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VASARIO 16—JI ĮPAREIGOJA!
Lietuviai pasaulyje mini 

Vasario šešioliktąją, Lietu
vos valstybės atstatymo 
paskelbimo šešiasdešimt 
pirmąsias metines. Tai dva
sinio atsinaujinimo ir susi
kaupimo diena. Ji primena 
gaivališką Lietuvos vyrų bei 
moterų tikėjimą į teisę kur
ti nepriklausomą valstybę. 
Ji primena okupaciją, už
gniaužusią to tikėjimo ap
raiškas. Ji primena sovieti
nio režimo represijas ir 
smurtą.

Tačiau Vasario šešioliktoji 
yra ne liūdesio, o vilties die
na. Tauta pavergtoje tėvy
nėje įvairiausiais būdais ko
voja už savo žmogiškąsias ir 
valstybines teises: masinis 
pogrindžio katalikų bažny
čios sąjūdis, neseniai susi
kūręs komitetas tikinčiųjų 
teisėms ginti, Helsinkio pa
sižadėjimų vykdymui stebė
ti grupė, plati pogrindinė 
spauda ir kitokia savilaida. 
Tokie pasaulio dėmesį at
kreipę reiškiniai yra tik led
kalnio viršūnė. Jie liudija 
ne bejėgę, rankas nuleidusią 
tautą, o dvasiniai užgrūdin
tą, nebijančią rizikuoti bei 
aukotis.

Mūsų, pasaulio lietuvių 
dalyvavimas šioje likiminėje 
kovoje yra ne tik prasmin
gas, bet reikalingas ir būti
nas.

Minint Vilniaus Universitetą
Didžiosios Lietuvos kuni

gaikštystės sostinėje, Vil
niuje 1570 m. įsikūrė iš Ro
mos atvykę jėzuitai ir čia 
suorganizavo savo kolegiją 
(koledžą), kuri atitiktų šių 
dienų gimnazijai, vidurinia
jai mokyklai, Australijoje — 
High School.

Vilniaus vyskupas V.Pro- 
tasevičius ir jėzuitai nuo ko
legijos pirmųjų dienų buvo 
pasišovę ją išugdyti į uni
versitetą. Pagal ano meto 
paprotį tam reikėjo gauti 
karaliaus raštą, o pilnam 
universitetui su teologijos 
faku ltetu ir popiežiaus pat
virtinamąją bulę. Lenkijos 
karalius ir didysis Lietuvos 
kunigaikštis Steponas Bato
ras (Vengrų kilmės) Vilniuje 
1579.4.1 d. pasirašė formalų 
raštą, leidžiantį jėzuitams 
Vilniuje steigti akademiją 
bei universitetą. Tas raštas 
dažnai vadinamas Stepono 
Batoro privilegija, nes juo 
naujai kuriamai mokslo ins
titucijai suteikiamos privi
legijos, kokias turėjo Kro
kuvos universitetas. Rašte 
akademija atpalaiduojama 
nuo bažnytinės ir pasaulinės 
valdžios priklausomybės bei 
jurisdikcijos. Priklausys ji

Šios kovos dalininkais ga
lime būti įvairiais būdais. 
Vienas svarbus uždavinys 
yra padėti Lietuvos politka
liniams. Balys Gajauskas, 
Viktoras Petkus, Nijolė Sa- 
dūnaitė ir šimtai kitų savo 
drąsiu pavyzdžiu ir kančia 
liudija tautos gyvastingumą 
ir į tautą nukreiptą dvasinį 
bei fizinį terorą. Šiuo metu 
jie yra nutildyti, o primes
tosios santvarkos slopinami 
Lietuvos žmonės neturi 
priemonių balsiai juos už
tarti. Tai yra mūsų, laisvėje 
gyvenančių lietuvių uždavi
nys.

Pasaulio lietuviai! Lietu
vos politkalinių išlaisvinimui 
kreipkime kiekvienos dienos 
rūpestį, skirkime išteklius ir 
jėgas. Šią Vasario šešiolik
tąją pasiryžkime jiems pa
dėti. Reiškime jiems solida
rumą laiškais. Kelkime jų 
būklę pasauliui. Skatinkime 
visus, lietuvius ir nelietu
vius protestuoti prieš Lie
tuvos politkaliniams daro
mas skriaudas.

Prisimindami septyni 
šii.itai dvidešimt šeštuosius 
metus nuo Lietuvos kara
liaus Mindaugo vainikavimo 
ir šešiasdešimt pirmuosius 
metus nuo Lietuvos valsty
bės atstatymo, turime di
džiuotis 
praeitimi. Turime drauge su 

tautos

tiesiai jėzuitų ordeno gene
rolui Romoje, kuris skirs a- 
kademijos —universiteto a- 
dministratorių rektorių ir 
dėstytojus.Privilegija turėjo 
ir kitą tikslą—užkirsti kelią 
Vilniuje atsirasti lygiagre
čiai kitai kuriai nors akade
mijai. To mat buvo besiekia 
ir tuo metu Lietuvoje įsisti
prinę reformatai.

Po Lietuvos —Lenkijos u- 
nijos buvo taip, kad bet koks 
karaliaus ar seimo nutari
mas Didžiojoj Lietuvos ku
nigaikštystėje galėjo įsiga
lioti tik tada, kai ant jo pris
pausdavo kunigaištystės 
antspaudą D. Lietuvos ku
nigaikštystės kancleris. 
Kancleriu tuo metu buvo 
reformacijos rėmėjas M.Ra- 
dvila, o jo pavaduotojas 
E.Valavičius, taip pat refor
macijos šalininkas. Jie tat ir 
nesutiko prispausti ant pri
vilegijos rašto antspaudo. 
Tik Steponui Batorui griež
tai reikalaujant, vicekancle
ris E.Valavičius pagaliau 
nusileido ir metų rudenį an- 
spaudą prispaudė. Apie tai 
jėzuitai painformavo Romą, 
ir spalio 29 d. popiežius Gri
galius XIII pasirašė bulę, 
pakelenčią kolegiją į univer- 

Lietuvos žmonėmis tikėti 
tautos laisvės rytojumi. Bet 
didžiuotis ir tikėti nepakan
ka, kai mūsų broliai ir sese
rys prašo ir laukia pagalbos.

Pasididžiavimas tautos 
praeitimi ir tikėjimas jos 
nepriklausoma bei laisva 
ateitimi tebūna mums stip
rybės šaltiniai darbams Lie
tuvos gerovei.

Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Valdyba

Šiais metais latvių Dainų 
Šventė rengiama Švedijoje 
birželio 23 d. Visbija vieto
vėje, Gotlando saloje.

***

Pereitų metų rugsėjo 
mėn. Australijoje buvo 
skaičiuojama apie 14 milijo
nų 287 000 gyventojų. Nuo 
to laiko iki dabar imigracijos 
ir natūraliu keliu galėjo pri
sidėti dar apie 50 000.

Irano tragedija
KODĖL TAIP ĮVYKO 

IRANE?

(Rašo Darūnas, Canada)

Gyvename labai įdomius 
laikus, kada visas pasaulis 
įeina į naują persitvarkymo 
fazę. Esame liudininkai lyg 
kažkokio svarbaus šachma
tinio žaidimo. Šiemet lūžo 
dar viena vakariečių tvirto
vė ir šį kartą svarbiausioje 
strateginėje vietoje: vienas 
iš seniausių kraštų pasauly
je - Iranas, anksčiau žinomas 
Persijos vardu, suliepsnojo 
milžiniškais gaisrais ir nu- 

sitetą su teologijos fakulte
tu. Bulėje taip pat pakarto
jama, kad universitetas bus 
nepriklausomas nuo vysku
pų, metropolitų, kitų uni
versitetų ir pasaulinės val
džios. Vardas bulėje taip lo
tyniškai nusakytas:“Alma 
academia et universitas Vil- 
nensis societatis Jėzų“. Is
torikai mano, kad paminėta 
akademijos ir universiteto 
vardai greta, norint iš kalno 
užkirsti kelią kam nors ki
tam Vilniuje ateityje įsteigti 
aukštąją mokyklą.

Mūsų tat lietuvių ben
druomenės, ruošdamos Vil
niaus universiteto jubilieji
nius minėjimus, yra visai 
laisvos pasirinkti datas iki 
šių metų rudens. Visi mat 
šie metai yra mūsų senosios 
Alma Mater jubiliejiniai 
metai.

Albertas Zubras

klojo gatves gausiais lavo
nais. Porcelianinis karalius, 
vienintelis taip blizgantis 
pasaulyje, šachas Moham
med Reza Pahlavi priėjo 
liepto galą - turėjo perleisti 
valdžią kitiems, palikti savo 
milijonines brangenybes ir 
fiasitraukti iš krašto. Su- 
iepsnojęs Iranas, taip svar

bus vakariečiams, atsidūrė 
labai kritiškoje būklėje ir jo 
problemos nustelbė visus 
kitus pasaulio įvykius. Kas 
dabar ten vyksta, beveik vi
si žinome. Politiką sekančius 
domina ne dabartis, bet 
praeitis ir ateitis, t.y„ du 
pagrindiniai klausimai: ko
dėl taip įvyko ir kokia Irano 
ateitis?

Sakoma, kad viena iš 
dviejų revoliucijos sėklų bu
vo pasėta,kai šachas apkar
pė aukštųjų dvasiškių tur
tus. Po šito, jie ir jų pasekė
jai atsisuko prieš jį. Dabar 
išgarsėjęs musulmonų vadas 
Khomeini dėl šachui pa
reikštos kritikos turėjo iš
bėgai. Antra sėkla - valstie
čių nepasitenkinimas - tarp
tautinio komunizmo nuopel
nas. Iranas, viena iš trijų la
biausiai progresuojančių 
valstybių Azijoje (šalia Iz
raelio ir Japonijos), netru
kus galėjo tapti ir viena mo
derniškiausių pasaulyje. Ša
cho padarytos klaidos pri
vedė prie chaoso. Jis dau
giau rūpinosi savo dvaru, 
didelį atgarsį turinčiais savo 
projektais ir savo galios iš
plėtimu, o ne žmonių gero
ve. Mėgino eiti Liudviko 
XIV.ojo pėdomis. Buvo nu
matęs pastatydinti antrąjį

Pasitraukus Persijos ša
chui Irane politinė padėtis 
dar labiau susidrumstė. Pe
rėmęs krašto valdžia savo 
kontrolėn buvęs opozicijos 
vadas ir tremtinys A.R. 
Khomeini susilaukė didelio 
masių prielankumo, bet pa
dėtis nėra stabilizuota: pra
sidėjo valymai ir net pas
merkimai tų, kurie rėmė ša
chą, o ir pačių revoliucionie
rių tarpe yra nesutarimų. 
Kaip prieita prie revoliuci
jos Irane, bando nušviesti 
mūsų bendradarbis iš To
ronto (Kanada) Darūnas. 
Red.

Versali, panašų j Prancūzi
jos, ir kviesti Jacqueline, 
nužudytojo Amerikos prezi
dento žmoną, jo vyriausia 
vedėja. Visos jo viltys sudu
žo. Senoviškų pažiūrų mu
sulmonams perdaug moder
niškas, prabangoje gyvenąs 
šachas buvo nepriimtinas ir 
buvo traktuojamas kaip nu
krypęs nuo pagrindinių se
nosios religijos dėsnių. Irano 
gerbūviui kilti labai padėjo 
kasmet gaunami bilijonai už 
parduodamą alyvą, apytik
riai $ 20.000.000.000 per 
metus. Tačiau valstiečių ne
pasitenkinimas dėl to nesu
mažėjo, nes pinigai buvo 
skirstomi savanaudiškai - 
šališkai, ir visa valdžia veikė 
nuolatinės korupcijos įtako
je. Diduomenė, šacho dvaras 
gyveno prabangoje, o vals
tiečiai ir toliau skurdo. Taip 
pat nebuvo jokių laisvių. 
Šachas valdė ne teisingumu 
paremtais aktais, bet jėga 
savo kariuomenės ir žiau
riosios slaptosios policijos
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Visi dalyvaukime!
Nors Lietuvių Dienos su 

pasigėrėtina sėkme praėjo, 
bet apie jas reikėtų daug ir 
ilgai kalbėti ir pokalbiuose 
panagrinėt išskirtinus atsie
isimus bei pasitaikiusius 
trūkumus. Kas be ko, jau 
šiandie žiūrint iš netolimos 
perspektyvos matosi ir 
šviesių atsiekimųir be abejo 
šešėlių. Visi žinome, kad to
bulybei ribų nėra.: vykdant 
didelius užsimojimus ir prie 
geriausių norų pasitaiko 
visko. Iš to vystosi kons
truktyvūs pokalbiai besi
džiaugiant tuo, kas atsiekta 
teigiamo ir pranašaus, o taip 
pat ir benagrinėjant trūku
mus. Prisipažinimas tobuly
bėje visados sukels įtarimų, 
kad kas nors nutylima. Tad 
niekad nebus teisus tas, ku
ris bus matęs ir išgyvenęs 
tik besąlyginę perfekciją; 
juo labiau klys kiekvienas, 
Lietuvių Dienose neradęs 
nieko teigiamo, o vien trū
kumus. Ėjimas į kraštutinu
mus liudys tik tokio asme- 
nes siaurumą.

Taigi, ir svarstymuose - 
viešuose ar privačiuose - 
nuosaikumas yra geriausias 
mokytojas. Pas mus priimta, 
kad kritika tai jau būtinai 
projekto ar parengimo su- 
niekinimas. Todėl esą tik du 
keliai: arba besąlyginiai gir
ti nežiūrint, kas ir kaip pa
daryta, arba nutylėti, jeigu 
buvę nepasisekimų ar trū
kumų. Ir vienu, ir kitu atve
ju tiesa bus nutylėta. Iš tik
rųjų, tiek savo pokalbiuose, 
svarstymuose ar viešuose 
pasisakymuose norime tik 
vieno - teisybės, nežiūrint 
kokia ji bebūtų. Tas kaip tik 
veda prie dalykų issiaiskini- 
mo - atsiekimais pasidžiaug
ti, gi iš klaidų pasimokyti, 
kad ateity jos nepasikartotų 
arba is viso jų būtų išveng
ta.

