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Jau ne mėnesiais, bet savaitėmis 
artėja ALD pradžia. Vėl viename 
mieste gausiai susiburs lietuviai 
pabendrauti savųjų tarpe, pasigerėti 
mūsų meninių vienetų 2-jų metų 
pasiruošimo vaisiais, bei sportininkų 
vikriais rungtyniavimais. Vėl užpil
dysime žiūrovais didžiąsias miesto 
sales ir stadionus.

Dabar pažvelkime, ko galima tikė
tis šiose A L D. Pirmiausia pradėtos 
rengti Dainų šventės dar laikosi 
meninių parengimų viršūnėje. Pas
kutiniu metu choristų skaičius vis 
mažėdavo, bet pažvelgus j Sydnejų 
atvykstančių choristų sąrašus matosi, 
kad jų gali būti net daugiau, kaip 
Canberroje vykusioje Dainų šventėje. 
Dalyvaus Adelaidės, Melbourno ir 
Sydnejaus lietuvių chorai, tikimasi ir 
kelių pavienių dainininkų iš kitų 
vietovių. Scenoje matysime ir gir
dėsime dainuojančius tik jungtinius 
moterų, vyrų ir mišrų chorus. 
Tokios masės Dainų šventės vyksta 
J.A.V. ir Kanadoje. Taip pravesti 
Dainų šventę Australijoje nutarė, 
prieš 2-jus metus suvažiavę mūsų 
chorų dirigentai. Sekdami spaudą 
jaučiame, kad šiuo pakeitimu nėra 
patenkinti kai kurie choristai. Su
prantame, kad mūsų chorai yra 
pajėgūs atskirai atlikti dalį progra
mos. Ar šis pakeitimas liks ir 
ateičiai, nuspręs chorų vadovai šioms 
ALD pasibaigus.

Nijolė Venclovienė 
Jaunimo koncerto vadovė.

Tautinių šokų šventėje dalyvaus 
netoli 200 įvairaus amžiaus šokėjų, 
pradedant mokyklinio amžiaus vaikais 
ir baigiant jau žilstančiais veteranais. 
Po ilgesnės pertraukos vėl tikimės 
pamatyti judrius Brisbanės šokėjus. 
Kol kas dar neaišku, ar matysime 
žygiuojančių gretų priekyje "ADE
LAIDE" užrašą, kada tai buvusios 
vienos iškiliausios lietuvių kolonijos.

Savo dalyvių skaičiumi ir progra
mos lygiu kyla Jaunimo; koncertai. 
Stropiai ruošiasi didžiųjų miestų 
jaunimo grupės, dalyvaus ir keli 

pavieniai, savo talentais iškilūs jau
nuoliai. Jaunimas tvirtai pasirodė 
praėjusiose ALD, dabar atskirų gru
pių vadovai tikisi, kad šį kartą jų 
programa bus dar geriau paruošta.

Jau ilgesnį laiką ALD nematėme 
mūsų poetų ir rašytojų. Šį kartą 
Literatūrinėje popietėje savo kūrybą 
skaitys Adelaidėje, Melbourne or 
Sydnejuje gyvenantieji rašytojai bei 
literatai. Programą papildys ir paį
vairins Sydnejaus dainuojančių mote
rų ansamblis "Sutartinė".

Meno ir tautodailės parodos vyks 
erdviose galerijose, tame pačiame- 
Bankstowno Civic Centre, kuriame 
vyks visi koncertai ir Naujųjų Metų 
balius. Kitus ALD parengimus pa
minėsime vėliau, o dabar reikia 
užsiminti ir apie apgyvendinimą.

Apgyvendinimas Sydnejuje lengviau 
sprendžiamas, kaip praėjusiose ALD. 
Daug iš toliau atvykstančių apsi
gyvens lietuvių šeimose. Sydnejaus 
choristai rūpinasi choristų apgyven
dinimu, tautinių šokių šokėjai - 
šokėjais, sportininkai - sportinin
kais. Kiti patys susitarė ir apsigy
vens pas savo pažįstamus, dar kiti 
apsigyvens viešbučiuose, moteliuose 
ar karavanuose.

Tokių apsigyvenimo vietų Sydne
juje yra daug. Kiekviename mieste 
kelionių įstaigos sutvarko apgy
vendinimo užsakymus.

Su mūsų gerbūvio kilimu, vis 
daugiau įsigyjame foto ir rekordavimų 
aparatų. Tačiau jų dažnas naudojimas 
koncertų salėse trukdo programai ir 
pykina žiūrovus. Patartina, susilaikyti 
nuo fotografavimo, ar nors atsiklausti 
to parengimo vadovo, paaiškinant 
kada ir ką norima fotografuoti. Taip 
pat, rekordavimo aparatų veikimas ir 
jų garsai sunkina programos perda
vimą. Tikime, kad suprasite programą 
atliekančių pageidavimus.

Žiūrovų suolus daugiausia užpildys 
Sydnejuje gyveną lietuviai. Tikimasi 
didesnio meibourniečių ir adelaidiškių 
dalyvavimo, po to, kaimynai iš 
Canberros, Newcastle, Brisbano ir 
kitų tolimesnių vietovių.

Lietuvių kultūrinį pajėgumą paste
bėjo ir su mumis skaitosi šio krašto 
valdovai. Bet retkarčiais jiems reikia 
parodyti ir mūsų didesnį skaičių. ALD 
tam yra geriausia proga. Todėl kas 
gali ir fiziniai pajėgia, turėtų jausti 
pareigą vykti į ALD

ALDRK informacija.

PROF. J. AMBRAZEVIČIAUS 
-BRAZAIČIO RAŠTAI

JA V-se netrukus iš spaudos išeis 
profesoriaus Juozo Ambrazevičiaus- 
Brazaičio rinktinių raštų šeštasis ir 
paskutinis tomas. Jis apims Juozo 
Brazaičio pokario metais tremtyje 
parašytus straipsnius įvairiais aktua
liais lietuvių tautą liečiančiais klausi
mais. Didesnę knygos dalį užims prieš 
dvidešimt dvejus metus Brazaičio 
išleistos knygos apie lietuvių tautos 
rezistenciją pakartojimas.

ALB Krašto Tarybos 
darbotvarkė

Visi Krašto Tarybos posėdžiai vyks Lietuvių klubo patalpose, 16-18 East
Terrace, Bankstown, NSW.
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9.00 ALB Tarybos narių 
registracija.

10.00 Suvažiavimo atidarymas, 
Prezidiumo rinkimas, Sekretoriato ir 
Mandatų komisijos sudarymas ir 
sveikinimai.

10.30 Vykdomųjų organų 
pranešimai: Krašto valdybos, Krašto 
garbės teismo ir Krašto kontrolės 
komisijos.
ALB organizacijų - institucijų 
pranešimai: Australijos lietuvių
fondo, Lietuvių bendruomenės 
spaudos sąjungos, "Mūsų Pastogės" 
redaktoriaus, Lietuvių informacijos 
biuro ir Federalinės Baltų tarybos.

12.00 Pietūs.
13.00 Diskusijos dėl pranešimų.
15.00 Vykdomų .organų veiklos ir 

apyskaitos tvirtinimas.
15.30 Br. Nainio, " Pasaulio

Lietuvio" redaktoriaus žodis
pranešimas.

16.15 Pasisakymai.
17.00 Pirmos dienos posėdžių 

pabaiga.
V. Neverauskas 

ALB Krašto valdybos pirmininkas

PLB V a 1
Bendrai 

išpildytas pažadas
Su dideliu džiaugsmu pranešame 

gerą žinią, kad daugelio pasaulio 
lietuvių, organizacijų, radijo, spaudos 
ir kraštų bendruomenių darbo, pasi
šventimo ir aukų dėka 1986 spalio 4 
dieną baigėme rinkti pažadėtus 
600,000 dol. PLB Lituanistikos Ka
tedrai.

1981 metais Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė pasirašė sutartį su 
Illinois universitetu Chicagoje, įsteig
dama pirmąją ir amžiną PLB Litu
anistikos Katedrą laisvajame pasau
lyje su 750,000 dol. fondu. Pats 
universitetas skyrė 150,000 dol., o 
mes pasižadėjome per 5 metus surinkti 
600,000 dol. Dabar tą pažadą visi 
bendrai išpildėme:

Pusę pažadėtos sumos įmokėjus 
(300,000 dol.), 1984 metų rudenį PLB 
Lituanistikos Katedra pradėjo savo 
darbą su pirmaisiais aukštojo litua
nistikos mokslo aspirantais, siekian
čiais magistro ir daktaro laipsnių. 
Šiais metais yra užsiregistravę jau 9 
aspirantai. Jai sėkmingai vadovauja 
profesorius dr. Bronius Vaškelis, kurio 
adresas yra: PLB Lituanistikos Ka
tedra, University of Illinois at 
Chicago, 1225 University Hall, Box 
4348, Chicago, IL 60680, tel.312- 
996-4412

Asmenys ir organizacijos iš dauge
lio kraštų ypatingai daug ir nuošir
džiai aukojo per praėjusį mėnesį. Už 
tai Jums visiems reiškiame didžiausią 
padėką, nes Jūs ypatingu būdu

GRUODŽIO 30 - ANTRADIENI

9.00 Pranešimai: Australijos 
lietuvių jaunimo sąjungos, Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos ir 
Šeštojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošos komiteto.

9.45 Paskaita: "Australijos 
lietuvių jaunimo sąjungos veikla".

10.15 Diskusijos ir pasisakymai. 
12.00 Pietūs.

13.00 Sekančios ALB Krašto 
valdybos vietovės nustatymas.

13.30 Vykdomųjų organų 
rinkimai: Krašto valdybos, Krašto 
Garbės teismo, Krašto kontrolės 
komisijos.

14.15 Pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimo narių rinkimai.

14.15 Rezoliucijų ir sveikinimų 
priėmimas.

15.30 Einamieji reikalai ir 
sumanymai.

16.30 Suvažiavimo uždarymas 
Tautos himnas.

V. Baltutis
ALB Krašto valdybos sekretorius

d y b o j e
įamžinote išeivijos lietuvių meilę 
lietuvių kalbai, mokslui bei kultūrai, ir 
bendrą mūsų pasiryžimą, visokiais 
būdais kovoti už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę, savo tarpe išlaikant 
ir ugdant sąmoningą lietuvybę.

Gauti pinigai virš 600,000 dol. 
sumos dabar yra dedami į specialų 
Stasio Barzduko vardo fondą (1981 
rugsėjo 13 miręs Stasys Barzdukas 
ilgus metus buvo mokytojas, litua
nistas, kalbininkas, vienas iš Lietuvių 
Bendruomenės steigėjų ir jos ugdy
tojų, JAV LB vadovas, PLB Valdybos 
pirmininkas ir PLB Garbės Pirmi
ninkas). Šio fondo pinigais bus 
remiami tolimesni PLB Lituanistikos 
Katedros darbai, kaip pavyzdžiui 
kituose universitetuose dėstančių 
lietuvių profesorių atsikvietimui spe
cialioms paskaitoms, papildoma pa
rama lituanistikos daktaratus ruo
šiantiems, specialių lituanistikos se
minarų bei leidinių ruošimui, ir 
panašiai.

PLB Fondo vadovybė savo darbą 
tęsia toliau ir prašo Jūsų aukų bei 
testamentinių palikimų PLB Litua
nistikos Katedros darbams ir studi
joms. 1987 metų pradžioje bus 
paskelbti visi PLB Lituanistikos Ka
tedros aukotojai, kurių vardai ir 
pavardės ar organizacijų pavadinimai 
bus (rašyti į specialią aukotojų knygą, 
laikomą universitete. Paaukoję 50 dot 
ar daugiau gaus padėkos diplomus, o 
paaukoję 500 dol. ar daugiau bus 
įrašyti į PLB Lituanistikos Katedros
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ŠEŠĖLIS DŽIAUGSME PLB
Pasiruošimai Lietuvos krikščiony

bės sukakčiai eina stiprėjančiu tempu. 
Jai ruošiamasi ne tik vietinio pobūdžio 
pastangomis įvairiose lietuvių gyven
vietėse, bet ir pasauliniu mastu, kuris 
pasireikš iškilmėmis Romoje, vado
vaujant pačiam Šv. Tėvui Jonui- 
Pauliui II. Iš Vatikano ateina žinios, iš 
kurių matyti, kad rengiamasi ir 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio seniai 
laukiamai beatifikacijai. Oficialaus 
pranešimo tuo reikalu dar nėra, bet iš 
turimų patikimų neoficialių prane
šimų matyti, kad beatifikacija įvyks 
1987 metų birželio 14 dieną Lietuvos 
krikščionybės sukakties iškilmėse Ro
moje. Tai bus didžio džiaugsmo diena 
visai lietuvių tautai, nes jos sūnus 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis susi
lauks oficialaus aukščiausio Katalikų 
Bendrijos autoriteto pripažinimo, ke
liančio jį į altoriaus garbę. Paskel
bimas palaimintuoju reiškia pakopą, 
vedančią į šventumo pripažinimą.

