, kad būtų myli
mas, negu mylintis" ir "Meilė yra 
menas ir todėl ji turėtų būti 
studijuojama, kaip kitos meno šakos: 
pirma jos teorija ir tik tada - 
praktiškas pritaikymas".

Paskaita pabrėžė, kad meilės jaus
mo išraiškos ir vertė, meilės objekto 
vertė ir rolė pareina ir nuo vyraujan
čių socialinių ir moralinių vertybių 
bei principų. Kintant jiems kinta ir 
pažiūros į meilę, vedybas, partnerių 
roles tuose santykiuose, kaip pav. 
Viktorijos laikais moters ir vyro 
santykiuose dažnai pasireikšdavo nei
giamos tendencijos į dominavimą, 
moters traktavimą kaip vertingą ar 
bevertę nuosavybę; šiandien jie yra 
pagrįsti kaskart didėjančia lygybe ir 
tolerancija.

Didžiausią perversmą šiame šimt
metyje Vakarų pasaulio galvosenoje 
padarė psichoanalizės pradininko dr. 
Sigmund Freud (1856 - 1939) išvestos 
radikalios teorijos apie žmogaus vidinį 
pasaulį; jos padarė didžiulę įtaką ne 
tik medicinoje, moksle, bet ir visose 
meno šakose. Pagrindinė S. Freud 
teorija buvo apie tai, kad seksualinis 
instinktas, kuris yra (cituoju iš 
paskaitos) "chemiškai kūne pagamin
ta įtampa" (taigi nesąmoningas im
pulsas), valdo ir nulemia visus 
žmogaus gyvenimo reiškinius. Paskai
toje buvo padaryta išvada, kad S. 
Freudo sąmprotavimai paneigia mei

Skaitytojai pasisako
Mielieji,

Siunčiu čia trisdešimt angliškų 
svarų ir prašau pratęsti "Mūsų 
Pastogė" prenumeratą 1989 metams.

Dėkingas Jums, kad siuntinėjote 
man laikraštį iki šiol ir atsiprašau už 
tokį didelį pavėlavimą. Neapkaltinki
te labai manęs, nes daugiau kaltos 
aplinkybės. Dar gruodžio mėnesį 
turėjau akies operaciją, kuri mažai 
tepadėjo. Maniau, kad jau nebeteks iš 
viso laikraščius beskaityti. Tik po 
keletos taisymų ir pertaisymų galėsiu 
dabar, nors ir su sunkumais, skaityti.

"Mūsų Pastogė" - puikus laikraštis. 
Jame randu vėliausias žinias iš 
Lietuvos, daug informacijos iš lietu
vių kultūrinio gyvenimo ir, ypatingai 
jaučiu šiltą, širdį kutenančią laikraš

lės jausmo ir moters svarbą lytiniuose 
santykiuose. Dauguma Freudo teorijų 
vėliau buvo atmestos ar modifikuotos.

Kalbant apie tėvų ir vaikų santy
kius, buvo argumentuota, kad motinos 
ir vaiko, tėvo ir vaiko tarpusavio 
santykiai yra skirtingo pobūdžio. 
Pirmieji, iš vaiko pusės, kurį laiką 
dominuoja tik primityvūs pojūčiai ir 
norų patenkinimas, bet ir vėliau, 
santykiuose atsiradus abipusei meilei, 
motinos ir vaiko santykiai lieka 
nesudėtingi, daugiau fizinio pobūdžio. 
"Tėvo meilė (cituoju iš paskaitos) jau 
reprezentuoja minčių, idėjų ir dis
ciplinos pasaulį." Tėvų jausmai yra 
pastovūs, vaiko - kinta jam augant ir 
bręstant.

Vandos Česnaitienės nuomone, 
fundamentaliausia yra broliška meilė. 
Pagrįsta lygybės principu, skatinama 
atsakomybės, pagalbos ir pagarbos 
kitam motyvais broliška meilė labiau
siai priartėja prie idealios meilės.