Yra dalykų apie kuriuos 
būtina nuolat ir nuolat kal
bėti, juos nagrinėti, vis pa
kartotinai pergalvoti, kaip 
kokį brangų įrankį rūpes
tingai prižiūrėti, ir šveisti, 
kad jis tinkamai funkcio- 
nuotųir blizgėtų. Tokios yra 
mūsų Lietuvių Dienos. Ne
reikia galvoti, kad Lietuvių 
Dienas, tą mūsų dvejų metų 
darbo ir veiklos vainiką, su
organizuoja tik tam specia
liai sudarytas Lietuvių Die
noms Rengti Komitetas. 
Priešingai, mes visi - visa 
Australijos lietuvių bend
ruomenė jas -rengia ir jas 
sudaro. Komitetas atlieka 
tik koordinacinį ir technišką 
darbą

Štai pries akis už nepilnų 
dvejų metų jau numatomos 
naujos Lietuvių Dienos 
Adelaidėje. Būdami rūpes
tingi ir apdairūs adelaidis- 
kiai jau dabar gal komplek
tuoja Liet. Dienoms rengti 
Komitetą. Mūsų visų bend
ras interesas tam komitetui 
talkinti patarimais, projek
tais, pasiūlymais, nes iš tik

rųjų Lietuvių Dienos at
spindi visos lietuvių bend
ruomenės Australijoje ne 
tik veiklą, bet ir jos polė
kius, kūrybingumą, pažan
gą Mandagūs svečiai iš už
sienių, dalyvavę Lietuvių 
Dienose, paprastai mūsų 
pastangas užgiria ir gal ne
reikėtų mums patiems pasi
tenkinti tik saldžiais žo
džiais. Būkime patys sau at
viri, kad ateity Lietuvių 
Dienos dar būtų iškilmin
gesnės ir visais atžvilgiais 
pranašesnės. O to atsieksi
me tik visi avie jas galvoda
mi, jas planuodami, viešai 
reikšdami savo nuomones 
arba siūlydami savas suges
tijas. Te negalvoja niekas, 
kad apie būsimas Lietuvių 
Dienas dar peranksti kalbė
ti. Priešingai, kaip tik dabar 
ir laikas galvoti, kol dar 
švieži pereitų Lietuvių Die
nų pergyvenimai, kol patirto 
entuziazmo neužgožė kas
dienybė. Kol bus viskas ap
galvota ir suplanuota, jau 
bus atėjęs metas visus ak
tyviuosius Lietuvių Dienų 
dalyvius angažuoti ir pradė
ti ruoštis. Suplanuoti ir pa
siruošti Lietuvių Dienoms 
dvejų metų vos vos užtenka, 
ypač turint galvoje mūsų 
lietuvišką tempą Jau is 
praeitų Liet. Dienų rengimo

Spaudoje

Apie šokius ir drabužius

Kai ir tautiniai šokiai virsta 
tik sovietiniais

Lig šiol partiniai parei
gūnai ir jų patikėtiniai Lie
tuvoje vis mėgdavo dekla
muoti, kalbėdami apie kul
tūros sritį, jog čia reikia va
dovautis formule: socialisti
nis turinys ir tautinė forma. 
Dabar, atrodo, jau nė to so
cialistinio turinio, juo labiau 
tos tautinės formos nebeli
ko. Viską pakeitė žodis so
vietinis. Žinoma, partijos 
taktika ir tikslai buvo ir yra 
tie patys. Keičiami tik žo
džiai, už kurių slepiasi ta 
pati pastanga. Dabar links
niuojamas žodis sovietinis 
(tarybinis). 0 ateityje gal ir 
visai nuogai sovietinis bus 
pakeistas tikruoju, šią pas
tangą labiausiai atitinkančiu 
žodžiu, būtent - rusiškasis. 
Bolševikiniame tautų suni- 
veliavimo procese, arba kaip 
partiniame žodyne sakoma 
’’tautų suartėjimo procese", 
visi tautiniai bruožai turi iš
nykti kažkokioje blogo sko
nio mišrainėje. Ir jeigu dar 
ką nors šiame patiekale ir 
būtų galima rasti, tai tas 
spirgutis tegali būti jau tik 
rusiškas.

Tik pažiūrėkim, kas beliko 
iš mūsų lietuviškųjų tautinių 
rūbų. Ir ne tik iš mūsų, bet 
ir iš kitų rusų pavergtųjų 
tautų. Jie taip "sustilizuoja
mi", kad šimtmečiais susi
klosčiusių elementų rūbuose 
visai nebelieka. Šiaip jau, 
stilizavimas nėra blogybė, 
jeigu jis yra atremtas į gilias 
etnografines ir liaudies me

ar ne kvailystė mokėti 
$9880 už $6000 ver
tės automobilį?

bet daugelis ta padaro pasirašydami su 
finansinėmis įstaigomis sutartis mokėti per pen
kis metus kas savaitę tik po $38.

Būtų daug pigiau paimti žemo nuošimčio TALKOS 
paskola ir dar net didelę nuolaidų gauti perkant 
automobilį grynais pinigais.

I.ILTUVll, KOOPI RAUNI KRI DHO DRALCįlJ.A IALKA Iki. J

ADELAIDE ---- MELBOURNE — SYDNEY

turime patyrimo, kaip daž
nai būdavo užvilkinami atsi
liepimai į laiškus, raginimus 
bei maldavimus, kad iki 
paskutinis minutės teko iš 
kai kurių laukti duomenų, 
kad būtų galima įtraukti į 
programas. Iš anksto viską 
suplanavus galima būtų tin
kamiau ir sklandžiau pa
ruosti.

Taigi, Lietuvių Dienos. 
Neužmirštamos, neišsen
kančios. Apie jas ir reikia 
plačiai ir atvirai kalbėti, nes 
jos yra mūsų veiklos aksti
nas ir išraiška.

(v.k.l

no studijas. Bet kas šiandien 
daroma su mūsų tautiniais 
rūbais Lietuvoje, yra tik 
siaubingas jų darkymas iš
sigalvotam keisčiausiom ge
ometrinėm išmonėm, nieko 
bendro neturinčiom su mūsų 

į

MIRUSIEJI
A.A. BRONIUS 

JANCAUSKAS

Gruodžio 22 d. (pereitais 
metais) širdies priepuoliu 
mirė Geelonge Bronius Jan- 
čauskas, gimęs 1922 m. Pa- 
kruostės km., Surviliškio 
valsč., Kėdainių apskr. 1949 
m. atvyko į Australiją. Dar
bo sutartį atliko Berrima 
vietovėje, N.S.W., o 1953 m. 
atvyko į Geelongą ir čia įsi
kūrė. Čia būdamas vedė 
australietę Shirley ir dirbo 
Gordon Technologijos Insti
tute. Išaugino sūnų, kuris 
jau baigęs Melbourne uni
versitetą ir ruošiasi aukš
tesniam mokslo laipsniui.

Nors velionis ir mažai 
reiškėsi vietos lietuvių gy
venime, jis vis tiek didžia
vosi savo lietuviška kilme, 
rėmė lietuviškas organizaci
jas pinigais ir pats savo ran
kų tautiniais išdirbiniais 
puošė savo sodybą.

Nesant lietuviokunigo pa
laidotas gruodžio 27 d. 
Highton Lawn Cemetery 
dalyvaujant gausiam būriui 
australų ir lietuvių. Prie ka
po australui kunigui ragi
nant lietuviškai sukalbėta 
Tėve mūsų, o atsisveikinimo 
žodį tarė J. Gailius Liet. 

■liaudies menu. Merginų gal
vos papuošalai vėl tokie, jog 
jie gali būti lygiai kokio 
kniaziaus ar caricos vaini
kas, arba aplamai niekas. Į 
taip aprengtą lietuvaitę tie
siog gaila žiūrėti: su visais 
tais išgalvotiniais rūbais ir 
galvos katiliniais papuoša
lais ji darosi panaši į Užga
vėnių karnavalo morę. Ši
taip yra niveliuojamas tau
tos etnografinis jutimas ir 
šimtmečiais susiklostęs es
tetinis skonis.

Tautiniai rūbai labiausiai 
regimi ir labiausiai repre
zentuojami tautiniuose šo
kiuose. Aplamai rūbai yra 
tiek baleto, tiek tautinių šo
kių choreografijos neatski
riama dalis. Ir ši gana sudė
tinga choreografija gali būti 
gera arba bloga, gali būti 
griežtai klasikinė arba mo
derni, o taipgi turėti tos ar 
kitos tautos etnografinį 
bruožą. Bet šokio choreog
rafija kokio nors sovietinio 
judesio ar sovietiniai rūbai 
jau yra tikra nesąmonė.

Tačiau partinėse galvose 
tai naujas išradimas, turįs ir 
savo "prasmę". Tautinio šo
kio sąvoka okupantui gali 
būti pavojinga kaip ir kiek
viena tautinė apraiška, frazė 
ar žodis. Viso to niveliavi
mui šiandien jau griebiamasi 
šokio sąvokoje jokio konk

A.a. Bronius Jančauskas

S-gos vardu ir vietos apylin
kės vardu p. I. Dargvainis. 
Tai bene pirmas lietuvis šio
se kapinėse, o gal ir pirmą 
kartą kad kapas paženklin
tas lietuvišku vyčiu, grei
čiausia paties velionio rankų 
darbo.

Po laidotuvių velionio 
žmona lietuvišku papročiu 
pakvietė visus šermenų. 
Nuliūdime paliko žmona 
Shirley, sūnus Erin su mar
čia Roslyn, brolis Jonas 
Amerikoje ir visa eilė bend
radarbių Gordon Institute.

J. Gailius 

retumo neturinčio sovietinio 
žodžio, kuris kada nors sau
lėtoje bolševikinio komuniz
mo ateityje turi virsti tik 
rusiškojo kazoko trinktelė
jimu.

Kad okupuotoje Lietuvoje 
egzistuoja tarybinės (sovie
tinės) choreografijos, liudija 
išskirtinis jau šių metų pa
vyzdys. Vilniuje leidžiamo 
"Literatūros ir meno" sausio 
šeštos dienos laidoje randa
me apdovanojimo įsaką, pa
sirašytą paties Brežnevo. 
Ten skaitome: "Už nuopel
nus vystant tarybinį chore
ografijos meną ir šešiasde
šimtųjų gimimo metinių 
proga apdovanoti Lietuvos 
TSR valstybinio akademinio 
dainų ir šokių liaudies an
samblio ’Lietuva’ vyriausiąjį 
baletmeisterį TSRS liaudies 
artistą Juozą Lingį Tautų 
draugystės ordinu.

Taigi už tarybinę (sovieti
nę) choreografiją, ne už tau
tinę, nacionalinę ar kokią 
nors kitą formą čia teikia
mas ordinas. Džiaugiamės 
kiekvieno lietuvio kultūri
niais nuopelnais savoje ar 
tarptautinėje plotmėje, ypač 
kai dėmesys laimimas gim
tojo kamieno būdingais 
bruožais. Tik šiuo atveju 
džiaugsmą drumsčia ir rū
pestis, kai ordinas teikiamas 
už tarybinę (sovietinę) cho
reografiją. k.brd. (Drg.)

LATROBE VALLEY

VĖL NAUJAS KAPAS

Gruodžio 2 d. savo na
muose Moe mieste, staiga 
mirė Sofija Šabrinskienė - 
Davis. Gimusi prieš 47 me
tus netoli Tauragės, Molynų 
kaime.

Ilgus metus sirgo depre
sija, o prieš 7 metus, po ilgos 
vėžio ligos dvidešimtmetei 
dukrai Vijoletai mirus, a.a. 
Sofijos sveikata dar daugiau 
pairo.

Gausiai susirinko lietuviai 
ir kitataučiai į Moe St. Kie
rans bažnyčią, kur kun. P. 
Dauknys aukojo šv. Mišias.

Bažnyčioje atsisveikinimo 
žodį tarė V. Koženiauskienė 
ir E. Eskirtienė, o J. Mikš- 
tas atsisveikino poezijos 
posmais.

Didžiame nuliūdime liko 
tėvai Jonas ir Marija Ka- 
linskai, du suaugę sūnūs ir 
du broliai Lietuvoj.

**
Neseniai Čikagoje mirė du 

buvę australiečiai sydnejiš- 
kiai: V. Dambrauskas ir J. 
ličiu ka s. Abu jie buvo veik
lūs Australijoje, ir lygiai ak
tyvūs ir išvykę į Ameriką.

Mūsų Pastogė Nr. 8, 1979.2.26, psl. 2

2



I PENKTĄJĮ ŠIMTMETĮ
Vilniaus Universiteto 400 Berta Moltke (danų), Robert 

metų sukaktis išjudino ir Grieve (australų) ir Teisučio 
pakėlė gilesnę mūsų kultu- Zikaro.
rinę mintį, atskleidė plačiau ' Su neslepiamu džiaugsmu 
............................ ' ’ ir dainininkė Nijolė Ščiukai

tė, mus taip jautriai paguo
dus! savo daina, prisiėmė 
nuvežti kaip savo lauktuvinę 
dovaną Vilniaus Universite
tui: Brigit Skiold (švedė), 
Joichi Hoshi ir Tokio Miya- 
shita (japonų) kūrinius. Tai 
darbai trijų dailininkų, ku
riuos savo kolekcijose turi 
Museum of Modern Art, 
New York, Bibliotheque 
Nationale, Paris, Hermitage 
Museum, Leningrad ir kt.

Su nuoširdžiu pareigingu
mu jungiasi ir mūsų daili
ninkai: Henrikas Šalkaus
kas, Eva Kubbos, Sigitas 
Gabrijolavičius, Vytas Ka- 
počiūnas ir kt., kurių ir kitus 
įgytus meno kūrinius prieš 
perduodant Vilniaus Uni
versitetui tikimės turėsią 
progos parodyti mažoj im- 
provizuotoj parodoj ir mūsų

Vilniaus Universiteto 400 

ir visų rūpesnį šiam mokslo 
židiniui. Pasaulio ir turtin
giausiuose universitetuose 
mokslinės priemonės, bib
liotekų istorinės ir kitos 
vertybės daugumoje yra su
telktos privačia iniciatyva ir 
ištekliais, todėl nenuostabu, 
kad ir Vilniaus universiteto 
biblioteką papildo viena kita 
užsienio tautiečių sutelkta 
mokslinių knygų siunta, ne 
vienas profesorių ten nu
vyksta skaityti paskaitų.

Universitetų salėse pa
prastai pirmiausia gimsta ir 
išsiryškina literatūros ar 
meno naujos srovės, kry
žiuojasi ten ir kertasi religi
niai, socialistiniai ir kitokie 
idealai, idėjos, bręsta žmo
gaus, tautos ir valstybės 
gyvenimą formuoją povei
kiai. Jei pavieniam žmogui 
svyrant vakarop yra gražu 
ir verta apžvelgti jo nueitą 
kelią, vertinti jo atliktus 
veikalus, tai universitetų 
sukaktuvinė išraiška prie
šinga, nes jie laike nuolat 
jaunėja, įdomūs ir vertingi 
tik savo iškilumu modernios 
minties srovėj, kaip versmė 
pulsuojanti vis šviežia jėga 
ir kelianti rytojaus dienos 
perspektyvoj užduotis ir 
problemas ateinančiai kar
tai.

Todėl džiugu, kad tų isto
rijos ilgų amžių bėgyje sve
timos kultūros slopinto, ka
ro audrų niokoto ir ne kartą 
gaisrų nušiaušto Vilniaus 
miesto, jo mokslo šventove 
toj iškilmingoj sukakty at
liepti konkrečia parama 
prasiveržė ir Australijos 
lietuviuose - sąmoningu ir 
gražiu gestu - dovanoti kny
gą, papildyti jį mokslinėm, 
meno vertybėm.

