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AMNESTY INTERNATIONAL
Gruodžio 4 -10 d.d.

į Iš visų gražiausia...

Amnesty International buvo 
įkurta 1961 m., kurios uždavinys rū
pintis individų, kurie kalinami sąži
nės, religiniais ar kitokiais be krimi
nalinio nusikaltimo motyvais.

"Amnesty International" sąjūdis 
pasidarė pasaulinės apimties orga
nizacija, kurios rūpestis išlaisvinti 
aukščiau minėtos rūšies kalinius ir 
priminti atitinkamų kraštų vyriau
sybėms, kad pažeidžiamos pagrindi
nės žmogaus teisės.

Vilniaus 
Universiteto 

sukaktis
1979 m. Vilniaus universitetas 

švenčia 400 metų jubiliejų. Tai mūsų 
tautos istorijai ypatingai svarbus 
įvykis. Universitetas gyvas ir šian
dien, todėl šis jubiliejus labai pras
mingas ir dabarčiai, ir ateičiai. 
Mokslo ir technologijos civilizacijos 

universitetai ir mokslų akademijos 
yra virtę gyvenimui vadovaujančio
mis institucijomis. Jų labaratorijose 
kyla išradimai bei naujų galimybių 
atidengimai, iš jų katedrų ir leidinių* 
sklinda naujos pasaulėžvalginės 
idėjos, formuojančios žmonių galvo
seną, politines, ekonomines ir socio
logines pažiūras. Pasaulio pirmau
jantieji universitetai moko žmogų 
kritiškai ar empiriškai bei metodiš
kai galvoti, spręsti - atskirti pelus 
nuo grūdų; kuria teorijas, pagrįstas 
patyrimu, pažinimu. Neatmeta įsiti
kinimų, bet ir neguldo už juos gal
vos, kol nėra savęs pateisinę. Ideo
logijas gi priima kaip atramos bazes, 
formuojančias gyvenamam laikui 
elgsenos normas, apskritai moralę.

Tiesa ir tai, kad rusiškosios ko
munistinės intelektualinės ir politi
nės diktatūros rėmuose universitę- 
tai neturi tos minties ar tyrimų lais
vės, kurią sutinkame didžioje dalyje 
liberalinių demokratijų kraštuose. 
Bet tas mus dar labiau paskatina 
domėtis viskuo, kas vyksta šių dienų 
mūsų tautos senojoj alma mater - 
motinoj maitintojoj, kurią lauktu- 
mėm maitinant tautos prieauglį 
geru maistu, tetarnaujant tik tiesai. 
Jei taip nėra, tai turėtų būti.

UNIVERSITETO PRAEITIES 
ETAPAI

Vilniaus vyskupo kviečiami atvy
ko jėzuitai ir 1570 m. mūsų kuni
gaikščių sostinėje įsteigė kolegiją. 
Po devynerių metų, 1959 m. balan
džio 1 d., Lenkijos karaliaus irLietu- 
vos didžiojo kunigaikščio Stepono 
Batoro (vengrų kilmės) raštu kole
gijai buvo suteiktas universiteto 
vardas - "Academia et Universitas 
Vilnensis”. Dėstomoji kalba kaip ir 
visuose to meto universitetuose bu
vo lotynų. Mat ji tais laikais buvo 
mokslo kalba ir apskritai tarptauti
nio bendravimo. Steponas Batoras 
nemokėjo nei lenkiškai nei lietuviš-
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Amnesty International organiza
cija per pastaruosius kelerius metus 
surinko dokumentų apie jų kraštuo
se pažeidžiamas Žmogaus Teises. 
Daugelis atitinkamuose kraštuose 
suimtųjų kaltinami veikla prieš 
valstybę, kiti kitokiais, dažniausiai 
kriminaliniais nusikaltimais, bet iš
tirta, kad suimtųjų pagrindinis nu
sikaltimas buvęs nesuderinta jų 
nuomonė su oficialia atitinkamo 
krašto vyriausybės nuomone.

Per pastaruosius kelerius metus 
Amnesty International surinko do
kumentų apie žmogaus teisių pažei
dimą iš 110 kraštų, kur kalinama 
žmonės dėl sąžinės laisvės. Daugelis 
tokių kalinių pasauliui nežinomi, nes 
uždaryti be teismo arba nuteisti už 
uždarų durų. Apie tokius pasmerk
tuosius niekas nekalba ir niekas apie 
juos nežino. Iš kraštų, kur įžeidžia
mos žmogaus teisės ir jų piliečiai dėl 
žmogaus teisių persekiojami ir kali
nami, Amnesty International pažy
mi: Rodesija, El Salvador, Vietnam, 
Romanija, Morocco, Uganda, 
Yemen, Syria, U.S.S.R., Indonesia,

w

Z i n i os
Pereitą mėnesį Kalifornijoje 

(USA) mirė sulaukęs 83 metų buvęs 
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje 
Dr. Petras Mačiulis, pasižymėjęs 
kaip geras publicistas ir eilės knygų 
į lietuvių kalbą vertėjas.

* * *

Natūralu, kad lenkai neužmiršta 
Katyno, kur buvo išžudyti ir masiš
kai palaidota 10.000 lenkų karinin
kų, kurie prasidėjus vokiečių -rusų 
karui pateko į sovietų nelaisvę ir 
buvo likviduoti. Vokiečiams atiden
gus masinius kapus buvo sudaryta 
tarptautinė komisija, kuri pripažino, 
kad tai sovietų darbas. Tačiau so
vietams esant karo sąjungininkais 
drauge su Anglija ir Amerika šitai 
buvo viešumoje nutylėta ir iki šian
die šios tylos laikomasi. Nežiūrint 
to, lenkai kiekviena proga Katyno 
žudynes bando iškelti ir pralaužti 
tylos sieną. Neseniai pačioje Lenki
joje disidentas rašytojas lenkų poe
tas Andrėj Braun Lenkijos rašytojų 
suvažiavime priminė Katyno masi
nes žudynes iškeldamas, kieno tai 
buvo darbas. Deja, užsienio spaudo
je šitas faktas buvo nutylėtas, ypač 
Amerikoje, dėl ko vienas amerikie
čių žurnalistas net drįso viešai 
spaudoje pareikšti: "Negi jau atėjęs 
metas, kad sovietinė cenzūra galioja 
ir amerikinei spaudai?”

Anglija pasiryžusi parduoti Kini
jai ginklų, ypač karinių lėktuvų, ku
rie gali be įsibėgėjimo pakilti ir nu
sileisti. Apie tai patyręs Sov. S-gos 
prezidentas Brežnevas laišku per
spėjo Anglijos min. pirmininką, kad 
nuo tokios prekybos susilaikytų, ta
čiau britai pasipiktinę, kad į jų rei
kalus kišasi pašalinė galybė ir no
rinti diktuoti. Vis dėl to britai pasi
ryžę Kinijai ginklų parduoti.

Aurora Andruškienė-Dirkytė Etninių grupių grožio karalienė

CANBERRA

Spalio 28-tos vakare A.N.U. 
Union parengimų salėje Canberroje 
įvyko Etninių Bendruomenių Komi
teto ruoštas balius. Šio parengimo 
tikslas buvo išvystyti glaudesnius 
ryšius socialiniame bendradarbiavi
me ir išrinkti Etninę Karalienę iš 
paskirų tautinių grupių Canberroje.

Baliuje lietuvius atstovavo tik ke
letas porų, bet su pasididžiavimu ir 
viltimi, nes savo tarpe turėta graži 
ponia tautiniuse rūbuose - Aurora 
Andriuškienė, oficialiai išrinkta iš 
liet, bendruomenės tarpo'dalyvauti 
šiame konteste.

Atėjo sprendimo valanda, gra
žuolės iš 13-kos tautybių išeina pasi
rodymui baliaus publikai ir teisė-

Europos Ekonominė Bendruome
nė turi apie pusę milijono tonų 
sviesto ir neturi kur jo išleisti. Sov. 
Rusija nori pirkti 20.000 tonų už pu
sę kainos, kokia ji yra rinkoje. Tam 
priešinasi britai.

Nuo lakpričio 26 d. Australijoje 
atpiginti telefoniniai STD pasikal
bėjimai: telefonuojant nuo 9 vai. 
vak. iki 6 vai. ryto tokie papiginimai 
siekia iki 60%. Kainoraščius telefo
nų abonentai gali gauti kiekvienoje 
Telecom įstaigoje. 

jams. Salėje tyla, tik pasigirsta 
vienkartinės ovacijos po kiekvienos 
gražuolės grakštaus pasirodymo 
praeinant nustatyta tvarka.

Gražuolių paradas baigtas. Tei
sėjai, po trumpo pasitarimo, prane
ša: 2-rą vietą laimėjo Bengla-Dash, 
3-čią vietą Slovėnija ir Etninė Ka
ralienė 1978-79 m. Canberroje Au
rora Andriuškienė iš lietuvių bend
ruomenės. Po oficialios karūnacijos 
ir dovanų įteikimo, rengėjai nuošir
džiai padėkojo visoms tautybėms, 
dalyvavusioms šiame konteste ir iš
rinktąja! karalienei pavesta daly
vauti ’’Canberra Dienos Parade” 
kovo mėn.

Canberros Apyl. Valdyba nuošir
džiai dėkoja poniai Aurorai And- 
riuškienei ir jos vyrui Jonui už soli
darų bendradarbiavimą šio garbingo 
titulo atsiekime, kas aiškiai įrodo, 
jog ne kiekybė, bet kokybė visada 
lieka akstinu tiek pavienių žmonių, 
tiek organizuotų bendruomenių sie
kiuose.

Taip pat Canberros Apyl. Valdyba 
dar kartą dėkoja sydnejiškiams 
svečiams artistams, kurie pereitos 
Liet. Tautos Šventės baliaus metu 
Canberroje, mus ne tik palinksmino, 
bet kartu įrodė savo talentą grožiui, 
kas ir tapo patvirtinta Canberros 
lietuvaitės išrinkimu Etninės Kara
lienės titului.

Canberros Apyl. Valdyba
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Jubiliejinis 
sąskrydis

Metų pabaigoje Sydnejuje jau 
įvyksta DEŠIMTOSIOS Austrlijos 
Lietuvių Dienos, 1960 metais prasi
dėjusios Sydnejuje ir laimingu suta
pimu jau desimtą kartą pravedamos 
kaip tik Sydnejuje, kur jos gavo ir 
savo pradžią. Į tai gal reikėtų at
kreipti daugiau dėmesio ir šį faktą 
daugiau pabrėžti, nes si sukaktis ir 
ypač Lietuvių Dienų pradžia buvo 
.Australijos Lietuvių Bendruomenei 
lemtingas posūkis, kuris nulėmė 
visą bendruomeninę veiklą visai 
nauja kryptimi. Šiandie, po beveik 
dvidešimt metų stos naujos veiklos, 
būkstaujama, kad keičiantis kar
toms atsivers nauji keliai lietuviškai 
veiklai ir gal ateity tų Lietuvių Die
nų is viso nebus arba jos įgys visai 
naują charakterį, vis tik negalima 
praeiti tylomis pro faktą, kuris už
dėjo savo antspaudą mūsų bendruo
meniniam gyvenimui beveik dvide
šimčiai metų.

Tenka grįžti į 1960-sius metus, 
kada ALB Krašto Kultūros Taryba, 
galima sakyti, žengė savo pirmuo
sius žingsnius, o tai Kultūros Tary
bai idėjinis pradininkas buvęs ALB 
Krašto Valdybos pirm. S. Kovalskis 
jau buvo miręs. Ano meto ALB 
Krašto Valdybos narys kultūros 
reikalams p. Teresė Reisgienė, kuri 
tuo pačiu buvo ir prie Sydnejaus re
ziduojančios Krašto Valdybos suda
rytosios Krašto Kultūros Tarybos 
pirmininkė, ir davė idėją visu Aus
tralijos. Liet. B-nės mastu suorgani
zuoti festivalinio pobūdžio Lietuvių 
Dienas sutraukiant masinio pobū
džio lietuvių menines pajėgas ir pa
čius lietuvius iš visų kolonijų. Tiesa, 
tai nebuvo nauja idėja. Jau kitos 
siauresnės apimties lietuvių kultū
rinės organizacijos partizaniniu bū
du, sios minties pasigavusios, bandė 
kažką pajasaus mūsų gyveniman 
įvesti. Tačiau reikėjo bendruomeni
nio autoriteto, kad naujoji idėja pri
gytų visa apimtimi Šitą autoritetą 
ir turėjo ano meto ALB Kultūros 
Taryba sujos pirmininke p. T. Reis- 
giene.

Kaip ir kiekvienas naujas dalykas 
susilaukia kliūčių, jų turėjo apsčiai 

Vilniaus Universiteto..
Atkelta iš psl. 1 .

kai, bet kraštui valdyti užteko jam 
lotynų kalbos.