Lieka paminėti keletą prielaidų ir 
teigimų iš paskaitos dalies apie Dievo 
meilę ir meilę Dievui. Pradėta 
prielaida, kad, žiūrint iš psichologinio 
taško, asmens noras per tikėjimą 
priartėti prie Dievo, esmėje nesiskiria 
nuo noro prisijungti prie kito asmens - 
abu skatinami meilės jausmo. Mylėda
mi Dievą - mes tikime į Dievą. 
Dauguma pasaulio religijų (Krikščio
nių ir Rytų religijos) turi bendrą 
pagrindą: tikėjimą į vieną visagalį 
Dievą. Surasti pėdsakai ir kitų bendrų 
savybių. Skirtumas gal labiausiai 
išryškėja žmogaus santykyje su Dievu; 
krikščionys savo tikėjimu ir meile 
Dievui bei atatinkamu elgesiu siekia ir 
tikisi atpildo - Dievo palaimos ir 
pagalbos. Rytų religijose tikėjimas į 
Dievą susijęs su intensyviu noru ir 
siekimu pažinti ir suprasti save.

Paskaita sukėlė daug minčių ir 
karštas diskusijas, kurios, kaip pa
prastai, perėjo ir į kitas giminingas 
temas bei klausimus, kaip kontraver- 
sinį lytinį auklėjimą mokyklose ir kt. 
Vienas narys paprašė duoti platoniš
kos meilės definiciją. Buvo užkliūta ir 
už "meilės iš pirmo žvilgsnio" - vieni 
tvirtino, kad tokio dalyko nėra, kiti, 
prisiminę jaunystės dienas, kad, be 
abejo, yra!

Po diskusijų, be didesnio delsimo, 
buvo perrinkta senoji klubo valdyba 
dar vieneriems metams: St. Žukas - 
pirmininkas, Vanda Česnaitienė - 
sekretorė, Viktorija Kristensen - 
susirinkimų korespondentė.

Sekantis susirinkimas įvyks gegužės 
mėnesio 28 dieną. Paskaitą skaitys V. 
Kristensen. Susirinkimas vyks pas 
Juozą ir Vandą Česnaičius.

V. Kristensen
Diskusijų klubo sekretorė

čio dvasią.
Paskutiniuose numeriuose įdomus L. 

Jacinevičiaus ir A. Brazausko pokal
bis; buvusių Lietuvos pinigų pavaiz
davimas ir žurnalistės ivonne Preston 
lankymasis Lietuvoje.

Puiku! Aš skaitau ir stebiuosi, kaip 
Jūs pajėgiate dar tokio lygio laikraštį 
leisti.

Sėkmės ir ištvermės jums visiems.
Kazimieras Vilkonis 
Sheffield, England.

Gerbiamam Redaktoriui ir bendra
darbiams,

su dideliu malonumu skaitau "Mūsų 
Pastogę".

Siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus!
Salomėja Zablockienė, Perthas
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AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

100 dolerių - Jonas Sakalauskas 
(700)N.S.W. - A. A. E. Pališkienės 
atminimui.

50 dolerių - Salomėja Zablockienė 
- A. A. Vinco Kazoko Šviesiam 
atminimui, jo neužmirštamų vedamų
jų gerbėja.

Po 25 dolerius - A. P. Šurna (75) ir

D. M. Baltutienė (180) - abu nauji 
nariai iš Vic.

Po 20 dolerių - A. A. Teklei 
Klupšienei Melbourne mirus, jos 
atminimui Socialinės Globos Moterų 
Draugija (620), G. Gasiūnienė, M. ir J. 
Antanaičiai (225).

' 10 dolerių - E. Šeikienė (85).
Sveikiname naujus narius ir dėkoja

me už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

AUKOS
BALTIC NEWS

L. ir B. Stašioniai - 15 dolerių, M. 
Statkus - 5 doleriai, vietoje gėlių A. 
A. Broniaus Groso pagerbimui Leve- 
rių šeima - 20 dolerių.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas 

"BalticUNews" atstovas N.S.W.