Melbourne lietuvių M.K. 
Čiurlionio Klubas jau prieš 
metus ėmėsi telkti pasauli
nio garso dabartinės moder
nios grafikos paskiausių ori
ginalių kūrinių rinkinį, kad 
tos iškilnios sukakties atžy- 
mėjimui galėtų dovanoti 
Universiteto mokslinės bib
liotekos grafikos kabinetui.

Į šį mūsų užsimojimą pir
mieji mielai atsiliepė aus
tralų dailininkai. Melbourne 
Universitete 1978 m. birže
lio mėnesy vykusioj moder
nios grafikos parodoj savo 
kūriniais dalyvavę dailinin
kai beveik visi sutiko (už 
minimalinį atlyginimą me
džiagai) perleisti po vieną 
savo darbą Vilniaus Univer
sitetui.

Taip, kas vyko Melbourne 
Universitete, tik už mėnesio 
laiko Kristina Vingytė nu
vykusi į Vilniaus Universi
teto lietuvių kalbos kursus - 
rugpiūčio 7 d. įteikė jo 
mokslinės bibliotekos grafi
kos kabinetui pirmuosius 
septynis meno kūrinius su 
minėtos parodos plakatu ir 
katalogu šių australų daili
ninkų: John Dent, Fraser 
Fair, Rafael Gurvicb, Michel 
Kemp, Neil Malone, John 
Scurry ir Fran van Riems- 
dyk. Kūrinius su dėkingumu 
priėmė grafikos kabineto 
darbuotoja S. Kisarauskienė 
ir VU MB direktoriaus pa
vaduotojas A. Stravinskas.

Tą pačią vasarą, lankyda
miesi Lietuvoj Juozas ir 
Elena Balčiūnai nuvežė ir 
perdavė kitus penkis kūri
nius: Alfredo Zalce (mexi- 
co), Maki Haku (japonų).

A

Fraser Fair Sėdinti figūra (grafika)

Jaunimas pasisako
Kai mane paprašė para

šyti apie Lietuvos Nepri
klausomybės šventę - Vasa
rio šešioliktąją ir ką ji man 
reiškia, tai aš pirmiausia pa
galvojau apie mūsų minėji
mus: keletą kalbų - paskaitų, 
per kurias vieni klausosi, ki
ti gal snaudžia; choras pa
dainuoja, kiti padeklamuoja 
eilėraščius arba tautinių šo
kių grupė pašoka, o po mi
nėjimo kartais seka kavutė 
ar alus bei pokerio mašinos 
klube.

Bet kai atsisėdau rašyti ir 
pradėjau galvoti apie Vasa
rio Šešioliktąją, pamačiau, 
kad toji diena turi daug 
svarbesnės reikšmės. Vy
resnieji prisimena Lietuvos 
atkūrimą ir gyvenimą savo 
laisvoje tėvynėje. Bet ką 
šioji diena mums primena ir 
reiškia?

Mes gimėme ir augame 
Australijoje, panašiai kaip ir 

bendruomenei.
Visa tai įgalino atlikti eilė 

tautiečių, tam tikslui dėda
miesi po 100 dolerių: Dr. A. 
Viliūnas, A. Vingis, A. Vai
čaitis, J. Mašanauskas, V. 
Aniulis, J. Klimas (Vancou
ver, Canada), V. Baltutis, 
Br. Vanagas, J. ir E. Balčiū
nai, M. Didžys, V. Alekna ir 
V. Vaitiekūnas.

M.K. Čiurlionio Klubas 
nemano turįs sau įsiparei
gojimą ar teisę Universite
tui ieškoti vienokios ar kito
kios paramos, priešingai - 
informuodami bendruomenę 
kas mūsų daroma tos su
kakties proga, mes tik kvie
čiame visus sava širdim, sa
va mąstysena galima pas
tanga jungtis, kad toji dova
na būtų didesnė, pilnesnė ir 
vertingesnė.

Melbourne Lietuvių M.K. 
Čiurlionio Diskusijų Klubas 
71 Nimmo Str., Middle 
Park, Vic., 3206 

visas Australijos jaunimas.. 
Tačiau, nors ir esame gimę 
šiame krašte, su Lietuva ir 
lietuvių tauta mus jungia ir 
riša mūsų lietuviai tėvai, 
lietuvių kalba, istorija, pap
ročiai ir t.t.

Su Lietuva, kurios dau
guma mūsų nematėme, ir 
lietuvių tauta susipažįstame 
tik per savo tėvus, senelius, 
lietuvišką mokyklą, jaunimo 
organizacijas, tautinius šo
kius, dainas, minėjimus, 
knygas ir laikraščius.

Vasario šešioliktoji, Lie
tuvos Nepriklausomybės 
atstatymo diena, mūsų tau
tos gyvenime yra mūsų 
džiaugsmo ir pasididžiavimo 
diena - šventė. Vasario še
šioliktoji jungia visus lietu
vius pasaulyje, nes visi žino, 
kad 1918-ais metais vasario 
mėnesio 16-ąją dieną Lietu
va, po ilgesnės caro okupa
cijos, vėl atgavo savo nepri-

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

Alena Karazijienė

NE VISUOMET, KOLEGĖS, NE VISUOMET

Trečdalis šimtmečio praėjo, kol sugrįžom aplankyti sa
vo senojo universiteto. Vaikštom koridoriais, lipam laip
tais, kuriais kažkada vėju nubildėdavom, ištrūkę iš pas
kaitų, rankomis braukiame vingiuojančias sienas.

Rektorate koridoriaus gale užkliūvam - mūsų laikais tų 
koridorių vingių vingiais galima buvo pasiekti visus fa
kultetus, o dabar kelią pastoja durys, o už jų - kažkokios 
ūkiškos patalpos.

Grįžtam tuo pačiu koridorium. Lange rymo dvi jaunos 
studentės.

— Pasakykit, mergaitės, kaip mums patekti į humani
tarinį fakultetą?

— Jūs turit nusileisti žemyn, išeiti į gatvę, nueiti į šitą, 
va.kiemą (rodo pro langą) ir įeiti pro tas duris, o paskui 
užlipti aukštyn į antrą aukštą.

— O... Seniau čia galima buvo praeiti tais koridoriais, 
bet dabar juos kažkaip užtvėrė.

Mergaitės pasipiktino:
— Čia niekas nieko neužtvėrė. Čia visuomet taip buvo!
— O ne, prieš keturiasdešimt metų taip nebuvo.
— O, prieš ke-e-e-turiasdešimt metų...
(Jaunoms studentėms tai beveik dinosaurų gadynė.)

klausomybę.
Mes lietuviai, ypač jauni

mas, turime gerai suprasti, 
kad Vasario šešioliktoji yra 
Lietuvos laisvės simbolio 
diena.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė mus visus, o 
ypatingai jaunimą įpareigo
ja: išlikti lietuviais; bran
ginti, kas lietuviška; nesigė- 
dinti lietuvio vardo; kalbėti 
lietuviškai kiek galima dau
giau ir geriau; mokytis ir 
pažinti Lietuvą ir lietuvių 
tautą per savaitgalio mo
kyklas, lietuvišką spaudą ir 
mokslus; dalyvauti lietuvių 
kultūriniame ir tautiniame 
gyvenime; draugauti su lie
tuviais.

Mūsų visų tėvų pareiga 
yra jungti savo vaikus prie 
lietuvių ir išmokinti juos 
kalbėti lietuviškai. Mes da
bar jau matome daug lietu
viško jaunimo, kuris nemoka 
kalbėti lietuviškai ir dažnai 
mėginame juos kaltinti. 
Kaltinkime tėvus, kurie 
šiais laikais savo vaikų ne

išmokino nei vieno lietuviš
ko žodžio. Lietuvių bend
ruomenė tokiu būdu jau pa
mažu nyksta. Jei tėvai ne
mokins savo vaikų lietuviš
kai kalbėti, tai bendruomenė 
dar greičiau išnyks.

Pagaliau kokią reikšmę 
mums turės Vasario šešio-. 
liktoji?

Jei mes lietuviai savo 
krašto ir tautos neatsimin
sime, kas ją atsimins?

Jei mes savo tauta ir Lie
tuva nesirūpinsime, kas ja 
rūpinsis?

Jei mes Lietuvos nemylė
sime, kas ją mylės?

Užbaigiu Bernardo Braz
džionio tinkamais žodžiais 
eilėrašyje "Šiaurės Pašvais
tė”:
"Mylėsi Lietuvą iš tolo.
Visa širdim, visais jaus

mais”...
Rita Barkutė

KODĖL AŠ MOKINUOS 
LIETUVIŠKAI?

Praeitais metais lankiau 
gimnaziją ir turėjau progos 
pas p. Kabailienę pasimoky
ti lietuvių kalbos. Per tą 
trumpą laiką išmokau gana 
daug lietuviškų dalykų - ra
šyti, skaityti ir kt. Aš noriu 
išmokti lietuviškai dėl dau
gelio priežasčių: dėl to, kad 
mano tėvai lietuviai, kad aš 
noriu su jais kalbėti tik lie
tuviškai, kad lietuvių kalba 
yra seniausia pasaulyje, ku
rią mokėti yra didelė garbė.

Aš esu apsisprendęs būti- 
lietuviu, ir man toji kalba 
reikalinga ne tik namuose, 
bet ir susitikus su kitais lie
tuviais, ypač su skautais. Be 
to, manau kada nors susitik
ti su Lietuvos, Europos, 
Amerikos lietuviais, ir man 
toji kalba bus reikalinga.

Lietuvių kalba yra reika
linga norint pažinti lietuvių 
kultūrą, istoriją ir papro
čius. Koks tikslas būti lietu
viu ir nemokėti lietuviškai? 
Aš manau, kad kiekvienas 
jaunuolis, kuris jaučiasi esąs 
lietuviu, turėtų pirmiausia 
išmokti lietuviškai, o paskui 
istorijos, literatūros, nes tie 
dalykai sudaro lietuvybės 
pagrindą...

Arūnas Stašionis
JAUNŲJŲ PASISAKYMAI 
VASARIO 16 MINĖJIME 

SYDNEJUJE
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(Tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas

KULTŪRINĖ KOMISIJA

1979 m. sausio mėn. per
organizuota IV-jo PLJ 
Kongreso Kultūrinė Komi
sija. Šia komisija sudaro: 
pirm. Algis Stankus-Saulai- 
tis, Kristina Pauliukevičiū- 
tė, Manfredas šiušelis, Rai
nis Valiūnas.

Šios Komisijos posėdis 
įvyko Vasario 16 gimnazijo
je sausio 20 d. Jame dalyva
vo visi komisijos nariai, 
Kongreso ruošos K-to pirm. 
Andrius Šmitas ir informa
cijos komisijos pir-kė Mary
tė Dambriūnaitė. Posėdžio 
metu buvo peržiūrėta lig
šiolinė veikla, susitarta ga
lutinai dėl koncertų, pasi
skirstyta darbais ir parei
gomis.

IV-jo J. Kongreso atida
rymo koncerte Londone 
programą atliks: fleitistas 
Petras Odinis ir pianistė 
Raminta Lampsatytė, abu iš 
Vak. Vokietijos, moterų ok
tetas "Volungė” iš Kanados 
ir šokių grupė "Šilainė” iš 
JAV. Kongreso uždarymo 
koncerte Frankfurte daly
vaus: solistas Ričardas 
Daunoras; jam akomponuos 
R. Lampsatytė. Taip pat 
šiame koncerte dalyvauti 
pakviesta mergaičių oktetas 
"Žibutė” iš Argentinos ir et
nografinis ansamblis iš Bos
tono. Atsargai numatytas 
"Gintaro” ansamblis iš Mon- 
trealio.

Pagrindinių koncertų 
programom kviestos grupės 
atsižvelgiant į visą eilę mo
tyvų: priėmimas ruošos ko
miteto sąlygų, kaip finansi
nė parama, repertuaro įvai
rumas, lėšų teikėjų pagei
davimai, įvairių kontinentų 
atstovavimas ir t.t.

Jaunųjų kūrėjų vakaras 
įvyks Kongreso metu Koe- 
nigsteine, Vak. Vokietijoje, 
liepos 27 d. Šiam vakarui 
rengėjai pageidauja pasiro
dymų iš JAV, Kanados, 
Australijos, Pietų Amerikos 
ir Europos. Kongreso ruošos 
komitetas ir kultūrinė ko
misija dar ieško jaunimo, 
vykstančio į kongresą atsto
vais, dalyviais ar turistais, 
kurie sutiktų dalyvauti to 
vakaro programoje. Jaunieji 
kūrėjai (16 - 35 m.) skatina
mi atsiliepti į šį kvietimą ra
šant rengėjams šiuo adresu: 
IV PLJK, Romuva, 6840, 
Lampertheim 4, West Ger
many.

KONGRESO KAINORAŠ
TIS IR REGISTRACIJA

Pateikiame du galimus 
kainoraščius norintiems 
vykti į Jaunimo Kongresą:

Kongreso dalyviui 
Stovykla $US 175
Koncertas Londone $ US 5 
Šokiai-Londone $ US 5 
Kelionė į Altenberg SUS 50 
Kelionė į Koenigstein

SUS 14 
Nakvynė/maistas Koenig
stein $ US 58
Jaunųjų kūrėjų vakaras 

SUS 5 
Koncertas SUS 5
Šokiai SUS 10
Transportas į Frankfurt

SUS 3 
Registracija $ US 5

Viso asmeniui $ US 338 
Pasirinkta kelionė eks- 

-kursijoms priklausys nuo 
asmens, kokią kelionę pasi
rinks.

Rašo V. Jagaudis

KONGRESO TURISTUI

Turisto kainoraštis pri
klausys nuo to, kokią eks
kursinę išvyką jis pasirinks. 
Bilietai į Kongreso parengi
mus bus gaunami Londono 
Liet. Namuose, Kongreso 
būstinėje. Londono Liet. 
Namai: 2 Ladbroke Gar
dens, London, W 11- 2PT, 
England.

Kongreso dalyviai ir tu
ristai gali pasirinkti vietoj 
ekskursijų dalyvauti Euro
pos Lietuvių Studijų Savai
tėje Belgijoje liepos 20-27 
d.d. Dalyvauti šioje savaitė
je kainuos $US 175.

Kongreso atstovai, daly
viai bei turistai registruojasi 
Australijos Liet. Jąjmimo 
S-gos Valdyboje. Atstovai ir 
dalyviai visus bilietus eks

Svarbi informacija
IŠ AUSTRALIJOS Į 
KONGRESĄ VYKSTAN- 
ČIŲJŲ REGISTRACIJA

IV Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas įvyksta lie
pos 11-29 dienomis, Anglijo
je ir Vokietijoje. Iš Austra
lijos į Europą kongreso me
tu vyksta: a) atstovai, b) da
lyviai ir c) turistai. Visiems 
kelionė iš Melbourno arba 
Sydnejaus į Londoną ir atgal 
Australijon iš Frankfurto 
kainuos $ 995.00. Išvyksta
ma penktadienį, liepos 6 d., 
ir grįžtama pirmadienį, rug- 
piūčio 13 d. Pakeliui ten ir 
atgal sustojama Manila, 
Philippines, kur bus parū
pinta viešbutis dviem nak
tim su pusryčiais ir ekskur
sija.

