
MUaiMSMCE
__ „ Australian Lithuanian Weekly ”Our Haven”

XXVHl-ji metai Registred for posting as a newspapaer category B Kaina / Price 40 c 24.1.1977 Nr. 3 (1465)

Neperdaug būtų pasakyta, kad 
Gyvataras jau yra legenda ne vien 
tik tose pasaulio šalyse, kur jis ro
dėsi, bet jis bus legenda ir čia, Aus
tralijoje. Ir nuostabiausia, kad kad 
tai yra ne nepasiekiamos praeities 
legenda, bet gyva, gaji, užburianti 
masinanti. Girdėjome ir skaitėme, 
kad Hamiltono Gyvataras 1975 m. 
atšventė savo 25-rių metų veiklos ir 
darbo sukaktį. Ketvirtis šimtmečio - 
pakankamai ilgas laikas ką nors su
kurti, išvystyti, įgyvendinti. Tačiau 
per tiek laiko galima pagimdyti ir 
nužudyti šimtą idėjų, iš viso nieko 
nepadaryti, arba sukurti ką nors 
monumentalaus, nepraeinančio. 
Genovaitė Dumčiūtė - Breichmanie- 
nė per tą laiką išaugino Gyvatarą, 
kuris pasidarė jau legenda, gyva le
genda lietuvių tarpe ii- už lietuvių 
ribų.

Mūsų susižavėjimas Gyvataru čia 
Australijoje buvo toks, kad vadova
vomės įspūdžiu, o nepasiteiravome, 
kas gi yra tas Gyvataras ir kaip jis 
pateko į Australiją.

Gyvataro vadovė p. G. Breichma- 
nienė paaiškino, kad Gyvataras jau 
apkeliavęs visus kontenentus išsky
rus Australiją. Ir jų buvo svajonė 
kaip nors pa^kti į Australiją. 
Akstinas buvo paprastas: studijų 
draugė dar iš Vilniaus p. A. Karazi
jienė, rašydama p. G. Breichmanie- 
nei, nekaltai užklausiusi, ar Gyvata- 
ras nesusigundytų atvykti į Austra
liją kaip tik Lietuvių Dienoms. Čia ir 
buvo tasai laukiamas kabliukas. 
’’Pakvieskit mus oficialiai, o tada 
žiūrėsim”, atsakė p. G. Breichma- 
nienė. O tas ’’oficialus” pakvietimas 
reikalingas ne dėl to, kad Gyvataras 
labai aukštai statytųsi, bet kaip pa
garsėjęs meninis vienetas yra Ka-

GYVATARAS AKYSE IR ŠIRDYSE

Gyvatw* vadovė ir mokytoja
nados valdžios globoje ir dažnu at
veju net materialiai palaikomas. To
dėl ir tasai oficialumas reikalingas 
tikintis gauti kelionei finansinės 
paspirties. Netrukus iš Kanados vy
riausybės pažadas paremti buvo 
gautas, tik turį pradžiai šį tą susida
ryti ir patys. Suorganizuotas Ha
miltone maratoninis šokimas, trukęs 
15 valandų, kas jiems davė apie 4000 
dolerių. Pradžia nebloga, bet grupei 
permesti iš Kanados į Australiją toli 

gražu nepakako. Vis tik pasiryžimas 
viską nugali. Iš Gyvataro turimų pi
nigų, pridėjus dar didele dalimi as
meniškai, kelionė užtikrinta, ir Mel- 
bournas gauna žinią, kad Gyvataras 
atvyksta! Žadėtoji valdžios parama 
ateis vėliau.O tam garantija, kad 
Gyvataras neapsiribojo tik lietu
viais, bet dalyvavo viešuose austra
lų parengimuose, net buvo pakviesti 
pas Australijos fed. parlamento 
pir-ką B. Snedden - tai nėra jau taip 
kasdieniška ir ne kiekviena prava
žiuojanti grupė tokio dėmesio susi
laukia!