Toks pripažinimas bei išaukštinimas 
mūsų tautiečio šiuo metu yra labai 
reikšmingas lietuvių tautai, besigru
miančiai už krikščioniškąjį savo tikė
jimą su persekiojančia ateistine tota- 
lizmo sistema. Iškėlimas dvasinio 
herojaus, drąsinančio savo pavyzdžiu 
nepalūžti geroje kovoje, lietuvių 
tautai yra naujas švyturys, stiprinan
tis dvasinį tautos atsparumą.

Iškėlimas į altoriaus garbę mūsiš-
kio arkivyskupo Matulaičio visuotinės 
tikinčiųjų Bendrijos akyse ateina po 
ilgo tyrinėjimo jo gyvenimo, jo 
elgesio, jo rastų, laiškų, jo darbų.

Redaguoja redakcinė kolegija 
Redaktorius V. Augustina vidus
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Lietuviai kunigai marijonai tam skyrė 
labai daug laiko, pastangų ir darbo. 
Tikriausiai jie nesigaili tai padarę, nes 
tuo būdu galės atskleisti pasauliui 
nepaprastai taurią asmenybę, subren
dusią gyvenimo audrose bei kančiose. 
Lietuviams ji buvo žinoma, bet labai 
ribotai ir nepilnai. Daugeliui jis atrodė 
dvasiškis, kaip ir visi kiti. Išskirtinis jo 
taurumas iki šiol neplačiai sklido. 
Dąbar, kai jis bus išaukštintas 
visuotiniu mastu, nukryps į jį milijonų 
žmonių akys. Jo taurumą matys visas 
tilęinčiųjų pasaulis, išgirs jo žodžius, 
ištartus mirties patale savo atnaujin- 
tajai marijonų vienuolijai: "Rikiuoki
tės ir pasišvęskite!" Tai žodžiai, kurie 
tinka visai dabarties krikščionijai, 
pašauktai grumtis su stipriomis anti- 
krikščioniškomis jėgomis. Kova to
kioje būklėje gali būti sėkminga tiktai 
tada, kai kovotojams netrūksta pasi
šventimo bei pasiaukojimo ir tinkamo 
jėgų rikiavimo. Tai labai ryškiai
patyrė arkiv. Jurgis Matulaitis visu 
savo gyvenimu. Jo skatinimas rikiuotis 
nėra kareiviškas, o didžiai apaštališ
kas, nes savo pamokymuose jis 
esmingai pabrėžė ne priešo sunaikini
mą, bet jo atsivertimą, blogio nugalė
jimą gėriu.

Šiame mūsų tautos džiaugsme, 
kuris jau dabar reiškiasi belaukiant 
arkiv. Matulaičio beatifikacijos, iš
kyla ir šešėlis, kurį sudaro būsimo 
palaimintojo pavardė oficialiuose Va
tikano raštuose. Ten mūsų tautiečio 
vardas ir pavardė rašomi lietuviams 
nepriimtina forma, būtent " Giorgio 
Matulaitis-Matulewicz". Vardas rašo
mas itališkai, pavardė (antroji) len
kiškai. Tokiu mūsų tautai reikšmingu 
momentu jos sūnaus vardas ir pavardė 
turėtų būti rašomi lietuviškai, kaip 
kad įrašyta jo krikšto metrikuose: 
"Jurgis-Boleslavas Matulaitis". Tai 
pagrindinis dokumentas, kuris turėtų 
lemti ypač religiniame akte - beatifi
kacijoje. Lietuviams labai nemaloniai 
skamba lenkiškoji forma Matulewicz", 
kuri Jurgiui Matulaičiui buvo primesta 
besimokant Lenkijoje. Ji tartum sako, 
kad jis buvo sulenkėjęs lietuvis, nors 
toks jis nebuvo. Ir tai juo skaudžiau: 
patriotas lietuvis su lenkiška pavarde, 
kuri bus vartojama liturginiuose ir 
kituose tarptautiniuose leidiniuose. 
Lenkai, rusai, vokiečiai ir kiti gali 
rašyti Matulaičio pavardę savo leidi
niuose kaip jie nori, bet beatifikacijos 
dokumentuose turėtų būti vartojama 
tiktai autentiška jo pavardė, be 
vėlesnių priedėlių. Ir Maironis-Ma
čiulis kuri laiką rašė savo pavardę 
slaviškai, bet kaip tautos dainius jis 
tėra tik Maironis-Mačiulis. Ir arkiv. 
Jurgis Matulaitis, kaip mūsų tautos
sūnus ir palaimintasis, turėtų būti 
oficialiai rašomas vien lietuviška 
forma ir Vatikane, kaip tai daroma 
lietuviškuose leidiniuose.

Valdyboje
Atkelta iš 1 psl.

garbės lentą, kuri kabos Illinois 
universitete. Tad nespėję savo aukų 
iki šiol atsiųsti, gali tai padaryti iki 
šių 1986 metų pabaigos.

Visos aukos gali būti nurašytos nuo 
pajamų mokesčių JAV ir Kanadoje. 
Prašom aukas rašyti LITHUANIAN 
WORLD COMMUNITY FOUNDA
TION vardu ir siųsti į PLB Fondo 
raštinę šiuo adresu: Lithuanian World 
Community Foundation, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636,. 
telef. 312-778-2200.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Fondo vadovybės vardu dar 
kartą reiškiu didelę padėką visiems 
aukotojams ir talkininkams už Jūsų 
amžinos vertės dovaną, tai PLB 
Lituanistikos Katedros įsteigimą, kuri 
tarnaus išeivijos lietuviams ir padės 
kovojančiai lietuvių tautai okupuo
toje Lietuvoje atgauti laisvę. Ačiū 
Jums visiems.

Vytautas Kamantas
PLB Valdybos ir PLB Fondo 

pirmininkas

SOVIETAI SULAIKYS KATALIKŲ 
DVASIŠKIUS

1987-tais metais nei vyskupai, nei 
kunigai negaus leidimo išvykti iš 
sovietų okupuotos Lietuvos, taip pat 
jokios grupės nebus įleidžiamos į 
Lietuvą kokioms nors iškilmėms, 
suruoštoms Lietuvos krikšto 600 metų1 
paminėjimui.

Lietuvos vyskupų konferencijoje 
šitoks nutarimas buvo praneštas 
komisaro, reguliuojančio religines ap
raiškas.

Komisaro Petro Anilionio, valdžios 
įsakymų vykdytojo, yra pareiga su
naikinti religiją, prisidengiant tuo, 
kad jis tik prižiūri nustatytas gaires, 
kuriose religinės grupės veikia.

Lietuva yra vienintelė sovietų 
"respublika", kurios didesnė gyven
tojų dauguma yra Romos katalikai.

Mažas kraštas, maždaug Airijos 
dydžio, kartu su kitom dviem baltų 
respublikom, Latvija ir Estija, rusų 
buvo okupuotas prieš pat Antrąjį 
Pasaulinį Karą, kaip dalis slaptojo 
susitarimo tarp Hitlerio ir Staibio.

Sovietams užimant Lietuvą, 87 
procentai gyventojų buvo praktikuoją 
katalikai.

Slaptoji "Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika" teigia, kad šiais laikais 
66 procentai liko lojalūs Bažnyčiai.

Lietuviai buvo paskutiniai europie
čiai priėmę krikščionybę.

Popiežius Jonas Paulius H-sis viešai 
pareiškė, kad iki šiol sovietai jam 
nedavė leidimo aplankyti Lietuvą.

Lietuvių grupės, gyvenančios lais
vuose kraštuose, besiruošdamos Lie
tuvos krikšto jubiliejui, planavo pa
kviesti vyskupus iš Lietuvos.

Iš šešių Lietuvos vyskupijų, tik 
trijose vyskupai eina pareigas, kaip 
apaštalaują vietininkai - reikalų 
tvarkytojai. Kitose vyskupijose pa
reigas atlieka žemesnio laipsnio 
dvasiškiai, jie tėra įvairių reikalų 
tvarkytojai.

Lietuvos sostinės Vilniaus vyskupui 
Steponavičiui nuo 1961 metų komu
nistai trukdo veikti, kaip jam pride
rėtų, nes jis, atsižvelgdamas į tiesą ir 
teisę, atsisakė sutikti su valdžios 
reikalavimais.

ŽENKLIUKAS LIETUVOS 
KRIKŠTUI PAMINĖTI

Šešių šimtų metų Lietuvos krikš
čionybės sukakčiai paminėti Lietuviš
kosios Skautybės Fondas išleido pašto 
ženklą. Ženklą piešė ir spausdinimą 
prižiūrėjo Akademinio Skautų Sąjū
džio filisteris dali. Julius Špakevičius.

Kelios mintys apie ženkliuko sim
bolizmą. Vartotos keturios spalvos: 
žalia, purpurinė, šviesiai gelsvai rusva 
ir tamsiai pilka. Piešinio prieky 
matoma tamsi žemė - tai liūdna 
dabartinė Lietuvos būklė. Tolumoje - 
žalia, viltis ateičiai. Liaudies motyvų 
kryžius ir lotyniškas įrašas "Christi- 
anitas Lituaniae" tamsiai purpurinės 
spalvos reiškiančios liūdesį ir laukimą. 
Miglotas - gelsvai rusvas dangus 
sujungia kompoziciją. Taip pat žalia 
spalva įrašyti sukakties metai 1387 - 
1987 ir fone baltos 600 metų 
skaitlinės.

Ženkliukas pasižymi gražiai sude
rintomis spalvomis, aiškiu minties 
išreiškimu ir kruopščiai atliktu darbu, 
už tai didelė padėka dail. J. 
Špakevičiui.

Tikimės, kad lietuvių visuomenė 
naudos ženkliukus ant vokų, siunčiant 
kalėdinius sveikinimus ir kitokius 
laiškus. Norima, kad mūsų minima taip 
svarbi Lietuvos krikšto sukaktis būtų 
kuo plačiausiai žinoma.

Sukaktuviniai Lietuvos krikšto 
ženkliukai išleisti lapeliais po 25 
ženkliukus lapely. Viso atspausdinta 
'5.500 lapelių. Gaunami pas LS Fondo 
atstovus, arba kreipiantis į LS Fondo 
leidinių administratorių Aleksą Da- 
nasą 29 Welles Ave., Dorchester MA 
02124, USA, prisiunčiant sau adre
suotą su pašto ženklu voką.

LSF atstovai Australijoje:
Adelaide - s.fil. Vacys Ilgūnas 16 

Douglas St., Parkside, S.A. 5063.
Geelong - v.s. Algirdas Karpavičius 

106 Thompson Rd., North Geelong, 
Vic. 3215.

Melbourne - v.j.s.fil. Vytautas 
Vaitkus 97 Carrington St., Macedon, 
Vic. 3440.

Sydney - v.s.fil. Balys Barkus 80 
Links Ave., Concord, NSW, 2137.

U87--MB7

CHRISTIAN IAS 
LITŲAN AE

Lietuviškos Skautybės Fondo 
V aldyba

ATŠVENTĖ 21 - IUS

Loreta Šarkauskaltė
Šeštadienį spalio 11-tą, Regina ir 

Bernardas Šatkauskai suruošė savo 
dukrai Loretai vaišes - 21 metų 
gimtadienį.

Sydnejaus lietuvių klube buvo 
susirinkę virš šimto svečių..

Loreta yra veikli vietos lietuvių 
bendruomenėje. Deklamuoja minė
jimuose, šoka tautinius šokius Sūkurio 
grupėje. Ji buvusi ateitininkė, baigė 
Sydnejaus lietuvių parapijos mokyklą, 
kurioje praėjusiais metai mokytojavo.

Loreta ruošiasi mokytojos profe
sijai. Linkime sėkmės studijose ir 
gyvenime.

Ilgiausių metų, Loreta!
Lašiukas
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KĄ DIEVAS

Lietuviškas posakis sako, "ką 
Dievas baudžia, pirma protą su
maišo" . Bijau, kad jis mums, Australi
jos Lietuviams labai tinka šiuometinė
je psichologinėje nuotaikoje, kai 
prasidėję, tūlų žydiškų organizacijų 
pastangomis, ieškojimai karo nusikal
tėlių Australijos mažumose, įskaitant 
ir lietuvių tarpe. Nusikaltėlių "me
džiotojai" skrupulingai pabrėžia, kad 
jie nekaltina tautinių grupių, bet 
ieško tik tikrų karo nusikaltėlių, 
kurie, jų teigimu, dalyvavę šlykščiose 
žudynėse karo metu. Ar tas jų 
teigimas, kad kaltinami tik kaltieji, 
yra nuoširdus, to niekas negali žinoti, 
bet jis skamba labai santūriai, 
ieškoma karo nusikaltėlių. Gi net ir 
kariuomenės daliniuose pakliuvę, ar 
tie daliniai būtų buvę rusų ar 
vokiečių, nėra jokie karo nusikaltė
liai. Visur pabrėžiama, kad ieškoma 
žudikų, kurie naikino Lietuvoje ir 
kaiminystėje gyvenusius žydų kilmės 
civilius žmones, vyrus, moteris ir 
vaikus.