1773 m. popiežius uždarė jėzuitų 
ordeną. Vilniaus universiteto admi
nistravimas atiteko naujai sukurtai 
institucijai - Edukacinei komisijai. 
Toji komisija tai savos rūšies švieti
mo ministerija, kuriai pavyzdžio to 
meto Europoje nebuvo. Galima tat 
su pagrindu sakyti, kad D. Lietuvos 
kunigaikštijoje susikūrė pirmoji 
valstybinė švietimo ministerija. Vi
sur tuo metu švietimu ar universi
tetais rūpinosi bažnytinės instituci
jos bei vienuolynai. Edukacinė ko
misija universitetą pertvarkė - įs
teigė medicinos fakultetą, įvedė ar
chitektūros, braižybos ir meno kur
sus, prie universiteto įkūrė viduri
niųjų mokyklų mokytojų seminariją. 
Tai naujybė anų metų universite
tams. Edukacinei komisijai mat bu
vo pavesta priežiūra ir visų kitų 
Lietuvos kunigaikštystės mokyklų. 
Edukacinės komisijos laikais pa-
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ir sis projektas. Tuometinė ALB 
Krašto Valdyba, vadovaujant p. I. 
Jonaičiui, bijojo rizikos ir tik po ilgų 
abejonių ir ginčų sutiko su ALB 
Kultūros Tarybos projektu. Prie to 
prisidėjo ir atskiri balsai is periferi
jos. Ypač šiam projektui buvo dide
li salininkai p.p. V. Šimkus iš Ade
laidės ir K. Kavaliauskas Sydnejuje, 
nekalbant jau apie V. Kazoką, kuris 
tuo laiku buvo ALB Kultūros Tary
bos vicepirmininkas ir kuris dar ge
rokai anksčiau kėlė Lietuvių Dienų 
idėją spaudoje. Nesileidžiant į ano 
meto įvykių analizę, tenka tik pasi
džiaugti ir sutikti, kad imantis ini
ciatyvos ALB Kultūros Tarybai ir 
pritariant auksčiausiems ALB orga
nams 1960 metais pasėtoji Australi
jos Lietuvių Dienų idėja susilaukė 
didelio pritarimo visoje bendruome
nėje ir kaskart tobulėdama tapo 
lemtingu veiksniu visai mūsų bend
ruomeninei veiklai. Tiesa, sis visas 
projektas pradžioje vadinosi Lietu
vių Meno Dienomis, bet su laiku, kai 
drauge su meniniais parengimais 
buvo jungiama ir įvairūs atskirų or
ganizacijų suvažiavimai, sporto 
šventės, žodžiu, visa lietuviška 
veikla įgydavo savo kulminaciją 
Lietuvių Meno Dienose, ALB Kraš
to Taryba nutarė duoti naują vardą - 
Australijos Lietuvių Dienos. Šis 
vardas tebegalioja iki šiandie.

Pradžioje Lietuvių Dienose buvo 
issiverčiama vien savomis jėgomis. 
Vėliau buvo siekiama jas paįvairinti 
ir praturtinti. Taip atsirado svečių is 
užjūrių pirmiausia pavienių repre
zentantų, o vėliau jau ir grupinių, 
kurie mūsų Lietuvių Dienas pratur
tino kiekybiškai ir kokybiškai. Ir. 
siais metais Lietuvių Dienose Syd? 
nejuje turėsime ne tik gausiai turis
tų is užjūrių, ir išskirtino lygio lie
tuvių šokėjų ansamblį "Grandinėlę" i 
is Clevelando (USA). Tas kaip tik 
liudija Australijos Lietuvių Dienų 
reikšmę ir prestižą, kad ir pasaulinio 
masto lietuvių garsenybės mato rei
kalo ir suinteresuoti dalyvauti ir pa
sirodyti mūsų Lietuvių Dienose.

Žodžiu, nuo 1960 metų iki šiandie 
pasiekta labai daug ir gana aukštai. 
Tikimės, kad ir šios jubiliejinės 
Australijos Lietuvių Dienos praeis 
su atitinkamu blizgesiu, kas bus 
akstinu ir toliau ką nors rengti ir to
bulėti. (v.k.) 

keistas buvo ir universiteto vardas - 
"Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės Vyriausioji mokykla - Schola 
Princeps Magni Ducatus Lithu- 
aniae” (1781 - 1797 m.). Dėstomoji 
kalba lotynų.

Po trečiojo Lenkijos - Lietuvos 
padalinimo (1795 m.) universitetas 
priklausė jau nuo rusų valdžios. Ta
po pakeistas ir vardas, pavadinant 
"Vilniaus Vyriausiąja mokykla - 
Schola Princeps Vilnensis” (1797 - 
1803 m.). Oficialioji dėstomoji kalba 
buvo lotynų, bet kai kurie profeso
riai ėmė skaityti ir lenkiškai.

Caro Aleksandro I-jo 1803 m. aktu 
Vilniaus Vyriausioji mokykla pava
dinta "Vilniaus Imperatoriškuoju 
universitetu - Imperatoria Univer- 
sitas Vilnensis” (1803 - 1832 m.). Jis 
prižiūrėjo kitų gubernijų mokyklas - 
Gardino, Kijevo, Minsko, Mogiliavo, 
Podolės, Vitebsko, Volinės. Greta 
lotyniškai paskaitos ir pratybos 
vykdavo lenkų ir rusų kalbomis. Į

Australijos lietuviams
GERBIAMIEJI!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba nuoširdžiai sveikina visus 
Australijos Lietuvių Dienų rengėjus, dalyvius ir svečius.

Šią vasarą Toronte įvyko Pasaulio Lietuvių Dienos, kuriose vienu kar
tu vyko Dainų šventė, Sporto šventė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimas, mokytojų studijinė savaitė. Australijos lietuviams tokio pobū
džio įvykis nebuvo naujas, jie jau ilgą laiką ruošia panašias Australijos 
Lietuvių Dienas kas antrus metus pakaitomis Adelaidėje, Melbourne ir 
Sydnejuj.

Šių metų gale susirinks lietuviai iš visų Australijos kampų kartu pa
bendrauti, posėdžiauti, pasportauti ir dalyvauti įvairiuose kultūriniuose 
renginiuose. Tačiau ši šventė priklauso visiems pasaulio lietuviams, ne 
tiktai dėl to, kad joje dalyvaus Clevelando Grandinėlė ir kiti svečiai iš 
Šiaurės Amerikos, bet dėl to, kad ji prisideda prie mūsų visų bendros 
vilties išlikti ištikimais savajai tautai sunkiose išeivijos sąlygose. Tiki
mės, kad dalyviai prasmingai praleis laiką ir grįš atgal į namus tvirčiau 
pasiryžę išlikti lietuviais.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

"Talkos”
’TALKA” REMIA KURLTŪRINĘ 

VEKLĄ

Melbourne Lietuvių Kooperatinei 
Kredito Draugijai "Talka” nuo pat 
jos įsteigimo rūpėjo ne vien tik jos 
finansiniai reikalai, bet ir tikslas 
ekonominiai padėti lietuvių bend
ruomenės organizacijoms jų tauti
nėje ir kultūrinėje veikloje. Pir
maisiais "Talkos” veikimo metais, 
nežiūrint reikalingumo padidinti jos 
atsargos kapitalus ir tuo sudaryti 
tvirtesnį pagrindą ateities veiklai, ji 
kiekvienais metais paskirdavo tam 
tikras sumas kartais net iš jos men
kų resursų lietuvių bendruomenės 
organizacijoms. Augant "Talkos” 
kapitalams ir didėjant jos pelnui pa
rama mūsų bendruomenės organi
zacijoms taip pat didėjo. Vien tik 
per paskutinius trejus metus "Tal
ka” paskyrė tautinei bei kultūrinei 
bendruomenės veiklai iš pelno $ 
3742 ir metų eigoje iš einamų išlaidų 

pabaigą raštinės bei administracijos 
kalba buvo tik rusų. 1829 m. buvo 
1066 studentai. Po 1830 - 31 m. suki
limo (svarbiausiai dėl to, kad stu
dentai jame dalyvavo) 1832.V.1 d. 
caro įsakymu universitetas buvo 
uždarytas. Liko veikti tik medicinos 
fakultetas, pavadinus Medicinos 
akademija. Dėstyta čia ir veterina
rija bei gamtos mokslai. Šioji aka
demija uždaryta 1842 m.

Po I-jo pasaulinio karo Lietuvos 
Valstybės Taryba 1918.XII.5 d. pas
kelbė atkurianti Vilniaus universi
tetą. Lenkams okupavus Vilnių, 
1919.VIII.28 d. atidalytas Vilniaus 
universitetas ir pavadintas Stepono 
Batoro vardu. Išsilaikė iki 1939 m. 
Dėstyta, žinoma, tik lenkų kalba.

1939.X.10 d. Vilniui grįžus prie 
Lietuvos, universitetą perėmė mūsų 
švietimo ministerija. Iš Kauno buvo 
perkelti humanitarinių mokslų ir 
teisės su ekonominiais mokslais fa
kultetai. 1940 m. rudens semestre 
studijavo 2274 studentai. Dėstyta 
lietuvių kalba. Vokiečių okupacinė 
valdžia 1943.111.17 d. universitetą 
uždarė. Sovietams grįžus, 1944 m. 
rudenį universitetas tapo vėl atida
rytas. Šiuo metu universitete studi
juoja apie 16.000 studentų. Greta 
lietuvių kalbos rusų studentams 
paskaitos vyksta rusų kalba.

Įvairus ir sudėtingas tat kelias 
senojo Vilniaus universiteto. Per 
ateinančius metus, tikėkim, su juo 
giliau susipažins mūsų išeivijos jau
noji karta, ir jų bičiuliai kitataučiai. 
1979 m. - Vilniaus universiteto me
tai. Jubiliejaus dvasioje turėtų vykti 
ir mūsų Meno Dienos Sydnejuje ir 
bendruomenės atstovų Tarybos su
važiavimas.

Paruošė Albertas Zubras

įnašai
$ 1308, viso $ 5050. Piniginiai buvo 
paremta lietuvių savaitgalio mo
kyklos, lituanistiniai kursai, lietuvių 
biblioteka, chorai, sportininkai, tau
tinių šokių grupės, jaunimo organi
zacijos; vien tik tautinei skautų sto
vyklai, kuri buvo šių metų pradžioje 
organizuojama prie Melbourne, 
buvo paskirta $ 800. "Talka” taip 
pat parūpina lietuvių periodinę 
spaudą, išleidžiamą daugiausia 
Amerikoje ir ją patiekia Melbourne 
Lietuvių Klubo patalpose visų mūsų 
tautiečių naudojimuisi. Beveik nei 
vienai organizacijai, kuri kreipėsi į 
"Talką" prašydama paramos, nebu
vo atsisakyta padėti.

Ši parama mūsų kultūrinei veiklai 
dar padidėtų, jeigu daugiau lietuvių 
įstotų į "Talką” nariais ir kreiptųsi į 

^ją finąpsiniais reikalais, ypatingai 
paSkolu 'gavimo reikalu. Paskolos 
duodamos palankesnėmis sąlygo
mis, negu jas galėtų gauti iš bankų 
ar kitų finansinių institucijų. Padi
dėjus paskoloms "Talkos” pajamos 
padidėtų ir tuo bendruomenės veik
la būtų paremta didesnėmis sumo
mis. Todėl nukreipkime į "Talką” 
tas pajamas, kurias mes kartais gal 
ir nesąmoningai atiduodame palū
kanų formoje kitoms finansinėms 
institucijoms, ir tuo sustiprinsime 
šią mūsų lietuvišką organizaciją ir 
per ją ekonominiai paremsime mūsų 
bendruomenės veiklą Australijoje.

J. Šniras

NAUJA KNYCA
Dėl Įvairių sutrikimų spaustuvė

je ilgiau negu tikėtasi užtrukusi 
knyga apie Britanijos lietuvius pa
galiau jau atspausdinta ir atiduota 
rišyklai. Jos pavadinimas: „Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjunga 
Britanijos lietuviai 1947-1973“. Ne
trukus ji bus išsiuntinėta užsisa
kiusiems.

Leidėjai ypač siūlo tuo stambiu 
(366 puslapių) didelio albuminio 
formato iliustruotu leidiniu pasido
mėti tiems lietuviams, kurie kadai
se yra gyvenę ir dirbę D. Britanijo
je ir dalyvavę tautinėje veikloje. 
Jiems tai butų gražus gyvų praei
ties dienų prisiminimas apie save 
ir savo bičiulius, su kuriais buvo 
praleisti metai organizacijų vado
vybėse, vaidintojų buteliuose, tau
tinių šokių grupėse, choruose ir ki
tokiuose susibūrimuose.

Knygos kaina JAV ir Kanadoje 
15 dol., Vokietijoje 30 DM, D. Bri
tanijoje 7 sv. plius pašto ir pakavi
mo išlaidos.

Užsakymus siųsti: „Nida“, 
2, Ladbroke Gardens, London, 
Wil 2PT, England.

Kaip anksčiau buvo skelbta, kny
gą gaus visi „Nidos“ knygos klubo 
nariai, išskyrus tuos kurie atsisakė 
ją Įsigyti.
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Sol. Ričardas Daunoras

Neseniai Australijos lietuvius ap
lankė solistas Ričardas Daunoras. 
Kai kuriems teko arčiau susipažinti, 
bet daugeliui jis liks tik kaip ’’pabė
gėlis iš Lietuvos”.

Abejoju, ar kiek skaitytojų gali 
įvertinti jo pasirinktą ’’didįjį žings
nį” šiomis dienomis pabėgti iš Lie
tuvos. Tai ne taip, kaip mes traukė
mės su karo banga, ir daugelis ne
pagalvoja kokia bus ateitis ir kas 
dėsis su likusiais artimaisiais. Mūsų 
apsiprendimai ir sąlygos buvo daug 
skirtingesnės, negu Ričardo Dauno
ro.

Ričardas gimė tik praūžus karo 
audroms. Nematė ir nesuprato kito
kio gyvenimo. Gastroliavo vakarų 

pasaulyje, nes buvo saugumo įstaigo
se vertinamas kaip ’’patikimas”.