DVEJŲ METŲMIRTIES SUKAKTIS

MIKAS MALAITIS

Raudonajam marui artėjant prie 
Lietuvos, Mikas Mataitis su žmona 
Brone Morkūnaite - Maiaitiene pasi
traukė į Austrijos sostinę Vieną. 
Vėliau, karui pasibaigus, persikėlė į 
Bavariją, 1949 metais emigravo Aus
tralijon.

Praėjo dveji metai nuo a. a. Miko 
Malaičio mirties.

Mikas Mataitis gimė 1922 metais 
kovo 22 dieną, Kaune. Iš profesijos 
buvo spaustuvininkas. Tėvynei pašau
kus, (stojo ( Vietinę Rinktinę.

A. A.
JONUI PETRUKfiNUI

mirus, jo žmonai, dukterims, žentams, anūkams ir artimiesiems 
reiškiame užuojautą.

Klimaičlų ir Repševičių šeimos

Australijoje apsigyveno Sydnejųje, čia ir gyveno visą laiką. Buvo 
vienas iš lietuviškos spaustuvės (kūrėjų. Jam vadovaujant, buvo 
atspausdintas pirmasis "Mūsų Pastogės" numeris lietuviškoje 
spaustuvėje.

1987 metų gegužės 12 dieną Mikas Mataitis mirė. Palaidotas 
lietuvių kapinėse Sydnejųje.

Liticlinti žmona D. Malaitienė

VIETOJE GELIŲ 
pagerbdama 

A. A.
ANUTĘ BIŽIENĘ

30 dolerių aukoju "Mūsų Pastogei"

Salomėja Zablockienė

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

VIETOJE GĖLIŲ 
pagerbdama 
A. A.

EUGENIJŲ VYŠNIAUSKĄ
10 dolerių aukoju "Mūsų Pastogei" 

Salomėja Zablockienė

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei (vairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia (rašyti 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

Australijos Dėtuvių Fondo Valdyba

DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS

A. A. 
JONUI PETRUKENUI

.mirus, liūdinčiai žmonai Eleonorai ir visai šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

ALB Pertho Apylinkės valdyba

Australijos Lietuvių Fondo valdyba skatina ir ragina visus tapti 
aktyviais fondo nariais, užpildydami žemiau patiektą (stojimo blanką. 
Įstojimo VIENKARTINIS mokestis $ 25.- asmeniui. Organizacijoms $ 
100.- Norėtumėme visus patikslinti, kad rėmėjai, kurie jau aukojo 
daugiau kaip $ 25.- (tas pats atitinka organizacijoms) užpildydami 
blanką, (stojamojo mokesčio mokėti NETURI.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO VALDYBA

A. A.
JONUI RETRUKENUI

mirus, giliai užjaučiame žmoną Eleonorą, dukras Dalią, Laimą ir visus 
artimuosius.

E. ir J. Jaudegiai
G. Vyšniauskienė

V. Volodka

Pavardė ir vardas:

Adresas:

Australijos Lietuvių Fondo Valdybai, 

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051.

f LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS f

Funerals of Distinction
Tel 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Prašau mane priimti Australijos Lietuvių Fondo nariu. Sutinku 

vykdyti visas nario prievoles, aptartas Fondo memorandume ir 

nuostatuose. Kartu pridedu... ...... .... dolerių nario mokesčiui.

Data Parašas

Lietuvių Ko-operatinė Kredito Draugija

I TALKA moka 15%
už terminuotus indėlius virš $20.000 ir 14% už mažesnes sumas.

Talkos įstaigos veikia 
Lietuviu namuose:- 4

Adelaide 
fflelboume 

Sydneg
t.
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CAMEIEIRIRCJIIE
Motinos dienos minėjimas Canber- 

roje įvyks gegužės 14 dieną (sekma
dienį), 1 vai. po pietų Lietuvių klube.