Žinoma, ekstremistai naudojasi 
proga ir bando savo neapykantą 
nukreipti į visus "parinktų" mažumų 
žmones. Visa tai labai nemalonu, 
ypač, kad mūsų senesnioji karta ir 
taip daug nukentėjusi nuo karo. 
Natūralu, kad kyla noras bet kaip 
gintis, nors nevisai aišku kas ir kodėl 
yra puolami. Žinoma, jei visi mūsų 
bendruomenės nariai elgtųsi protin
gai, tai nemanau, kad būtų tikro 
pavojaus. Nesu girdėjęs nei apie vieną 
karo nusikaltėlį, žudžiusį nekaltus 
žmones, kuris slypėtų mūsų tarpe. Gi 
per eilę metų, reikia manyti, kad jei 
tokių būtų, tai apie juos kas nors ką 
nors žinotų. Tad, manyčiau, kad tikrų 
karo nusikaltėlių mūsų tarpe iš vis 
nėra, nors negalima paneigti, kad per 
visą Australiją gal ir yra kur nors 
pasislėpę keli tokie asmenys.

Racionaliai svarstant atrodytų, kad 
apsiginti nuo nepamatuotos neapy
kantos būtų galima atkreipiant dėme
sį į tai, kad lietuvių tauta, kai turėjo 
savo nepriklausomą valstybę, gan 
darniai sugyveno su žydiška mažuma, 
bent lyginant su tuometinėmis sąlygo
mis kitose valstybėse. Nors žydų buvo 
apie 6 procentai, virš pusės krašto 
gydytojų buvo žydai, laisvai veikė 
žydiškos mokyklos, jiems negrėsė 
jokie pogromai, jie turėjo pilną 
religinę laisvę ir t.t. Dėl jų šiurpaus 
likimo vokiečių okupacijos metu 
galėtume pamatuotai teigti, kad 
lietuvių visa tauta nėra kalta, nes to 
tikrai nebūtų įvykę, jei nebūtų buvę 
okupantų. Be to daug jų buvo 
išgelbėti lietuvių, kurie tai darydami 
statė pavojun ne tik savo, bet ir savo 
šeimų bei artimųjų gyvybes. Taip pat 
galėtume priminti, kad ir mus, 
lietuvius, okupantas persekiojo. Gerai 
žinome, kad ištisi kaimai buvo 
sudeginti ir jų gyventojai sunaikinti 
vien todėl, kad kas tai toje vietovėje 
nušovė vokiečių kareivį.

Tad taip galima gintis nuo nepma- 
tuotų užmetimų. O kas vyksta? 
Netaikydamas šių pastabų nei vienam 
asmeniui, noriu kalbėti apie susida
riusį įspūdį iš viešųjų pasisakymų, 
ypač atkreipiant dėmesį ir į kitų 
paliestų mažumų pasisakymus. Sta
čiai neįtikėtina - klausantis viešų 
pareiškimų susidarai įspūdį, kad 
teigiama ir aiškinama, kaip "žydai” 
bendradarbiavo su Sovietais pirmosios 
okupacijos metu, kaip NKVD "žydai" 
kankino ir trėmė nekaltus žmones. 
Lyg tai visi žydai tai būtų darę, lyg 
tai visi žydai būtų tarnavę NKVD. 
Pirma, tai yra be abejo neteisybė, nes 
ne visi žydai buvo NKVD, lygiai taip 
kaip kad teigiama kad visi lietuviai 
buvo žudikai yra skaudžiai užgaunanti

BAU D ŽI A...

neteisybė. Antra, ko galime atsiekti, 
darydami užmetimus žydams dėl jų 
elgesio pirmosios Sovietinės okupaci
jos metu, net ir jei tie užmetimai būtų 
tikslūs ir teisingi? Kaip mes galime 
apsiginti nuo nepamatuotų kaltinimų 
"lietuviams", ypač kai turime prileis
ti, kad gali būti su pagrindu kaltinimai 
keliems, kad ir mums nežinomiems, 
asmenims, jei mes patys kaltiname 
"žydus", o ne atskirus asmenis, karo 
nusikaltėlius? Net jei ir būtų galima 
įrodyti, kad tūlas asmuo buvęs karo 
nusikaltėliu pirmosios sovietų okupa
cijos metu, ar tai yra pateisinimas 
žmogžudysčių antrosios okupacijos 
metu?

Tas toks aiškinimas taip keistas, 
kad gal reikia visai banaliu pavyzdžiu 
jį išryškinti. Jonas sako Petrui, kad 
Petro gatvėje gyvena žmogžudys ir 
dėl to Petras ir visa jo gatvė 
tikriausiai vagys ir plėšikai. Petras 
nėra nei vagis nei plėšikas. Kad 
apsiginti nuo nepamatuoto užsipuo
limo, Petras atsikerta, kad ir Jono 
gatvėje gyveno žmogžudys, tad ir 
Jonas be abejo yra vagis ir plėšikas. 
Kaip tik dėl to jis vargšas Petras yra 
niekuo dėtas...

Ką sakytume apie tokią Petro 
gynybą? Sakytume, kad jis yra 
visiškas kvailys. Tad kodėl taip 
nereaguotume, jei kas iš mūsų 
pradėtų viešai pasakoti kaip "brolius 
lietuvius", persekiojo "žydai", ir 
pasakotų lyg tai patikrinamas faktas, 
lyg tai būtų kokia tai gynyba prieš 
teigimą, kad "niekuo nekalti žydai" 
buvo persekiojami "lietuvių".

Man baisu. Baisu ne tų kaltintojų, 
bet mūsų pačių žmonių kvailumo ir 
naivumo. Balsu, kad per tą paiką pyktį 
ir įniršimą patys save taip prisista
tysime, kad tie lietuvių kaltintojai ir 
be jokių įrodymų bus laimėję. Patys 
sugriausime bet kokią savo reikšmę 
politinėje srityje, sugriausime savo 
patikimumą (credibility), kaip politi
nių skriaudų liudytojų. KGB galės 
juoktis nuo Vilniaus iki Maskvos 
vartų...

"Ką Dievas baudžia, tam pirma 
protą sumaišo". Kuo mes tos bausmės 
užsitarnavome?

Dr. Algis KABAILA

ŠTAI IR KANKLĖS AUKSINĖS 
VAIDILUČIŲ GARSIU

Įsivaizduokite! židiny spragsi 
malkos, skleisdamos malonią šilumą. 
Aplink septyni jaunuoliai apsirėdę 
tautiniais rūbais, skambina kanklėm. 
Ir skambina lietuviškas meliodijas.

Manote, kad tai sapnas? svajonė? 
Ar ištrauka iš lietuviško filmo? Ar 
istorinio vaidinimo scena? Kanklių 
ansamblio repeticija?

Manote, kad tai vaizdinys, kuris 
pabudus išsiblaškys? Idealas, nebe
sutinkamas gyvenime?

Ne, tai tikrovė. Tai Clevelande 
gyvenanti daugiavaikė Bankaičių 
šeima, kurios visi septyni vaikai yra 
lietuviški dainiai.

Senovėje lietuviai garsėjo savo 
kanklėmis, garsėjo vaidilutėmis ir 
vaidilomis kurie jomis kankliavo. Iš 
Lietuvos kanklės paplito po kitus 
Skandinavijos kraštus, pasiskolindami 
ir patį kanklių pavadinimą. Metraš
tininkai yra užrašę nemažai lietuviškų 
pilies vaizdų su kankliuojančiais 
vaidilomis. Tačiau su kryžiuočių 
kovom dainos tilo ir instrumentai 
nyko. Truko šimtmečiai ir tik lietuvių 
atgimimo sąjūdžio laikotarpyje, 
drauge su paniekintos lietuvių kalbos 
iškėlimu, žygiavo ir tautinio lietuvių 
liaudies instrumento - kanklių - 
iškėlimas iš užmaršties. Neveltui 
Maironis svajojo ...išgirsti nors vieną, 

bet gyvą žodelį iš senųjų laikų!

Gal išklausčiau tada, kur tos 
kanklės auksinės 
Vaidilučių garsių;
Kaijas pirštais paliesčiau, užkaistų 
krūtinės
Nuo balsų įstabių.

Pranokėjų kalba nebe viešnia gal 
būtų
Po bajorų dvarus!
Gal tiek anūkėliais brolių - lietuvių 
nežūtų
Po kraštus svetimus!

Kanklių atgavinimo tikslu Prūsijoje 
spontaniškai susikūrė draugijos, 
mokyklos, grupės. Sąjūdžiui pradžią 
davė to meto muzikai Banaitis, 
Puskunigis, Strimaitis - visi maž- 
lietuviai. Nepriklausomybę atgavus 
visoj Lietuvoj kanklių atgaivinimas 
buvo pravedamas plačiu mastu: stei
giamos kanklininkų grupės 
gimnazijose ir ansambliuose.

Bankaičių šeimos kanklininkai: Mirga, 
Danutė, Raimundas ir Vytautas.

Gal dažniausia kankliuodavo mo
terys, bet ir vyrai nenorėjo atsilikti. 
Taip 1923 metais prie Kauno karo 
muziejaus buvo įsteigta Lietuvos 
kariuomenės karo invalidų kankli
ninkų mokykla. Taip kaip tautinė 
vėliava, taip ir kanklės tapo lietuvių 
tautiniu simboliu. Prie kanklių atgai
vinimo sąjūdžio prisidėjo daug 
muzikų, tarp kurių svarbiausi : 
Antanas Vanagaitis, kuris skleidė 
kankliavimo meną Amerikos išeivių 
tarpe. Tėvynėje kanklėm kompozi
cijas kūrė Jonas Bendorius, Pranas 
Stepulis, Jonas Švedas, Alfonsas 
Mikulskis ir kiti. Palaipsniui lietu
viškas kankles ima tobulinti: keitėsi 
muzikos tonas vis praturtinant 
kankles pridėtinėm stygom, kito ir 
kanklių pavidalas, dailėjo kanklių 
išgražinimai, kol kanklės pavirto 
lietuvių didžiuoju pasididžiavimu.

Išeivijoje, neturint savų muzikos 
mokyklų ir orkestrų, kankliavimo 
menas žlunga. Australijoje mes netu
rime nė vienos koncertinės kankli
ninkės ar kanklininko, nors gitaristų, 
būgnininkų nestokojame. Šiais elek
troniniais laikais, kada populiarūs 
muzikantai . siautėja su elektrinėm 
gitarom, armonikom, sintesaizeriais, 
kanklės traukiasi užmarštin, tuo pačiu 
metu traukdamos su savim ir lietu
višką muzikos meną. Ir jau esam taip 
žemai kritę, kad net ir lietuviškas 
liaudies dainas koncertuose palydime- 
...gitarom ir armonikom.

Australijos Lietuvių Dienų komite
tas, organizuodamas lietuvių dienas, 
jaučiasi įsipareigojęs kelti ir ugdyti 
lietuvišką dvasią visomis išgalėmis. 
Todėl jis kreipėsi į tą lietuvišką 
Bankaičių salą Clevelande kvies
damas bent du jų šeimos kanklininkus 
- Auksę ir Mirgą - atvežti į Australiją 

liepsnelę lietuvybės.
Visi Bankaičių vaikai, nuo mažų 

dienų susipažinę su kanklių instru
mentu jį pamilo. Mokėsi pas Čiurlionio 
ansamblio kanklių grupės vadovę Oną 
Mikulskienę. Gabūs, muzikalūs jau
nuoliai greit pasiekė koncertinio lygio 
ir dabar atveža į apkurtusį Australijos 
kontinentų šviežią lietuvišką me- 
liodiją, prikeltą iš senovės, tūnojusią 
ilgus metus, užmarštyje, atkurtą mūsų 
kompozitorių ir perteiktą išeivių 
vaikų tam, kad smigtų į senųjų 
užkietėjusias širdis ir jaunose klau
sytojų sielose įžiebtų naują, gal dar 
nepatirtą lietuvybės liepsnelę.