Štai prieš porą metų grįžtant į 
Vilnių, lietuvių grupė apsistoja Pa
ryžiuje. Kaip paprastai, pasitinka 
juos sovietinio konsulato atstovas ir 
atpila taisykles, kad nevaikščiotų po 
kavines, kabaretus, nesimaišytų pa
vieniui sir vietiniais, kad prieš 9.66 
vai. būtų viešbutyje.

Ričardo širdis tą dieną plaka grei
čiau, negu paprastai. Ekskursija po 
miestą ne taip įdomi. Ne tai, kad 
miestas nepatinka, nes knieti didy
sis apsisprendimas - ’’šiandieną ar 
niekuomet”. Kitos progos gali nebū
ti.

Ričardas nėra iš tų, kurie apgal
voja kiekvieną žodį prieš sakyda
mas. Su juo lengva kalbėtis ir susi
draugauti per kelias minutes, bet 
apie patį pabėgimą vengia leistis į 
detales. Jo pasiteisinimas papras
tas: jei viską laisvai pasakos - ap
sunkins tiems, kurie šiuo metu yra 
anoje pusėje ir turi tas pačias min
tis, kaip ir jis.

Prieš 9.00 vai. vakaro, vienmarš
kinis, kad niekas neįtartų, kur eini, 
su krepšeliu, kuriame buvo 15 rublių 
ir skutimosi mašinėlė, išėjo iš vieš
bučio. Perėjęs skersgatvį, apsidai
ręs, ar neseka ’’draugai”, susirado 
policininką ir paklausė, kur nuova
da.

Atsiradęs policijos nuovadoje, 
paraudęs, nes nemokėjo svetimos 
kalbos, išsitraukė rusišką užsienio 
pasą ir pradėjo angliškai kartoti ”no 
go, no go...” - rodydamas į pasą. Po
licininkas paplojo draugiškai per 
petį ir užtikrino "O.K.”.

Buvo pasirengęs būti uždarytas. 
Tačiau pagal jį ’’prancūzai moka”. 

. Patalpino, kur niekas apie jį nežino
jo. Nežinojo nei patys prancūzai, kai 
rusai jo ieškojo.

’’Kaip prapuoliau, taip prapuo
liau...”

Ruseliai iš konsulato pasiėmė ke
letą bonkų vodkos ir atkeliavę pas 
vieną lietuvį menininką, Paryžiuje 
pradėjo ’’draugišką nugėrimą”. Kai 
tautietis ir ’’draugai” gerai aptušti
no atsineštas bonkutes, vienas iš jų 
ištraukė knygelę su Paryžiuje gy
venančių lietuvių telefono numeriais 
ir prikalbėjo, kad skambintų tautie
čiams ir klaustų, ar negirdėjo, kur 
prisiglaudė Daunoras. Niekas neži
nojo. Nors ir gerai išgėręs tautietis

KAIP PASITRAUKIAU IŠ LIETUVOS
PASAKOJA RIČARDAS DAUNORAS

po kelių paskambinimų pasijuto, kad 
jis darąs kaž ką ne taip gerai. 

Jam atsisakius daugiau skambinti, 
ruseliai pradėjo jį apstumdyti ir 
kumščiuoti. Tas iššaukė policiją. 
Prancūzų vyriausybė įteikė rusų 
atstovybei viešą protestą už jų dip
lomatinių tarnautojų įžūlumą 
skriausti prancūzų pilietį.

Ričardas saugiai besėdėdamas, 
patenkintas, kad nebuvo grąžintas, 
pradėjo planuoti ateitį. Lietuvoje 
gyvendamas nieko nežinojo apie 
mūsų gyvenimą vakaruose. Buvo 
girdėjęs, kad lietuvių yra Čikagoje. 
Šiek tiek nusimanė apie elektrą. 
Taigi, jei išvyktų į Ameriką - būtų 
paprastu darbininku.

Kaip nustebo, kai jo ’’globėjai” 
nusivežė Paryžiuje į lietuvių suva
žiavimą. Čia iš visų kampų susirinkę 
šimtai lietuvių, kažkas buvęs net iš 
Australijos.

Taip kasdien planai ir galvosena 
keitėsi. Pasitaikė net trumpas kont
raktas dainuoti Bruselio operoje ka
raliaus rolę Aidoje. Pirmoji alga...

Pamato, kad progų operoje dai
nuoti Europoje daugiau, negu Ame
rikoje. Gauna Vokietijoje stipendiją 
tęsti dainavimo studijas. Dabar gy
vena Vokietijoje, studijuoja, turi 
mažą stipendiją, o kas lieka po gas
trolių lietuviams ir retkarčiais po 
atsitiktinio darbo Europos operose - 
suteikia galimybių kasdieniniam 
pragyvenimui.

Sceniniai
Lietuvoje Kauno Dramos Teatre 

šiais metais buvo pastatyti šie lietu
vių autorių veikalai: J. Grušo drama 
’’Unija’’,. J. Glinskio ’’Kingas”, K. 
Sajos ’’Liepsnojanti kriaušė” ir Vin
co Krėvės ’’Šarūnas”. Teatro vy
riausias režisierius yra šiuo metu 
Jonas Vaitkus.

Televizijos Studija Lietuvoje pa
rodė studijos meninį filmą ’’Mano 
vaikystės ruduo” (pagal J. Apučio 
novelių triptiką ”Ak , Teofili”). Fil
mo režisierius G. Lukšas.

* *
Australų baleto kritikė Mary 

Emery dienraštyje ’’The 
Australian” (10.11.78) recenzuoda
ma australų baleto atnaujintą Ash- 
tono baletą ”La Fille mal Caree” pa
gyrė lietuvį šokėją Juozą Janušaitį 
už jo sėkmingai sukurtą balete cha
rakteringą vaidmenį.

* *
Algis Rukšėnas, dokumentinio 

veikalo anglų kalba ’’Day or 
Schame” autorius parašė anglų ir 
lietuvių kalbomis trijų veiksmų far
są ’’Tartarus arba posėdis pragare”. 
Šis sceninis veikalas yra stiprios 
struktūros, sprendžiąs istorijos 
reikšmę moralinių koncepcijų 
spektre. Veikalo centre - Antrojo 
pasaulinio karo istorinės asmeny
bės. Veikalo pastatymas lietuviško
je scenoje buvo labai šiltai priimtas.

* *
Lietuvoje baigtas sukti naujas 

lietuviškas filmas pagal V. Bubnio 
romaną ’’Nesėtų rugių žydėjimas”. 
Filme gvildenama šeimos proble
mos, ir jame vaidina populiariausi 
aktoriai, kaip tarptautinio pripaži
nimo susilaukęs Donatas Banionis, 
R. Staliliūnaitė, B. Pleškytė, V. 
Tomkus ir/visa eilė kitų. Filmo reži
sierius Marijonas Giedrys.

* *
Lietuviškoji išeivijos .spauda pa

lankiai pasitiko anoniminio auto
riaus pjesę ’’Pasivaikščiojimas mė
nesienoje”. ’’Akiračiuose” tilpo J. 
Kiznio recenzija, iliustruota nuot
raukom iš paties Jono Jurašo pasta
tymų.

Kodėl Ričardas apsisprendė 
trauktis iš Sov. S-gos, gal taip leng
vai per kelias valandas neišsiaiškin
si, bet iš kalbos jauti, kad žmogus 
yra jautrios širdies ir gal viduje 
daugiau pergyvena, negu parodo.

Būdamas 19 metų turėjo atitar
nauti trejus metus privalomą sovie
tinę kariuomenės tarnybą. Pateko į 
dalinį, kuris buvo numatytas saugoti 
koncentracinius lagerius. 3 mėne
sius buvo mokomas, kaip ’’teisingai 
nušauti žmogų”? Po to apmokymo 
buvo atvežtas su kitais kareiviais 
Sibire saugoti ’’nusikaltėlių”.

Iš anksto buvo perspėtas, kad ry
šys su kaliniais nebus toleruojamas 
ir jei bandysi kalbėtis, perduoti ką 
ar paimti iš jų - pats tapsi kaliniu.

Ir štai vieną dieną atveža tave, 
paduoda užtaisytą automatinį ginklą 
ir saugok savo piliečius. Jei anie nu
sižengs, šauk mirtinai. Ričardui bu
vo sunkiai suprantama ta realybė. 
Apie tokias stovyklas nebuvo girdė
jęs ir net nežinojo, kad jos egzistuo
ja. Vidaus priežiūra vietinių nuola
tinių tarnautojų. Jų darbas tik sar
gybiniai bokšteliai. Arti pačių kali- 
nių negali prieiti. Bet matai, kad jų 
ne kiekvieno tokia pati elgsena. 
Štai, eina žmogus, kuris atrodo, kad 
naktį užmuš net vardo nepaklausęs, 
bet štai žmogelis inteligentiškos iš
vaizdos, vaikščiodamas skaito kny
gą... Už ką jis čia sėdi? Tarp karei
vių eina kalbos. Pamatai, kad čia ir

atgarsiai
Kritikas J. Kiznis įdomiai nagri

nėja veikalo apmatus, kuriuose, kaip 
jis sako, autorius, ryškių kontrastų 
Vaizdais pasakoją dviejų generacijų 
egzistenciją diktatūros teroro su
darkytoje visuomenėje.

Kalbėdamas apie patį pastatymą 
J. Kiznis nustebęs režisieriaus Ju
rašo interpretacija rasdamas, kad 
joje veikalas yra žymiai perkeistas, 
tačiau pabrėžia, kad savo išradingu
mu režisierius sėkmingai panaudoja 
pjesę savo spektakliui, kuriame at
siskleidžia bolševikinės diktatūros 
mechanizmas, jos technika perauk
lėti žmogų komunizmo tikslams, bet, 
deja, žmogus tik suniekinamas. Re
cenziją Jonas Kiznis baigia viltimi, 
kad režisierius Jonas Jurašas de
biutuos su šia pjese lietuviškoje 
scenoje ir veikalą parodys lietu
viams su lietuviais aktoriais.

♦ *
Adelaidės lietuvių teatras ’’Vaidi

la” ateinančiais metais numato pas
tatyti Vytauto Alanto neseniai pa
rašytą trijų veiksmų komediją 
’’Saulėgrąžų sala”. Komedijos mintis 
- meilė yra akla ir marga, o santuo
kos sandarai išlaikyti patarėjų ne
reikia.

* *

Kalifornijos lietuvių operetės an
samblis Los Angeles mieste spalio 
28-29 d.d. pastatė Onos Metrikienės 
originalią muzikinę legendą ’’Gilan- 
dina” pagal Nijolės Jankutės sukur
tą libretą. Režisavo Algimantas Že
maitaitis.

* *
Lietuvių Dienų metu Sydnejuje 

gruodžio 26 d. Sydnejaus ’’Atžalos” 
teatro statomoje A. Kairio komedi
joje ’’Popiečio diagnozė” vaidina: K. 
Dauguvietytė, G. Zigaitytė, J. 
Dambrauskas, P. Rūtenis, S. Sko- 
rulis, H. Šliteris. Režisuoja S. Sko- 
rulis.

Paulius Rūtenis 

politiniai ’’nusikaltėliai”. Bet tokių 
mes neturim, negirdėjau apie juos - 
skverbiasi į galvą mintis. Tai pirma
sis sunkus pergyvenimas, kur pasi
junti, kad kaž kas kaž kur ne taip 
tau buvo sakyta ir informuota.

Sibiro didysis šaltis. Ilgos sargy
bos valandos. Para budėti, para 
laisva. Alga trys su puse rublio į 
mėnesį. Apranga prasta. Vailokus 
reikia dalintis. Kiekvienas ieško di
desnių, nors ir maža koja. Juk kuo 
didesnis vailokas, tuo daugiau gali 
apvynioti kojas autais, laikraščiais ir 
kitkuo. Vargšui Ričardui bėda, nes 
jo ir taip didelė koja.

Kareiviai nesiskaito gyveną kali
nio gyvenimą, bet ir tie nepakelia 
gyvenimo sąlygų, ilgų valandų, 
menko maisto, menkos aprangos. 
Tačiau jie laimingesni, nes jie turi 
ginklą. Štai vieną vakarą draugas 
lietuviukas kartu beeidamas sargy
bą su Ričardu, niekam nieko nesa
kęs atremia šautuvą prie širdies ir 
užgulęs ant automato paspaudžia 
gaiduką. Tai ne vienas atsitikimas - 
pasikartoja jų ir daugiau.

Pamato Ričardas, kad tų stovyklų 
ne viena, nes juos kilnoja iš vietos į 
vietą. Toje apylinkėje jų gana daug. 
Skiriasi jos ir pagal tvarką. Pagal 
nusikaltimus - jos keturių kategori
jų. Kuo aukštesnė kategorija, tuo 
žiauriau. Ir maistas kaliniams ki
toks, ir apranga skirtinga. Štai pa
čioje ’’pavojingiausioje” kalinys te
turi teisę gauti tik vieną laišką į 
metus.

Patiria, ir kaip kietai tie kalėjimai 
žiūrimi: be sargų dar įvairi elektro
niška apsauga. Vielos visur. Vienos 
signalus siunčia, kitos aukštos elek
tros įtampos mirtinam smūgiui. Be 
to, kad neprasikastų, aplinkui visą 
tvorą giliai įkasti balkiai bei kitos 
išmonės. Taigi, kareivėlio pareiga 
tik nušauti bėgantį, o jų vasaros 
metu atsiranda.

Ričardas neieško lengvos išeities, 
kaip, jo keletas draugų, pasirinkę 
kulką. Jis bando ’’sirgti”. Atleidžia
mas dėl pakilusio kraujo spaudimo.