Programą ir pietus ruošia Baltijos 
Tunto skautai.

Kviečiame visus dalyvauti. Pietų 
kaina 5 doleriai, Motinoms veltui.

IPIEIRTIHIE
Sekmadienį, balandžio 16 dieną 

Perthe įvyko Apylinkės vaidybos 
rinkimai. Susirinkimas praėjo sklan
džiai, jame dalyvavo gana daug 
tautiečių.

Susirinkime išrinkta Apylinkės val
dyba ir Kontrolės komisija. į naują 
valdybą išrinkti šie kandidatai: Dalė 
Francienė, Vytas Francis, Julius 
Čyžas ir Stefa Žilinskienė, į Kontro
lės komisiją įeina Jonas Petrukėnas, 
Albinas Kaminickas ir Balys Steckis. 
Staiga mirus Jonui Petrukėnui, Kon
trolės komisijoje pasilieka likę du 
išrinkti kandidatai. Visi kandidatai 
išrinkti buvo viebalsiai.

*
Gegužės 14 dieną iš Pertho į 

Lietuvą išvyksta net keturi asmenys - 
S. Zablockienė, M. Lingienė, A. 
Dzumconas ir viešnia iš Lietuvos K. 
Valaitienė.

MELEOURNIE
Pranešame, kad gegužės mėnesio 14 

dieną Melbourne Lietuvių namuose 
įvyks Socialinės Globos Draugijos 
ruošiama vieša kanklių ir skudučių 
popietė. Pradžia 2.30 vai.

Programoje A. Karazijienė: "Liau
dies instrumentų istorinė apžvalga"; 
St. Eimutis: "Kanklių gaminimo 
demonstravimas, kanklių rūšys, groji
mo būdai"; A. Gabas: "Skudučiai"; 
kanklininkų grupė.

Po programos - kavutė. įėjimas 
laisvas. Kviečiame apsilankyti.

Socialinės Globos Draugija

BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS

Balandžio 9 dieną metiniame sus
tinkime Apylinkės valdyba buvo 
įpareigota sušaukti specialų Apylin
kės narių susirinkimą, naujai valdybai 
išrinkti už dviejų mėnesių. Šis svarbus 
susirinkimas įvyks birželio mėnesio 4 
dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių namuose. Prašome įsidėmėti 
ankstyvesnę valandą. Susirinkimas 
turėtų ilgai neužsitęsti. Po to vyks 
skautų tėvų pasitarimas. Visi apy
linkės lietuviai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime.

Melbourno Apylinkės valdyba 

SyDNEJiUJIlE 
Gegužės 14 dieną Sekminės - Šv. 

Dvasios Atsiuntimo didelė bažnytinė 
šventė. Tą dieną ir Motinos diena! 
Šios dienos šv. Mišios bus aukojamos 
už gyvas ir mirusias motinas - 
ypatingai už tas, kurių intencija bus 
išreikšta ir auka.

PASKAITA
Gegužės mėnesio 21 dieną (sekma- 

dienį), 2 vai. po pietų Lietuvių klube 
Bankstowne Sydnejaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos Draugija 
kviečia tautiečius apsilankyti ir 
paklausyti įdomios paskaitos tema: 
"Galimybės Lietuvai įsijungti į Vakarų 
pasaulio sistemą", kurią paruošė ir 
skaitys A. Reisgys.

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
Informuojame visuomenę, kad Trė

mimų į Sibirą minėjimą organizuoja 
Tautos Fondo atstovybė. Minėjimas 
įvyks birželio mėnesio 11 dieną, 
sekmadienį, pradedant pamaldomis 
11.30 vai. ryto. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti organizuotai su 
vėliavomis. Po pamaldų, 2.30 vai. po 
pietų Lietuvių klubo patalpose vyks 
minėjimas.

Paskaitą skaitys ekonomistas Vy
tautas Patašius, prelatas P. Butkus 
atliks invokaciją, po to bus meninė 
programa.