(Iš Sydnejaus radijo laidos 18.10.86) 
Genovaitė Kazokienė

Telekrizė

Adei ai dėje

Spalio 11 d. adelaldiškiai turėjo 
progos pamatyti Melbourne jaunimo 
vizituojantį teatrą, atvežusį į Ade
laidę "Telekrizę". Pavadinimas naujas 
ir daugeliui, kurie nesidomi Austra
lijos kultūriniu gyvenimu, nelabai 
suprantamas. Į "Telekrizės" rėmus 
sudėta šių dienų aktualijos ir nemaža 
dozė fantazijos, kaip pavyzdžiui 
vienos Australijos televizijos stoties 
fiktyvus nusavinimas ir pavertimas į 
lietuvišką televiziją; "Puikios piršly
bos", kur Lietuvoj gyvenančiam 
jaunuoliui, televizjos pagalba, perša
ma mergaitė iš Australijos; "kvizas" ir 
muilo opera.

"Telekrizės" pastatymas artimas 
moderniam šių dienų dramos teatrui, 
kur aktoriai patiekia apybraižas arba 
aktualijų esenciją, palikdami žiūro
vams patiem susidaryti vaizdą, pajusti 
toną, susikurti spalvas. Šios rūšies 
teatruose konteksto apriepimas pri
klauso nuo žiūrovo inteligencijos 
laipsnio. Australų teatruose prie 
įėjimo gaunamas pristatomo dalyko 
turinys su kuriuo iš anksto žiūrovai 
gali susipažinti.

Melbourne lietuvių jaunimo drąsa, 
veržlumas, sugebėjimai ir net ryškėją 
talentai, stebino adelaidiškius. 
Matėsi, kad kai kurie aktoriai jau yra 
gerokai pakilę virš mėgėjų platfor
mos. Tat tenka tik pasidžiaugti 
gabiais "Telekrizės" aktoriais, pa
sveikinti juos ir palinkėti geros 
sėkmės ateity. Kartu apgailestaujam, 
kad ne visi adelaidiškiai pasinaudojo 
šia reta proga pamatyti mūsų jauno
sios kartos kylančią LIETUVIŠKĄ 
JĖGĄ.

"Telekrizė" priskirtina komedijos 
žanrui. Komedijos atspalvis išlaikytas 
visose fazėse. Gana rimtuose ir 
įtemptuose momentuose, scenarijaus 
rašytojas (rašytojai?) sumaniai pakiša 
sakinuką ir auditorija pratrūksta 
juoku (pav. nacių medžioklės 
momentas).

Juoktis yra sveika. Juokėmės nema
žai laipiodami ir "Telekrizės" laiptais, 
tačiau "Telekrizėj" buvo momentas, 
kai juokas sustingo lūpose. Nežinau 
kas instigavo jaunus scenarijaus 
rašytojus panaudoti Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio, asignuoto karaliaus, 
Vytauto Didžiojo vardą, muilo 
operoje? Vytutas Didysis buvo ir 
tebėra Lietuvių tautos pa
sididžiavimas, simbolis viso to, ką 
Lietuva buvo pasiekusi. Vytauto 
Didžiojo vardui vieta yra tik garbingoj 
lietuvių istorijoj ir šitą lietuvių 
jaunimas turėtų atsiminti.

b.m.
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DI N O Z A U R AI

Kanados rytų pakraščio iškyšulyje, 
pavadinimu Nova Scotia, prie Fundy 
(lankos yra uolota pakrantė. Uolų 
susiformavimas mokslininkams aiškiai 
rodė, kad jose yra (simaišiusių 
organiškų priemaišų. (Organiškos 
priemaišos, tai likučiai gyvūnijos ir 
augmenijos. Tuos likučius tiria pa
leontologai ir sužino kokie gyvūnai 
mūsų planetoje išnyko, kokie išliko. 
Taip pat tiria, ar nepasikeitė tie 
išlikusieji).

Praeitą vasarą minėtos uolos moks
lininkų buvo apžiūrėtos ir šių metų 
pradžioje trys tonos nugabenti ( 
Harvardo' ir britų Kolumbijos uni

versitetus tyrinėjimui. Tos uolos yra 
susislėgusios iš (vairių priemaišų: 
lavos, smėlio, molio, (vairių mineralų 
ir organiškų priemaišų.

Minėtuose universitetuose betiriant 
išryškėjo, kad tose uolose iki šiol rasta 
100,000 kaulų trupinių. Nustatyta, 
kad prieš 200 milijonų metų rastieji 
gyvūnijos likučiai užbaigė mūsų 
planetos gyvavimo laikotarpi, vadi
namą - Triassic.

Po to buvo pradėtas tirti uolų 
klodas, besirandąs virš Ištirtųjų ir 
nustatyta, kad 43 procentai organiškų 
gyvūnijos liekanų nebėra naujajam 
laikotarpy, kuris vadinamas - Ju
rassic.

Išmokslinti technikai, dirbdami su 
mikroskopu ir specialiomis adatomis, 
kurios nuskelia mažyčius uolos gaba
lėlius, atidengė žinias apie (domius 
gyvius, kadaise šioje planetoje vaikš
čiojusius ar šliaužiojusius: daugybė 
dinozaurų, gyvačių ir driežų. Pavz.: 
buvo maždaug du trečdaliai metro 
ilgio krokodilas, plonytėmis kojomis ir 
dailios, lieknos kūno sudėties, prime
nančios čytą (cheetah). Taip pat buvo 
žvirblio dydžio dinozauras - rastos 
(spaustos pėdos.

Triassic laikotarpio, dvejų trečdalių metro ilgio krokodilas, prieš 200 milijonų 
metų.

Triassic laikotarapyje knibždėjo 
daugybė gyvačių, vadinamų trite- 
ledontai, tai labai artimi gyviai 
žinduolių giminei; buvo gausus skai
čius sfenodontų - gyvačių, kurios 
atrodė, kaip driežai su žvynuota oda. 
(Naujosios Zelandijos tuatara, tai 
vienintelis sfenodontų palikuonis. Tu
atara yra gyvatė, žalsvai pilkšvos 
žvynuotos odos, atrodanti, kaip drie
žas.)

Mokslininkų; paleontologų, geolo
gų, biologų, archeologų, fizikų, 
chemikų ir šiaip intelektualų susido
mėjimas minėtų uolų tyrinėjimais yra 
didelis.

Kur( laiką buvo manoma, kad prieš 
200 milijonų metų mūsų planetos 
klimatas svyravo tarp sausros ir 
lietingo meto. 20,000 metų laikotarpis 
buvo sausra, bet sekančių 20,000 
metų periodas buvo toks lietingas, 
kad gabalai purvo ir nutrupėjusių uolų 
nušliaužė ( slėnius ir formavo žemės 
klodus kartu su gyvūnais, nespėjusiais 
išbėgti, ar kur nors pasislėpti. Tie, 
kurie slėpėsi uolų plyšiuose, buvo 
purvu apnešti ir nebegalėjo išlįsti, kai 
saulei šviečiant purvas sudžiūvo ir 
plyšius "užklijavo". Tuo būdu buvo 
bandoma paaiškinti tokią daugybę 
gyvūnijos liekanų tiriamose uolose. 
Tačiau du mokslininkai: fizikas Luis 
Alvarez ir jo sūnus geologas Walter 
Alvarez, abu dirbą Kalifornijos 
Berkeley universitete, sudarė teoriją, 
kad toks staigus daugelio rūšių 
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gyvūnijos išnykimas prieš 200 mili
jonus metų gali būti paaiškinamas tik 
didelio dangaus kūno (kometos ar 
asteroido) nukritimu į mūsų planetą.

"Šarvuotasis" dinozauras, Stego
saurus gyvenęs maždaug prieš 127 
milijonus metų - Jurassic laikotar
pyje.

Apie tai, kad ( mūsų planetą nukrito 
didelis dangaus kūnas prieš 200 
milijonų metų, abu minėtieji moksli
ninkai jau skelbė 1980 m. Maždaug 
600 km. atstume (šiaurės vakarus nuo 
Nova Scotia tiriamųjų uolų vietovės 
yra milžiniškas Manicougan krateris, 
ryškiai matomas ir nufotografuotas iš 
aukštai. Tai virš 100 km. apskritimo 
diametras. Apskaičiuota, kad jis 
atsirado maždaug prieš 214 milijonus 
metų. Dabar mokslininkai tiki, kad 
dangaus kūno nukritimas buvo pavei
kęs klimatą ir to pasėkoje išnyko tam 
tikri gyviai. Nuo smūgio, suduoto ( 
žemę, (vyko net žemynų persigru- 
pavimas: aukštų kalnų viršūnės krito 
žemyn, uolos pajūryje nusirito (jūrą - 
tuo pratęsdami žemyną ir pakeisdami 
(lankų pakraščius; kai kur atsirado 
kiaurymės, kurios užsipildė vandeniu. 
Tuo būdu atsirado nauji ežerai ir 

upės.
Šiais laikais yra aiškiai nustatyta, 

kad visi dinozaurai išnyko prieš 65 
milijonus metų. Laikotarpis iki 65 mil. 
metų pavadintas - Cretaceous.

Kai kurie mokslininkai mano, kad 
prieš 65 mil. metų ( mūsų planetą 
pradėjo kristi kometos ir asteroidai. 

, Nuo karščio užsidegė augmenija. 
Dūmai ir visokios dujos (neon ir 
xenon) užstojo saulę ilgesniam laikui. 
Kilo šaltis, išnaikinęs daug gyvybės - 
visi dinozaurai išmirė; Tačiau moksli
ninkai: Luis Alvarez ir Walter 
Alvarez paskelbė tezę, kad ir prieš 65 
mil. metų nukrito didelis dangaus 
kūnas, kaip ir prieš 200 mil. metų, 
uždegęs augmeniją. Gaisras lėkė iš 
šiaurės Amerikos žemyno ( Aziją ir 
pasiekė daugelį pasaulio kraštų. 
Mažesniems gyvūnams pavyko išsigel
bėti sulindus į urvus.

Chemikas Edward Anders ir jo 
kolegos Čikagos universitete mano, 
kad tas abiejų Alvarez skelbiamas 
dangaus kūnas krito į Bering jūrą. 
(Bering jūra randasi Alaskos pakran
tės vakaruose. Žiūrint ( žemėlapi 
aiškiai matoma pusė apskritimo, 
apjuosto salelėmis ir uolomis.) Ap
skritimas Bering jūroje, tai krateris, 
maždaug 150 km. diametras. Taip pat 
mokslininkai ištyrė, kad prieš 65 mil. 
metų kai kurie žemynai suskilo ir 
persigrupavo. Žemynai mūsų plane
toje yra padarinys minimo persi- 

grupavimo. Gyvūnija pasikeitė tuo, 
kad dinozaurams išnykus, pradėjo 
daugintis žinduoliai.

Mokslininkai jau (rodė, kad žemė 
degė prieš 65 mil. metų. Jie 
Cretaceous laikotarpio žemių klodų 
pavyzdžius paėmė iš Danijos, Ispa
nijos ir Naujosios Zelandijos. (Tie 
pavyzdžiai, tai žemės sluoksnis, 
suneštas vandens, ledų ir vėjo.) 
Tiriant tuos pavyzdžius paaiškėjo, kad 
yra nepaprastai daug suodžių. Mano
ma, kad prieš 65 mil. metų tiesiog 
liepsnų kamuoliai raičiojosi po žemę. 
Tie gyvūnai, kurie dar liko gyvi, 
dangaus kūnui nukritus, užtroško nuo 
dūmų ir visokių nuodingų dujų.

Trystonos uolų klodų, atgabentų iš 
Nova Scotia ( universitetus, moksli
ninkams juos intensyviai tiriant, gali 
atskleisti dar daugiau (domių žinių 
apie mūsų planetą.

Agnė LUKŠYTĖ

DĖL DAINŲ ŠVENTĖS 
REPERTUARO.

Iki Lietuvių dienų, o taip pat ir iki 
Dainų šventės beliko vos pora nepilnų 
mėnesių. Laikas nuostabia sparta 
skubina ir pasiruošimo laikas šiem 
dideliem (vykiam vis trumpėja. At
rodo, atėjo laikas ( o gal jau ir 
pasivėlinta) pasisakyti mūsų dainų 
švenčių reikalais.

"Mūsų Pastogės" nr 38 lietuviškos 
dainos mylėtojas ir puoselėtojas L. 
Baltrūnas, savo straipsnyje "Mūsų 
dainų šventės" pafilosofavo, pame
ditavo, pasibėdavojo, o taip pat ir 
pasidžiaugė mūsų chorais ir dainomis.