Grįžęs į Vilnių pas brolį studijuoja 
dainavimą. Brolis Vaclovas garsėja 
kaip stiprus dainininkas, laimėda
mas įvairių premijų.

Ričardas įsijungia į menininkų 
gyvenimą. Štai pirmas išvykimas į 
užsienį. Vyksta ’’pasiruošimas”. Įsa
kinėjama, ką ir kaip su kuo kalbėtis, 
kaip elgtis, kaip ir su kuo ir kur eiti. 
Be grupės vadovo jau nedrįsk kur 
nors privačiai užsukti. Visi tie lietu
viai užsieniečiai - tai paskutiniai 
krašto nusikaltėliai - naciai! Atsar
giai su jais! Grupėje atsiranda anks
čiau nematytų veidų. Jie ir pinigo 
prilaiko, ir bičiuliaujasi su visais, ir 
išgerti užfundina ir politikuoti ban
do. Žinai, kad jų reikia vengti, nes 
tai KGB.

Nuvažiavus į užsienį pamatai, kad 
tie kapitalistai jau ne tokie, kaip įsi
vaizdavai iš vaikystės. Pajunti, kad 
išmokintas meluoji kitiems, atsaky
damas pagal pamokymą. Kyla klau
simas - kur melas, kur teisybė? Kas 
mes tokie? Po koncerto užklausia,

• i)
Nukelta į psl. 4

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJ E

SYDNEY S.O...2EA :800 kHz

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE s<otli3EA :l I 20 kHz

Pirmadieniais 11 vai. ryto 

Penktadieniais 3 vai. p.p.

CANBERRA stot>s2XX;ioiokHz

KetvirtadieniaisfrmiW;]val
ADELAIDE sto..s5UV; 530

Šeštadieniais 9 vai. ryto
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Na: ne
MOKSLO METŲ UŽBAIGA

Gruodžio 3 d. Sydnejaus lietuvių 
savaitgalio mokykla Lidcombe pa
rapijos salėje turėjo savo mokslo 
metų užbaigimo šventę gausiai da
lyvaujant Sydnejaus lietuviams. Tą 
dieną buvo ta intencija atlaikytos 
pamaldos ir tuoj po to pravestos už- 
baigtuvių iškilmės.

Savait. mokyklos globėjas kun. P. 
Butkus tarė įvadinį žodį ir sekė mo
kinių pasirodymai. Čia su nuostaba 
gausūs žiūrovai gėrėjosi ir sceni
niais pastatymais (daržovių geguži
nė, Eglė Žalčių Karalienė), kurių 
tarpe sumaniai įpinta ir tautiniai šo
kiai, ir dainos, ir deklamacijos. Ofi
cialioje dalyje apdovanoti mokyklos 
absolventai, užbaigę mokyklą (dau
gumas jų pasiruošę stoti į lituanisti
nius kursus). Baigusius drauge su 
išduotais pažymėjimais apdovanojo 
Mokyklos Tėvų Komitetas ir Syd. 
Apyl. Valdyba. Mokyklą baigė: Vir
ginija Braželytė, Marina Cox, Judita 
Bučinskaitė, Jonas Bučinskas, Glen 
Ladyga, Regina Lašaitytė, Lana 
Stasiūnaitytė, Loreta Šarkauskaitė, 
Andrius Šumskas, Robertas Sirutis, 
Antanas Sirutis ir Elena Žukauskai
tė. Tai gražus būrelis lietuviškai ap
šviesto jaunimo. Ta pačia proga iš
reikšta padėka ir apdovanoti mo
kyklos mokytojai, kurie dirba iš pa
siaukojimo ir idealizmo. Tai nėra 
jiems atlyginimas, bet tik parodytas 
respektas ir įvertinimas.

Po oficialių iškilmių sekė Tėvų 
Komiteto surengtos vaišės vaiku
čiams ir mokyklos darbuotojams su 
jų kviestiniais svečiais. Svečių tarpe 
matėsi ALB Krašto Valdybos pir
mininkas prof. A. Kabaila, 
Lidcombe parapijos klebonas Msr. 
Meanny, kurio patalpomis naudojasi 
jau eilę metų mūsų savaitgalio mo
kykla, ir dar eilė kitų.

.Žinomas visuomeninkas inž. Pet
ras Dirkis pastaruoju metu įsigijo 
viešbutį pakeliui tarp Adelaidės ir 
Sydney ant pagrindinio kelio apie 
400 km nuo Sydney. Labai patogu 
vykstantiems iš Adelaidės ir bend
rai Vak. Australijos į Sydney susto
ti, atsigauti lietuviškoje svetainėje. 
Visados yra pakankamai vietos per
nakvoti ir pailsėti. Keliaujantieji iš 
Australijos Vakarų didžiuoju Mid
western Hway keliu sustokite atsi
kvėpti pas Petrą Dirkį - Grenfell 
Railway Hotel. Garantuotai neapsi- 
vilsite!

♦**

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
ADELAIDĖJE

Adelaidės lietuviai užsibrėžę kas
met atšvęsti visą eilę mums atžy- 
mėtinų ir svarbių istorinių datų ir 
įvykių. Tokiu svarbiu istoriniu įvy
kiu laikoma ir Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo data lapkričio 23 d. Šį mi
nėjimą paprastai praveda L.K.V.S. 
Ramovės Adei. Skyrius. Ramovėnų 
nutarimu ši šventė minima ketve
rius metus daugiau uždarai - ramo
vėnų ir jų šeimų susirinkimuose, o 
penktaisiais metais viešai. Šiemet 
kaip tik buvo eilė minėti viešai. Be 
to, šiais metais sueina 60 metų, kai 
buvo paskelbtas Lietuvos kariuo
menės atkūrimo įsakymas, tad mi
nėjimas įgavo dar didesnės reikš
mės.

Minėjimas įvyko Adei. Lietuvių 
Namuose. Jį pravedė aktorius Br. 
Rainys. Įžanginį žodį tarė Ramovės 
Skyriaus pirmininkas J. Mikužis. 
Buvęs ilgametis skyriaus pirminin
kas Č. Zamoiskis savo paskaitoj 
nušvietė Lietuvos kariuomenės 
įnašą nepriklausomybės laikotarpy 
kultūriniu ir ekonominiu atžvilgiais. 
Paskaita buvo rūpestingai paruošta 
ir patraukliai perduota auditorijai.

r svetur
DAINOS CHORE

Į pensiją, arba laisvo piliečio duo- 
non išėjo lapkričio 17 d. dabartinis 
choro iždininkas .\ntanas Vinevi- 
čius, prieš 13 metų persikėlęs iš Vo- 
dongos į Sydnejų pas dukrą Juliją ir 
žentą Edvardą Lašaitį, tuojau įsi
jungęs į lietuvišką veiklą. Įstoja į 
Dainos chorą, išrenkamas į Sydne
jaus Apylinkės valdybą. Jis taip pat 
Lietuvių Katalikų Draugijos pirm. 
Sydnejuj, sekmadieniais lietuviškos 
spaudos kiosko vedėjas, renka au
kas religinei šalpai, priima prenu
meratas už laikraščius ir atlieka 
daugybę kitų darbų lietuvių katali
kų parapijos ribose.

Būrelis artimųjų ir draugų lapkri
čio 19 d. A. Vinevičiaus namuose 
Concorde jį pasveikino 65 metų am
žiaus proga ir palinkėjo jam ir toliau 
tokios pat energijos ir geros sveika
tos pensininko dienose. kor.

Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokykla užbaigiant 1978 m. mokslo 
metus. Priekinėje eilėje šiais metais mokykloje dirbę mokytojai iš k.: 
Marina Cox, Alfa Savickienė, Vytenis Šliogeris, Dalia Šumskienė, kun. 
P. Butkus - kapelionas ir mokyklos globėjas, Aldona Stasiūnaitienė, Jad
vyga Burokienė, Petronėlė Pečiulienė, Julė Lašaitienė - mokyklos vedė
ja, ir Kęstas Ankus.

Nuotrauka J. Šarkausko

Kaip pasitraukiau...
Atkelta iš psl. 3

kokie mūsų keisti rusiški rūbai, nes 
žiūrovas tikėjosi mus matyti ”čeba- 
tuose”, o mūsų moterys irgi ne pagal 
įsivaizduotą žiūrovo aprangą. Kodėl 
mūsų nepristato kaip lietuvių? Ko
dėl? Kodėl? Daug klausimų.

Suvažiuoja kitų tautų grupės. 
Matai, kaip jie karštą dieną nesivar
žydami švaistosi pinigais ant ”coca 
cola” ar kitų smulkmenų. Tuo tarpu 
mes, gavę keletą svetimų grašių, bi
jom skirtis su jais - reikia juk ką

Progai parinktus eilėraščius pa
deklamavo aktoriai B. Rainys ir N. 
Skidzevičius. A. Gučiuvienė paskai
tė velionies J. Gučiaus novelę. Mūsų 
šaunioji akordeonistė M. Dumčiu- 
vienė virtuoziškai pagrojo porą kū
rinių. Choras Lituania, vadovaujant 
G. Vasiliauskienei, sudainavo šešias 
dainas: vyrai dvi dainas, moterys 
irgi dvi, ir mišrus choras dar porą 
dainų.

Po minėjimo ramovėnams išsiri
kiavus buvo nuleistos vėliavos ir su
giedota Tautos Himnas ir malda.

Iškilmėms pasibaigus Ramovės 
Valdyba programos ir choro daly
vius pakvietė kukliom vaišėm, kurių 
metu pravesta loterija. Minėjime 
dalyvavo gausus būrys adelaidiškių.

Ramovėnas

lietuvių Dienoms specialiai papiginti

bilietai lėktuvais

Gyvenantieji Adelaidėje ar Melbourne apsirūpinkite bilietais firmos 
skyriuose:
ADELAIDE,18 Bindley St., T&tf08) 517699,517874 
MELBOURNE, 59 Queen St., Tel.: (03) 62 7758,62 7759

Visi kiti kreipkitės į firmos įstaigų:
364 Sussex Street,
SYDNEY, NSW 200

Telefonai: ®2) 26 2008,26 8526, 26 5066-

TAA
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nors į namus parsivežti. Kartais ir 
ta ambasada mums užmiršta duoti 
tos svetimos valiutos.

Kaip gerai, kai sužinai, kad gas
trolėse teks patiems verstis. Reiškia 
duos pinigo, kad valgyt nusipirk
tum. Jei'iš anksto sužinai, iš namų 
prisikrauni dešrų, juodos duonos, ir 
gerai. Jei kelionės metu paaiškėja - 
pabadauti tenka. Juk svetima valiu
ta tiek vertinga, kad už ją reikia ką 
nors parsivežti iš ”kapitalistiškos” 
nusigyvenusios valstybės.

Ričardas prisimena, kaip per vie
nas gastroles keliavo vienos res
publikos kultūros ministerio pava
duotojas. Ir štai būnant užsienyje 
tas įtakingas žmogus, didelis val
džios galva, sugalvojo pavaišinti 
skanėstais savo pasirinktus kelis 
bendrakeleivius. Susikvietė į savo 
viešbučio kambarį, išvyniojo keletą 
mėsos gabalų, iš čemodaniuko išsi
traukė du prosus, įjungė elektrą, na, 
ir ”davai mesa” - gabalas mėsos tarp 
dviejų prosų. Kaip skaniai buvo pa
vaišinti svečiai!

Pagalvoji, ar ’’kapitalistai” minis
terial irgi taip vaišintų savo svečius? 
O mums taip gera ir skanu... Kaip 
anie gyvena, kaip anie vaišinas?

Štai, kad ir tie apkalbėti lietuviai 
naciai... Gastrolėse Austrijoje atva
žiavo pora senelių. Jie tokie malo
nūs, susenę, tokie nepajėgūs atro

do... Kuo jie gaietų būti žalingi tai 
mūsų galingajai Tarybų Sąjungai? 
Sakosi, iš toli atvykę, važiavę šim
tus kilometrų pamatyti ir pasiklau
syti mūsų. Taip norėtum nuoširdžiai 
lietuviškai pasikalbėti, pasiklausi
nėti... Vengi jų, šaltas jiems, į kalbas 
nesileidi, ieškai pasiteisinimų 
pasprukti nuo jų. Kodėl? Kodėl turi 
bijoti, kad jei sueisi su tautiečiu ki
tame krašte, kitą kartą tavęs gali 
neišleisti?

Kiekvienas išvažiavimas brangus. 
Kaip lauki tos valandos kada įsėdi į 
lėktuvą! Kiek girdisi vadovų keiks
mų, iki jie išgauna mums užsienio 
pasus. Ir taip kiekvieną kartą. Iki 
paskutinės minutės nežinai, ar 
išleis,-,ąr ne. Ruošiesi, dirjai, bet kol 
neįsėdi į lėktuvą, taip ir neaišku, 
laimė nusišypsos, ar ne.

Kaip juokinga, kai prieš išvyks
tant pusantros valandos gauni per
skaityti knygutę apie Tarybų Są
jungos piliečio elgesį užsienyje. Turi 
perskaityti, įsigilinti ir pasirašyti, 
kad supratai, nes jei sulaužysi kokį 
įstatą, automatiškai esi kaltas. Mūsų 
daug, vietos mažai, laikas trumpas. 
Štai laimingai suradai laisvos viete
lės ant laiptų, kad galėtum knygelę 
’’pastudijuoti”. Skaitai greit, kitur 
tik prabėgom, nes visko ’’nesuvirš
kinsi”. Kaip pikta, kai tuo metu tave 
stebi ginkluotas sargybinis, kad ne- 
išplėštum kokio puslapio, ar ko ne
nusirašytum...