Programoje su savo kūryba dalyvaus 
poetas Juozas Almis Jūragis, Aušra

SYDNEJAUS LIETUVIŲ J 
... NAMUOSE^WM iŠ

; 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414 ::

SMORGASBORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p.

;; ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai, p.p. :

Klubo darbo valandos:

Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30y.v.
Antradieniais klubasuždaiytas^' 
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 V. V.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. - iv. nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 

Ketvirtadieniais, penktadieniais Ir šeštadieniais 

nuo 6 Iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS PARENGIMUS LIETUVIU NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIU KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI RŪPESČIU. KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

' ►♦*•♦*♦♦•♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦***♦♦♦*#♦#♦****#♦*♦<#**#***♦***#<****♦*♦****♦****************•

Juškienė, viešnia iš Lietuvos,dainininkė 
Eglė Černevičienė ir choras "Daina".____________ u o Kelionės pradžia birželio mėnesio

Šią dieną kviečiame susikaupimui, 26 dieną, kelionės kaina 4.590 dolerių., 
kuriame ir Lietuvoje Sibiro aukos bus & DABAR PATS LAIKAS rūpintis 
atatinkamai prisimintos.

A. K rami liūs
Tautos Fondo atstovybės vardu

Naudokitės mūsų paslaugomis ke
lionėse į LIETUVĄ. DABAR DAR 
LIKO KELIOS VIETOS.

dokumentų ruošimu vykstantiems ir 
§ kviečiantiems. Vykstantiems prane

šame - Kaunas atidarytas užsienio 
turistams.

Iš Lietuvos galite kviesti draugus ir 
gimines.

JEIGU DOMITĖS mašinos pirkimu 
giminėms Lietuvoje, taip pat galite 
kreiptis į mus.

Dėl visų reikalingų dokumentų ir 
informacijos kreipkitės telefonu (02) 
2621144 arba į St. Jūraitį telefonu 
(02) 515658.

SYDNEY: 75 King Street, 3rd Floor.

Tel: 262 1144

Sydnejaus Tautinių Šokių grupė "Sūkurys" kviečia visus Sydnejaus 
lietuvius į tarptautinį

KONCERTĄ I
Sydnejaus Operos rūmuose. Koncertas įvyks birželio 10 dieną, 7.30 S 
vai. vakaro. ‘

Papigintus bilietus galima užsisakyti pas Bettiną Migutę telefonu 
6306830 iki gegužės 14 dienos. Bilietų kaina - 12 dolerių suaugusiems, 
vaikams ir pensininkams - 9 doleriai.

į j Ši kelionė truks 22 dienas, iš kurių Melbourne 6709454, Adelaidėje 
j; Vilniuje - 5 naktys, Kaune - 4 naktys, 2237544, Brisbanėje 2299716, perthe 
11 likusios Varšuvoje ir Berlyne. 2934022.

Melbourno " Dainos Sambūris" kviečia visus atšvęsti mūsų 40 metų veikios 
sukaktuves apsilankant į

Socialinės Globos Draugija

įėjimas laisvas. Kviečiame apsilankyti irPradžia 2.30 vai. 
pasiklausyti.

1989 gegužės 14 dieną Melbourno Lietuvių namuose 

KANKLĖS,, SKUDUČIAI 
Istorija — gfamyk>a — muzika.

JUBILIEJIN l

BALIŲ
kuris įvyks š.m. gegužės mėn. 20 dieną (šeštadienį) .7 vai. vakaro Melbourno 
Lietuvių klubo namuose.

išgirsite negirdėtų dainų, bus loterija, šokiams gros orkestras, jūsų lauks 
karšta vakarienė.

Stalus prašome užsisakyti iki gegužės 17 dienos pas Raimondą Dagį 
telefonu 3662903 arba pas Vincą Lazauską telefonu 292726.

įėjimas 15 dolerių asmeniui. Apranga vakarinė.

Dainos Sambūrio" valdyba
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