Tiesa, vis dar dainuojame. Vis dar 
turime chorus. Bet kiek jų ir kiek 
ilgai? Buvo laikai, kai atvykdavo šeši 
Chorai. Į sekančias Lietuvių Dienas 
beatvyks jau tik trys. O ir šių chorų 
sudėtis jau nebe ta pati, kaip kadaise. 
Dainininkams prisidėjo kelių dešimt
mečių amžiaus našta. Ir balsinis 
pajėgumas jau kitoks. Sutemos gaubia 
mūsų dainos frontą. Per trisdešimt 
metų nepajėgėme prisivilioti jaunes
nių, kurių mūsų tarpe yra gana 
apsčiai, bet nežinia kodėl jų vis 
nepasiseka ištraukti iš jų pačių 
pasidarytų slėptuvių. Rodos, ir jau
nesniosios kartos tautiečiai mielai 
dalyvauja Lietuvių Dienų (vairiuose 
parengimuose (skaitant ir dainų 
šventę, bet patys į daininkų eiles 
nesijungia. Gal tai blėstančios tau
tinės pareigos apraiška? Ko čia 
vargintis? Ką beišdainuosi? Juk vis- 
tiek netrukus daina nutils. Bet taip 
galvoja tik skeptikai, norėdami patei
sinti savo nerangumą. Bet žiūrėk, kai 
surengiami dainos koncertai, salės kuo 
ne sausakimšai užpildomos. Atseit 
daina vis dar neprarado traukos.

Bet kol kas dainos frontą laiko 
vistie patys virš 60 ir 70 metų amžiaus 
entuziastai ir gal kiek keista, kad šie 
brandaus amžiaus vyrai ir moterys 
dainoje randa džiaugsmo ir dainą laiko 
neatskiriama savo buities dalimi. 
Reguliariai, kas savaitė renkasi į 
repeticijas, išleidžia šimtus savų, 
kietai uždirbtų dolerių keliaudami ( 
tolimuose pasviečiuose vykstančias 
Lietuvių Dienas, dalyvauti Dainų 
Šventėse. Neboja nei kelionės vargų, 
nei su jom surištų (vairių nepa
togumų, kad tik ten nuvežtų lietu
viškos dainos burtus ir sukeltų nerimą, 
griaudulį ten susirinkusių širdyse.

Bet ateina laikas, kai visi geri norai 
atsimuša ( vieną klausimą, kaip ilgai 
šiame įsipareigojime ištesėsime? Nie
kas nelaukia stebuklo, kad nauji ir 
jauni dainininkai staiga ateis ir pakeis 
ar papildys dabartinių chorų sudėtį. 
Tokių iliuzijų niekas nesitiki ir 
nepuoselėja. Esamoje sudėtyje bent 
šie trys chorai tikriausiai dar atidai- 
nuos kelias busimąsias dainų šventes. 
Bet ir šiuo atveju bus reikalingi kai 

kurie pakeitimai. Gal labiausiai turės 
būti atkreiptas dėmesys ( dainų 
švenčių repertuarų sudarymą.

Nesu muzikas specialistas, o vien 
eilinis choristas, didesnę savo gyve
nimo dalį giminiavęsis su daina ir tik 
iš choristo pozicijų dr(stu pasampro
tauti apie dainų šventės repertuaro 
sudarymą. Gal aš klystu ir mano 
mintys bus kiaurai nepriimtinos ir 
atmestinos. Tačiau galvoju, kad šiuo 
reikalu padiskutuoti galime ir dėl to 
niekam skriaudos nebus.

Kaip ankstyvesniuose, taip ir šios 
Dainų Šventės repertuare (kišta 
dainų, kurios nepasižymi nei ypatingu 
grožiu nei skambesiu. Kai kurių dainų 
gaidos nusitęsia per kelis puslapius 
su daugeliu įmantrių (stojimų ir 
tekstų sukapojimų. Vyresnio amžiaus 
choristams įsisavinti ir atsiminti visas 
muzikines gudrybes darosi kas kartas 
vis sunkiau. Besimokant ir dainuojant 
choristas turi (temptai sekti gaidas, 
mažiau bekreipdamas dėmesį ( diri
gentą. Kadangi dažniausiai 
dainuojame be gaidų, visoj aidų ir 
žodinio teksto painiavoj choristai 
pasimeta ir vietoj žodžių tesigirdi 
vien murmėjimas ar tikriau daina be 
žodžių.

Rasa Kubiliūtė - Mauragienė, buvusi 
Adelaidės "Lituania" choro dirigentė

Kai kurių dainų gaidos yra 
peraukštos ir jų senyvo amžiaus 
dainininkai "neištempia". Kai cho
ristai užkliūva už tokių "užtvarų" 
ima tokia daina bodėtis ir ją mokosi 
atmestinai, be noro. Gal šie mano 
nusiskundimai nėra visuotini. Gal kiti 
choristai šių problemų neturi. Bet šios 
rūšies problema egzistuoja Ir su ja 
reikia skaitytis. Juk turime šimtus 
gražiausių liaudies dainų, kurios be 
didelio vargo gali būti visokio amžiaus 
choristų išmokstamos be jokio vargo. 
Iš tiesų dainos grožis nepriklauso nuo 
jos kompozicinio Įmantrumo. Kaip tik 
pačios gražiausios dainos yra tos, 
kurios yra paprasčiausios. Ir šių 
paprastų Uiaudies dainų, mes visi 
labiausia esame išsiilgę. Žinoma, 
kiekvienas choras nori išsilaikyti 
aukštumoje ir visuomet bando savo 
jėgas išpildydami ar bent ruošdamiesi 
išpildyti sunkesnius kūrinius, bet šie 
eksperimentai turėtų būti palikti 
bandyti atskirų chorų vadovams, 
kurie geriausia pažįsta savo choro 
pajėgumą, ir žino ko iš savo vieneto 
galima tikėtis išspausti.

B. Str.
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Musę Pastoge!

AUSTRALIŠKOS ATPLAIŠOS
Prieš 80 metų Australijoje buvo 

vergų Queensland valstijoje. Ramia
jam vandenyne yra daug salų, kuriose 
gyvena tamsiaodžiai melanezai. 
Tarp 1847 - 1094 m. daugiau negu 
60,000 tų salų gyventojų buvo 
sugaudyti ir laivais atgabenti į 
Australiją. Daug žuvo salose juos 
begaudant, laivuose gabenant ir 
Australijoje jiems" bandant pabėgti į 
miškus pas aborigenus. Daugiausia 
nukentėjo New Hebrides ir Solomon 
salų gyventojai.

Australijoje tie iš salų atgabenti 
vergai buvo vadinami Kanakas. Nu
statyta, kad be tų vergų cukraus 
industrija nebūtų buvusi taip gerai ir 
pelningai išvystyta, kokia yra dabar.

1904 m. Queensland valstijos val
džia griežtu įsakymu pravedė tokios 
vergijos panaikinimą ir daugelį tų 
Kanakas grąžino į jų salas. Nežiūrint 
to, jų įvežimas į Australiją buvo 
tęsiamas iki 1906 m. Manoma, kad 
Australijoje yra maždaug 10,000 
melanezų palikuonių.

* * *
Australai ilgą laiką arė laukus 

Europos ūkininkų metodu: būdavo 
suariamos gilios vagos. Tuo būdu į 
apačią paverčiamas viršutinis sluoks
nis, atsparus prieš lietų ir vėją, nes 
jame yra daug įvairių liekanų: 
nutrukusios piktžolių šaknys, smulkūs 
lapeliai, nubyrėję nuo grūdų šaparai ir 
kt. [ viršų išversta lengva žemė, be 
atsparių priemaišų, lengvai išplaukia 
su lietum arba būna vėjo išpustoma į 
šalis.

Dabar įsigali nauji arimo metodai. 
Pirmiausia chemikalais išnaikinamos 
piktžolės ir po to suariama labai 
negiliai. Po išdraskytu paviršium 
lieka tvirta žemė, kuri nepasiduoda 
nei lietui, nei vėjui. Ūkininkai džiau
giasi tokiu arimo metodu, kurį išdirbo 
žemės apsaugojimo ekspertai. Kvie
čių augintojai šitokį arimo metodą jau 
išbandė ir pareiškė, kad grūdų 
auginimo ateitis Australijoje šviesi.

» * *
į Australiją vis dar plaukia daugybė 

imigrantų iš Azijos ir įvairių kitų 
kraštų, kaip Kipro salos, Izraelio, 
Libanono, Turkijos, Saudi Arabijos ir 
Irako.

* * *

Jau parduodami Australijoje paga
minti deimantai. Žymios deimantų- 
kasyklos randasi Kimberley srityje, 
Vakarų Australijoje. Tokios kasyklos 
savininkai kiekvienam deimante su 
"laser" spinduliu išgraviruoja spe
cialius numerius ar raides. (Laser 
apibrėžiamas sekančiai: tai elekt
romagnetinis įtaisas, į kurį įjungti 
atomai išduoda šviesos spinduliavimą 
siauru pluoštu. Tuo būdu galima 
išgraviruoti raides ar skaičius, nema
tomus paprasta akimi.)

Deimantų pramonės atstovas pra
nešė, kad deimantų pirkėjai bus 
apsaugoti nuo vagysčių ta prasme, jog 
vogti deimantus, pažymėtus specia
liais žymeninimis, bus pavojinga: 
netik kad sunku parduoti, bet vagys 
bus lengvai susekti.

Deimantai yra polišuojami Pertho 
mieste tarptautinio masto specialistų. 
Didžiuosiuose Australijos miestuose 
tokius deimantus galima pirkti už du 
tūkstančius dolerių.

Agnė LUKŠYTE
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Prieš 30 metų, 1956 metų spalio 
23 d., prasidėjo didysis vengrų 
sukilimas prieš sovietinę priespaudą ir 
smurtu primestą komunistinę san
tvarką. Ne vien tik laisvojo pasaulio 
vengrai paminėjo šią sukaktį. Rizi
kuodami savo laisve, 122 Rytų 
Europos kraštų rašytojai, moksli
ninkai bei žmogaus teisių kovotojai 
pasirašė viešą atsišaukimą, prisimin
dami vengrų sukilimą, kaip laisvės 
siekimo simbolį. Šį atsišaukimą, kuris 
tuo pat metu buvo paskelbtas Buda
pešte, Varšuvoje, Prahoje ir Rytų 
Berlyne pasirašė 54 vengrai, 28 
lenkai, 24 čekai ir 16 vokiečių.

Australija varžėsi su 5 Europos 
kraštais dėl 1992-rų metų Olimpi
nių žaidimų vietovės. Lausanne 
mieste, Šveicarijoje, susirinkęs Tarp
tautinis Olimpinis Komitetas nu
sprendė šias žaidynes pravesti Barce- 
lonoje. Be Brisbanės, nesėkmingų 
kandidatų tarpe pasiliko Belgradas, 
Birmlnghamas, Amsterdamas ir 
Paryžius.

Sovietų Sąjunga pareikalavo, kad 
penki amerikiečiai diplomatai ap
leistų SSR, kaip nepageidaujami 
asmenys. Tuo sovietai atsikeršijo 
amerikiečiams už jų didžiulės pasiun
tinybės Jungtinėse Tautose 
apkarpymą.

Be žinios dingo viena iš Sovietų 
S-gos tyrinėjimo stočių Antarktikoje. 
Ši stotis, vardu Družnąją I, turėjo 
įrengtas patalpas ir kuro atsargas 200 
žmonių, bet laikinai buvo neapgy
venta. Manoma, kad didžiulė ledo lytis 
atplyšo ir nusinešė stotį į vandenyną. 
Tačiau sovietai dar turi 7 nuolatines 

.tyrimų stotis Antarktikoje bei visą 
eilę sezoninių, tik vasarą naudojamų, 
stočių.

Australas kareivis (grandinis) 
pavogė šarvuotį iš Holsworthy kariuo
menės stovyklos netoli Sydnejaus. 30- 
čio policijos mašinų vejamas su savo 
11 tonų šarvuočiu sustojo ant 
Sydnejaus uosto tilto, kur policininkas 
bandė bėglį ištraukti iš šarvuočio. 
Besigrumiant kareivis buvo pašautas. 
Tada jis pats revolveriu persišovė ir 
mirė, nuvežtas į ligoninę.

Penkiolikos metų amžiaus ber
niukas gavo "skyrybas" nuo savo 
tėvų, patraukęs juos į teismą Vikto
rijos valstyjoje. Teismas berniuką 
paskelbė valstijos globotiniu. Vikto
rija yra vienintelė valstija Austra
lijoje, kui turi įstatymus, leidžiančius 
vaikams kreiptis į teismą atskirti juos 
nuo tėvų, cituojant rimtus ir nesutai
komus nuomonių skirtumus.

Spalio 19 dieną NSW, Viktorija, 
Tasmanija, Pietų Australija ir ACT 
pasuko laikrodį valandą j priekį, 
taupydami dienos šviesą. Vakarų 
Australija, šiaurės Teritorija ir Kvins- 
landas liko prie normalaus laiko. 
Vasaros laikas veiks iki kovo 25 
dienos.

Spalio 21 d. vėžio ligos pakirstas 
mirė kontraversinis Australijos tribu
nolo (High Court) teisėjas Lionel 
Murphy. Velionis buvo darbiečių 
senatorius nuo 1966 iki 1975, o nuo 
1972 m. kartu ir ministeris G. 
Whitlamo kabinete.