Ar ir amerikonus taip mokina 
- prieš jiems važiuojant į užsienį? Ko

dėl mes liepiami atsakinėti visai ki
taip, negu realybė? Kodėl mus var
čia meluoti?

Tų klausimų daug, norėtum su 
kuo nors pasidalinti mintimis, pasi
aiškinti. Gal, gal ir atrastum savo 
valdžiai pateisinimų. Bet su kuo? 
Žmona partijos narė, dėsto vokiečių 
kalbą Vilniaus universitete, gauna 
pakeliauti, kai aš namuose. Netoli ji 
vyksta, bet dažnai gauna progos iš
vykti į Rytų Vokietiją. Šeimyninis 
gyvenimas sušlubavęs... Ji nepasiti
kės manim - aš vengiu pasitikėti ja. 
Brolis, kuris artimas - sunku ir su 
juo. Pats galvoji - pats vienas turi 
daryti sprendimus.

Kokia ateitis Lietuvoje? Galvoji, 
kaip kiti kolegos menininkai gyvena. 
Jų sąlygos neblogos. Štai Kaniava - 
turi partijos pasitikėjimą. Įsitaisęs 
gerai. Noreika gyvena kaip karalius 
- vadinasi "žvaigždė”, bet kodėl toks 
priekabus prie kitų bendradarbių? 
Ne tik mėgsta papeikti tenorus, ir 
kiti balsai irgi kenčia. Štai pro brolio 
langą matai dažnai užsukantį pas 
"įtakinguosius” ir vis kiekvieną 
kartą ateina ką nors įsivyniojęs - tai 
dovanėlės, tai tas nuolatinis ”tepi-
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IM

Bendra informacija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

DIENŲ ATIDARYMAS

Australijos ministerio pirmininko 
The Hon. Mr. M. Fraser globojamų 
ALD atidarymas įvyks gruodžio 26 
d. 2.30 vai. Bankstown Civic Centre. 
ALD atidaryti bus kviečiamas ALB 
Krašto Valdybos pirm. prof. A. Ka- 
baila.

Į atidarymą pakviesti Federaliniai 
ir N.S.W. valstijos politikai, visuo
menininkai ir kitų tautybių atstovai. 
Programa bus trumpa, bet gerai pa
ruošta, kurią išpildys Sydnejaus lie
tuvių Dainos choras, Grandinėlė, 
p-lė Virginija Inkrataitė ir kt. Po 
atidarymo kviestiems svečiams bus 
priėmimas Lietuvių Klube, kurį pa
ruoš p. Elena Birkmanienė.

Pilna ALD programa pasiusta 
australų didiesiems laikraščiams, 
radijo ir televizijos stotims. Atida
rymą bus stengiamasi pravesti at
kuriant senąsias lietuviškas tradici
jas, kurios, tikimės, suteiks daugiau 
lietuviškos nuotaikos ir lietuviškos 
atsparos. Gal būt toks atidarymas 
taps tradiciniu tolimesnėse ALD.

ALD pravedimu rūpinasi Dr. Ge
novaitė Kazokienė, gyv. 13 Percy 
St., Bankstown, N.S.W., 2200, tel. 
709 8395.

ALD LEIDINIAI

ALDR Komitetas išleis šiuos lei
dinius, kurie bus parduodami arba 
duodami įvairiomis progomis.

Bendra visų ALD ir kitų suvažia- 
vimų programa su Bankstown'cent
ro žemėlapiu.

Atskirų parengimų programos.
Sporto šventės programos.
ALD atidarymo pamaldų atsaky

mai ir maldos.

Kaip 
pasitraukiau...

Atkelta iš psl. 4 
mas”. Kodėl ’’tepti” partijos žmones 
- kai jau atsiekęs savo karjeros 
aukštį? Žiūri, galvoji, ir tų neaišku
mų daug - negali su kuo nors kitu iš
siaiškinti...

Kalbant su Ričardu apie likusius 
gimines Lietuvoje, jis užsimena, kad 
kai tik sužinojo kur esąs vakaruose, 
gavęs telegramą grįžti, nes graudi
no apie tėvo mirtį. Brolis Vaclovas 
retkarčiais paminimas spaudoje, 
kad gastroliavęs kai kur su Lietuvos 
dainininkais. Tačiau Ričardas užtik
rina, kad lietuviška spauda tik pa
mini, kad brolis kur vykęs, bet iš 
tiesų sėdi Kaune ir ’’pažemintas” 
dėsto dainavimą. Jei Ričardas Dau
noras pabėgo, tai kaip gi pasitikėsi 
Vaclovu Daunoru?

Žmona Zita? - Šeimyninis gyveni
mas buvo sušlubavęs begyvenant 
Lietuvoje, taigi, sąlygos palengvino 
ir patį apsisprendimą. Jei šeimyni
nis gyvenimas būtų buvęs kitoks, 
gal ir Ričardas šiandieną nebūtų 
šioje pusėje.

Ateitis? Šiuo metu svarbiausia 
tęsti dainavimo studijas ir išmokti 
laisvai bent vieną vakarietišką kal
bą, nes jis teįkerta tik lietuviškai ir 
rusiškai. Dabar mokosi vokiečių ir 
anglų kalbų.

Kaip patiko Australija? - Labai. 
Išvažiuojąs su gailesčiu, tačiau Eu
ropoje numato geresnę ateitį. Labai 
norėtų vėl sugrįžti po kelerių metų 
ir pasimatyti su visais.

M. Braiželis

ALD BŪSTINĖ

Visa ALD reikalais informacija ir 
atvykusiųjų apgyvendinimas bus 
tvarkomas iš ALD būstinės Lietu
vių Klube, 16 - 18 East Terrace, 
Bankstown, N.S.W. 2200, tel. 
708 1414. Būstinė veiks gruodžio 
26 - 30 dienomis nuo 8 vai. ryto.

PARDUODAMI BILIETAI

Bilietai į visus ALD parengimus ir 
Naujųjų Metų balius (Bankstown 
Civic Centre ir Rockdale Town Hall) 
galima pirkti arba apmokėjus užsa
kyti pas ALDRK iždininką p. Br. 
Stašionį, 11 Berala St., Berala, 
N.S.W. 2141, tel. 649 9062.

Taip pat bilietai bus parduodami 
Sydnejaus Lietuvių Klube: penkta
dieniais 6-10 vai. v., šeštadieniais 
8-12 vai. v. ir sekmadieniais 1 - 10 
vai. v.

Iš tolimesnių vietų užsakę ir ap
mokėję bilietus, juos atsiims atvykę 
į Sydnejų, pas iždininką arba Lietu
vių Klube.

Prieš koncertus bilietai bus par
duodami tik į to vakaro parengimą.

Visiems parengimams ir Naujųjų 
Metų baliams salės yra didelės, to
dėl niekam vietos netruks. Dėl di
delio dalyvių skaičiaus, visiems pa
tariame, iš anksto nusipirkti bilie
tus.

JONIŲ ĮSPŪDŽIAI..

PAŽINTIS SU MEKSIKA
Tęsinys Rašo Juozas Donėla

Ši paskutinė diena Meksikos sos
tinėje buvo labai graži, saulėta, 
daug apvažiavau ir pamačiau. Vieš
buty kiek pasistiprinęs dar norėjau 
nuvykti į Zokalo ir prie nakties 
šviesų nufotografuoti katedrą ir ap
linkinius pastatus, nes pagal infor
macijas jie turi būti gražiai iliumi
nuoti. Išlipęs iš autobuso aikštę ra
dau visai tuščią. Katedra ir kiti pas
tatai skendėjo tamsoje. Beliko tik 
pasigauti autobusą ir grįžti, bet po 
kelių sustojimų pastebėjau, kad va
žiuoju kažkur kitur. Vairuotojas ir 
keleiviai nesupranta angliškai, o 
mano ispanų kalba irgi labai ribota. 
Pagaliau vienas išlipąs vyrukas da
vė ženklą eitu su juo. Jis pavedė iki 
autobuso sustojimo kitoj pusėj gat
vės ir parodė čia laukti autobuso 
man reikiama kryptimi. Ėjo daug 
autobusų, bet pagal užrašus vis ki
tom kryptim. Po valandos laukimo 
kreipiausi į atsitiktinai sustojusią 
policijos mašiną, kuri mane nuvežė 
prie metro stoties, iš kur traukiniu 
apie vidurnaktį pasiekiau savo vieš
butį, pavargęs ir be nuotraukų.

Mano viešnagė įdomiam ir gyvam 
Mexico City baigiasi, ir ryte išvyks
tu link Acapulco. Dviejų dienų ke
lionė turistiniu autobusu ir vienos 
nakties nakvynė pakeliui pagal kai
noraštį turėjo būti apie 40 dolerių, 
bet užsiprašė 60 ir šiaip taip nuside
rėjau iki 55, nes ne visos kompanijos 
sekmadieniais važiuoja ta linkme. 
Aš gi neturėjau pasirinkimo.

Geru plentu per žaliuojančius lau
kus ir kalnus važiuojam į Morelos 
valstijos sostinę Cuarnevaca. Kelio
se vietose kelio pakraščius puošia 
seni eukaliptai. Gidas, žinodamas, 
kad aš iš Australijos, pastebi, kad 
čia mano medžiai. Prie pat plento 
šen bei ten ganosi karvės, bet jos

’’Atžalos
Sydnejaus ’’Atžalos” teatras savo 

paskutinio pastatymo ’’Pirmu 
Skambučiu” sėkmingai suskambėjęs 
Sydnejuje ir Melbourne, artėjančio
se Lietuvių Dienose ryžosi vėl 
paskambinti, šį kartą jau lietuvišku 
Petro Naujokaičio skambučiu ’’Po
piečio Diagnozėje”.

Ši prieš ketverius metus ’’Atža
los” Sydnejuje pirmą kartą pastaty
ta komedija savo turiniu derinasi su 
Lietuvių Dienų nuotaikom. Mes čia 
Australijoje ruošiame jau dešimtą
sias Lietuvių Dienas, o ’’Popiečio 
Diagnozės" Petras Naujokaitis 
skambina, ’’nes mes mirštame”. Ar 
tikrai taip jau ir mirštame?

Šioje Anatolijaus Kairio 1956 me
tais parašytoje komedijoje dažnai 
juokiamės pro ašaras. Nežiūrint, 
kad daugelį joje keliamų išeivijos 
problemų išsprendėme laiko pade-

"Atžalos” Teatro scena iš Popiečio Diagnozės

gudrios - per kelią nevaikšto ir, at
rodo, susidūrimų neįvyksta, nors 
mašinos lekia pilnu greičiu.

Pavienių ūkių beveik nesimato. 
Žemė, atrodo, išdalinta rėžiais, ir 
juos iš gyvenviečių pasiekti tenka 
tolokai eiti. Šiose apylinkėse dau
giausia auginami kukurūzai ir kaž
kokios pupelės.

Šiandien sekmadienis, bet kiek 
teko šiokiadieniais toliau už miesto 
išvažiavus matyti, žemė apdirbama 
pora jaučių ar pora arklių, o taip pat 
ir rankomis. Transportui naudojami 
maži asilėliai. Didokom naštom žabų 
ar kito krovinio apkrauti jie ramiai 
eina paskui savo šeimininką. Prie 
kaimelių pakelėse parduodami 
rankdarbiai, maistas, vaisiai. Man 
ypatingai patiko rock melon. Jis 
truputį ryškesnis, oranžinė? spal
vos, skiriasi nuo australiško ir ne
paprastai skanus.

Pakelės mažesnių miestelių pag
rindinė gatvė asfaltuota, o šalutinės 
panašios kaip seniau mūsų krašte, 
dažnai ir be šaligatvių. Kaimuose 
indėnai gyvena gana prastuose mū
riniuose namukuose, o kur apylinkės 
miškingesnės, ten jų namai iš plonų 
rąstų. Dažnai langų ir durų vietoje 
yra tik atviros angos. Aplinka atro
do gana varginga ir nelabai švaru. 
Vadovas aiškino, kad čiabuviai nėra 
labai darbštūs, mėgsta išgerti, o kli
matas ištisus metus gana švelnus. 
Kam perdaug stengtis...

Dažnuose mažesniuose miestu
kuose tarp vargingų namelių be vie
nos ar daugiau senų bažnyčių kyšo 
didokas apynaujis valdiškas pasta
tas sportams, linksmybėms ir šiaip 
bendram gyventojų naudojimui.

Apie vidurdienį pasiekėm Cuar
nevaca ir sustojam prie katedros. 
Tai vienintelė bažnyčia, kurioje

” spektaklis
darni ir gyvenimo sąlygų verčiami, ji 
yra išlikusi aktuali ir šiandien. Šioje 
komedijoje atsispindi mūsų išgy
ventos viltys, turėti ir turimi rūpes
čiai ir nuolatinės tėvų ir vaikų san
tykių problemos. Komedija turėtų 
būti įdomi visiems: jauniems ir vy
resniems. Jaunimas, kurio didelė 
dalis lietuviškų spektaklių nedaug 
tėra mačiusi, yra ypatingai kviečia
mas nepraleisti progos šį spektaklį 
pamatyti. Tėvai, atsivedę savo mo
kyklinio amžiaus vaikus, turės pro
gos kartu pasijuokti ir gal geriau 
vieni kitus suprasti.