KELIONĖS MARŠRUTAS

liepos 6 d. Melbourne / 
Sydney - Manila

liepos 6-8 d. Manila (l'/a 
dienų - viešbutis, pusryčiai 
ir ekskursija);

liepos 8-11 d. London;
liepos 11-18 d. Kongreso 

Atidarymas ir Stovykla 
Londone;

liepos 18-27 d. Kongreso 
Studijų Dienos, Vokietijoje 
arba ekskursijos po Europą;

liepos 28-29 d. Kongreso 
uždarymas, Vokietijoje;

rugpjūčio 8 d. Trys eks
kursijos po Kongreso;

rugpiūčio 9 d. Frankfurt 
- Manila (2 dienų - viešbutis, 
pusryčiai;

rugpiūčio 12 d. išvyksta
ma iš Manila;

rugpiūčio 13 d. Grįžtama 
namo Sydney / Melbourne.
Kongreso atstovai privalo 

dalyvauti visame Kongrese, 
t.y. liepos 11-29 dienomis, 
Kongreso Stovykloje, Stu
dijų Dienose ir parengimuo
se. Dalyviai ir turistai gali 
dalyvauti Kongreso paren
gimuose įskaitant atidarymą 
ir uždarymą, koncertus ir 
šokius, bet dalyviai skiriasi 
nuo atstovų tuo, kad neda
lyvauja Studijų Dienose, bet 
dalyvauja Kongreso Sto
vykloje. Turistai nedaly
vauja nei Kongreso Stovyk
loje nei Studijų Dienose.

Atstovams Kongreso mo
kestis bus maždaug $ 430.00 
(Stovykla, Studijų Dienos, 
parengimai, bet neįskaito 
ekskursijų); 

kursijoms ir renginiams 
gaus Kongreso stovykloje. 
Iš anksto užsiregistravę tu
ristai gaus Kongreso atida
rymo bilietus kongreso or
ganizatorių būstinėje Lon
done, Liet. Namuose. Bilie
tus į Kongreso uždarymą 
gaus ekskursijos metu auto
buse. Visi turistai bei svečiai 
kurie bus neužsiregistravę 
iš anksto, galės gauti bilie
tus į parengimus ir prie įėji
mo su rizika, jei dar bus li
kusių.

EKSKURSIJOS

Studijų Dienų metu (lie
pos 19-27 d.d.) dalyviams 
bus keturios skirtingos eks
kursijos po Europą. Po 
Kongreso uždarymo Koe- 
nigsteine/Frankfurte dar 
kartą bus galima pasirinkti

Dalyviams Kongreso mo
kestis bus maždaug $ 240.00 
(Stovykla, parengimai, bet 
neįskaito ekskursijų);

Turistams Kongreso mo
kestis bus maždaug $ 40.00 
(parengimai, bet be ekskur
sijų).

Ekskursijos: a) Prancūzi
ja, Italija, Šveicarija ir Vo
kietija; b) Prancūzija ir Vo
kietija; c) Belgija, Olandija 
ir Vokietija; d) Belgija, 
Prancūzija, Šveicarija ir

Irano tragedija
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Savak, naudojančios baisius 
kankinimus. Jo žodis buvo 
įstatymas. Kiek jis buvo 
provakarietiškas užsienio 
politika, tiek jis buvo neva
karietiškas savo vidaus po
litika, ypač savo asmenišku 
elgesiu: ir aukštieji karinin
kai turėjo bučiuoti jam ran
kas, o valstiečiai net ir... ba
tus. Musulmonų dvasiškių ir 
valstiečių nepasitenkinimą 
sumaniai išnaudojo tarptau
tinis komunizmas, specialių 
transliacijų ir išmėtytų la
pelių pagelba "nušvietęs" 
esamą padėtį ir jiems daro
mas skriaudas.

Amerikos politiniai ko
mentatoriai mėgina išsiaiš
kinti, kur čia buvo JAV-bių 
klaida, kad viskas vystėsi 
jos nenaudai. Spėliojimų ir 
aiškinimų yra įvairių.

KAS PRIVEDĖ PRIE 
PRALAIMĖJIMO?

Irano įvykiai pastatė 
Ameriką į nepavydėtiną pa
dėtį. Kiekvienam aišku, kad 
buvo padaryta visa eilė klai
dų. Komentatorių nuomo
nės:

1. Prieš Irano suliepsnoji- 
mą JAV-bių slaptoji žvalgy
ba užtikrino vyriausybę, kad 
ten yra viskas tvarkoje. To
kia jau amerikiečių prigim
tis - jie mėgsta daryti labai 
greitus, nepagrįstus spren
dimus: vieną kitą teigiamą 
aplinkybę nusitvėrę jie jau 
daro sprendimą, visai ne
pastebėdami kiek toliau 
esančių devynių blogybių, 
reikalaujančių ilgesnio įsigi
linimo. Žvalgybą mėginan
tieji teisinti teigia, kad ji 
buvo perdaug užimta Afri

vieną iš trijų ekskursijų po 
Europą. Šį kartą ir atsto
vams.

Ekskursijos įvyks, jeigu 
atsiras pakankamai asmenų 
autobusui užpildyti. Pagei
daujamai ekskursijai neį- 
vykstant pinigai grąžinami.

Užsiregistravusiems ir po 
kovo 30 d. atsisakiusiems 
bus grąžinama tik pusė {mo
kėjimo, o po birželio 1 d. at
sisakiusiems įmokėjimai ne
grąžinami.

Numatomos šios ekskur- 
sijos(A) po Prancūziją, Itali
ją, Šveicariją ir Vokietiją 
liepos 19-27 d.d.. Kaina $ US 
300; (B) po Prancūziją, Vo
kietiją liepos 19-27 d.d., kai
na $ US 300; (C) Belgiją, 
Olandiją, Vokietiją liepos 
19-27 d.d., kaina $ US 300; 
(D) po Belgiją, Prancūziją,

Vokietija. Kainuos tarp 
maždaug $ 170.00 iki $ 
240.00 (juose gali dalyvauti 
dalyviai ir turistai).

Ekskursijos: e) Vokietija, 
Austrija ir Italija; f) Pran
cūzija, Šveicarija, Italija, 
Austrija ir Vokietija; g) 
Prancūzija, Šveicarija ir 
Vokietija; kainuos tarp

ir
(jose gali dalyvauti ir atsto
vai).

Norintieji keliauti įsigyja 
registracijos blankus ir tuo 
pačiu smulkesnes detales iš 
Zitos Prašmutaitės, 7 Mac
Gregor St., East Malvern, 
Vic. 3144 (tel. (o3) 211 3775) 
arba Adelaidėje, kreipiasi 
pas Joną Mockūną, c/- 4 
Avon St., Kurralta Park,
S.A. 5037 (tel. 293 7839).

Prašome, kad vykstantieji 

koje ir Kinijoje bei rinkimu 
informacijos, reikalingos 
SALT (strateginių ginklų 
apribojimo deryboms).

2. Amerikiečių aukštieji 
pareigūnai, nuvykę Iranan 
be krašto diduomenės dau
giau nieko nesistengė maty
ti - jie nevyko į valstiečių 
šeimas pasidomėti jų prob
lemomis, bet daugiausia lai
ko praleisdavo karališkojo 
dvaro aplinkoje. Todėl ir jie 
nepastebėjo, kad tautoje 
greitu tempu rūgstantis ne
pasitenkinimas jau stipriai 
kilnoja įkaitusio puodo 
dangtį.

3. Pats šachas irgi negal
vojo, kad jam gręsia rimtas 
pavojus. US News and 
World Report atstovų pa
klaustas, ar jam nekelia rū
pesčio net šešis mėnesius 
trunkančios riaušės, atsakė: 
’’Niekas negali manęs nu-

, versti. Mane remia 700.000 
vyrų kariuomenė ir daugu
ma žmonių. Aš turiu galią”.

Šiuo metu jis apkaltino 
Carterį už atsisakymą jį 
remti, nors 1977 m. vizito 
metu prezidentas vadino jį 
amžinu draugu. Šachas kal
tino ir savo padėjėjus, tei
kusius jam klaidingą infor
maciją ir pastačiusius sieną 
tarp jo ir jo tautos. Pabudęs 
jis pastebėjęs, kad jis tebė
ra, bet nebeturi tautos...

4. Irano suliepsnojimas 
buvo didelė ir nelaukta 
staigmena JAV-bių vadovy
bei, nes tie įvykiai visai ne
siderino su turima žvalgy
bos informacija. Veikti rei
kėjo greitai, o tam nebuvo 
pasiruošta. Saugumo orga
nai siūlė viena, o Valstybės 
(Užsienių reikalų) departa- 

Šveicariją, Vokietiją liepos 
19-27 d.d., kaina $ US 211.

Po Jaunimo Kongreso bus 
galima pasirinkti vieną iš šių 
kelionių: (a) Vokietija, Aus
trija, Italija liepos 30 - rug
piūčio 8 d.d., kaina $ US 300; 
(b) Prancūzija, Šveicarija, 
Italija, Olandija liepos 30- 
rugpiūčio 8 d.d., kaina $ US 
280; (c) Prancūzija, Šveica
rija, Vokietija liepos 30- 
rugpiūčio 6 d.d., kaina $ US 
214.

Smulkūs ekskursijų tvar
karaščiai gaunami ALJS 
Valdyboje.

Į ekskursijų kainą įeina: 
autobusas, nakvynės ir pus
ryčiai vidutinės klasės vieš
bučiuose, ir miestų apžiūrė
jimas su vadovais.

(bus daugiau) 

prisiųstų kelionės depozito 
įmokėjimą $ 25.00, registra
cijos mokestį $ 5.00 ir 20% 
Europoje apskaičiuotų išlai
dų iki kovo 23 d. 1979. Pini
gai siunčiami kartu su užpil
dytom registracijos blan- 
kom. Kartu su registracijos 
blankom prašome kiekvieną 
prisiųsti tris nuotraukas 
(passport dydžio).

Pilnas kelionės ir Kong
reso mokestis turės būti su
mokėtas ne vėliau gegužės 
11 d.

Dokumentai - vizos Euro
pon ir Philippines nereika
lingos. Visi patys įsigija pa
sus. Skiepai - small pox pri
valoma, o cholera patartina.

Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Centrinė

Valdyba

mentas - kita. Prezidentas 
pasiuntė laivyną, įskaitant ir 
vieną iš didžiųjų lėktuvne
šių, į Persijos įlanką, o vals
tybės departamentas manė, 
kad tai klaidinga, nes komu
nizmas gali tai labai lengvai 
išnaudoti propagandai prieš 
Ameriką. Netrukus laivynas 
buvo atšauktas. Moderniš
kieji lėktuvai-naikintuvai 
F-15 ’’atostogavo” Pietų 
Arabijoje. Čia buvo numa
tyta permesti ir svarbiau
sius ginklus iš Irano, jei tai 
būtų reikalinga. Pačiame 
Irane buvo aukšti JAV-bių 
kariuomenės ir žvalgybos 
pareigūnai, bet ir jie nespėjo 
paimti reikiamos linijos ir 
net nesiorientavo, kuria 
kryptimi jie turi veikti, nes 
viskas ten vyko labai grei
tai.

5. Riaušes keliantysis blo
kas išnaudojo kiekvieną mi
nutę, ir jis buvo perdaug 
stiprus, kad būtų galima jį 
sustabdyti. Sąjūdį išvystė 
trys pagrindinės grupės: 
Nacionalinis frontas (Bakh- 
tiar perėmus valdžią), deši
nysis fronto sparnas iš opo
zicijos pasitraukė, bet kai
rysis ir toliau liko su riauši
ninkais, komunistai (tik 
paskutiniu laiku pradėję 
veikti savo vardu) ir stip
riausia ir geriausiai organi
zuota musulmonų religinė 
grupė, garbinanti Khomeni 
kaip Dievo atstovą.

6. Amerikiečiai mėgino 
veikti nuo viršūnių ir netu
rėjo sėkmės - be masių pri
tarimo. Tarptautinis komu
nizmas veikė iš apačios, iš
naudodamas daugiapriežas- 
tinį masių nepasitenkinimą, 
ir kartu su kitais riaušinin
kais šuoliais kilo į viršų.
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LIETUVIU DIENOS SYDNEJUJE
Naujų Metų balius

Nesant Sydnejuje pakan
kamai didelės salės, kurioje 
galėtų laisvai tilpti mažiau
siai 1500 žmonių. Liet. 
Dienų Rengimo Komitetas 
sutiko, kad sportininkai 
savo N.M. balių rengs atski
rai. Lietuvių Klube taip pat 
buvo Naujų Metų sutiktu
vės. Visos trys vietovės bu
vo užpildytos, bet pagrindi
nis Liet. Dienų balius skai
tėsi Bankstown Civic Cent
re.

Atvykome kiek anksčiau, 
kad pamatytume į salę besi
renkančią publiką. Iš karto 
krito į akis Adelaidę pamo
kanti tvarka: prie įėjimo sa
lės planas, stalų numeriai su 
stalo šeimininko ir jo svečių 
pavardėmis. Neteks pasi
klysti.

Daugelio mielų sudnejiš- 
kių veidų nematau. Juos 
prislėgė sunkoka amžiaus 
našta, kiti iškeliavę negrįž
tamai. Inž. V. Bukevičius iš
kviečia prof. A. Kabailą kaip 
dar galiojantį Krašto Valdy
bos pirmininką ir Liet. Die
nų Komiteto pirmininką Dr. 
B. Vingilį atidaryti balių šo
kiu. Po intensyvių pasirody
mų visi jaučia malonią ato
mazgą paskutinį metų vaka
rą. Šokyje sukasi šilkais iš-
sidabinusi, gintarais apsi
karsčiusi pilna orumo Se
natvė, su vos spėjusiu pirmą 
ęensiją gauti Pensininku, 

emperamentingai šalia 
stypčioja Jaunystė...

Salėje galima matyti be
veik visą Australijos Lietu
vių Bendruomenę. Antai, 
prie ilgojo stalo sėdi Brisba- 
nės Kaciūnai, toliau Hobarto 
Kantvilai, Latrobės Kože- 
niauskai... Man už nugaros 
gausi ir puošni Adelaidės 
delegacija dirigentės G. Va
siliauskienės priežiūroje. 
Daugelis melburniškių iš
skubėję namo, bet gerokai 
jų palikę. Juos puikiai re
prezentuoja žalia kaip rūta 
Vingrienė, ilgametis Melb. 
ramovėnų komendantas 
Šalkūnas, iškili Juškų pa
dermė. Jaunasis inž. V. Juš
ka vienintelis jaunuolis fra
ke atrodė permier elegan
tiškai.

Netikėtai sužinau, kad sa
lėje yra net trys svečiai iš 
Lietuvos. Susiieškau. Pasi
rodo, Lietuvoje tokių stam
bių susibūrimų Naujų Metų 
išvakarėse nepraktikuoja
ma. Ten privačiai grupelės 
susidaro ir užsisako vietą 
restorane arba susimeta 
privačiai.