Jis pagarsėjo asmeniškai vadovau
damas federalinei policijai, 1983 
pravedusiai kratą Australijos žval
gybos (ASIO) būstinėje Melbourne. 
Paskutinius dvejius metus praleido 
besigindamas teismuose ir senate nuo 
įvairių kaltinimų.
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NU O T AI K A

Žodžio jėga. Ji gali iškelti žmogų 
aukštai ant džiaugsmo pjedestalo ir 
gali nusviesti į juodą bedugnę. Jautrus 
žodis gydo, geras - pakelia nuotaiką ir 
darbingumą.

0 kaip žodžiai sau pačiam? Juk 
mąstote jais, įkalbėdami sau vieną ar 
kitą nuotaiką, būseną, veiksmą. Ar tai 
nedaro įtakos mūsų savijautai! Ne 
veltui sakoma, kad optimistai gyvena 
žymiai ilgiau negu pesimistai. įsi

žiūrėkime į žmonių veidus kiek daug 
juose surašyta. Vieniems nuolatinis 
nepasitenkinimas, irzlumas sufor
muoja niūrią veido išraišką. Pašne
kinęs išgirsi, kad viskas jam nesiseka, 
kad ligos jį kamuoja, kad rytoj bus dar 
blogiau negu šiandien ir apskritai 
nieko gero iš gyvenimo nebelaukia. 
Šitaip nuolat kartodamas, žmogus 
įsiteigia sau negalavimus, kurių ir 
nebuvo.

Sakoma, kad nieko nėra gražesnio 
už giedrą senatvės veidą,kur kiek
viena raukšlelė šviečia spinduliu. Jei ir 
pasiguos toks žmogus, tai prieš tai 
išvardijęs, kad jis dar pakankamai 
sveikas, kad savijauta gerėja, kad 
gyvenimas dosnus...

Suprantama gyvenime mus lydi ne 
vien šypsena, ne vien ramybė. Niekas 
neapsaugotas nuo rūpesčių, o kartais 

■ir klaidų, kurioms įveikti reikia daug 
pastangų ir kantrybės. Linkę į 
pesimizmą, nuolat visur matą tik 
tamsias spalvas pagyvenę žmonės 
kartais praranda Savo savitvardą, 
visiškai paskęsta blogose nuotaikose, 
tampa nepagrįstai irzliais. Nepasiten
kinimas savimi, netgi savo vaikų 
elgesiu ir gyvenimu ilgainiui atbukina 
bet kurių kitų šviesių ir džiugių 
gyvenimo pusių suvokimą. Tokia 
psichikos permaina keičia žmogaus 
dvasinį pasaulį, trikdo elgesį aplin
koje. Pačiam tokiam žmogui sunku, ir 
kitiems su juo nelengva.

Bet nuotaika, o tuo pačiu ir 
savijauta, dažniausiai mūsų pačių 
valioje. Niekas žmogui taip nepadeda, 
kaip darbas ir nuolatinis domėjimasis 
kokia nors gyvenimo sritimi. Ne 
vienas sodininkas, muzikos mylėtojas

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA
T A L K A LTD
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ar meno kūrėjas galėtų mums papa
sakoti, kiek jėgų , geros savijautos ir 
darbingos nuotaikos teikia jų triū
sas. Reikia mylėti tai, ką darai, ir tada 
darbas,dargi pats paprasčiausias, pa
kyla iki kūrybos.

Mūsų pajūrio moteris

Prisiminkime vieno akademiko mo
kymą apie žodį, kaip realų dirgiklį, 
apie signalines sistemas, apie kūno ir 
psichikos vienybę. Tuo pagrindu 
gydymui šiandien plačiai taikomi 
savireguliacijos metodai. Patyrę spe
cialistai medikai sako, kad rytą 
nubudę pirmiausia turėtume pagalvoti 
apie tai, kas mūsų gyvenime yra gera, 
kas mums sekasi, priminti sau, kad 
turime Jėgų padaryti visus dienos 
darbus, įveikti nesklandumus, jei jų 
šiuo momemtu yra.

Sakoma, kad senatvė prasideda 
tada, kai žmogus, praradęs kasdieni
nius interesus, pradeda gyventi pri
siminimais. Jie didelis turtas tik tada, 
kai neužgožia nūdienos, neužtemdo 
jos spalvų.

Juk niekada taip nebūna, kad 
žmogus neturėtų jokios išeities, o 
aplink vien tik juodos spalvos.. .Jei taip 
atrodo, vykime blogą nuotaiką, eikime 
dažniau į gamtą, bendraukime su 
kitais žmonėmis, įsiklausykime į jų 
bėdas...

Išties - didžiulis menas būti 
optimistu senatvėje. Būtinas menas!

MELBOURNO JAUNIMAS 
NEPAVYLĖ

Jau seniai teko girdėti spontaniškai 
besijuokiančią Melbourne lietuvišką 
publiką. Dar seniau scenoje matėme 
tokią didelę grupę jaunimo, išpildan- 
čią originalų lietuvišką vaidinimą. 
Turbūt reikėtų grįžti į 1982 metus, 
kai melbourniškiai per Australijos 
Lietuvių Dienas pastatė "Pakštumą". 
Tarpe buvo keletas mažesnio masto 
pastatymų rimtesnėmis temomis. Bet 
"Telekrizė" visus prajuokino, pra
linksmino ir davė vilties, kad lietu
viškas teatras Australijoje dar ilgai 
gyvuos. "Telekrizė" parašyta, reži
suota, techniniai išpildyta ir atvai
dinta Australijoje gimusio ir augusio 
jaunimo.

Kas yra "Telekrizė"? Buvusiems ir 
mačiusiems daug aiškinti nereikia. 
Nemačiusiems, tai jaunimo linksmas , 
kartais "per dantį patraukiantis" 
žvilgsnis į save ir bendruomenę, kurios 
neatskiriama dalimi jis yra. "Tele
krizė" parodo mūsų jaunimo santykius 
su bendruomene: kai jie juokiasi iš 
cepelinų, tautinių šokių ir litua
nistinių kursų, galima jausti jų 
prisirišimą šioms mūsų gyvenimo 
apraiškoms. Jie juokiasi patys iš savęs. 
Kritikuodami bendruomenę, jie tai 
daro nepiktai, bet su baime, žinodami, 
kad netrukus jie patys turės ieškoti 
kelių bendruomenės ateitin.

"Telekrizė" yra šiandien mūsų 
bendruomenės gyvenimas Australijos 
visuomeniniame gyvenime. Kas gali 
būti aktualiau, kaip "Muilo" Abraičio 
"apkaltinimas" kolaboravimu su na
ciais dėl pas jį rasto LSS (Lietuvos 
skautų sąjungos) ženkliuko? Sukūri
mas lietuviškų šeimų yra opus 
klausimas bendruomenės ateičiai. 
"Puikios piršlybos" iškėlė galimybę 
paieškoti atsakymo Lietuvoje. Pa
vyzdžių, labai mažu mastu, yra ir 
Melbourne ir Sydnejuje. Bet ar tai 
atsiekiama, jei kai kuriems bedruo- 
menės žmonėms važiavimas į Lietuvą 
dar ir dabar yra neleistina išdavystė?

Iš kairės į-dešinę: Lina Pranckūnienė, Algis Karazija, Aldona Stučytė ir Jonas 
Mašanauskas

Kęstučio Abraičio konfliktas su 
tėvu gal ir "persūdytas", bet parodo 
skirtingų generacijų pažiūras į gyve
nimą. Tas konfliktas yra australiškoje 
bendruomenėje, jaučiamas ir mūsiš
kėje.

Gal geriausia "Telekrizės" ypatybė 
yra jos forma ir tempas. Dvi valandas 
trukęs vaidinimas neturėjo tuščių 
momentų. Veiksmas sekė veiksmą, 
keitėsi scenos, butaforai, vaidintojų 
charakteriai ir rūbai be uždangos 
nuleidimo, be ilgų tarpų. Čia yra 
nuopelnas "nežinomo" režisoriaus - 
programoje jis nepažymėtas - ir 
scenarijaus autoriaus, kuris "Tele- 
krizei" paėmė televizijos programų 
formatą. Televizija nepripažįsta ilgų, 
nuobodžių pokalbių ir monologų. Jai 
reikia,kaip anglai sako, "veiksmo kas 

minutę, juoko kas antras sakinys". 
"Telekrizė" tai turėjo: Kari Markso 
nežinojime , kad Kaimo krepšinio 
komanda Žalgiris laimėjo Europos 
pirmenybes, jaunimo premijų įteikime, 
kai bendruomenės pirmininkas "su 
jausmu ir ašaromis" kalbėjo apie 
jaunimo "nuopelnus" ir Abraičio 
nustebime pamačius savo žentą. Tarp 
daug kitų panašių momentų, poroje 
vietų buvo sunku pasakyti ar žiūro
vams buvo juokinga, ar jie nerviškai 
juokėsi nežinodami kaip reaguoti į 
porą "riebesnių" išsireiškimų. At
rodo, kad mūsų teatras ir čia, ir namie 
dar tebėra stadijoje, kur vaikus 
atneša gandrai, o vežikas, atsiprašau, 
dabar "šoferis", kalba kaip literatūros 
profesorius.

Dešimt aktorių atliko 40 skirtingų 
rolių. Kai kurie turėjo net po šešias- 
septynias, tai Andrius Pranckūnas ir 
Jonas Mašanauskas. Petras Kružas 
sumaniai pravedė "kvizą", o "Muile" 
buvo įtikinantis Lukas. Jonas 
Mašanauskas su televiziniu "gyvas
tingumu" pravedė "Puikias piršlybas", 
o kas nesijuokė iš jo "Mao-tse- 
tungo". Andrius Pranckūnas buvo 
matomas "ir baltas ir juodas": 
vilnietis Vytautas ("Didysis") 
Mažeika užleido vietą "Muilo" Juozui 
ir piršlybų Idžiui visiškai sklandžiai Ir' 
įtikinančiai. "Muilo" Skaistė - Loreta 
Čižauskaitė, puikiai perdavė Abraičių 
šeimos dukters "problemas".

Algis Karazija, Melbourne jaunimo 
teatro veteranas, turbūt daugiausia 
visus prajuokino su savo "patosu" (ir 
"ašaromis"), įteikdamas jaunimo pre
miją. Rožė Makaravičiūtė parodė savo 
vaidybinius gabumus būdama šmaikšti 
piršlybų Laimutė, o vėliau nacių 
gaudytoja Goldą. Gailė Pranckūnaitė, 
televizijos pranešėja Marytė, palaikė 
ryšį tarp atskirų škicų su aplombu. 
Lina Pranckūnienė, morkų sunką 
gerianti ir smilkalus skleidžianti teta 
Ugnė dar buvo ir puiki jaunimo 
premijos laimėtoja. Brigita Kara
zijienė daugiausia darbo turėjo

"Muile", laviruodama tarp vyro ir 
vaikų, neužmiršdama visiems pasiūlyti 
ką nors išgerti. Aldona Stučytė su 
televizijoje tankiai matomu perdėtu 
"gracingumu" buvo įtikinanti "kvizo" 
vedėjo asistentė.

Techniškai "Telekrizė" praėjo labai 
sklandžiai. Dėka Christopher Davis, 
garsiniai efektai buvo laiku ir 
efektingi. Tą pat galima pasakyti apie 
apšvietimo operatorius Anthony 
Alekną, Andrių Lipšį ir Sarah Hook: 
sklandžiai pravesti scenų pasikeitimai 
visam vaidinimui davė pro
fesionalizmo atspindį.

Daugiau, kaip du šimtai žiūrovų 
Melbourne lietuvių namuose pasimė
gavo linksma, lietuviška komedija.

J. DIGRYS
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AUSTRALIJOS MISS LITHUANIA

Iki Šiol Australijoje buvo renkamos 
(vairių paskirų grupių, kaip sporto 
klubų, miestų ir pan., gražiausios 
mūsų lietuvaitės, tačiau niekada 
nebuvo surengtas visos Australijos 
"Miss Lithuania" gražuolių konkursas. 
Šiais metais Lietuvių Dienos ir Sporto 
Šventė vyksta Sydnejuje ir į jas, bei 
kitus parengimus, suvažiuos didžioji 
dalis Australijos lietuvių, jau neskai
tant svečių iš užsienio. Gruodžio 27—ji 
diena yra sportininkų tradicinė susi
pažinimo diena, nes tų dieną prasi
deda ir'pati sporto šventė, kai vakare 
vyksta sportininkų susipažinimo va
karas. Šiais metais šventės rengėjai 
KOVAS, šio vakaro metu, t.y. 
gruodžio 27 dieną Lietuvių klube 
Bankstowne rengia Miss LITHUANIA 
konkursą, kurio taisyklės yra:

Šiame konkurse gali dalyvauti visos 
mergaitės, kurios dalyvaus bent 
kuriame 1986-jų metų Lietuvių 
Dienų parengime.