Kaip patiko Australijoje palygi
nus su visais kitais jau lankytais 
kraštais? Vadovė p. Genovaitė pri
sipažįsta, kad jai sunku palyginti 
Australijos lietuvių nuoširdumą su 
kitais, bet jo gal buvo daugiau, nei 
kur kitur. ’’Kai tik nusileidome Mel
bourne aerodrome ir pamatėme mus 
pasitinkančius su sveikinimo plaka
tais , iš karto įtampa atsileido, ir bu
vau tikra, kad mūsų išvyka pilnai 
pasiteisins, kas vėliau pilnai pasi
tvirtino”, - kalbėjo su šypsniu p. G. 
Breichmanienė.

Nors jau Gyvataras eina dvide
šimt septintuosius metus, bet kaip 
visi matėme, šokėjai daugumoje 
patys neperžengę dvidešimt pertve
riu. 0 jis, Gyvataras, išlikęs jaunas 
kaip tik paprasčiausiu būdu: jie dir
ba trim etapais: pradedama nuo pa-

įvykiai
Seniai numatytas ir organizuotas 

žydų kultūrinis simpoziumas buvo 
KGB sutrukdytas: trylika simpoziu
mo rengėjų ir eilė dalyvių, buvo su- 

čių jauniausių, dar mokyklinio am
žiaus vaikų, paskui pereinama į vi
dutinę grupę ir pagaliau trečioji, jau 
kaip matėme tobulai ištreniruota ir 
paruošta reprezentacinė grupė.Tąip 
dirbant šokėjai keičiasi, nuolat pa
pildomi iš jaunesnių. O jaunimas ne 
tik kad nori šokti, bet dar prisideda 
akstinas, kad per šokį yra galimybė 
pasirodyti plačiau, pamatyti pasau
lio. Turbūt joks lietuvių meninis 
vienetas nėra tiek daug apkeliavęs, 
kaip kad Gyvataras.

Vėl gi Gyvataras nėra vien tik 
paprasta, kad ir gerai paruošta pra
moginė grupė ir į Australiją ar į ki
tus kraštus vyksta ne vien tik pasi
rodymams, bet gal net pirmoje eilė
je turi ir kitą misiją.- skatinti, kelti 
tautinę dvasią, ypač jaunimo tarpe, 
įžiebti meilę tautiniam menui, ypač 
šokiui. O to galima pasiekti tik pa
tiems būnant aukštumoje, pasiekus 
atitinkamo tobulumo, perfekcijos. 
Šitą Gyvataras kaip tik ir turi. Dar 
daugiau: Gyvataras stengiasi kaip 
galint tiksliau išlaikyti tautinį au
tentiškumą tiek šokyje, tiek apran
goje, ir dėl to nesimėto ir nesigaudo 
kad ir patrauklių, bet lietuvių tauti
nio šokio charakteriui abejotinų 
efektų.

Esame laimingi pamatę ir susipa
žinę su Gyvataru. Su dėkingumu 
gėrėjomės Gyvataro pasirodymais 
ir jaučiame, kad jis taip pat atliko ir 
savo tautinę misiją. Ačiū Gy vatarui, 
ačiū jo vadovei p.--G. Ylr^&hmaniė- 
nei, ačiū ir jos talkininkei p. I. Jo- 
kūbynienei.

V. Kazokas

pasaulyje
imta. Neįsileisti ir numatytieji dele
gatai iš užsienio. Vienas žydų profe
sorius iš USA buvo pasiekęs Mask
vą, bet iš aerodromo neišleistas, o 
nuskraidintas į Londoną.

Gyvataras šoka Rezginėlę. Nepaprastai įspūdingas vestuvinis šokis, 
Australijoje matytas pirmą kartą.

**♦
Skelbiama, kad sovietų povande

niniai laivai ginkluoti tokiomis rake
tomis, kurios vairuojamos satelitų 
pagalba ir gali labai tiksliai pasiekti 
taikinį už 400 mylių. Sovietai turi 68 
laivus, ginkluotus atominiais sviedi
niais, 80 atomine energija varomų 
povandeninių laivų ir 200 seno tipo 
pov. laivų.