Uniformuoti kelneriai ir

Irano...
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7. Pagaliau kai kurie ira
niečių šaltiniai teigia, kad 
pats didžiausias kaltininkas 
yra prezidentas Carteris. 
Irane, sako, paskutiniu laiku 
buvo viskas tvarkoje ir tik 
kai Carteris paskelbė įgy
vendinti žmogaus teises 
kiekviename pasaulio kraš
te, Irano žmonės sujudo. Kai 
jis nuėmė dangtį nuo įkaitu
sio puodo, tai taip visas 
karštis ir pasipylė į gatves. 
Buvęs J.A. V-bių užsienio 
reikalų ministeris H. Kis
singer irgi mano, kad Carte
ris pakenkė Iranui perdaug 
populiarindamas reikalą 
įvesti žmogaus teises kiek
vienam krašte.

Bus daugiau 

judrios padavėjos vežimė
liais pristato pasmaguriavi- 
mų. Vynas ir šampanas įeina 
į bilieto kainą. Už kitokius 
gėrimėlius reikėjo mokėti 
atskirai.

Paliko tik 5 minutės iš 
1978 metų, kurie man buvo 
skaudžiausi. Nejučia ištryš
ko dvi stambios ašaros, ku
rias suvyniojęs į nosinę pas
lėpiau kišenėje. Himnas. 
Nauji 1979-ji! Seka sveikini
mai, bučiniai. Beveik visi 
įsijungė į pirmąjį N. Metų 
valsą. Stebėdamas savo 
aveles prieina prie mūsų 
stalo kun. P. Butkus. Pripy
lęs šampano stiklą jį pasvei
kinu - in hoc signo vinces! Jis 
šypsosi ir sutinka.

Unikali asmenybė yra se
nas Amerikos prerijų vilkas 
čikagietis Vladas Rask - 
Rasčiauskas. Susipažinau su 
juo prieš 10 metų Gintaro 
restorane Čikagoje. Jis yra 
savininkas kelionių biuro, 
per kurį atvyko ir Grandi
nėlė. Nukošęs 78 pavasarius

NEPAMIRŠTAMOS
LIETUVIŲ DIENOS

Daug gražių atsiliepimų 
teko skaityti spaudoje apie 
Lietuvių Dienas Sydnejuje. 
Išsamiai aprašė atitinkamos 
srities žinovai kur reikia pa
girdami net ir pakritikuoda
mi vykusius parengimus. 
Nevien skaičiau, bet ir val
giau eilutes, nes ir aš ten 
praleidau nepamirštamas 
auksines dieneles. Bet tas 
pradžioj ugningai pasireiš
kęs entuzijazmas mūsų 
spaudoje ima blėsti prana
šaudamas užgesimą, o netu
rėtų taip būti. Darbai suor
ganizuoti L. Dienas yra di
deli darbai, pareikalauja ne
vien iš rengėjų bet ir iš'tų 
nežinomų kareivių - choris
tų, šokėjų, sportininkų, jau
nųjų talentų, scenos vaidilų 
ir tų visus viskuo aprūpi
nančių šeimininkių bitelių, 
žodžiais neapsakomo pasi
šventimo. Jei visa tai taps 
uždusinta trumpalaikiame 
maišelyje, ar priduos paska
tinimo būsimų L. Dienų 
rengėjams ir jų talkinin
kams. Kaip augalams reika
lingos žemės sultys, taip 
mums - seniems ir jauniems 
reikalingos tautinės atbudos 
sultys, o jų pagrindinis ga
mintojas, kaip tik yra mini
mos L. Dienos. Tokių nusi
teikimų lyg paspirtas, drįstu 
ir aš įsikišti su savo trigra
šiu buvusių, kad ir asmeni
nių nuotaikų prisiminimo, 
dėlei. Po to, gal vėl kas bea- 
bejojąs rašyti ar ne, ims ir 
ką nors parašys, tada gau
tųsi ilgesnis tęstinumas, 
kaip, kad įprasta.

Begaliniai traukė ir mūsų 
kelioliką brisbaniečių vykti į 
artimiausias L. Dienas 
Sydney. Kituose miestuose 
įvykstą parengimai mums 
pertolima kelionė. Sydneju
je bus tik už šešerių metų. 
Kas atsitiks jau dabar pen
sininkų amželyje esantiems 
per šešerius metus? Kad 
apsidraudus nuo benzino, 
wind skreen valytojų strei
kų, potvynių bei kitokių 
prietykių, nutarėm vykti 
traukiniu: Brisbane
Sydney expres. Po smagios 
nakties tik vienos, jau mes ir 
Sydney centralinėje stotyje.

Iš čia skirstėmės pas 

jis vis su jaunatvišku polė
kiu. Gimęs Lietuvoje, augęs 
Petrapily, kovojo už Lietuvą 
savanoriu, išbraidęs visus 
penkis okeanus iš laivo pa
bėgo New Yorke. Amerikoje 
gyvena jau 50 metų, Lietu
voje lankėsi 52 kartus, Aus
tralijoje 6 kartus. Sudauža- 
me stiklais tikėdamiesi susi
tikti kitose Liet. Dienose 
Adelaidėje.

Kiekviename baliuje turi 
būti ir juokdarys. Tokiu bu
vo mielas Gediminas Anta
nėlis, vilkįs kardinoliškos 
spalvos aksominiu švarku. 
Skundėsi nevaldąs rankos, 
nuo to laiko, kai Barcelonos 
asilas jam įspyręs Ispanijos 
pilietinio karo metu. Sakau, 
kad atrodai gimęs daug vė
liau. - Taip, sako, gerokai 
vėliau, bet šiandie ir šičia 
reikia kalbėti nesąmones, 
nes dabar visi taip daro...

Bendruomenė po 30 metų 
turtinga, nusistovėjusi. Gal
voju - ar visi susitiksim 1980 
metų N. Metų baliuje Ade
laidėje. Ir būtinai, save už
tikrinu, nešdamas po skver
nu pavestą saugoti Martelio 
butelį.

VI. Dumčius 

mums nakvynėlę pažadėju
sius prietelius sydnejiškius. 
Mudviem su žmonele pagal 
susitarimą, duris pradarė 
maloniai šypsodamasis Eu
genijus Dryža Bankstowne. 
Kasgi nesvajojo apsistoti čia 
būsimų visų gėrybių pašo
nėje. Gyvena didžiuliame 
name tik vienų vienas šei
mininkas. Kokia laisvė man 
ir Meškuičiui. Žmonelė toj 
kibo šeimininkui padėti ir 
kepti ir virti ir kateles mai
tinti. Aš pasiteiravau: kaip 
toli nuo čia ta mūsų visų re
ligijų "bažnyčia” - Lietuvių 
Klubas. Vos keli žingsniai, 
atsako šeimininkas. Kiek 
pasistiprinę bei apsitvarkę 
jau ir žingsniuojame į klubą 
pirmų patyrimų gauti. Keli 
žingsniai nebuvo, buvo jų 
daug daugiau, bet patranka 
savų pas savus lyg magne
tas traukė, ir štai mes jau 
klube.

Klubas ištaigingas, jaukus 
ir malonus, nes čia lietuviš
ka viešpatija, taip, kaip ma
lonūs šypsniai jo šeimininkų 
- p, Simniškio, p. Stašionio 
bei kitų. Atpažinę jau gero
kai senstelėjusius veidus 
prietelių iš Adelaidės, Mel
bourne bei kitų vietovių, 
maloniai glaudėme prie ūso. 
Po vieno, kito gurkšnio at
gaivos geros, nepamiršome 
ir čia dešinėje mechanizuotų 
dvidešimtcentinių rijikų. Iš
biro ar neišbiro, negi viso ko 
pradžioje svarbu, juk dar 
kišeniokės apypilnės. Turė
jome garbės ir laimės čia 
sutikti jau ir minimo miesto 
viršūnėles - kleboną, redak
torių bei daugelį kitų jau 
veik prasidedančių Švenčių 
viršūnių, o kaip džiugu 
mums provincionalams. Jie 
visi malonūs, artimi.

Sekmadienį nors dar ir po 
skystokų pamaldų, vėl ren
kamės į Klubą Kūčių vaka
rienei. Pagrindinė salė per
pildyta. Sėdam už tradici
niais valgiais rūpestingų 
šeimininkių apkrautų stalų. 
Mums iš neskaitlingų kolo
nijų sunku sulaikyti ašarėlę! 
Pirmas Australijoj toks įvy
kis. Ak. Lietuva Motinėle, 
juk vien meilė tau mus visus 
į čia suvadino! Iš kairės sėdi 

mielas sydnejiškis, iš deši
nės jau svečias iš Amerikos, 
o visi taip, regis, neseniai 
buvome vieno likimo dipu
kai. Kun. P. Martūzas išda
lina visiems po kalėdinę 
plotkelę, kun. P. Butkus lai
mina Kūčių stalą. Pasistip
rinus bei paragavus motulės 
Kūčių stalo primenančiais 
valgiais, seka vietos klebono 
bei klubo šeimininko sveiki
nimai ir galiausiai visi su
tartinai giedame sustoję ka
lėdines giesmes taip darniai 
ir skambiai, lyg būtume vie
no choro ilgamečiai choris
tai.

Nors pirmos Šv. Kalėdų 
dienos lietuviškos pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje dar 
nėra mūsų L. Dienų atida
rymo šventė, bet jos jau ne
eilinės. Bažnyčia pilnutėlė, 
gieda "Dainos” choras, va
dovaujamas Br. Kiverio, pa- 
sišventusio daugiau giesmei 
ir dainai, nei savo sveikatai. 
Čia vėl lenkiame galvas pra
šydami Aukščiausio visoke
riopų pasisekimų beprasi- 
dedančioms L. Dienoms.

Sekančią dieną jau renka
mės St. Marys katedroje iš
kilmingoms L. Dienų atida-

I

rymo pamaldoms. Vėl "Dai
nos” choras drebina šimt
metinio katedros pastato 
sienas. Kardinolas laiko tri
jų lietuvių kunigų asistuo
jamas iškilmingas pamaldas 
ir pasako pamokslą, mums 
pamokantį: kaip reikia my
lėti mūsų tėvynę bei jos tra
dicijas. Ne visi mes galėtu
me pasididžiuoti tokiu su
pratimu apie mus, kaip, kad 
supranta J.E. kardinolas.

Skubam į L. Dienų atida
rymą Bankstown Civic 
Centre. Pirmas toks L. Die
nų istorijoj šaunus atidary
mas, apie tai jau buvo apra
šyta. Vakare vyksta vaidi
nimas "Popiečio diagnozė” 
patyrusių kritikų puikiai 
įvertintas.

Ypatingai mes, kurie se
niai, seniai beturėjome pro
gos savoj kalboj žiūrėti bei 
girdėti profesionališkai su
vaidintos komedijos, gaudė
me kiekvieną žodį, judesį. 
Gruodžio 27-tą prasidėjo ir 
ALB Tarybos atstovų regis
tracija L. Klube. Mudu su 
Vladu Kaciūnu Brisbanėj iš- 
vengėm patapti išrinktais į 
minimus deputatus dėl lais
vės sau ir šeimoms retai ap
lankomam Sydnejuje. Išėjo 
atvirkščiai: rinktiems neat
vykus ar nesutikus posė
džiauti, mudu viskuo besi
sielojančio Dvasios Vadovo 
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buvome aprūpinti įgalioji
mais ir jau sėdime Tarybos 
atstovų kėdėse. Posėdžiai 
vyksta sklandžiai be įprastų 
ginčų bei ilgų šnektų taip, 
kad pirmos dienos darbą iš
varėme per pusdienį. Taip ir 
kitomis dienomis ir posėdžių 
pabaigoje viską užkarūna- 
vojom išrinkdami naują 
Krašto Valdybą bei kitus 
padalinius.

Kiekvieną vakarą gėrėjo
mės ten vykusiais parengi
mais. Ypatingai buvo džiugu 
matyti taip skaitlingą mūsų 
jaunimo pasirodymą. Tauti
nių šokių Šventė, Dainų 
Šventė, "Grandinėlės" kon
certas, ak, viskas gražu, 
brangu, visur ta nelemta 
ašarėlė smerkiasi iš akių. 
Nors tėvynė ir tauta tragiš
koj padėtyj, bet širdis 
džiaugiasi, kad esi gimęs 
lietuviu. Aplankėme ir Meno 
parodą suorganizuotą p. 
Kazokienės. Pasisakyti apie 
tai reikia būti tos srities ži
novu, bet patsai įspūdis pui
kus. Ištaigingose patalpose 
paveikslai skoningai išdės
tyti ir vėl jauku, miela ir 
džiugu, kad ir aukštos kvali
fikacijos menininkų savo 
tarpe turime net tokį skait
lingą būrelį.

Galiausiai Šventę nepa
mirštamą užbaigiame šauniu 
Naujų Metų pobūviu Banks
town C. Centre. Pagarbiai 
lenkiame galvas L. Dienų 
rengėjams už taip sklandų 
viso ko pravedimą. Paėmus 
atskirus parengimus - kon
certus, ten nesimatė rengė
jų bėgiojimo visur įprasto, 
arba išviso jų nesimatė, lyg 
tai kur paslėptas kompiute
ris viską tvarkė. Be vieno, 
kito nesklandumėlio niekur 
neįmanoma apsieiti.

Po visų viso, į Sydney at- 
silankumo proga, turėjome 
laimės dalyvauti ir Laimutės 
Laukaitytės vestuvėse, ku
rios buvo tikrai šaunios, 
kaip bažnytinėmis apeigo
mis, taip ir salėje pokyliu. 
Teko Sydney pabuvoti ilgo
kai dėl daugelio priežasčių, 
tad buvo mums reikalinga 
pastogė bei visa prieglauda, 
kurią mums su brolišku ma
lonumu suteikė: Eugenijus 
Dryža, Adelė ir Antanas 
Skirkos ir Angelė Laukai
tienė pakaitomis. Tebūna 
leista pareikšti jiems nuo
širdžią padėką. Kartu ir 
daugeliui prietelių mus pa
sikvietusių, transportu pa
dėjusių. Lietuvių Dienos 
nėra vien mūsų pasididžia
vimas, mūsų tautinio atbu
dimo Šventė, bet jos yra 
kartu ir tarpusavio ryšių at
naujinimas, savųjų tarpe 
naujų pažinčių praplėtimas, 
su retai sutinkamais priete- 
liais pabendravimas, ir tegu 
Jos lieka tokio pobūdžio ant 
visados. Klimelis
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KINIJA IR
Svarbūs pasikeitimai Ki

nijos vidaus ir užsienių poli
tikoje vienu atžvilgiu ypač 
įdomūs pabaltiečiams. Tai 
pastarųjų dešimties metų 
bėgyje vis didėjantis dėme
sys Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai. Pirmą sykį istorijoje 
Rytų Azijos šalis domisi P a- 
baltiju.

Latvių kilmės profesorius 
Vilnis Šveics šia tema parašė 
straipsnį “Kinijos požiūris į 
Pabaltijo valstybes”, kurį 
išspausdino Amerikoje lei
džiamas akademinis žurna
las, NATIONALITIES PA
PERS (Fall 1978). Pasi
remdamas kiniečių spaudos 
duomenimis, jis susieja ki
niečių pasisakymus apie Pa
baltijį su Kinijos politine ir 
ideologine raida.