Amžius nuo 16 iki 25 metų.
Šis Miss LITHUANIA gražuolių 

konkursas yra rengiamas pirmą kartą 
visos Australijos lietuviškos kilmės 
merginoms.

Rengėjai prašo gražuoles užsiregis
truoti kuo anksčiau, bent tris savaites 
prieš pradedant Lietuvių Dienas.

Laimėtojos gaus pinigines premijas 
ir laimėtojų juostas. Teisėjai bus 
neutralūs ir ne lietuvių kilmės. Šalpos 
(Miss Charity) laimėtoja bus išren
kama vakaro svečių ir ja taps 
daugiausiai pardavusi loterijos 
bilietų.

Šio konkurso organizatorė yra 
KOVO parengimų vadovė Tr. Dam
brauskienė, 2 Wren St. Condell Park, 
2200 N.S.W. Tel.(02) 709 3814. Visais 
reikalais prašome kreiptis į ją.

Sportininkai ir svečiai su dideliu 
susidomėjimu lauks ir norės pamatyti 
mūsų gražiausias Australijos lietu
vaites, todėl kiekvienas miestas 
prašomas jau dabar išrinkti savo 
puikiausias merginas ir jas 
užregistruoti.

PASIŪLIMAS DĖL SABONIO
Kaip praneša "Times-Union" Ro

chester, Amerikos dienraštis, Brigh
ton miesto mokytojas Paulius Klimas, 
norėdamas padėti garsiajam Lietuvos 
krepšininkui Arvidul Saboniui, įsigyti 
daugiau patyrimo, Sovietų S-gos 
vyriausybei pasiūlė save pakeisti su 
Saboniu, kad jis vienerius metus studi
juotų ir žaistų Louisiana Valst. 
universitete. Kaip sako 26-rių metų 
P. Klimas, tai būtų tikras kultūrinis 
pasikeitimaas ir, jeigu Sov. S-ga 
leistų A. Sabonį vienerius metus 
studijuoti ir žaisti už šį universitetą, 
tai aš važiuočiau į Sov. S-gos bent 
kurią dalį ir ten vienerių metų 
laikotarpyje mokyčiau anglų kalbą ir 
norėčiau studijas pagilinti Vilniaus 
univesitete. Apie šį savo planą jis 
pranešė Louisianos universitetui ir 
vyr. šio universiteto krepšinio trene
riui D. Brown, kuris pilnai pritarė ir 
viešai iškėlė tokį P. Klimo, jau gimusio 
Amerikoj, lietuvišką patriotizmą, pa
sakydamas, kad jis turi būti labai 
garbingas jaunas vyras.

"Times-Union" laikraštis plačiai 
išdėsto apie P. Klimą, kad jis yra 
gimnazijos mokytojas, baigęs mokslus 
Rochester mieste. Jo tėvai yra atvykę 
iš Lietuvos. Treneris D. Brown, 
remiamas turtingo industrialist A. 

Hammer ir buv. federalinio ministerio 
V. Peale buvo nuvykęs į Maskvą 
kalbėtis su Sov. S-gos vyriausybe ir 
Ispanijoje, vyrų Pas. Krepšinio pir
menybių metu susipažino su pačiu 
Saboniu.,Jis turėjo su juo ilgą pokalbį. 
Buvęs mininsteris V. Peale šiuo 
reikalu susirišo su pačiu Amerikos 
prezidentu Reaganu ir šį visą reikalą 
jam plačiai išaiškino, prašydamas jo 
paramos. Korespondento paklaustas 
ar yra galimybė šį visą reikalą pilnai 
įvykdyti, treneris Brown jam pasakė 
"Jeigu jūs nesapnuosite, negalvosite ir 
nebandysite, tai niekas ir neįvyks. 
Neįmanoma yra tik iki to laiko, kol kas 
nors ima ir padaro. Niekas netikėjo, 
kad Louisianos universitetas pernai 
metais pateks į baigminę Amerikos 
krepšinio ketvirtukę, iki tol, kol mes 
patekome."

Kalbant apie Sabonį, treneris 
Brown mano, kad jis yra geresnis negu 
Houston garsiosios komandos A. 
Olajuwon ir jeigu Louisiana gautų 
Sabonį, tai jie laimėtų NCAAs 
pirmenybes. Kadangi Sabonis yra 22 
metų amžiaus, tai jis, pagal varžybų 
taisykles, šiame universitete galėtų 
žaisti tik vienerius metus. . Jeigu 
kartais sovietai nenorėtų kultūrinio 
pasikeitimo, tai P. Klimas pasisiūlė 
vienerius metus gyventi Louisiana ir 
čia padėti Saboniui, ypatingai anglų 
kalboje su treneriais ir pačiu universi
tetu. Užsiminus apie Sabonio "pabė
gimą" ir visam laikui pasilikimą 
Amerikoje, Klimas pasakė spaudai, 
kad jis nemano, jog Sabonis tai 
padarytų, nes jis yra patenkintas savo 
gyvenimu Lietuvoje, kur gyvena ir 
visa jo šeima. Jis yra labai gerai 
prižiūrimas valdžios ir gerbiamas visų 
lietuvių. Jis tik vieno norėtų, kad 
atvykęs į Ameriką pagerintų savo 
žaidimo stilių, nes jam ir jo sugebė
jimui žaisti visoje Sov. S-goje nėra 
varžovų. Laikraštis pateikia klausi
mą, kodėl pati Sov. S-ga nenorėtų 
išleisti Sabonio į Ameriką. Pirmiausia, 
tai būtų labai didelė propoganda Sov. 
S-gai, parodant, kad jie nebijo tokio 
lygio žaidėją, kaip Sabonis išleisti į 
užsienį, pilnai pasitikėdami jo sugrįži
mu namo. Jis būtų jiems didelis 
ambasadorius, kai pačioje Sov. S-gos 
krepšinio komandoje, neskaitant Sa
bonio, būtų padaryta didžiulė pa
žanga, atsirastų galimybė laimėti 
1988 metų olimpinį aukso medalį 
Seoule olimpiadoje. Nors Sabonis 
dabar laikomas pačiu geriausiu 
krepšinio centro puolėju mėgėjų 
klasėje, bet žaidžiant prieš geriausias 
Amerikos universitetų ir koledžų 
komandas, jo žaidimo lygis dar 
daugiau pagerėtų. Ir jeigu šis Sabonio 
pakvietimas įvyktų, kaip sako treneris 
Brown, ko jis iš visos širdies nori, tai 
tas būtų didžiausias sportinis įvykis 
visoje metų istorijoje ir tas tikrai 
daug prisidėtų prie pasaulinės taikos 
išlaikymo.

Ne vien tik "Times-Union" laikraš
tis rašo apie Sabonį Amerikoje. Ohio 
valstijos didžiausias dienraštis "The 
Plain Dealer" išeinąs Clevelande 
paskelbdamas NBA krepšininkų išrin
kimą į geriausių Amerikos žaidėjų 24- 
kę, pirmuoju žaidėju išrinko garsųjį 
North Carolina Br. Daugherty. Nors 
paties Sabonio ir nėra Amerikoje, 
tačiau jau pernai Atlanta Hawks 
komanda buvo jį išstačiusi į savo 
komandą, tikėdamasi Sabonį atsivežti 
į Ameriką, pasiūlant už jį milijoną

Melbourno S.K. "VARPO" jauniai su treneriu D. Sadausku.

dolerių. Šiais metais Sabonis buvo 
išrinktas į šių geriausių žaidėjų 
skaičių, (statant jį jau už The Portland 
Trail Blazers komandą ir pažymint, 
kad šis 7-nių pėdų geriausias pasau
lyje ne amerikietis krepšininkas, yra 
labai pageidautinas žaisti Amerikoje, 
tačiau, kaip sako šios komandos 
savininkas L. Weinberg, yra labai 
mažai galimybių, kad jis būtų išleistas 
iš Sov. S-gos, nors teigiamu atveju jis 
Amerikoje būtų didelė sensacija.

SPORTO VAIDUO MŪS!) SPAUDOJE
Bronius KETURAKIS

šio šimtmečio antroji pusė pasižymi 
ypatingu sportinio sąjūdžio aktyvumu 
visuose pasaulio kraštuose. Sportas, 
kaip integralinė visuomeninio ir so
cialinio bendravimo dalis, savo apim
timi ir tikslais yra reikšmingas 
veiksnys tautų suartėjime. Čia įeina 
ne tik pavienių asmenų varžybiniai ir 
moksliniai atsiekimai, bet tautų, 
valstybių ir, aplamai, viso pasaulio.

Žodine kilme iš disparte ar dispar- 
tare, nutrupėjus pirmajam skiemeniui, 
palaipsniui sportas įgavo plačią veik
los sąvoką, kai kurios tautos nevisai 
supranta jos pavadinimų turinį, vertę 
ir paskirtį, todėl pritaikymą gyveni
mui mažai panaudoja.

Nepriklausomoje Lietuvoje, 1932 
m. įsteigus Kūno Kultūros Rūmus ir 
paruošus keletos laidų fizinio lavini
mo mokytojus, buvo nutiestas pagrin
dinis laidas sporto vaidmens sampratai 
mokyklose, sporto klubuose ir, dalinai, 
tautos sveikatingumo linkme. Platus ir 
sudėtingas sportinių apraiškų laukas, 
kuriame pasireiškia keliasdešimts 
sporto šakų, reikalingas mokslinės 
talkos, tai sporto medicina, pedagogi
ka, psichologija, sociologija bei kitos 
sritys, padeda tirti žmogaus dvasinių 
ir fizinių pajėgų sąveiką, vedančią į 
pilnutinį žmoniškumo subrendimą.

Mūsų išeivijos gyvenime sporto 
samprata, jo paskirtis ir varžybinis 
lygis kasmet smunka, nes visuomeni
niams sambūriams, jaunimo organiza
cijoms ir įvairiems veiksniams tas 
mažai terūpi. Trumpa, vos 28 mėn. 
prošvaistė buvo 1959 - 1961 m. kai 
sporto s-ga - ŠALFASS leido dvimė- 
nesinį sorto laikraštį Sportas, kuriame 
tilpo keletas vertingų straipsnių apie 
fizišką auklėjimą, lavinimą, sporto 
sampratą ir varžybinio prado reikalin
gumą. Dėl lėšų stokos užsidarė. Nuo 
tada, ligi šiai dienai, slenka nuolatinis 
merdėjimas, nes dauguma mūsų laik
raščių, žurnalų ir net garsioji L. E-ja 
šykšti vietos sporto skyreliams, teig
dami: skaitytojams tas neįdomu. 
Ilgametis snūduriavimas ir aplaidumas 
jau tiek išbujojo, kd net eilinius sporto 
terminus ir jų sąvokas nežinome kada 
ir kur pavartoti. Perskaitykime 1984 

m. tilpusius rašinius apie XXIII-los 
olimpiados žaidimus Los Angeles 
mieste, kur mūsų veiklesnieji asmenys 
turėjo specifinius uždavinius tautiniu 
ir politiniu požiūriu, plius kai kurias 
apybraižas iš olimpiadų istorijos, tai 
aiškiai matysime koks mūsų sportinis 
intelektas. Pasaulinė olimpiada, vasa
ros, žiemos, tarptautinė, olimpiniai 
žaidimai, žaidynės, na ir galiausiai 
pabaltiečių ir ukrainiečių renginys - 
Laisvoji Olimpiada - Free Olympics, 
Olimpiad ir kiti panašūs pavadinimai, 
įneša daug neaiškumų.

Šioje vardų mišrainėje labai sunku 
suprasti terminų sąvokas, nors jei visi 
kalba apie olimpinius žaidimus. Spau
dos darbuotojams pravartu susipažinti 
ir naudoti tikruosius terminus, kaip jie 
yra priimti ir nustatyti vartoti Tarp. 
Olimpinio komiteto.

Olimpiniai Žaidimai, Olimpiadų 
Žaidimai, Žiemos Žaidimai, Žaidimai 
Olimpiados...visi šie terminai naudo
jami pažymėti keturmečio sporto 
šventes, pravedamas paskutiniais 
Olimpiados metais.

1978 m. 80-je Tarptaut. Olimpinio 
Komiteto sesijoje Atėnuose buvo 
priimta tokia naudojimo tvarka, 
rašant ir kalbant apie olimpinius 
žaidimus.

Žaidimai... tos Olimpiados pažymi 
žaidimus, kuriuos praveda vasarą. 
Pavz. XXIII—ji Los Angeles Olimpia
da. Žodžiai "Olimpiniai Žiemos Žai
dimai" ar sutrumpintai "Žiemos 
Žaidimai" yra pravedami tais pat 
metais kaip ir Olimpiada. Olimpiada 
apima 4 metų laikotarpį ir švenčiama 
pravedant žaidimus paskutiniais me
tais. Pvz. XXIII—ji L.A. Olimpiada 
prasidėjo 1981.1.1. ir baigėsi 1984.- 
XII.31.