Spektaklis įvyks jaukioje Banks
town Civic Centre teatro salėje 
gruodžio 26 d., 8 vai. vakare.

Teatro spektaklio reikalais rūpi
nasi ALDRK narys, ’’Atžalos” ad
ministratorius Algis Dudaitis.

ALDRK Inf.

specialiu leidimu pagrindinėms mi
šioms’"sekmadieniais groja Mariachi 
muzikantai. Gaila, mus kaip papras
tai vadovai labai skubino ir bažny
čioje pabuvome labai trumpai, nors 
aš būčiau galėjęs klausytis pusę die
nos. Ši bažnyčia pradžioje priklausė 
vienuolynui, iš kurio misionieriai 
vykdavo misijų net į Aziją. Ją sta
tant kai kurie čiabuviai taip buvę 
fanatiškai atsidavę Kristui, kad at
sisakydavo valgyti ir tol dirbdavo, 
kol iš nuovargio ir alkio mirdavo. 
Juos laidodavo čia pat, priekiniame 
bažnyčios tarpsienyje, nes siena yra 
labai stora. Tačiau pastačius bažny
čią jie jos viduje nesimeldė, nes bu
vo prietaringi, tad neidavo po sto
gu, už tai bažnyčios šone buvo 
pastatytas altorius po pastoge, o in
dėnai mišių klausydavo kieme po 
atviru dangum.

Pagrindinė miesto aikštė Zocalo 
yra šalia dar paties Hernando Cor
tez statytos pilaitės. Ispanai šį 
miestą okupavo 1526 m. Pastatas 
restauruotas ir vadinasi Cortez Pa
lace. Kitame aikštės šone gražūs sa
vivaldybės pastatai, parko tribūnoje 
groja dūdų orkestras, žmonės šven
tadieniškai apsirengę sėdi ant suo
liukų, vaikštinėja, vaikai krykštauja 
vaikydami spalvotus balionus, bet 
mes skubame tolyn.

Neužilgo pasiekiame šios dienos 
kelionės tikslą - Taxco. Pusė kelei
vių tuo pačiu autobusu važiuoja tie
siai į Acapulco, kiti pasilieka čia 
nakvoti. Vadovas jau dabar mūsų 
nebesiskubina gabenti į viešbutį, 
bet nuvedęs į sidabro išdirbinių 
parduotuvę rūpinasi, kad apsipirk- 
tume. Šiek tiek sidabro čia buvo at
rasta dar prieš Cortez, bet praėjo 
kuone du šimtmečiai, kol prancūzas 
Jose de la Borda surado labai tur
tingus sidabro klodus. Borda labai 
pralobo ir padėkai už savo laimę 
pastatė bažnyčią, kurioje jo sūnus 
kunigavo. Bažnyčios vidus ir išorė 
nepaprastai skoningai ornamentuo
ta. Priekyje du dailūs bokštai, o virš
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Australijos Lietuvių Fonde
NAUJI NARIAI

Gruodžio 4 d. Fondo Valdybos po
sėdyje priimti nariais: Petras Bal
tutis ir Albinas Pocius - abu iš Vic., 
Juozas Kapočius ir Aleksandra Vir- 
geninkas iš N.S.W. ir Juozas Paške
vičius iš Tas.
NAUJAS TŪKSTANTININKAS

Nuoširdus Fondo rėmėjas Juozas 
Ramanauskas (Bass Hill, N.S.W.) 
paskutiniu metu vėl prisiuntė čekį 
$ 300. Tuo būdu visų mūsų džiaugs
mui susilaukta trečio A.L. Fondo 
tūkstantininko. Jo dabartinis įnašas 
$ 1020.

UNIVERSITETO. JUBILIEJUS

Gruodžio 3 d. Fondo valdybos po
sėdyje nutarta paremti Vilniaus 
universiteto jubiliejaus proga išleis
tiną anglų kalba brošiūrą ar šiaip in
formacini leidinį. Nuomonė, kad 
koks nors informacinis leidinys rei
kalingas minėjimams, kurie metų 
eigoje įvyks mūsų kolonijose. Mel
bourne, Fondo valdybos žiniomis, 
gegužės 6 d. planuojamas minėjimas 
saviškiams Lietuvių Namuose; kar
tu gi su svečiais ir svarbiausia jiems 
kada nors antroje metų pusėje Mel- 
bourno universiteto patalpose. Šį 
pastarąjį suruoš Jaunimo S-ga; or
ganizatorius - inž. Algimantas Mil
vydas, M.A. Kaip ruošiamasi Syd- 
nejuje bei Adelaidėje, šiuo metu ne
žinoma. Fondo valdyba tikisi išlai
das už spaudinį sugrįšiant, jį parda
vus minėjimuose. Prieš sprendžiant 
Fondo valdyba atsiklausė JAV lie
tuvių. Universiteto jubiliejumi ten 
rūpinasi Lituanistikos Institutas ir 
Katalikų Mokslų Akademija. Po 
kiek laiko būsią išleista jubiliejiniais

PAŽINTIS SU...
Atkelta iš psl. 5 

pagrindinio altoriaus puošnus mo
zaika išklotas kupolas. Bendrai 
Meksikoje seniau buvo plačiai nau
dojama spalvota mozaika papuošti 
ne tik bažnyčių, bet ir kitų pastatų 
išorinėms sienoms. Sidabro dabar 
nebekasama, bet yra begalės sidab- 
rakalių ir sidabro išdirbinių parduo
tuvių.

Pats miestas yra unikalus visoj 
Meksikoj. Namukai nelyginant 
kregždžių lizdai prilipdyti stačioj 
atkalnėj, gatvės akmenimis grįstos, 
siauros ir vingiuotos. Namų stilius 
panašus į kadaise Capri saloj maty
tus arba Analfi prie Viduržemio jū
ros. Balti su arkadomis, papuošti 
gėlių vazonais. Stogai raudonų čer
pių arba lygūs. Dėl savo išimtino 
charakterio Taxcę Meksikos 
valdžios paskelbtas kolonijinio po
būdžio paminklu.

Vaikštinėjau fotografuodamas ir 
domėjausi sidabro išdirbiniais krau
tuvėse. Jų kainos maždaug tokios 
kaip Australijoje. Truputį keista, 
kad Meksikoj eilinio darbininko už
darbis esąs apie 7 doleriai dienai, 
bet kiek stebėjau kainas krautuvė
se, geresni rūbai, batai ir kiti odos 
išdirbiniai, maistas, gėrimai kainuo
ja apie tiek kaip ir Australijoj. Alus 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5406 Veikia 24 valandas per parą.
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metais skaitytų referatų rinkinys, 
bet nieko specifiško anglų kalba. L. 
Instituto pirmininkas Jurgis Gim
butas lapkričio 10 d. laiške A.L. 
Fondo pirmininkui taip rašo: "Visiš
kai pritariu, kad reikia leidinio apie 
Vilniaus universitetą anglų kalba. 
Šiais laikais lengviau rasti leidėją ir 
gauti pinigų, nei autorių... Šiuo me
tu visi JAV darbingi Lietuvos isto
rikai yra užangažuoti rašyti akade
minę Lietuvos istoriją, finansuoja
mą Lietuvių Fondo, pagal sutartį su 
Lituanistikos Institutu. Lygiagre
čiai rengiama Lietuvos istorija ang
lų kalba. Nemanau, kad tiedu darbai 
būtų baigti anksčiau kaip 1979 m. 
pabaigos. Dėl to maža vilčių rasti 
autorių Vilniaus universiteto istori
jai dabar”.

Tenka tat mums čia vietoje kai ką 
paruošti. Valdybos posėdyje buvo 
iškelta mintis Fondui imtis iniciaty
vos kasmet išleisti anglų kalba kul
tūrinį informacinį sąsiuvinį. 1980 m., 
pavyzdžiui, galėtų pasirodyti leidi
nys, apžvelgiąs lietuvių Australijoje 
kūrybinį pasireiškimą. Reikalas pa
liktas pasiūlyti padiskutuoti mūsų 
vietinei spaudai ir šiaip visuomenei.

Prof. J. MARVANO KNYGA

Fondo pirmininkas gavo iš JAV 
prof. J. Marvan 13.11.78 laišką, ku
riame sakoma, kad "Modern Lithu
anian Declension” rinkoje būsianti 
Kalėdoms ar sausio pirmomis die
nomis. Susitrukdė dėl nuotolio, 
siuntinėjant korektūras. O jų reikė
jo net tris kartus. Šiuo metu prof. 
Marvan yra JAV, todėl pats parū
pins ir pasiuntimą mums į Australi
ją. Jis grįž į Monash kovo pabaigoje. 
Į Vilniaus universiteto minėjimo 
programą Melbourne įrašoma ir

—•---------- .. ■ . .„-.a.

truputį pigesnis, ir jei už australišką 
nėra geresnis, tai tikrai ne bloges
nis. Nepalyginsi su amerikietišku ar 
kanadišku.

Sutemus miestelėnai miesto aikš
tėse sėdi ant suoliukų, dalijasi nau
jienomis, vaikai aplinkui žaidžia. 
Katedros didžiosios durys išeina 
tiesiai f aikštę. Jos atviros. Viduje 
keletas žmonių meldžiasi ar šiaip il
sisi, turistai apžiūrinėja puošnius 
altorius. Iš aikštės vidun veržiasi 
muzikos garsai. Vakaras nepapras
tai malonus.

Apie dešimtą žmonės pradeda 
skirstytis ir netrukus miestelį ap
gaubia ramuma. Mano viešbutis taip 
pat aikštės kampe, tai ne už ilgo ir 
aš jau sapnų karalystėje.

Pakeliui į Acapulco žaluma vis ly
di mus. Iš aukštumų leidžiamės že
myn prie Ramiojo Vandenyno, Kiek 
laiko kelias vingiuoja pagal upelį. 
Kur ne kur moterys įsibridusios 
tarp akmenų skalbia žlugtą, kitoj 
vietoj sunkvežimius pasistatę mau
dosi šoferiai. Upių Meksikoj nedaug. 
Šiaurėje labai sausa, o arčiau į pu
siaują siauras žemynas vietomis iš
kilęs net penketą km virš jūros ly
gio. Nespėjusį įsisunkti į žemę lie
taus vandenį vėl greit grąžina į van
denynus.

Bus daugiau 

knygos įteikimas rėmėjams, nes au
torius įžangoje šį savo kalbotyrinį 
veikalą kaip tik ir skiria universiteto 
400 m. sukakčiai. Veikalo siuntas 
gaus tam laikui ir kitų vietovių Fon
do įgaliotiniai.

ŠALTINIŲ BIBLIOTEKA

Gautas iš Krašto Valdybos raštas, 
kuriuo Melbourne esanti K. V-bos 
biblioteka su spinta perduodama 
A.L. Fondui. Klubo valdyba baigia 
įruošti patalpą. Čia tilps M. bend
ruomenės skyriaus biblioteka ir 
Fondo Reference - šaltinių rinkinys, 
kartu su archyvu. Fondo rinkiniai 
bus prieinami visos Australijos lie
tuviams pašto keliu.

LOTERIJA

Fondui paremti dail. Ieva Kubbos 
ir dail. Henrikas Šalkauskas pasky
rė po paveikslą. Prekybininkas Al
gis Vaitiekūnas pridėjo dar persišką 
kilimą. Fondo valdyba dėl šių bran
gių dovanų kitais metais suruoš lo
teriją. Dėkui iškiliems rėmėjams.

PASIKEIČIAMA NARIAIS

A.L. Fondas (Ine.) įstoja L.B. 
Spaudos Sąjungos (Ltd.) nariu. Są
jungos pirmininkas prof. A. Kabaila 
yra pažadėjęs pasiūlyti S-gą įrašyti 
Fondo nariu.

ATSAKYMAS KRITIKAI

Fondo valdyboje aptartas M.P. 
Nr. 43 tilpęs vedamasis. Jei kritika 
negriaunamojo pobūdžio, tai sveika.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

”TALKA"LTD.
Melbourne "Talkos” Centras savo klientams praneša naują telefono 

numerį - (08) 828 4957.
"Talkos” įstaiga Melbourne veikia:

šeštadieniais 10 * 2 vai
sekmadieniais L80 - 8 vaL

Paskolų reikalais prašome kreiptis šeštadieniais 1-2 vaL
Adelaidės skyrius veikia sekmadieniais 1 - 8 vaL Liet. Namuose 6 

Eastry St., Norwood, SA.
Sydnejuje veikianti paskolų Komisija klientus priima sekmadieniais 

1 - 3 vai. Liet. Klube, Bankstown.
"Talka” nariams teikia paskolas iki 15.000 dolerių.

Įvairumai
ATVYKĘ Į ALD APŽIŪRĖKIME 

LIETUVIŲ SODYBĄ

Būnant Sydnejuje ir turint pus
dienį laiko būtinai reikėtų aplankyti 
Lietuvių Sodybą, kuri yra apie 30 
km. į pietus nuo Sydnejaus centro, 
Engadine priemiestyje.

1971 m. lietuviai statybininkai A. 
Kutka ir V. Mickevičius pradėjo 
statyti pirmuosius namus pagal 
Sydnejaus Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos D-jos planą. Dabar jau 
yra pastatyti 6 namai su 12 butų, 
kuriuose gyvena poilsio amžiaus su
laukę lietuviai. Be gyvenamų pasta
tų sodyboje, dar neseniai buvo už
baigta statyti erdvi seklyčia, kurioje 
randa užeigą sodybos gyventojai ir 
svečiai. Joje įkurta a.a. Povilo Alek
nos vardo biblioteka ir Moterų D-jos 
raštinė. Tai vertas dėmesio Moterų 
D-jos projektas, kurį turėtų pama
tyti, ypatingai iš tolimesnių vietų 
atvykusieji tautiečiai.