Sausio 18 d. Sydnejuje įvyko 
skaudi nelaimė: Granville priemies
tyje nuo bėgių nuriedėjęs keleivinis 
traukinys už kliudė tilto pastotus. 
Griūdamas tiltas sutraiškino kelis 
vagonus. Šimtai sužeistų, žuvusių 
priskaitoma iki šimto, o gal ir dau
giau. Paskelbtuose nukentėjusių są
rašuose lietuvių nepastebėta.

MIRĖ JONAS BULIONIS

Gruodžio 21 d. Kanadoje Toronto 
mieste vėžiu mirė žinomas spaudos 
darboutojas Joną Bulionis. Jis žino
mas ir daugeliui Australijos lietu
vių, kai jis 1964 m. drauge su Ame
rikos lietuviais krepšininkais kaip 
spaudos atstovas lankėsi Australi
joje. Spaudoje rašė daugiausia 
sporto klausimais, bendradarbiavo 
taip pat ir Mūsų Pastogėje.
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Vietoje 
atsisveikinimo

Mūsų bebaigiantį kiek apkerpėti 
gyvenimą gerokai išjudino metų pa
baigoje įvykusios Lietuvių Dienos ir 
ypač svečiai iš Šiaurės Amerikos. 
Sausio 9 d. Sydnejaus aerodrome 
atsisveikinome su amerikiečių lietu
vių ekskursine grupe, jų tarpe ir su 
neužmirštamais solistais Nerija 
Linkevičiūte ir Bernardu Prapuole
niu. O štai vėl po savaitės sydnejiš- 
kiai išlydėjo kanadiečių lietuvių 
(Hamiltono) šokėjų grupę Gyvatarą.

Gera su svečiais pabendrauti, 
ypač su tokiais, kurie atvyksta ne 
vien pasivaišinti, bet drauge atsive- 
žiair glėbius dovanų, kuriomis visus 
apdalina, praturtina, patys už tai 
nieko nereikalaudami. Čia turima 
galvoje aktyvieji svečiai solistai ir 
Gyvataras. Jų įnašas ir jų paliktos 
dovanos paliks mūsų širdyse neįkai
nuojamos ir neužmirštamos. Užteko 
tik pasižiūrėti į klausytojų ar žiūro
vų veidus po kiekvieno dainos ar šo
kių koncerto: visų akyse švytėjo su
sižavėjimas, nuostaba ir pasididžia
vimas, pasididžiavimas, kad lietu
viai tai gali, ir tai, ką jie dainuoja ar Į 
šoka, yra mūsų tautos didžiulis lo- ! 
bis, per ilgus amžius kauptas ir kar
tas nuo karto atidengiamas patiems 
pasigėrėti ir prieš kitus pasidi
džiuoti.

Visi žinome, kokios mūsų dainos 
yra turtingos savo prasme ir melo
dija, bet mūsų svečiai taip pat ati
dengė, kad jos yra ir nepaprastai 
lanksčios, netgi vertos operinės sce
nos. Arba mūsų šokiai: gražūs jie 
savo paprastumu, savo harmonija, 
savo išraiškingumu, tačiau jų koky
bę ir meninį lygį pilnai atskleidžia 
tik gerai lietuvių tautinių šokių cha
rakterį pažįstą vadovai ir puikiai 
paruošti jų išpildytojai. Tokiais ir 
buvo Hamiltono Gyvataras.

Išlydėję mielus svečius palikome 
ne vien tik gausiai apdovanoti ir ku
pini dėkingumo jiems, bet lygiai jie 
įžiebė mūsų širdyse ryžto ir patiems 
sukrusti, kad su laiku ir patys galė
tume ne vien tik su nuolankia širdi
mi priimti, bet ir savo duoti. Negali
me skųstis, kad mūsų čia nėra gausu 
Pasirodo, kad ne gausoje esmė. Štai 
Hamiltone yra lietuvių ne daugiau, 
kaip Sydnejuje, o vis dėl to jie išau
gino ir jau ketvirtį šemtmečio išlai
ko tokią reprezentacinę grupę, kaip 
Gyvataras. tai yra stebėtinas pa
vyzdys, ypač mums, kurie dažnai 
nusiskundžiame, kad neturime pa
kankamai jėgų. Jėgų užtektų, tik 
dažnai pristingame užsimojimų ir 
meilės bet kokiam darbui.