Olimpiados skaičiuojamos - nume
ruojamos eilės tvarka, nežiūrint ar jos 
(vyko ar ne. Sakysim Vl-ji 1916 m. 
XII ir X II-ji, 1940 ir 1944 m. dėl karų 
nebuvo pravestos. Olimpiniai žiemos 
žaidimai skaičiuojami tik tuomet kada 
jie (vyko. Jų pradžia 1924 m. 
Chamonix (Prancūzijoje) ir 1984 m. 
Sarajeve buvo XIV-ji. Kalbant apie 
žiemos žaidimus termino olimpiada 
nenaudojame, o bendrai apie žaidi
mus, turime sakyti - Olimpiniai 
žaidimai.

Reikia įsidėmėti ir prisiminti, kad 
šie terminai, kaip olimpiada, olimpinis 
ar jų įvairūs deriniai, 5 žiedai, 
Olimpinė vėliava, šūkis - citius, altius, 
fortius, emblema yra apsaugoti JAV ir 
Kanados kraštuose, specialiu vyriau
sybės įstatymu, kur už sauvališką 
panaudojimą, neturintį ryšio su olim
pinių žaidimų ideologija ir jų pravedi- 
mo nuostatais yra baudžiama.

(Bus daugiau)
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AUKOS "MŪSŲ PASTOGEI
SU TAIS, KURIE 

NEGRĮŽTAMAI IŠĖJO

Tarp džiaugsmo, ašarų, juokų - ir 
nepabaigiamų darbų - ateina 
VĖLINĖS. Mūsų mirusių procesija 
ilga. Ar dar mokame juos prisiminti - 
pagarbą ar maldą supinti?

Mūsų Motina Bažnyčia - mirusiųjų 
ir gyvųjų mus ragina ir padeda.

Prasmingu sutapimu šių metų 
Vėlinės išpuola sekamdienį, lapkričio 
2 d. Dėkime pastangas, kad gausiu 
dalyvavimu šią gedulingą šventę 
padarytume pagarbia ir iškilia.

Tad lapkričio 2d. 11.30 vai. St. 
Joachimo bažnyčioje Lidcombe - 
Vėlinių pamaldos. Už visus mirusius, 
kuriose "Dainos " choras vad. 
dirigento Broniaus Kiverio giedos 
lietuviškas ir gedulingas giesmes. 
Intencija išreiškiama bendroje aukoje. 
Norintieji atskirų Šv. Mišių, paduoda 
vokelius kunigui.

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

I BENDRAPILį

Tuojau po pamaldų bus vykstama į 
mirusių bendrapilį - mūsų lietuviškas 
kapines - Rookwoode. Pynėje jautrių 
žodžių, maldų ir giesmių pabūsime 
kartu su palaidotaisiais. Prisiminsime 
ir tuos, kurie guli Tėvynės kapuose ar 
miškuose...Gėlės ir žvakutės tebūnie 
simboliu mūsų meilės mirusiesiems. 
Ypač maldų, aukų ir Šv. Mišių 
vainikai tegu apjuosia Juos per visą šį 
lapkritį - mirusiųjų atminimo mė
nesį... Padėję daugiau pastangų - 
ypač priimdami sakramentus galime 
už juos laimėti ir atlaidus.

Viešpaties Ramybės ir-Palaimos!

M. Statkienė, NSW, 
V. Glionertas, NSW 
ALB Sale s-ja, VIC. 
Melb. Kat.Mot. D-ja, 
O. Leščinskienė, VIC 
A. Papšys, NSW 
Sipavičius, ACT 
M. Narušienė, NSW 
ALB Melb. Apyl.V-ba, 
V. Klimaitis, WA 
J. Gailius, VIC 
Geelongo L. S-gos V-ba 
Z. Adickienė, TAS 
O. Dilba , TAS 
J. Daubaras, NSW 
O. Barzdienė, QLD 
J. Šeštokas, VIC,(Blackburn)$ 
A. Šabrinskas, VIC 
J. Šniras, VIC 
A. Zubras, VIC 
F. Lange, SA 
A. Zinkevičius, NSW 
E. Astramskas, NSW 
A. Zienius, NSW 
S. Venskus, NSW 
O. Kuprienė, NSW 
J. Alkevičius, NSW 
S. Zablockienė, NSW 
V. Žeimys, NSW

$
$ 
$
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$
$ 
$ 
$

20
20
50
50
10 *
10 *
20 *
10 *
352.40
20
9.50 *
25 *
5
5
20 *
10 ■Si
5
25 *
10
5
15 *
10 *
15 *
5 *
15 *
15 *
20
10 g
10

Prel. P. BUTKUS

SAULIUS KONDROTAS 
VAKARUOSE

Amerikiečių ambasada Bonoje pra
nešė, kad rugsėjo 8 dieną Vak.- 
Vokietijos sostinėje politinio prie
globsčio pasiprašė iš Lietuvos atvykęs 
jaunas rašytojas Saulius Kondrotas.

Saulius Kondrotas į Vakarų Vokie
tiją buvo atvykęs kartu su žmona 
aplankyti čia gyvenančius gimines. 
Žmona sugrįžo atgal į Lietuvą. 
Saulius Kondrotas yra gimęs Kaune 
1953 metais. 1976 
Universitete baigė 
filosofijos studijas, 
pedijų redakcijoje
redaktorius. Periodinėje spaudoje 
skelbė apsakymus. Yra išleidęs šias 
knygas: Pasaulis be ribų (apsakymai). 
Žalčio žvilgsnis (romanas), įvairių 
laikų istorijos ( apsakymai).

metais Vilniaus 
psichologijos Ir 
Dirbo Enciklo- 
kaip vyresnysis

PAGERBTAS P. JURKUS

New Yorko Lietuvių Kultūros 
Židinyje buvo pagerbtas rašytojas ir 
dailininkas Paulius Jurkus, įvertinant 
jo svarbų įnašą į lietuvių kultūrą. Ta 
proga surengtoje akademijoje buvo 
apžvelgta Pauliaus Jurkaus kūrybinė 
veikla, buvo skaitomos ištraukos iš jo 
parašytų knygų, surengta Jurkaus 
tapybos darbų paroda, kurioje buvo 
išstatyti apie 60 kūrinių. Paulius

IEŠKAU KAMBARIO

Esu medicinos studentas. Atvykstu 
Sydnejų atlikti praktikos nuo 15 

gruodžio iki 1987 metų vasario 15 d.
Pageidauju arčiau St. Vincent 

ligoninės Darlinghurst.
Galiu suteikti kambarį atvyks

tantiems į Perthą Amerikos taurės 
varžybų metu.

Rašykite : K. Jasas, 21 Valley Rd. 
Wembley Downs, 6019 W.A.

i

Paieškoj! mas

Paieškau savo giminės Leono 
SKUKAUSKO, maždaug 50 m. am
žiaus, kuris galbūt gyvena Kanadoje.

Leono Skukausko tėvo vardas 
Antanas, o motinos - Ona. Jis yra kilęs 
iš Panevėžio.

Prašau pranešti: St. Skukauskas, 10 
Busby St., O'Connor, ACT 2601 
Australia.

Jurkus literatūroje pradėjo reikštis 
dar nepriklausomoje Lietuvoje, bet 
pirmąją savo knygą "Pavasaris prie 
Varduvos" 1954 m. išleido JAV. 
Amerikoje yra iliustravęs apie 150 
knygų. Jau 35-erius metus dirba 
"Darbininko" redakcijoje.

NAUJO TILTO STATYBA VILNIUJE
Prieš trejus metus pradėtas statyti 

metalinis transporto tiltas per Nerį 
turi sujungti P. Cvirkos gatvę su 
Žvėrynu. Daugiau kaip tūkstanį tonų 
sveriančios metalinės tilto konstruk
cijos jau permestos per upę. Darbus 
atlieka Rygos tiltų statybos trestas.

AUKOS "BALTIC NEWS"
J. ir E. Laurinaičiai $ 50
A. Žilys $ 5

Nuoširdus ačiū, A. Giniūnas

jauni pabendrauti, pasišnekučiuoti,

Maloniai kviečiame į

(23 Laurina

Sekamdienį lapkričio 9

SLMSG D-jos Valdyba ir Patikėtinės
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į Sodybą
Avė, Engadine)

d. nuo 11 vai. - 4.30 p.p.

Atvažiuokite visi, seni ir 
pavalgyti mūsų lietuviškame kampelyje. 
Prel. Butkus.ir kun. P. Martūzas pašventins naujai pastatytą koplytėlę. 
"Sūkurio" grupė, vadovaujama Marinos Cox, pašoks tautinius šokius.

SIDNĖJAUS LIETUVIŲ
N AMUOSE

16-III FAST TERRACE. BANKSTOWN (Tel 70H 1414)

klubo narių vaikams įvyks gruodžio 21 d. 2 vai. p.p.
Prašome klubo narius užregistruoti savo vaikus iki 12 metų amžiaus 

klubo raštinėje ne vėliau kaip iki lapkričio 16 dienos.

Klubas atidarytas: 
pirm, ir treč. 
ketvirtadienį 
penktadienį 
šeštadienį 
sekmadienį 
Public hol.
Antradienį klubas uždarytas.

5 - 10.30 v.v.
5 - 11.00 v.v..
5 - 12.00 v.v.

1.00 v.r.
12.30 - 10.00 v.v..

2 - 11.00 v.v.

2 -

Klubo narius pakartotinai kviečiame susimokėti nario mokesti.

*

*

*

*
VALDYBA W

Maloniai kviečiame visus į Melbourne Dainos Sambūrio

Metinį Koncertą

kuris įvyks š.m. lapkričio mėn. 9 d. 2.30 vai. Lietuvių Namuose Nth. 
Melbourne.
Dainos Sambūriui programą atlikti padės tautinių šokių grupė "Šokdava".

įėjimas $ 6. Vaikams veltui.

Dainos Sambūris

PRANEŠIMAS

Pranešama, kad Geležinio Vilko Šaulių Kuopa, susitarus su D.L.K. Vytenio 
šaulių kuopa ir jai talkininkaujant, ruošia lapkričio 8 d. 2 vai. p.p. Daylesfordo 
Town Hall salėje paskaitų apie šios dienos įvykius. Paskaitų skaitys Dr. Kunca. 
Po paskaitos St. Lipčiaus sodyboje, 81 Raglan Str. Daylesford, tel. (053) 48 
2810 - iešminė. Šauliai Ir svečiai kviečiami dalyvauti.

Geležinio Vilko Šaulių Kuopos Valdyba

K

K

K

ATKREIPKITE DĖMESĮ
PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS Į UŽJŪRIUS

Į Lietuvą ir atgal nuo $ 1500 
Iš Lietuvos ir atgal nuo $ 1600 
Į Europą ir atgal " $ 1230
Į Europą per Kanadą ir atgal nuo $1570 
Slidinėti Austrijoj 7 d. ir kelionė $1399 
Į New York ir atgal $ 1399 (spec.kaina) 
Honululu išvyka 7 dienos viešb. 
Fiji išvyka -6 dienos viešb.
Hong Kong išvyka 7 dienos viešb.
Noumea išvyka 8 dienos viešb.$ 499 iš Syd., iš Melb.$ 599

$ 599
$ 488 (iš Sydney)

$ 644

Į Lietuvą ir atgal per Tokijo, Belgradą, Varšuvą, Romą, Amsterdamą, 
Frankfurtą, Kopenhagą - arba per Helsinkį į Taliną ir traukiniu į 
Vilnių.
Iš Varšuvos į Vilnių ir atgal traukiniu (važiuoja kasdien).
Vilniuje leidžia būti tik 5 naktis (6 dienas) viešbutyje.
Užpildau dokumentams blankus nemokamai vykimui į Lietuvą ir 
giminėms iš Lietuvos, taip pat vizoms.
Parūpinu draudimą, kelionės čekius, viešbučius ir t.t.
Bilietus išrašom vietoj. Mano 24 metų patyrimas - Jūsų kelionės 
sėkmingumo garantija.

Ekskursinė kelionė grupėje į LIETUVOS KRIKŠTO 600 metų 
Jubiliejaus iškilmes ROMOJE išvyks Qantas lėktuvu iš Sydney ir 
Melbourne 10 birželio mėn. 1987m.
Kadangi vietų užsakyta ribotas skaičius prašau registruotis kuo 
greičiau. Dėl informacijų - kreipkitės pas Alg. ŽILINSKĄ 
tiesioginiai, laišku ar telefonu

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL
(Akredituotas IATA, AFTA)

541 KING STREET, WEST MELBOURNE (prie Liet. Namų) 
Telef. 329 6833. Vakarais 583 4258.
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