Lietuvių sodyba bus atidara lan
kytojams gruodžio 27, 28 ir 29 die
nomis nuo 9 vai. iki 4 vai. p.p. Tuo 
laiku atvykusieji galės apžiūrėti so
dybą, o seklyčioje pamatys rank
darbių ir tautodailės parodą. Taip 
pat seklyčioje - kioske bus parduo

Valdyba lieka nuomonės, kad jos 
skiriamosios premijos turi skatina
mosios reikšmės vien tik pačiu už
davinių formulavimu. Savaitraščių 
redakcijos apie premijų paskyrimą 
yra painformuojamos. Redaktoriai 
galėtų skaitytojams jas ir dažniau 
priminti. Po $ 75 premijos paskirtos 
jaunesniesiems spaudos bendradar
biams ir atrinktinai lituanistinius 
kursus baigusiems. Yra $ 500 aka
deminė premija už lituanistinės te
mos tezės darbą moksliniam laips
niui ar šiaip lituanistinį darbą, at
spaustą Australijos moksliniame 
žurnale. Neseniai pagarsinta litera
tūrinė premija. Argi nėra paskatini
mas rašytojui, kad Fondas talkins 
išleisti jo darbą? Paskirta $ 150 
Sydnejuje meno parodai suruošti ir 
$ 100 už atrinktą tautodailės darbą.

Jei dėl lėšų skirstymo kyla abejo
nių, tai Krašto Valdyba reikalą gali 
iškelti Tarybos suvažiavime ir pa
siūlyti naujus kelius. Fondo vado
vybė su tuo skaitysis, nes ji gi tar
nauja Australijos Lietuvių bend
ruomenei.

ĮGALIOTINIAI

Nuo 1977 m. gruodžio 1 d., t.y. po 
Fondo įregistravimo, Fondo nariais 
yra tie, kas įmokėjo $ 25. Supranta
ma tat, kad ir Fondo įgaliotiniais te
gali būti tik nariai. Ta pačia proga 
pažymėtina, kad prisimenant Fondą 
testamentuose, reikia įrašyti tikslų 
pavadinimą ir adresą: Lithuanian 
Australian Foundation Inc., 50 Errol 
St. N. Melbourne, Vic., 3051.

A.L. Fondo Valdyba

dami lengvi užkandžiai, kava, arbata 
ir vaisvandeniai.

Sodybos adresas: 23 Laurina 
Avė., Engadine. Seniūnas p. Liudas 
Simanauskas duos papildomas in
formacijas telefonu 520 4057. Vieta 
pasiekiama auto mašinomis arba 
traukiniu, važiuojant į Engadine ge
ležinkelio stotį. Nuo stoties yra apie 
10 min. kelio pėsčiom iki sodybos, 
australų žinoma kaip: "Lithuanian 
Village”.
-3 ~

Pabėgėlių iš Indokinijos problema 
aštrėja, nes tų pabėgėlių atsiranda 
vis daugiau ir kiekvienas kraštas jų 
kratosi. Tuo reikalu Ženevoje gruo
džio 10-11 d.d. įvyko tarptautinė 
konferencija, kur dalyvavo ir Aus
tralijos ministeris Imigracijos rei
kalams Mr. MacKellar su savo dele
gacija. Jis pasiryžęs kovoti, kad pa
bėgėlių priėmimo klausimas būtų 
sprendžiamas proporcingai pagal 
krašto gyventojų skaičių.

Dar Stalino laikais buvo įsteigta 
Sov. Sąjungoje Birobidžiano res
publika žydams, tačiau joje žydų 
gyventojų tėra mažiau negu 10%.
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Skaitytojai

BENDRUOMENĖ AR DRAUGIJA

Labai nustebau paskaitęs Mūsų 
Pastogėje atspausdintą Krašto Ta
rybos Sesijos dienotvarkę, kur buvo 
įrašyta, kad bus paskaita apie bend
ruomenės inkorporaciją arba kitaip 
tariant registraciją pagal šio krašto 
valdžios įstatymus.

Mano supratimu bendruomenės 
reigistracijos klausimas yra kelia
mas per nesusipratimą, nes šis 
klausimas kaipo priešingas bend
ruomenės struktūrai iš viso negali 
būti suvažiavime svarstomas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
o kartu ir Australijos Lietuvių B-nė 
nėra registracijos reikalinga eilinė 
draugija. Bendruomenė apima visas 
draugijas ir sambūrius. Ji apima ir 
visus lietuvius neklausiant.ar jis to 
nori,ar nenori, nes savo tautai žmo
gus priklauso, pagal kilmės ir kraujo 
giminystės ryšį be jokių pareiškimų 
ar prašymų priimti.

Užregistravus bendruomenę val
džios įstaigose pagal Australijos 
draugijų įstatymus ji taptų dar 
viena paprasta draugija mūsų išei
vijos gyvenime, nes tada turėtų pa
daryti State Attorney patvirtintą 
savo statutą, narių knygą su įstoji
mo pareiškimais ir nustatytų metinį 
nario mokestį.

Prileidžiant, kad kiekvienoje mū
sų kolonijoje teatsiras tik 20-30 
žmonių padavusių įstojimo pareiški
mus ir reguliariai mokančių metinį 
mokestį finansinių narių, mūsų 
bendruomenės vadovai australų 
valdžios įstaigose jau nebegalės kal
bėti visos lietuvių B-nės vardu, bet 
tik mažos eilinės draugijos vardu, 
nes užklausus reikės pasakyti tikrą 
finansinių narių skaičių: '

Toks mūsų bendruomenės nuver
tinimas būtų labai kenksmingas 
Lietuvos laisvės bylai australų val
džios įstaigose ir bendrai visoje po
litinėje veikloje.

Pagal tarptautinę teisę ir tradiciją 
anglosaksų kraštuose, kur nėra tei
sėtų Lietuvos diplomatinių atstovy
bių, Lietuvos suverenumui atsto
vauja tuose kraštuose demokratiniu 
būdu išrinktos bendruomenių vado
vybės. Pavertus mūsų bendruome
nę į reigstruotą draugiją, nebetek
tume Lietuvos suverenumo atsto
vavimo teisės.

Šita Lietuvos suverenumo atsto
vavimo teise Viktorijoje mums buvo 
Federalinės valdžios pripažinta 
Melbourne rengiant Vasario 16 d. 
priėmimus pagal pilną diplomatinį 
statusą, kas įgalino net svetimų 
valstybių konsulus oficialiai daly
vauti mūsų nepriklausomybės šven
tėje.

Bendruomenės surengti Vasario 
16 d. priėmimai,kur dalyvauja fede
ralinės valdžios ministerial ir diplo
matinio korpuso nariai, kaikuriems 
mūsų žmonėms galbūt atrodo ir ne
reikšmingi, bet Lietuvos okupantui 
jie yra skaudus, nes tai yra viešas

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Office & Showroom at Phon— Works: 649 6301 #9-5451 - Evening

Strathfield Entrance to
Rookwood Cemetery. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORLAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? Vž °/o skirti Mūsų Pasto
gei.

Užsakydami šioje bendrovėje pa 
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado 
v aūdamiesi jų skelbimu Mūsų Pas 
Lugėje.

pasisako
pareiškimas, kad jie nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos.

Bendruomenės turto valdymą 
mes išsprendėme sukurdami Ade
laidėje Lietuvių Sąjungą, o Sydne- 
juje ir Melbourne Lietuvių Klubus, 
kurie dirba gana vieningai su bend
ruomene suteikdami sąlygas kultū
rinei veiklai ir pripažindami bend
ruomenės pirmumą politinėje veik
loje..

Palikimus arba mažesnį turtą ga
lima valdyti per Patikėtinių Tarybą 
- Trusties.

Mes jau sudarėme Mūsų Pastogei 
leisti Sąjungą. Mes įregistravome 
Australijos Lietuvių Fondą. Mes tu
rime Melbourne Talkos kooperaty
vą. Visoms toms įstaigoms vado
vauja aktyvūs bendruomenės vei
kėjai ir savo finansine parama tvir
tai prisideda prie visos mūsų kultū
rinės veiklos, nes tiki į gyvą reikalą 
visiems apsijungti į vieningą ir tvir
tą bendruomenę.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamas Redaktoriau

’’Mūsų Pastogėje” p. A. Mauragio 
straipsnis ’’Drumzlinų Dainų sriau
tas” neigiamai paliečia mane ir kitus 
Australijos liet, chorų dirigentus, 
todėl aš norėčiau į jį viešai atsakyti. 
Po prieš porą metų įvykusios Aus
tralijos Liet. Dainų Šventės Mel
bourne, buvo sušauktas Australijos 
liet, chorų dirigentų ir administra
torių posėdis. Tikslas: sudaryti se
kančios Dainų Šventės (kuri įvyks 
.Sydney) repertuarą. Dėl laiko sto
kos ir kitų priežasčių Australijos 
liet, chorų dirigentai pavedė man 
vienam sudaryti sekančios Dainų 
Šventės repertuarą. Ten pat jie da
vė man ir nurodymus - sekančioje 
Dainų Šventėje dainos turi būti pa
rinktos lengvesnės ir kad tiktų jau
nimui ir sęnįmui. Gavęs tokį atsako- 
mingą ir politiniai pavojingą uždavi
nį, aš pagalbon pasikviečiau būrelį 
lietuviškos dainos mylėtojų (sidne- 
jiečių) ir 1977 m. vasario mėn. p.p. 
Kramilių bute (Sydnejuje) 
sušaukiau susirinkimą. Tame posė
dyje atrinkome dainas, kurios, mūsų 
manymu, bus tinkamos dainuoti 
Dainų Šventėje. Pasiremdami man 
duotais patarimais ir tikėdami, kad 
sekančios Dainų Šventės pasiklau
syti ateis ir senimas ir jaunimas, 
nutarėme atmesti prieš šimtus metų 
sukomponuotas lietuviškas liaudies 
dainas ir išrinkti dainas iš dar gyvų 
lietuvių kompozitorių muzikinių 
darbų lobyno. Mes nekreipėme dė
mesio nei kur lietuviai kompozitoriai 
gyvena, nei kokiai politinei partijai 
jie priklauso, ar nepriklauso. Ar 
mums mūsų darbas pasisekė, tai pa
rodys netolima ateitis. Viena B. 
Gorbulskio sukomponuota daina pa-

Kitos išeivių grupės neturi tokios 
tvirtos bendruomenės kaip mes, bet 
tik palaidas Federacijas arba ko-or- 
dinacinius komitetus.

Australijoje tiktai lietuviai ir žy
dai teturi vieningas bendruomenes, 
todėl laikykime ką dabar turime, 
nes kovojant už Lietuvos laisvę tu
rime veikti vieningu frontu visi kar
tu kaip viena didžiulė šeima.

Tas kas tiki į Bendruomenės vi
suotinumo apraišką ir supranta mū
sų bendruomenės prasmę, niekada 
nekels klausimo apie jos registraciją 
pagal Australijos draugijų įstaty
mus.

Kalbėti per Krašto Tarybos suva- 
'žiavimą yra bereikalingas brangaus 
laiko gaišinimas. Daug bus visiems 
naudingiau,jeigu truputį ilgiau mes 
pakalbėsime apie b-nės paramą jau
nimui ir lituanistiniam švietimui, 
nes be lietuviškai kalbančio jaunimo 
neturėsime ateities ir mūsų b-nės 
tęstinumo.

Taip pat neradau dienotvarkėje 
įrašyto klausimo apie Vilniaus Uni
versiteto 400 m. paminėjimą, 
kaip lygiai neradau paskirto laiko 
Lietuvos laisvės bylai aptarti ir mū
sų politinės veiklos akcijai suvieno
dinti.

teko į dainų sąrašą. Mano manymu 
muz. B. Gorbulskis yra vienas iš di
džiausių ir našiausių, šiandien gyve
nančių, lietuvių kompozitorių. Jis 
sukūręs ne vien anot Jūsų, "estradi
nes dainiuškas”, bet taip pat ir sim
fonijas bei gražius koncertinius kū
rinius muzikiniams instrumentams 
(kurių mums labai trūko). Aš daug 
malonių valandų praleidau besi
klausydamas ar begrodamas dabar
tinės lietuviškos muzikos kūrėjų 

; dainas. Su Jūsų nuomone, kad mes 
įtupėtume dainuoti vien-liet, liaudies 

dainas, aš nesutinku. Jeigu man 
Dievas suteiktų malonumą ir aš as
meniškai pasimatyčiau su talentingu 
lietuviškos muzikos kūrėju muz. B. 
Gorbulskiu, tai aš priglausčiau Jį 
prie savo krūtinės, kaip tikrą savo 
brolį. Man nesvarbu, kokias išvadas 
iš to mano žesto padarysite, p. A. 
Mauragi, ar Tamstos vienminčiai 
draugai.

Tamsta labai neigiamai atsiliepi 
apie senąjį Dolskį. Turiu prisipažin
ti, kad jis gyveno ir dirbo lietuviškos 
muzikos labui dar labai ankstyvoje 
mano vaikystėje, bent iš pasakojimų 
sužinojau, kad p. Dolskis pats būda
mas žydų kilmės Lietuvos pilietis, 
buvo pirmas drąsuolis, kuris savo 
pastangomis įdainavo ir išleido lie
tuviškai įdainuotą estradinės muzi
kos plokštelę. Tuo tarpu kai to meto 
mūsų baleto ir operos žvaigždės na
muose ir Kauno kavinėse kalbėjo ir 
dainavo lenkiškai. Už jo drąsą ir 
pirmą lietuvišką žodį, įrašytą estra
dinės muzikos plokštelėje, aš p. 
Dolskio pavardę ištariu su pagarba.