Savo atsilankymu užjūrio svečiai 
atnešė tos olimpinės ugnies, ir dabar 
mūsų rūpestis, kad toji ugnis čia ne- 
užgęstų, o skaisčiai suliepsnotų. En
tuziazmas įžiebtas. Štai melburnie- 
čių Klumpakojis, kuris atrodė, jau 
buvo bepadedąs savo klumpes neri

A.A.
JOHANAI LIABIENEI 

mirus, liūdesy pasilikusiems dukrai Genovaitei ir žentui Eugenijui 
Vyšniauskams reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

V. ir T. Kaspučiai
J. ir E. Petrukėnai

■ ■ i ■■
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botam poilsiui, po Gyvataro vizito 
staiga sukruto, ir pasiryžęs ne tik 
sudundėti griaustiniu, bet net re- 
vanšuotis tam pačiam Gyvatarui! 
Sportininkai ryžtasi pasitempti ir 
dalyvauti pasaulinėje lietuvių 
sporto olimpijadoje jau ateinančiais 
metais, tai be abejo mūsų svečių iš 
užjūrio vizitų rezultatai. Gal dar la
biau mūsų jaunimą išjudins ir metų 
pabaigoje pasaulio lietuvių skautų 
sąskrydis Melbourne.

Taigi, negalime sakyti, kad tai 
buvo atsisveikinimas, greičiau neiš
skiriamas suartėjimas ne vien lietu
viškų širdžių, bet ir tampriaus 
bendradarbiavimo, kuris veikia iš
šaukiančiai, skatinančiai, skelia kū
rybinę kibirkštį bei entuziazmą 
abiejose pusėse. Todėl ir atsisvei
kindami vietoj sudiev mūsų mie
liems svečiams sakome: ačiū jums 
už gausias dovanas, ačiū už atneštą 
ryžto ir entuziazmo ugnį, o iš savo 
pusės bendradarbiausime ir dirbsi
me, kad visi galėtume pasidžiaugti 
bendro darbo vaisiais.

(v.k.)

RAUDONLIGĖ PASAULYJE
JAV prezidentas Fordas, pora sa

vaičių prieš perduodamas preziden
to pareigas naujai išrinktam Car- 
teriui pasakė, kad penkerių metų 
laike Sovietų Sąjunga, uoliai bedi
dindama savo karo pajėgumą, galės 
pasidaryti tikrąja grėsme JAV ir 
viso pasaulio saugumui. Jis neslėpė 
baimės, kad per paskutinius 10 metų 
sovietai palaipsniui stiprino ir mo
dernizavo savo karo galybę, o JAV 
mažiau skyrė tam dėmesio ir, žino
ma, lėšų, ir. leido mažėti ir nykti 
JAV pajėgumo pranašumui. Jo pa- 
sisakyjnas įvyko ryšium su prezid. 
Carterio planu nubraukti iš JAV 
biudžeto iš skirtų gynybai sumų 
tarp 4.600 ir 6.440 mil. dol. Kada šis 
Carterio planas išėjo viešumon, pa
sigirdo daug kritikos, ir Carteris 
ėmė aiškintis, kad iš tikrųjų JAV 
saugumo reikalai nenukentės, o bus 
tik nubrauktos ’’bereikalingo eikvo
jimo” išlaidos. Deja, militariniams 
reikalams skirtų pinigų, palyginus 
su Sovietų pastangomis turėti jėgos 
persvarą prieš Vakarus, niekados 
nebus per daug ar užtektinai. Fordo 
administracijos irgi pasitraukiąs 
aukštas gynybos pareigūnas Rums- 
feldas televizijoje kalbėjo, kad So
vietų galybė auga JAV sąskaiton ir 
gresia pasaulio stabiliškumui, pas