Nors Kinijos dėmesys Pa
baltijui ypač išryškėjo po 
1968 metų įvykių, pirmąją, 
nors ir netiesioginę, užuo
miną tuo klausimu padarė 
Mao-ce-tung savo 1956 metų 
balandžio mėnesį pasakytoje 
kalboje, kurioje jis pareiškė:

“Mes neturėtumėm sekti 
Tarybų Sąjungos pavyzdžiu 
ir viską sutelkti centro val
džios rankose, suvaržyti 
vietinius pareigūnus, ir ne
leisti jiems veikti nepriklau
somai. Santykiai tarp rusų 
tautybės ir mažumų tauty
bių Tarybų Sąjungoje yra 
labai nenormalūs, ir mes tu
rėtumėm iš to pasimokyti.“

(Toji pamoka betgi nesu
trukdė Mao-ce-tungui užka
riauti Tibetą ir įjungti jį į 
Kiniją).

Vis aštrėjantis Tarybų 
Sąjungos—Kinijos konfliktas 
1960-ais metais išėjo į viešu
mą: buvę sąjungininkai tapo 
atvirais priešais. Kinija pra
dėjo ieškoti tarptautinių ry
šių ir užsimojo išplėsti savo 
įtaką Rytų Europoje. Pasak 
Šveics‘o, jau 1969 metais a- 
merikiečių žurnalistai pas
tebėjo, kad Pekinas ima do
mėtis Pabaltiju. Kiniečių 
studentai ir diplomatai už
sienyje pradėjo nuodugniai 
sekti įvykius Pabaltyje ir 
užmezgė santykius su baltų 
organizacijomis Vakaruose. 
Tačiau Kinijos spauda ir po
litinė vadovybė vis dar ven
gė tiesiog išvardinti Pabal
tijo valstybes ir pasitenkino 
bendromis užuominomis. 
Visa tai pasikeitė 1974 metų 
pradžioje. Pekino partijos 
dienraštis ŽENMIN ŽIBAO 
(1974 sausis) apkaltino Mas
kvą "vidinės opozicijos re
presavimu” ir pabrėžė ne- 
rusų tautų svarbą. Straips
nyje buvo rašoma:

“Praėjusiais metais tauti
nės mažumos kovoja prieš 
tarybinę revizionistinę di- 
džiarusišką šovinistinę po
litiką. Prie Baltijos jūros ... 
tos kovos, viena po kitos, 
prasiveržė 1972 metais. 
Kauno mieste, Lietuvoje, 
tūkstančiai pasipylė į gat- 

! ves, šaukdami “Laisvės Lie
tuvai!"

Straipsnyje taip pat buvo 
paminėtas 17-kos latvių ko
munistų laiškas apie Latvi
jos nutautinimą ir estų stu
dentų demonstracijas Taline

Kai Maskva pradėjo išsa
miai kritikuoti tautinių ma- 

| žumų persekiojimą Kinijoje, 
Pekinas atsakė tuo pačiu. 
Laikraštis PEKINGREVIEW 
1974 metais išspausdino ilgą

PABALTIJO KRAŠTAI
Kinijos naują požiūrį į Pa-straipsnį, pavadintą “Tautų 

suartėjimas”, kuriame buvo 
ypač plačiai rašoma apie ka
relus, latvius ir lietuvius. 
Pasak straipsnio:

“Kas Tarybų Sąjungoje 
vadinama, ‘tautų
suartėjimu’, tikrovėje tėra 
politika, siekianti eliminuoti 
nerusų tautas. Tarybiniai 
revizionistai prieš tautybės’ 
sąvoką pastato 'tarybinės 
liaudies’ sąvoką ir įsako, kad 
pirmoji pasitrauktų iš kelio. 
Kai ’tautybės’ sąvokai už
draudžiama egzistuoti, ko
kias tautines savybes ir tei
sinę padėtį begalės ištausoti 
nerusų tautybės? ‘Istorinės 
bendruomenės — tarybinės 
liaudies’ formulė tėra figos 
lapas priverstinei rusifika
cijai pridengti”.

Vieno vakaro proga
Garsusis vokiečių moksli

ninkas ir daugelio mokslinių 
knygų autorius prof. W. 
Roux yra išsireiškęs: ’’Dvi 
rašytojų rūšys yra genialios: 
tie, kurie mąsto ir tie, kurie 
priverčia mąstyti."

60-tis metų, paviršutiniš
kai pagalvojus, atrodo, yra 
gana didelis skaičius ir žmo
gų lyg tai ir sendina. Tačiau, 
moksliniai tyrinėjimai yra 
pilnai ir užtikrinančiai įrodę, 
kad šiuose metuose žmogaus 
protinis galvojimas, jo kū
ryba ir jo dvasinis subrendi
mas, yra pačioje savo stip
rybės viršūnėje, tą galime 
pilnai pasakyti ir apie mūsų 
mielą prietelių, šio laikraščio 
redaktorių Vincą Kazoką. 
Nebandysiu šiandien aš ats
kleisti visų Vinco kūrybinių 
perliukų, jo nuveiktų darbų 
ir jo reikšmės mūsų spaudo
je ir bendruomenėje. Kas gi 
šiandien Australijoje nežino 
Vinco Kazoko? Jeigu dau
gumas jo ir nepažįsta asme
niškai, tai jo spausdintą žo
dį, jo taiklius straipsnius 
yra, tur būt, kiekvienas iš 
mūsų Australijos lietuvių 
skaitęs. Gal ne kiekvienas 
sutiko ar sutiks su jo išsi
reikštomis mintimis ir jo 
galvojimais, tačiau ir yra 
genialus rašytojas tas, kaip 
išsireiškė prof. W. Roux, 
kuris priverčia žmogų mąs
tyti apie jo straipsniuose 
pareikštas mintis ir idėjas. 
Mažo ūgio, smulkaus fizinio 
sudėjimo, tačiau viduje, tai 
yra tikras dvasios milžinas. 
Taip, tai toks yra Vincas 
Kazokas.

Žinomas Vincas yra ir už 
Australijos ribų. Paskutinė
je savo kelionėje į Kanadą ir 
Ameriką, ne vienoje vietoje 
jis buvo plunksnos žmonių 
pagerbtas, suruošiant jam 
privačius ir viešus literatū
rinius pagerbimus, su kūry
biniais pasirodymais. Buvo 
ir yra jis minimas pasauli
nėje mūsų lietuvių spaudoje, 
kai jo sukaktuvių proga, Či
kagos dienraštis ’’Draugas”, 
savo šeštadieniniame Kul
tūros ir Meno priede, V. Ka
zokui ir jo kūrybai paskyrė 
net visą puslapį. Minėjo ir 
jam kūrybinės laimės linkė
jo ir kiti mūsų didieji lietu
vių laikraščiai. V. Kazokas, 
kaip poetas, rašytojas ir 
spaudos žmogus, atsistojo 
šalia didžiųjų mūsų plunks
nos žmonių ir mes, Australi
jos lietuviai, tegalime tik di

baltįjį perėmė ir užsienių 
komunistų partijos, remian
čios Pekiną, o ne Maskvą. 
Norvegijos Darbininkų Ko
munistų Partija, Pekino id
eologinis sąjungininkas, sa
vo 1974 metų suvažiavimo 
rezoliucijoje pareiškė:

“Kaip ir carų laikais, so
cial—imperialistų politika 
nerusų atžvilgiu Tarybų Są
jungoje yra priversti juos 
pasidaryti rusais. Mažos 
tautos naikinamos... Tai pri
vedė prie protesto sąjūdžių 
Pabaltijo valstybėse, Ukra
inoje ir Kaukaze. Nerusų 
tautų kova prieš didžiarusių 
priespaudą yra teisi ir nusi
pelno visų tikrų komunistų 
paramos”.

Kinijos vyriausybė, rašo 

džiuotis juo ir linkėti jam 
daug, daug kūrybingų ir iš
tvermingų ateities metų.

Vasario 11 dieną Sydne- 
jaus Lietuvių Klubo mažo
joje salėje kažinkas tai da
rosi. Gražiai papuošti ir 
gausybe valgių apkrauti 
stalai, lyg tai ir sako, kad 
šiandien čia yra nepaprasta, 
bet iškilminga diena. Ke
liasdešimt žmonių ir giliau į 
juos pažvelgus, žmonių, ku
rie, daugiau ar mažiau, ką 
nors turi bendro su plunks
na, vaišinosi prie mažojo ba
ro, šnekučiuojasi ir stebi 
mūsų žinomąjį visuomeni
ninką ir kultūrininką. C. 
Liutiką, kuris šiuo metu 
bando dar vieną specialybę 
įsigyti, tai ’’barmano”. Šian
dien, Vinco asmeniniai 
draugai ir jo plunksnos ko
legos, susirinko pagerbti jį 
jo 60-ties metų sukaktuvių 
proga. Pats gi Vincas, ap
suptas savo šeimos narių ir 
ypatingai jau keletą metų 
nematytos dukros Ugnės, 
kuri tik prieš pora dienų su
grįžo iš Europos, jaučiasi iš
didus, atjaunėjęs ir jokiu 
būdu nepasakytum, kad jam 
jau kapa metų suėjo.

Prasideda vaišės. Viena iš 
jų rengėjų, mūsų sydnejiškė 
auksaburnė J. Viliūnienė, 
pasveikina visus ir pakviečia 
alkio ir troškulio numalšini
mui. Apraminus pirmąjį al
kį, šio viso vakaro pranešėja 
J. Viliūnienė, pakviečia Vin
co plunksnos kolegą J.A. 
Jūragį tarti žodį. Nors ir yra 
sakoma, jog poetas tik poetą 
tegali suprasti, tačiau savo 
turininga ir labai gražia li
teratūriška apybraiža, J.A. 
Jūragis ir mums ne poe
tams, pilnai įrodė Vinco lite
ratūrinį ir meninį sugebėji
mą, ypatingai pabrėždamas, 
kad šiandien jau jis yra žur
nalistas, kurio žurnalistiniai 
gabumai pralenkia, gal būt, 
no net ir poetinius gabumus. 
Tai buvo lyg ir pagrindinis 
Vinco gyvenimo ir jo kūry
bos kelio apsakymas, iš
reikštas gražiomis literatū
rinėmis ir poetinėmis J.A. 
Jūragio mintimis, ką paly
dėjo karšti svečių plojimai.

Paryškinti Vincą kaipo 
poetą, V. Viliūnaitė, mūsų 
jaunoji ir iškilioji Sydnejaus 
veikėja, tikriausiai savo 
gražbylystę paveldėjusi iš 
savo auksaburnės mamos, 
meniškai paskaitė sukaktu
vininko Vinco eilėraštį ’’Fu

Šveics, nuosekliai kritikavo 
Helsinkio konferenciją. Tuoj 
po Helsinkio Deklaracijos 
paskelbimo, oficialioji Kini
jos žinių agentūraHSINHUA 
paskelbė komentarą, pasak 
kurio Tarybų Sąjungos pa
grindinis interesas Helsin
kyje, kaip visuose tarptau
tiniuose pasitarimuose, bu
vo jos “sienų nepažei
džiamumas“.

Helsinkio konferencijoje 
jie visą laiką tikėjosi pri
versti Vakarus pripažinti 
tarybinę įtakos sferą ir vie
špatiją Rytų Europoje. Bet 
prezidentas Fordas liepos 25 
dieną pareiškė, kad...Ame
rika tylomis nepripažins 
nuolatinės Tarybų Sąjungos 
kontrolės (Rytų Europoje)... 
Jis net pridūrė, kad Ameri
ka niekad nepripažino ir da
bar nepripažįsta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos įjungimo į 
Tarybų Sąjungą.

ga”. Jaunasis ’’Mūsų Pasto
gės” bendradarbis inž. V. 
Juška ateitininkų vardu 
sveikino Vincą, paminėda
mas, kad jis kaip redakto
rius, jauniesiems spaudos 
bendradarbiams yra kaip 
švyturys, rodantis kelią į 
lietuviškąjį gyvenimą.

Kalbos palydimos ploji
mais, giedama Ilgiausių ir 
Kūrybingiausių metų, kelia
mi Vincui tostai. Pailsima ir 
vėl kviečiamas Vinco 
Plunksnos kolega kun. P. 

iutkus. Jautriame savo žo
dyje, mūsų klebonas papa
sakoja savo kolegišką bend
radarbiavimą su Vincu,

Esu dėkingas
visiems mieliems bičiu

liams, draugams, bendra
darbiams bei institucijoms, 
sveikinusiems mane žodžiu, 
laiškais ir per spaudą 60-ties 
metų sukakties proga. Ačiū 
už gražius linkėjimus ir 
mielas, nors neužtarnautas, 
dovanas.

Ypač dėkingas brangiems 
bičiuliams J. Viliūnienei, M. 
Zakarui ir C. Liutikui už ne

sveikina jį ir ta proga jam 
įteikia dovanų lietuvišką 
knygą. Seka mano paties 
žodis, perduodant linkėji
mus ir iš mano šeimos Lie
tuvoje, kurią Vincas gerai 
pažinojo. Ir, nors mes su 
Vincu susipažinome tik čia 
Australijoje, tačiau mūsų 
asmeniška ir spaudos drau
gystė, neskaitant daugelio 
žurnalistinių skirtingų nuo
monių, yra gili ir tvirta ir aš 
iš visos širdies linkiu Vincui 
geriausių ateities metų.

Pobūvio kalbas praskaid
rinti ateina mūsų Australi
jos lietuvių Vaidila P. Rūte
nis, savo giliu ir sultingu 
balsu sudainuodamas dvi 
liaudies dainas. Dainininką 
seka menininkas, artistas ir 
režisorius S. Skorulis, teatro 
vardu pasveikindamas Vin
cą.

Daug gražių žodžių, daug 
gražių linkėjimų, daug pui
kių kalbų. Malonu kai tas 
viskas ir dar iš svetimų, bet 
artimų, žmonių yra taikoma 
mūsų solenizantui.Tikrai jis 
to yra nusipelnęs ir vertas. 
Ir štai, Vinco gyvenimo

1976 metais įvyko dideli 
pasikeitimai Kinijos politi
nėje vadovybėje — mirė 
Mao—ce—tung ir
Ču—en—laj. Bet ir jų erai 
pasibaigus, Kinijos užsienio 
politika nepasikeitė. Kinijos 
dėmesys Pabaltijui išliko 
gyvas. Kinų spauda rašė 
apie ’’kruviną priespaudą”, 
’’nenorą naudoti rusų kalbą” 
ir ’’tarybinio imperializmo 
priespaudą” Pabaltijy

Nukelta į psl. 7

draugė ir pagelbininkė, jo 
žmona Dr. G. Kazokienė, 
savo ir visos šeimos vardu 
taria jautrų ir nuoširdų žodį, 
iškeldama jį kaip žmogų ir 
asmenį. J. Viliūnienė skaito 
sveikinimus, kuriuos at
siuntė: O. Baužienė, kun. 
Dr. P. Bučinskas, I.irE. Jo
naičiai, "Draugo” Literatū
ros ir Meno priedo redakto
rius K. Bradūnas, ALB 
Krašto Valdyba.