Jūsų
Stasys Žukas

Office and Works:
20-22 RAILWAY STREET
LIDCOMBE, N.S.W., 2141

Tūpčiojimas vietoje arba senų 
anekdotų kartojimas jau nebetinka 
dabartinei bendruomenės narių gal
vosenai. Nuo Whitlamo laikų mūsų 
bendruomenė pasuko nauju keliu 
siekdama vienybės savo tarpe ir 

. reikalaudama energingos veiklos 
ginant Lietuvos reikalus.

Alb. Pocius 
Melbourne

DAINŲ DRUMZLĖSE...

Ką norėjo p. A. Mauragis savo 
sudramatizuotose dainų drumzlėse 
pasakyti? Rūpestis ribojasi mums 
leistinų dainelių dainavime ar sie
kiama patriarchalinio išsiskaidrini- 
mo ir kituose nuo liaudies folkloro ar 
tautodailės nutolusiuose mūsų 
aitresniuose pomėgiuose: vakaronių 
balavonėse šokti cha cha cha, sam
ba, rumba, naujoviškesnį susitvar
kymą namuose, pasižavėjimą mo
derniu menu ir t.t.

Ar išmoninga ir kitas mūsų pa
triotines, politines problemas nusi
varyti spręsti į sentimentalių melio- 
dijų estradą..?

Nesivaikydamas autoriaus tose 
drumzlėse, norėčiau jam sugestijo- 
nuoti, kad prieš skelbiant viešumoje 
Solženicino pagalba savas išvadas 
apie kitų asmenų patriotines ambi
cijas ar baimes - vis tik pirmiau de
rėtų užbaigti skaityti ir kitas jo 
knygas. "AUGUST 1914”, 65 pusla
py skaitome: "...The Lithuanian 
people goes to the war as in a sacred 
cause..." Tai, to paties Solženicino 
akcentuota nuotaika Imperinėje 
Durnoje iš to meto spaudos prasidė
jus I pasauliniam karui. Apie dejo
nes ar šauksmus rekrutuose nesi
girdi per visus 645 puslapius... ta
čiau, knyga užbaigiama prasmingu 
įrašu: ’’Untruth did not begin with 
us, nor will it end with us."

-r r-• j-jb^jĮiįį'į-' fc _ ■ . f f.L . . ■- f

A. Vingis ~

Dėmesio!
Visos Importo-Eksporto muitų 

užsienio bankų problemos išspren
džiamos lengvai pasinaudojant lie
tuvio muitų agento patarnavimais. 
Kreiptis:

STAITIS AGENCIES 
Pty. Ltd.

73 Beattie Street, Balmain 2041, 
Tel.82 0785

“Keista galvosena"
Žmona garsiai skaito žinią iš 

laikraščio, norėdama pamokyti 
‘vyrą: "Antanas Giraitis. girtas 
būdamas. Įsėdo Į laiveli, nuplau
kė į vidurį upės, laivelis apsi
vertė. įkrito į vandenį ir prigė
rė ..Užbaigusi skaitymą, pa
kelia galvą ir sako vyrui:

■ — Matai, prie ko priveda gir
tuokliavimas. .Jeigu ne degtinė, 
tai ir dabar dar būtų gyvas.

— Kokia keista galvosena! 
Juk jis prigėrė ne degtinėje, o 
vandenyje!

Nusiraminimas
Vyras: Ar neliūdėsi per tą laiką, 

kai aš sėdėsiu kalėjime?
Žmona: Taip, bet vienas mano 

nusiraminimas, kad žinosiu kur tu 
praleidi naktis.

Kalbėti tiesą yra buržua
ziniai prietarai. Melas yra 
pilnai pateisinama priemo
nė. .Leninas
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Inform
KUR DINGO VISI MŪSŲ ' 

STUDENTAI?

Ar taip apsikrovę mokslo darbais 
ir uždaviniais, kad nėra laiko pa
bendrauti padiskutuoti ir pasilinks
minti?

Studentų dienos yra įvairiai įdo
mios - nauji draugai, naujos mintys. 
Kodėl nesueiti su kolegomis, pasi
klausyti jų nuomonių, atskleisti savo 
problemas ir idėjas ir vienas kitą gi
liau suprasti?

Atvykite į studentų suvažiavimą 
Sydnejuje. Pasikalbėsime apie stu
dentų veiklą ir kaip ją pastiprinti. 
Iki pasimatymo!

Sydnejaus Studentų Valdyba 

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubas ruošia 
nariams ir svečiams

KALĖDINĮ POBŪVĮ 
gruodžio 17 d., sekmadienį.

Visus linksmins prfesionalai 
linksmintojai, o taip pat atsilankę 
bus vaišinami ribotą laiką nemoka
mais gėrimais ir lengvais užkan
džiais.

PRANEŠIMAS

Syd. Liet. Klubas, kaip kiekvie
nais, taip ir šiais metais ruošia 
bendras Kūčias ir Naujųjų Metų su
tikimą. Kadangi šiais metais laukia
me didelio skaičiaus svečių iš kitur, i 
visi suinteresuotieji prašomi galimai 
greičiau užsisakyti vietas ir įsigyti 
bilietus j abu parengimus.

a c i j a
MINĖSIME VILNIAUS 

UNIVERSITETO SUKAKTĮ

Ateinančiais metais Vilniaus uni
versitetas mini 400 metų sukaktį. 
Šią sukaktį nutarta paminėti ir Mel
bourne. Lapkričio 12 d. Apyl. Val
dybos pirm. Albinas Pocius sušaukė 
lietuvių organizacijų ir kitų kultūri
ninkų pasitarimą. Čia nutarta ruošti 
šį minėjimą ir tuo reikalu išrinkta 
komisija, į kurią įėjo Albertas Zub- 
ras, kun. Pr. Vaseris, Algis Šimkus 
ir Jadvyga Vaičiulytė.

Komisija pirmą pasitarimą turėjo 
lapkričio 26 d. Lietuvių Namuose. 
Čia pasiskirstyta darbais ir parei
gomis.

Pasiryžta išleisti iliustruotą bro
šiūrą. Finansuoti sutiko Australijos 
Lietuvių Fondas. Redaguoti ėmėsi 
A. Zubras.

Lietuviams universiteto minėjimą 
nutarta suruošti gegužės 6 d. Šiam 
minėjimui programą organizuoja 
Algis Šimkus ir Jadvyga Vaičiulytė.

Kitas minėjimas pramatytas su
ruošti Melbourne universitete. Jį 
organizuoti Jaunimo Sąjungos var
du pasiėmė Algis Milvydas. Šis mi
nėjimas pramatytas rugpiūčio - rug
sėjo mėn.

TURTINGIAUSIAS 
šventinių dovanų pasirinkimas Syd
nejaus Lietuvių Klubo bibliotekoje: 
naujausios knygos suaugusiems ir 
vaikams, plokštelės, tautodailės iš
dirbiniai ir daugybė kitų.

Biblioteka atvira: trečiadieniais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 706-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gruodžio 17 d., sekm. Kalėdinis 
pobūvis tik nariams.

Nuo šio savaitgalio klube groja 
naujas orkestras šokiams

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.3Q-5 vai.
Bibliotekoje parduodamos lietuviš
kos knygos, plokštelės, pašto ženk
lai, lipinukai ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi tun dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv: 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vaL 
penkt. 4-12 vaL, šjšt. 2-1 vai., sekm.
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vaL 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

RELIGINĖ INFORMACIJA
' Į

ADVENTAS

Adventas skirtas susikaupimui ir * 
maldai. Jo sekmadieniais - gruodžio 
10,17 ir 24 d.d. kviečiami visi tikin
tieji atlikti išpažinti ir dvasiniai pa
siruošti šv. Kalėdoms. Ypač tam 
tinkamas IV adv. sekmadienis, nes į 
tai ir Kūčių diena. Išpažinčių bus 
klausoma ir Kalėdose.

PAMALDOS

Gruodžio 25 d. iškilmingos pamal
dos Kalėdose St. Joachim’s bažn.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
ruošia

» -

Kūčias
Gruodžio 24 d. Įėjimas asmeniui $ 5 (vaikams iki 12 m. nemokamai) 

ir
i

i Naujųjų Metų sutikimą 
r J. : ' .c i įa

Gruodžio 31 d. Įėjimas $ 10 (su vakariene)
' Į abu parengimus tikimasi daug svečių, tad visi prašomi paskubėti 

užsisakyti vietas ir įsigyti bilietus.
S.L. Klubo Valdyba

Lidcombe (prie John St.) 11.30 vai. 
Pamaldose Kalėdines giesmes išpil
dys ’’Dainos” choras vad. B. Kiverio. 
Šv. Komunijos gali eiti nors ir būtų 
ją priėmę Bernelių Mišiose naktį.

PAMALDOS KATEDROJ

Gruodžio 26 d. Lietuvių Dienų 
atidarymo iškilmingos pamaldos St. 
Marys Katedroj (prie St. James 
gelž. stoties College St.) 10.30 vai.

Pamaldose dalyvaus Kardinolas 
Sir James Freeman ir pasakys pa
mokslą, bet mišios bus lietuviškai. 
’Dainos” choras vad. B. Kiverio gie
dos pamaldose. Organizacijos kvie
čiamos su vėliavom ir palyda. Vėlia
vos rikiuojasi 10 vai. dešinėj pusėj 
katedros ir įeina kartu su procesija.

Kuo daugiau tautinėj aprangoj 
arba uniformoj. Pajuskime lietuviš
ką garbę ir pareigą ir parodykim 
ryžtingumo!

RADIO KŪČIOSE

Gruodžio 24 d. - sekmadienio ir 
Kūčių vakare 6.50 vai. per 2EA ra
dio bus kapeliono (kun. P. Butkaus) 
pasveikinimas - žodis, lietuviškos 
kalėdinės giesmės ir tautos himnas. 
Įsidėmėti 2EA sekmadienio vakare 
6.50 vai.

Kun. P. Butkus

VISAIP
: LIETUVIAI LATVIŲ ŠVENTĖJE

t Lapkričio 18 d. buvo Latvių Ne
priklausomybės šventė. Šią proga 
latvių katalikų bendruomenė su 
kun. P. Becs buvo suorganizavę iš
kilmingas pamaldas Flemingtono 
bažnyčioje, kurios įvyko lapkričio 26 

Į d. Mišias laikė vakarinio regijono 
'. vysk. Patrick Murphy asistuojant 

kitų tautybių kapelionams, jų tarpe 
ir mūsų kapelionas kun. P. Butkus. 
Lietuvius pamaldose atstovavo, visi 

į tautiniuose rūbuose, Dainos choro, 
į ateitininkų, šaulių ir Gyvojo Rožan- 
i čiaus nariai.

Po pamaldų padaryta bendra 
i nuotrauka su visais digni torais ir 
' svečiais. Catholic Weekly reporterė 
' pamačius lietuvių grupę pradėjo ją 
, fotografuoti iš visų pusių. Atrodė, 

kad jai akį patraukė mūsų gražūs 
tautiniai rūbai. kor.

♦♦♦r
t

Gruodžio 3 d. Sydnejaus skautų 
akademikų būrelis paminėjo skautų 
akademikų 25-rių metų sukaktį. 
Gausiai susirinkus šio sąjūdžio na
riams ir visuomenės atstovams buvo 
išklausyta p. E. Jonaitienės paskai
ta.

♦♦♦

Gruodžio 2 d., šeštadienį Sydne
jaus skautai vyčiai irgi turėjo savo 
sukaktuvines iškilmes Syd. Liet. 
Klube ir ta proga viešai pastatė vai
dinimėlį ’’Snieguolė balta” - moder
nizuota pasaka su šių dienų aktuali
jom. Nors vaidinimą publika priėmė 
kaip jumorą, vis tik iš skautų vyčių 
tikėtasi kultūringesnės lietuvių kal
bos ir estetinio skonio, juo labiau, 
kad vyčių būrelio pagrindą sudaro 
jau baigę aukštuosius mokslus, t.y. 
ne vaikai.

Prasidėjo Vak. Europos kraštų ir 
komunistinės Kinijos bendradarbia
vimas mokslo ir technologijos srity
se. Sutarta keistis studentais ir mo
komuoju personalu. Tokias sutartis 
pasirašusios Britanija, Prancūzija ir 
Vak. Vokietija.

Dėmesio!
Lietuvių Klubui reikalingas valy

tojas. Kreiptis Klubo raštinėj arba 
tel. 708 1414.

Kas čia susirūpinęs klausinėja, iš 
kur Sydnejaus lietuvių kalba radijo 
valandėlės vedėjas semiasi saužinių 
programai užpildyti. Tik pavartyki
te šių metų pradžioje Vilniuje ’’Min
ties” leidyklos išleistą žinyną ’’Ge
nys margas, pasaulis dar marges- 
nis”, kurį sudarė Juozas Kuckailis. 
Ten pažodžiui viskas sudėta: ir apie 
lietuvius pasaulyje, ir apie telefo
nus, ir apie Eifelio bokštą... Papras
tai priimta, kad kuo nors naudojan
tis čia pat nurodomi šaltiniai, gi mi
nėtos radijo valandėlės vedėjas net 
ir klausiamas nepasako.
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