tovumui. Tą persvaros augimą rei
kia sulaikyti. Tokios nuomonės, ži
noma, nėra išgalvojimas ar pasaka. 
Joms pritaria ir Centr. Ihtellig. 
Agentūros (ČIA) direktorius 
Bush’as. Paskutiniu metu į dimisiją 
išeinąs aukštas JAV kariškis atvirai 
pasisakė, kad sovietai, įsiveržę į Va
karų Europą, galėtų ją užgrobti per 
porą dienų. Jis turi galvoje, kad ru
sai panaudotų prieš JAV atominius 
ginklus ir bijosi, kad dėl rusų pasi
ruošimo ir amerikiečių nepasiruoši
mo vieton vieno ruso žūtų apie 40 
amerikiečių. Sovietai yra pasiruošę 
(slėptuvių pagalba) apsaugoti nuo 
atominių puolimų apie 60 milijonų 
darbininkų ir jų dėka sovietai išliktų 
po karo ir būtų išgelbėti nuo sunai
kinimo.

ILGESNIS PASISVEČIAVIMAS VILNIUJE 
DEVYNIOS ARBA DEŠIMT NAKTŲ!

Išvykimo data gegužės 23 d. su sustojimais: Sydney - Singapur -
Vilnius - Riga - Maskva - Kuala Lumpur - Sydney. 9 naktys VILNIUJE!

Rugpiūčio 13 d.: Sydney - Singapur - Vilnius -Kievas - Maskva - 
Singapur - Sydney. 10 naktų VILNIUJE!

Kainos įskaitant viešbučius, vizas, lėktuvo bilietus, pervežimus aerod
romuose, ekskursijas miestų apžiūrėjime ir kt.

Turėkite omenyje, kad keleivių skaičius ribotas. Nelaukdami rašykite 
arba skambinkite:

Palanga Travel

I 364 Sussex Street, Sydney, 2000 telL: 26 2665
į 263526
I Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf.: 26 5066

262008 
613426

Atskleisdamas Mūsij Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Fordo įspėjimai, aišku, nepatiko 
sovietams. Ne jie, o juk Fordas esąs 
tikru karo kurstytoju. Sovietų žinių 
agentūra ’’TASS” pakaltino Fordą, 
kad jis net paskutinėmis preziden
tavimo dienomis bando padidinti 
tarptautinio ginklavimosi lenktynes 
ir būtent Amerikos socialinės prog
ramos sąskaiton. Juokas kyla dėl ’ 
tokios propagandos - mat, ’’gerada
riai” sovietai susirūpino, kad bus 
mažiau skiriama lėšų amerikiečių 
socialiniam aprūpinimui! Už tat jie 
rūpinasi, kad savieji pavaldiniai ne
pabėgtų iš gero ’’aprūpinimo”. Ber
lyno ir pasieny su Vakarais cemen
tinių mūrų ir spygliuotų vielų už
tvara, tos žmogaus naikinimo 
džiunglės, yra ne tam už milionus 
pavergtų žmonių pinigais įrengta, 
kad į komunistų pusę neįbėgtų žmo
gus, bet tam, kad nepabėgtų į Vaka
rus iš raudonojo ’’rojaus” pavaldi
niai. Kol tas prieš laisvės trokštantį 
žmogų nukreiptas barjeras - ta XX 
amžiaus gėda bus, ar galima kalbėti 
apie tikros prasmės ’’detentę” - tar
pusavio santykių su Maskva atlydį? 
Naujas JAV prezid. Carteris turi tai 
gerai įsisąmoninti. Gerai, kad 
nebėra Kissingerio, vyriausio 
Vakarų išpardavinėtojo rusams, ir 
jo era baigta. Reikia manyti, nauji 
Carterio bendradarbiai Brzezinskis 
ir Vance nebeis Kissingerio pėdo
mis, ir Vakarai gali tikėtis, iš jų ko 
kito, laisvam pasauliui naudinges
nio.