Padėkos žodį taria ir pats 
Vincas. Aiškiai matosi Vinco 
gilus susijaudinimas, jo 
draugų, artimųjų ir kolegų 
surengtu jam tokiu jaukiu 
ir, tikrai šeimyniškai arti
mu, pobūviu. Dėkoja jis 
savo šeimai, dėkoja jis ir vi
siems, atvykusioms jį pa
gerbti. Jo žodžiai gal ir ne
gali to viso išreikšti, ką jis 
savyje jaučia, tačiau mo
mento rimtumas ir svarba, 
mums leidžia labai gerai su
prasti, kad šis kuklus, bet 
dvasiniai išdidus, mūsų 
spaudos milžinas, dar ilgai, 
ilgai bus mūsų Australijos 
lietuviškos spaudos švytu
rys, rodantis tą lietuvišką 
kelią mūsų gyvenime.

Šio viso pobūvio organi
zatorius ir Vinco techniška

numatytą staigmeną - su
rengimą iškilmingos vaka
rienės ir taip pat visiems jo
je dalyvavusiems. Išskirtina 
padėka mieliems plunksnos 
draugams J.A. Jūragiui ir 
A. Laukaičiui ir K. Bradūnui 
Čikagoje už man skirtus žo
džius spaudoje.

Su giliu dėkingumu 
Vincas Kazokas

sis "Mūsų Pastogės” bend
radarbis M. Zakaras taria 
paskutinį šio vakaro pager
bimo žodį, visų šio pobūvio 
dalyvių vardu sveikindamas 
sukaktuvininką ir palinkė
damas jam geriausios sėk
mės. Visų vardu yra įteikia
ma atminimo dovana.

Sukaktuvinio Vinco pobū
vio oficialioji dalis baigta. 
Ilgai dar skamba įdomūs 
pašnekesiai, privatūs pasi
kalbėjimai, kai aš ir vėl ma
tau mūsų mielą Vincą 
vaikščiojantį po klubą, ren
kantį naujausias laikraščiui 
žinutes, sveikinantį iš kitur 
atvykusius tautiečius, pra
bėgomis sužaidžiantį šach
matų partijėlę, skubantį į 
namus paruošti paskutinių 
Pastogės puslapių ir čia, 
jau vėlai naktį, prie stiprios 
kavos puoduko ir nesibai
giančių rūkti cigarečių, 
gimsta jo auksiniai veda
mieji, jo išsamūs straipsniai, 
jo poezija ir visi kiti litera
tūriniai deimančiukai.

Antanas Laukaitis
Mūsų Pastogė Nr. 8, 1979.2.26, psl. 6
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Namie
NEWCASTLE

SIDABRINĖS VESTUVĖS

Vasario 10 d. newcastlie- 
čiai Colette ir Stasys Žukai 
atšventė malonų šeimos 
įvyki - 25 metų vedybinę su
kaktį. Gražus artimų draugų 
būrys buvo liudininkais 
simbolinio vestuvių pakar
tojimo, kurį atliko kun. 
Martūzas, sustiprindamas 
ryšį trumpu ritualu ir nuo
širdžiu tai progai pritaikintu 
žodžiu. Sveikinimų netrūko 
iš įvairių organizacijų ir net 
tolimesnio Sydnejaus. Buvo 
ir daug fotografuota. Links
mybėms įpusėjus, pakeltas 
tostas už buvusį ir ateinantį 
laikotarpį, nors jau tapo 
sunkoka pertraukti dainas, 
nes svečių tarpe didoka pro
porcija susidarė iš buvusių 
ar tebesančių balsingų cho
ristų.

Šį įvykį malonu paminėti, 
nes Stasys Žukas Newcast- 
lyje yra žinomas kaip vienas 
iš darbščiausių asmenų. 
Sunku bepasakyti, kada jis 
pradėjo vadovauti chorui, 
bet jo pasišventimas suda
ryti ir išlaikyti chorą nedi
delėje kolonijoje reikalavo 
daug asmeninės energijos, 
patvarumo ir neretai ypa
tingos tolerancijos. Vienu 
metu, Sydnejaus chorui kri
tus bėdon, Stasys kas savai
tę važiuodavo jo gelbėti, už 
ką ir sydnejiškiai jį prisime
na dėkingu žodžiu. Šiaip gi, 
Stasys Newcastlyje keletą 
metų yra buvęs Apylinkės 
.pirmininku bei Diskusijų 
Būrelio vadovu. Taip pat 
turbūt nebuvo pobūvio ar 
minėjimo, kur jis nebūtų at
silankęs. Tai darbšti ir ska
tinanti, kūrybinį darbą pa
laikanti asmenybė, kuriai šia 
proga reikia palinkėti dar il
gų metų ir tolimesnės iš
tvermės.

Lygiai visiems newcast- 
liečiams yra maloniai pažįs
tama Stasio Colette, nesu
skaitomus metus kantriai - 
ir visada su šypsena - su
prasdama ir atjausdama, vi
sada kartu pergyvendama 
Stasio užsiėmimus. Reteny
bė būtų rasti šeimininkę, 
kuri metų metus į savo na
mus, du kart savaitėje, pri
imtų chorą repeticijoms. Bet 
Colette viską išlaikė be jokio 
priekaišto, kartu būdama 
ištikimas ramstis Stasio gy
venimui ir sumanymams.

Nenuostabu, kad sidabri
nė sukaktis buvo atšvęsta 
puikioje nuotaikoje, su sve
čiais iš Sydnejaus ir Can- 
berros. Linkime abiem ’jau
navedžiams’ ir toliau gra
žaus bei darnaus sugyveni
mo, kaip ir per praėjusius 25 
metus.

NEWCASTLIO
DISKUSIJŲ BŪRELIS

Vasario 4 d., Dr. M. šeš
kaus namuose įvyko susi
rinkimas, kurio metu Vyt. 
Doniela skaitė paskaitą 
’’Kuomi grindžiama etika?”

Prelegentas, nurodęs 
apytikrį skirtumą tarp mo
ralės (kaip gyvenimo būdo) 
ir etikos (kaip teorinio 
svarstymo), paaiškino, kodėl 
sunku aiškiai nusakyti, kas 
gera ir kas bloga. Buvo 
trumpai paliesti keturi bū
dai, kaip moralę mėginama 
pagristi. Populiariausia, nes 
kasdieninė, yra įsakyminė 
moralė, bet jos defektas yra 
tas, kad čia atsispindi speci
finių interesų reikalavimai,

ir svetur

todėl negalima išbristi iš ne
sutarimų. Mėginant šios 
neigiamybės išvengti, jau 
graikai ieškojo objektyvios 

azės, pirmiausiai postuluo
dami pasaulio harmoniją. 
Gera tai, kas harmoniją pa
laiko, bloga tai, kas ją griau
na. Tai metafizinė etika, ku
rią naujesniais laikais pa
keitė Regelis su savo teori
ja, kad, kadangi istorija eina 
teisingu keliu, gera tai, kas 
neprieštarauja istorijos 
krypčiai. Šios teorijos de
fektas irgi aiškus, todėl ne
trukus atsirado kalkuliuo
janti utilitarinė etika, ypač 
pasklidusi anglosaksų kraš
tuose. Šiomis dienomis, pa
žengus psichologijos moks
lui, ieškoma etiką atremti į 
emocijų teoriją, darant skir
tumą tarp tų emocijų arba 
laikysenų, kurios veda į 
sugyvenimą, ir tų, kurios 
(pvz. neapykanta, pavydas 
ir t.t.) žmones skiria ir kelia 
konfliktus. Prelegentas il

Vasario 16-sios 
MINĖJIMAI

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Teturime metuose tik dvi 
ypač reikšmingas tautines 
šventes - Vasario 16-sios ir 
Tautos Šventę, kurių minė
jimus ir jų pravedimus 
reikėtų pravesti kaip galint 
iškilmingiau, rūpestingiau 
dedant pastangų, kad visa 
tai išeitų ir už Lietuvių 
Bendruomenės ribų. Kitose 
mūsų kolonijose tuo keliu 
jau einama. Gaila, Sydnejuje 
ta prasme pastangų iš viso 
nesimato. Ir šių metų Vasa
rio 16 minėjimo dalyviui su
sidarė įspūdis, kad minėji
mas lyg kokia priverstinė 
pareiga ir atlikta tik taip, 
kad atlikta. Vasario 16-ji yra 
f>irmiausia mūsų tautinė po- 
itinė šventė, o mūsų šios 

dienos politika yra kaip ga
lint plačiau ir konkrečiau 
pabrėžti lietuvių tautos po
litines aspiracijas ne tiek 
savųjų tarpe, bet juo labiau 
gyvenamojo krašto politi
niuose sluogsniuose. Gera 
buvo šiame minėjime pasi
klausyti latvių bendruome
nės sveikinimo, bet tuo vis
kas ir užsibaigė. Mūsų žino
mo veikėjo Vyt. Patašiaus 
šiame minėjime paskaita 
buvo viršūnė, iš kurios ma
tėsi, kad čia vyksta Lietuvos 
nepriklausomybės 

giau sustojo prie šio etikos 
tipo.

Diskusijos, kaip visada, 
buvo gyvos, nes moralė vi
siems sukelia problemų, 
ypač kai šiais laikais perei
nama link daug tolerantiš
kesnės laikysenos kitų as
menų atveju. Iškilo diskusi
jų apie 'permissive society’ 
pliusus ir minusus, o kartu 
netrūko ir pasisakymų, ki
lusių iš asmeninių pergyve
nimų.

Kadangi šis buvo pirmas 
metų susirinkimas, teko iš
rinkti naują pirmininką. Ti
tulas atiteko Alf. Šernui. 
Sekretorium sutiko likti 
Zina Zakarauskienė, o ko
respondentu Vyt. Doniela. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
kovo 18 d. pas Henr. IrZiną 
Zakarauskus, kur Henr. Bu
činskas kalbės apie "Litera
tūros ir informacijos įtaką 
viešajam gyvenimui”.

V.Dn.

paskelbimo minėjimas. Visa 
kita tai buvo reikaliniai rei
kalai, kurie būtų galima at
likti tinkamesnėmis progo
mis. Sakysim, lituanistinių 
kursų mokytojų ir mokinių 
apdovanojimas galėtų būti 
surengtas specialia proga 
pabrėžiant tų kursų reikšmę 
ir svarbą. Juo labiau p. J. 
Kapočius galėjo rasti kitą 
vietą ir progą įteikti knyge
lę, gautą Amerikoje apie 
Lietuvos praeitį savaitgalio 
mokyklai specialiuose pa
rengimuose. Juk buvo sa
vaitgalio mokyklos mokslo 
metų užbaigtuvės - čia ir 
tinkamiausia vieta tokį įtei-

Kinija ir...
Atkelta iš psl. 6

1977 metų vasarą nauja
jam Kinijos režimui įsitvir
tinus, Kinijos žinių agentūra 
paskelbė straipsnį apie nau
josios tarybinės konstituci
jos reakcinę esmę, kuriame 
rašoma:

“Brežnevo klika įterpė į 
konstitucijos projektą ab
surdiškus teiginius apie 
'naujos istorinės bendrijos 
— tarybinės liaudies atsi
radimą’ ir apie ’būtiną sąly-

ĮgJ PORTALE
Sporto žinios

Sydnejaus lietuvis, rugby 
sporte pagarsėjęs Mikas 
Liubinskas po ilgos pertrau
kos sugrįžta aktyviam žaidi
mui. Mikas buvo susižeidęs 
koją ir buvo priverstas visą 
praėjusį sezoną paskirti po
ilsiui.

Šiais metais Mikas žais už 
Balmain rugby klubą.

***
Australinė federalinė val

džia paskyrė 800.000 dolerių 
sportininkų pasiruošimui 
olimpiniams žaidimams, ku
rie įvyks ateinančiais metais 
Maskvoje. Min. pirmininkas 
Fraser ragino australus au
koti sportininkų išlaidų pa
dengimui, ir pažadėjo už 
kiekvieną paaukotą gyven
tojų dolerį skirti iš valdžios 
iždo.

***
Australija laimėjo rytų 

zonos Davis taurės teniso 
varžybas prieš Indiją 3-2 
santykiu. Paskutiniaisiais 
metais Australijos repre
zentacinė teniso komanda 
yra tiek pablogėjusi, kad vos 
nugalėjo Indiją.

♦♦♦
Futbolo jaunių reprezen

tacinė komanda per Parag- 

kimą atlikti. Pagaliau yra 
Liet. Biblioteka - gal geriau 
buvo jai įteikti, nes bibliote
ka atvira visiems Sydnejaus 
lietuviams.

Pąts minėjimas pravestas, 
šia tvarka: kun. P. Butkaus 
invokacija, V. Patašiaus 
paskaita, jaunųjų pasisaky
mai, kelių mokyklinio am
žiaus jaunuolių deklamaci
jos. Jauniesiems žurnalis
tams premijos įteikimas ar
ba mokyklų mokytojams bei 
mokiniams dovanų įteikimas 
buvo visai pašalinis dalykas, 
neįtrauktinas į Vasario 16 
programą. Atrodo, kad ne
buvo rengėjų svarstyta, kas 
šiai iškilmei tinka, kas ne.

Programos eigoje po pas
kaitos vyko deklamacijos, 
sekė kasdieniniai reikalai 
(žurnalistams premijos įtei
kimas, pagerbti lituanistinių 
kursų mokytojai ir moki
niai), prof. Dr. A. Kabailos 
pranešimas apie lituanisti
nius kursus - dalykai, kurie 
galėjo rasti sau daug tinka
mesnę vietą, negu Vasario 
16 d. minėjimas.

Tą pačią dieną Lidcombe 
buvo atlaikytos Vasario 16 
proga iškilmingos pamaldos 
ir pasakytas atitinkamas 
pamokslas.

gų sudarymą visoms Tarybų 
Sąjungos tautoms ir tauty
bėms suartinti’. Tarybų Są
jungos spauda aiškinanti, 
kad Rusija esanti ’vadovau
jančioji’ ir ’pirmoji’ tos ben
drijos tauta. Toksai ’suarti- 
nimas’ esmėje reiškia, jog 
bus naudojamos visos įma
nomos priemonės ’pakeisti 
tautines kalbas viena bend
ra — rusų — kalba', panai
kinti skirtumus tarp tauty
bių', ir, galiausiai, 'sukurti 
vienintelę tautą ir 
vienintelę kalbą!. Tai yra ti
piškas didžiarusių šoviniz
mas ir priverstinė nerusų 

vajuje vykstančias pirme
nybes sužaidė lygiom su Iz
raelio jauniais. Paskutinės 
varžybos prieš Paragvajaus 
rinktinę nulems Australijos 
jaunių pasiryžimą patekti į 
Pasaulio Jaunių futbolo fi
nalus, kurie įvyks šių metų 
rugpiūčio pradžioje Japoni
joje.

ŠACHMATAI

Sydnejaus lietuviai šach
matininkai po atostogų žai
džia klubo čempionato tur
nyre. Dalyvauja dvidešimt 
žaidėjų. Turnyras užsitęs 
dešimt savaičių. Dr. H. 
Lukše norėdamas daugiau 
laiko pašvęsti savo profesi
joje, negalėjo šiame turnyre 
dalyvauti.

* *
Šachmatų klubo valdyba, 

kurios pirmininku yra jau 
keleri metai Dr. Irvis Venc
lovas, nutarė suruošti šach
matininkų ir svečių vakarą 
Bankstowno Lietuvių Klu
be. Programoje dalyvaus 
televizijoje pagarsėję uk
rainiečių šokėjai. Vakaras 
įvyks kovo 24 dieną, šešta
dienį. V.A.

Australijos 
Lietuvių 

Fonde
AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ FONDUI AUKOJO:

$ 100 - P. Šiaučiūnas, Tas.
Po $ 25 - J. Ruzgienė, 

Qlnd., A. Atkočaitis, N.Z.
$ 20 - P. Šiaučiūnas, Tas., 

pagerbiant a.a. P. Petraitie- 
nę.

Po $ 10 - Latrobe Valley 
Seniūnija vietoj gėlių pa
gerbiant a.a. S. Šabrinskie- 
nę-Davis; J. Paškevičius, 
Tas., vietoj gėlių pagerbiant 
a.a. P. Petraitienę.

NAUJI A.L. FONDO 
NARIAI: J. Liutikas 
(W.A.), O. Liutikienė 
(W.A.), J. Riauba (S.A.), J. 
Kutka (S.A.), A. Bukauskas 
(Vic.), J. Ruzgienė (Qlnd.), 
A. Atkočaitis (N.Z.).

A.L. Fondo Valdyba svei
kina naujus narius ir dėkoja 
visiems, parėmusiems Aus
tralijos Lietuvių Fondą.

J. Balbata 
A.L. Fondo iždininkas

tautų ir tautybių rusifikaci
ja”.

Profesorius Vilnis Šveics 
informuoja kad, rašydama 
apie Pabaltijo šalis, kiniečių 
spauda niekad jų nevadina 
“Tarybų ” Lietuva, Latvija 
ar Estija, ar “tarybinėmis 
respublikomis", bet tiesiai 
Lietuva, Latvija, Estija, 
arba “Pabaltijo šalimis”, 
Pabaltijo tautomis”, ar net 
“Pabaltijo valstybėmis”.

Savo straipsnį jis užbaigia 
šiais žodžiais:

Netektų stebėtis interesų 
panašumu tarp Kinijos ir 
Pabaltijo valstybių. Nors jas 
skiria tūkstančiai mylių, jas 
jungia bendra kaiminystė su 
Rusija.”

ELTA
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Informacija
KVIETIMAS Į GAVĖNIOS 

SUSIKAUPIMĄ

Gavėnios susikaupimas 
yra reikalingas:

1. Asmeninio gyvenimo 
pilnai peržiūrai atlikti.

2. Asmeninio gyvenimo 
tikslui ir paskirčiai geriau 
suprasti.

3. Bažnyčioje vykstan
tiems pasikeitimams suvokti 
ir į juos Įsijungti.

4. Per spaudą, radiją, te
leviziją ir kitas priemones 
skelbiamų dalykų, liečiančių 
tikėjimą, atrankai ir įverti
nimui.

5. Planuoti, kaip tapti ge
resniu žmogumi.

6. Išsiaiškinti, koks yra 
dabarties krikščionio tikėji
mas ir gyvenimas.

žodžiu, gavėnios susikau
pimas yra mūsų pastangos 
melstis ir svarstyti apie sa
ve, savo ir visuomeninį gy
venimą. Giliau patyrinėti 
mūsų teises ir pareigas. 
Svarstyti ir ruoštis ateičiai 
asmeninio ir tremties gyve
nimo. Galvoti ir planuoti, 
kaip mes galėtume paveikti 
mūsų tautos ir- pasaulio 
ateitį mūsų pageidaujama 
kryptimi. Kitaip sakant, ge
rai atlikti metinę dvasios 
gyvenimo apyskaitą. Reko
lekcijų vadovas yra kun. Dr. 
P. BAČINSKAS, vienas 
mūsų lietuvių kapelionų, 
gyvenąs mūsų tarpe, pažįs
tąs Australijos gyvenimą, 
jame aktyviai besireiškiąs. 
Jis tikrai nuoširdžiai ruošia-
si šias susikaupimo dienas 
E r a vest i. Mes tikime, kad 

•ievas išklausys mūsų 
bendrų maldų, mąstymų ir 
pastangų ir padės mums at
sinaujinti dvasioje dabarties 
krikščioniškam gyvenimui.

Broliai ir sesės, Australi
jos lietuviai, ateikite! Kvie
čiame visus į šias susikaupi
mo dienas. Kviečiame visus - 
nė vieno neverčiame. Rū
pinkimės savo dvasios kul
tūra. Tegul šios rekolekcijos 
- susikaupimo dienos padeda 
mums sutvirtėti, kad galė
tume lengviau save nugalėti 
ir tapti Dievo tiesos, meilės, 
gerumo ir Jo džiaugsmo ne
šėjais - liudytojais dabarties 
sąmyšio gyvenime.

Australijos Lietuvių Ka
pelionų vardu

Kun. P. Butkus 
Lietuvių Kunigų Sekreto

riato Vadovas.

Vasario 17 d. Brisbane 
mieste įvyko Dalės Grybai
tės vestuvės. Iškilmėse da
lyvavo tėvai iš Sydney ir ei
lė šeimos artimųjų. Jaunie
siems linkime geriausios 
sėkmės.

***

Sydnejaus Dariaus ir Gi
rėno Šaulių kuopos Valdyba 
numato surengti L.Š. S-gos 
įkūrėjo Vlado Putvio-Put- 
vinskio 50 metų mirties su
kaktį kovo 11 d. Bankstowno 
Liet. Klube. Numatoma 
paskaita ir meninė dalis.

Nijolės Ščiukaitės
Atsisveikinimo koncertas

Sydnejaus Lietuvių Klube kovo 3 d., šeštadienį, 6 vai. 
Įėjimas nemokamas. Tautiečiai dar kartą maloniai kvie
čiami pasiklausyti malonios viešnios iš Lietuvos.
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MELBOURNE
1978 metais HCS lygio 

lietuvių kalbos egzaminus 
sėkmingai išlaikė šie asme
nys: Viktoras Adomavičius, 
Elenora Aldona Jokubaity-

. tėj Gaila Mucenickaitė, Sau
lius Lukas Bąlnionis, And
rius Algirdas Vaitiekūnas, 
Andrius T. Žilinskas, Linas 
Paulius Baltutis ir Kęstutis 
Jomantas.

1979 m. vasario 18 d., 
Melbourne Lietuvių Na
muose, Vasario 16-os proga 
tiem asmenim įteikta Lietu
vių Akademinės Korporaci
jos Romuvos metinė premi
ja.

Kiekvienas jų gavo po 
Vyties paveikslą, o geriau
siai išlaikę lietuvių kalbos 
egzaminus priedo dar $ 60 
čekį. Vyties paveikslus pa
dovanojo p. Balys Stankū- 
navičius, o įrėminimą - p. 
Povilas Mičiulis.'

Premiją įteikė korp! Ro
muvos filisteriai: Algirdas 
Šimkus, vice senjoras ir 
Paulius Jokūbaitis, scriba.

LATROBE VALLEY
Vasario 4 d. olando kunigo 

pastangomis, buvo suorga
nizuotos Gippslando visų 
tautybių katalikų Immigra
tion Sunday pamaldos, ku
rios vyko gražioje Moe ark
lių lenktynių aikštėje.

Dienos tikslas skatinti 
ateivius, kad jungdamiesi į 
Australijos gyvenimą išlai-

Sydnejaus Lietuvių Klube
16 East Terrace, Bankstown, 

kovo 10-tą dieną 8 vai. įvyks

’’Gala” šokių vakaras
Specialus naujas orkestras puikiai gros įvairiausių 

šokių.
Programoje:

Įvairių Europos kraštų tautiniai šokiai spalvinguose 
rūbuos (įskaitant ir lietuvius)

Maloniai kviečiame visus atvykti.

Kovo Valdyba

Dėmesio!
Sydnejaus Lietuvių Klu

bui reikalingas asmuo ne 
jaunesnis 26 metų amžiaus, 
kuris bus apmokomas Klubo 
Vedėjo pareigoms (Trainee 
Secretary - Manager).

Būtina mokėti lietuviškai.
Dėl darbo sąlygų ir atly

ginimo bus tariamasi asme
niškai.

Prašymus, nurodant am
žių, išeitą mokslą ir dirbtą 
darbą, paduoti iki kovo 10 d. 
adresuojant:

Board of Directors, 
Lithuanian Club Ltd., 

P.O. Box 205 
Bankstown N.S.W. 2200

A. Reisgys 
Klubo Valdybos Sekretorius

"SPORTAS
NEPRIKLAUSOMOJE 

LIETUVOJE.”

Tokiu pavadinimu Čika
goje, išleista dviejų tomų 
knyga apie Nepriklausomos 
Lietuvos sportą. Autorius 
yra buvęs Kūno Kultūros 
Rūmų tarnautojas ir vienas 
iš J.S.O. klubo vadovų, Ka
nadoje gyvenąs Jonas Nar
butas. Viršelis - dailininko 
Romualdo Bukausko. Kalbą 
taisė Anupras Tamulynas.

I-me tome yra mūsų spor
to gyvenimas nuo 1919 iki
1936 metų, kai Il-me tome 
yra sportinis gyvenimas nuo
1937 metų. Abiejose knygo
se yra labai daug nuotraukų 
ir labai smulkių detalių iš 
visos Letuvos sportinio gy
venimo.

Šių knygų gauta ribotas 
skaičius. Norintieji jas 
gauti, pasiunčia pinigus A. 
Laukaičiui 18 Miller Ave., 
Ashfield, N.S.W., 2131. Abu 
tomai su persiuntimu kai
nuoja 18 dolerių.

kytume savo gimto krašto 
tradicijas ir kultūrą.

Pamaldose dalyvavo ke
liolika Latrobe Valley ir Sale 
seniūnijos lietuvių.

Tautiniais rūbais pasi
puošę, maldas lietuviškai 
skaitė ir auką nešė Veronika 
Koženiauskaitė-Rosato iš 
Moe South ir E. Valytė-Alli- 
son iš Sale.

Po pamaldų ten pat pikni- 
kauta, kur ir lietuviai turėjo 
savo grupę. a.a.

KOVO KLUBE
Kovo 18 d. 2.30 vai. šau

kiamas Sydnejaus Lietuvių 
Sporto Klubo Kovo metinis 
susirinkimas Lietuvių Klu
be, 16 East Terrace, Banks
town, N.S.W. (viršutinėje 
salėje). Visiems sporto klu
bo Kovo nariams dalyvavi
mas-būtinas. Taip pat malo
niai kviečiame dalyvauti vi
sus mūsų rėmėjus ir sporti
ninkų tėvus. Tėvų dalyvavi
mas šiame susirinkime yra 
labai svarbus, nes jie čia ga
lės pareikšti savo pageida
vimus, pasiūlymus ir padėti 
išrinkti naują valdybą se
kančių metų kadencijai.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos suda
rymas. 3. Prezidiumo suda
rymas. 4. Pereito susirinki
mo protokolo skaitymas. 5. 
Pirmininko pranešimas. 6. 
Iždininko pranešimas. 7. 
Revizijos Komisijos prane
šimas. 8 Diskusijos dėl pra
nešimų ir jų patvirtinimas.
9. Naujos valdybos rinkimai.
10. Revizijos Komisijos rin
kimai. 11. Klausimai ir su
manymai. 12. Susirinkimo 
uždarymas.

Kovo Valdyba

SYDMEIAUS LIETUVIU KLUBE
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Kovo 3 d., šešt. 6 vai.: 

NIJOLĖ ŠČIUKAITĖ 
(atsisveikinimo koncertas)

♦Antradieniais pigioji gėri
mų valanda
♦Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm.- 
penk. 6-0 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekm. 1-9 vai. Valgyklos ve
dėja G. Kasperaitienė

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dytą aprangą.

ŠOKIAI grojant naujai ka
pelai šešt. 8-12 vai., sekm. 
7-10 vai.

SŪKURYS PRADEDA 
DARBĄ

Po trumpų atostogų vasa
rio 11 d. didelis būrys vaikų, 
tėvų ir jaunimo susirinko 
pradėti naujus darbo metus. 
Aptarti veiklos planai, ypač 
gal didžiausias šių metų už
simojimas - Sūkurio išvyka į 
Brisbane Motinos Dienos 
proga.

Sydnejuje vykstant ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
mui Brisbane atstovas pasi
skundė, kad Brisbanės 
lietuviai labai pasiilgę kul
tūrinių parengimų. Iš to kilo 
mintis Sūkuriui ten nuvykti 
ir buvo užmegsti ryšiai su 
kun. Dr. P. Bačinsku, kuris 
apsiėmė išvyką organizuoti. 
Gautas brisbaniečių pritari
mas, ir jaunieji šokėjai su 
entuziazmu ruošiasi kelionei 
ir koncertui.

Nors nuvežti apie 40 šo
kėjų pareikalaus daug lėšų, 
tikimasi, kad atsiras para
mos iš įvairių šaltinių, ir iš
vyka bus visapusiškai sėk
minga.

p.p.
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KLUBAS ATVIRAS: 
pirm.—treč. 4-10 vai., ketv. 
4-llval., penkt. 4-12 vai., 
šešt. 2-1 vai., sekm. 12.30-11 
vai.

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 4-6 vai. 
sekmadieniais 1.30-4 vai. 
Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte
lės, pašto ženklai, lipinukai 
ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube per
kant išnešimui didesniais 
kiekiais duodama 10% nuo
laidos už spiritinius gėrimus 
ir 5% už alų.

RITOS MAČIULAITIENĖS 
DAINOS

Vasario 17 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube vakaro 
Brogramą atliko viešnia iš 

lelbourno Rita Mačiulaitie- 
nė, solo padainavusi eilę lie
tuviškų lengvo žanro daine
lių. Rita turi stiprų balsą, 
gražią figūrą, bet kai ji pati 
sėdėdama prie pianino 
skambina ir dainuoja pusiau 
nusisukusi nuo klausytojų, 
tuo praranda pusę savo ža
vesio. Pramoginėj progra
moj artistas ar artistė sten
giasi laimėti publikos palan
kumą ne vien tik balsu, bet 
visokiom priemonėm 
žvilgsniu, judesiu, šypsniu, 
rankų mostais. Ritos daina
vimo metu klausytojas viso 
šito labai pasigedo.

PADĖKA

Dėkojame visiems, taip 
gausiai atsilankiusiems į 
mūsų įkurtuves. Ypatinga 
padėka fantais parėmusiems 
mūsų įkurtuvių loteriją.

Sydnejaus Žvejų 
Klubo Valdyba

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel- 
bimų turini neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.
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