Kaip sovietai rūpinasi pavergtais 
kraštais, rašo Londo Express Ser
vice komentatorius Buzek. Anot jo 
lediniai vėjai iš Sibiro naftos laukų 
atšaldė Naujųjų Metų džiagsmingo 
sutikimo iškilmių nuotaikas Rytų 
Europoje. Rusija pranešė savo ’’są
jungininkams”, kad kelia naftos kai
ną nuo sausio 1 d 10% ir sumažins 
naftos tiekimus, nes turi padidinti 
eksportą Vakarams mokėti skolas, 
kurių susidarė apie 4.000 mil. dol. 
Arabai pakėlė kainą 15%, taigi stip
rūs smūgis satelitinių kraštų pakri- 
kusiams ūkiams. Komun. kraštų gy
ventojai turės pirmoje eilėje pakelti 
tą naštą. Mažiau elektros žmonėms 
ir pramonei, daugiau bus išgabenta 
maisto į Vakarus, taigi, daugiau nu
kentės savo žmonės. Bus dar dau
giau nepasitenkinimo Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Rumunijoje ir 
Vengrijoje. Lenkijoje nepasitenki
nimas ypatingai ryškus, ir net eina 
prie pavojingos įtampos. Mėsa, cuk
rus ir anglis griežtai sunormuota. Ir 
kitokio maisto stoka, ir piktų pirkė

jų eilės prie krautuvių ilgėja. Kainų 
pakėlimas 100% sukėlė maištus. 
Policijos brutališkumas ir kankini
mai (tortures, kaip Buzek rašo) su
kėlė Lenkijoje visuotinį pasipiktini
mą. Intelektualai ir darbininkai or
ganizavo komitetą darbininkijai ap
ginti. R. Katalikų bažnyčia, drąsaus 
kardinolo Stefano Wyszinskio, - kaip 
Buzek praneša, vadovaujama, v.sšai 
remia juos prieš komunistinį režimą.

Čekoslovakijoje elektros ir naftos 
trūkumai privertė valdžią nutraukti 
elektros srovę pramonėje po vieną 
valandą iš ryto ir popietį. Darbo pa
mainos, gatvių ir krautuvių apšvie
timas sumažinti. Su apsunkinimu 
fabrikų veikimo ir šeimų gyvenimo, 
su uždarbių sumažinimu plinta 
bruzdėjimai ir čia. Čekoslovakijos 
gaminių į Vakarus eksportas krito 
10 %, nuostolis kraštui, o jo vadams 
galvosūkis. Čekų premjeras Strou- 
gal paskelbė, kad ekonomijos vys
tymas beveik sustojo ir siūlė ne
laukti gyvenimo standarto pakilimo. 
Lenkijoje, Rumunijoje, Vengrijoje 
ir Rytų Vokietijoje nuostolingai 
jaučiami Vakarų infliacijos padari
niai, nes tie kraštai gerokai priklau
so nuo prekybos su Vakarais. Rytų 
Vokietija mažiau gali dabar iš
eksportuoti prekių, žaliavų į Vakarų 
Vokietiją. Rumunijos vadas Ceau
sescu savo geležine ranka ir saugu
mo policijos pagalba laiko kraštą 
nuo neramumų. Lenkija uždraudė 
Rytų Vokietijos ir Čekoslovakijos 
turistams išsivežti mėsą, jos gami
nius ir cukrų. Už tai R. Vokietija už
draudė išvežti didesnį kiekį teksti
lės, kamerų, optikos ir elektr. gami
nių. Algos tačiau Rytų Europoje ne
didinamos ir ji stovi veidu prieš šal
tą žiemą su mažais anglies ar maisto 
aprūpinimais ir aukštomis kainomis. 
Tokia yr žurnalisto Buzeko apyskai
ta apie ’’aną pusę”.

Dabar Vakarus pasiekė tokia ži
nia: ’’Varšuva. Vienas teismų cent
rinėje Lenkijoje sulaikė kalėjimo 
bausmes penkiems darbininkams, 
kurie buvo nubausti po maištavimų 
biržely, kurie įvyko po kainų pakėli
mų pagrindinėms maisto rūšims.” 
Tai nėra Lenkijos raudonų vadų ge
raširdystė ar labdarybė - faktiškas 
bausmės dovanojimas. Tai padaryta 
iš baimės, kad neprieitų prie visuo
tinio sukilimo. Juk tada buvo tikras 
sabotažas - kenkimas ir buvo plačiu 
mastu išardyti ir geležinkelio bėgiai, 
dėl ko sovietų bosas L. Brežnevas 
nebegalėjo, gal ir nedrįso vykti 
traukiniu į Rytų Europos komunistų 
vadų konferenciją, o nuskrido lėk
tuvu. Maištininkai degino komunis
tų būstus, auto mašinas, sunkveži
mius, vykdė ’’pogromus” krautuvė
se ir t.t. Ir tas jau vyksta Lenkijoje, 
bet dar negali dėl geležinės pries
paudos įvykti pačioje Sov. Rusijoje. 
Bet ir ten vyksta ’’šis tas” šiąja 
kryptimi. Maskvos požeminiame 
geležinkely jau atsirado bomba, ku
rių netrūksta laisvės trokštančioje 
kalniečių Gruzijoje, /_ _ \
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AUSTRALUOS LIETUVIU DIENOS

AR BUVOT JAUNIMO KONCERTE?
Tokia lengva širdžia pažadėjau 

Mūsų Pastogės redaktoriui ’’apra
šyti” jaunimo koncertą, o dabar ma
tau, kad turiu sulaužyti žodį. Ti
kiuosi, kad kas nors ims ir nuosekliai 
aprašys kas dalyvavo, ką darė, ir 
kaip visiems patiko. (Ir tikiuosi, kad 
nepasikartos pereitų Lietuvių Dienų 
klaida, kur korespondentas - matyt, 
rašydamas iš spausdintos progra
mos - aprašė ’’gražiai išpildytą” 
programos dalį, kurios niekas nebu
vo išpildęs).

Vieton aprašymo imsiu ir pasida
linsiu savo grynai asmeniškais įs
pūdžiais ir mintimis su tais, kurie 
tame koncerte buvo. 0 kurie nebu
vo, atsiminkite, kad visai nežadu 
būti objektyvi.

Labai man patiko mažųjų choras. 
Vaikai dainavo drausmingai, akutes 
įbedę į dirigentą. Pirmos dvi daine
lės buvo mažųjų lygio, jiems buvo 
viskas suprantama ir linskma dai
nuoti. Dėl trečios iš karto suabejo
jau: Ar jie supranta, ką dainuoja? 
Ką jiems reiškia žodžiai ’’Tėvynė”, 
’’Tėvynės meilė”? Bet jie taip aiškiai 
tarė žodžius, nesuveldami ir nepra- 
leisdami, kad vėl pagalvojau: Tegu 
ir ne visai supranta; tegu tik tie žo
džiai pasidaro jų kasdieninio gyve
nimo dalis, o vėliau jie įgis ir gilią 
prasmę. Juk sakome mažam vaikui: 
”Va, saulutė išlindo iš debesio”, nors 
dar daug metų praeis, kol jis suži
nos, kas yra saulė, ir kas yra debe
sys.

Kartais būna, kad sėdi mėgėjų 
koncerte ir gaila darosi tų scenoje, ir 
kartais norėtum prasmegti su visa 
kėde pro grindis iš to ’’ambaraso”. 
Bet kai klausiausi mažųjų - tiek cho
ro, tiek Adelaidės Baltučių - sėdėjau 
galvą iškėlus ir pavydėjau tiems, 
kurių vaikai ir anūkai ten buvo. At
rodė, kad jei atsigręščiau į publiką, 
tai tuos tėvus ir senelius iš karto 
pamatyčiau bet pusmetriu virš visų 
žiūrovų išaugusius.

Kiti dainininkai (ir ne dainininkai) 
buvo jau vyresnio amžiaus. Iš jų, ži
noma, daugiau tikėjausi - daugiau ir 
susilaukiau.

"Dainavos” grupė mums melbur- 
niškiams pažįstama, tai buvo įdomu 
stebėti jų pažangą. Tokia jau mūsų - 
vyresniųjų (o gal tik mokytojų?) 
yda: kad stebime ne tik ką jaunimas 
daro, bet ir ar geriau padarė negu 
anksčiau. ’’Dainavos” mergaitės 
visuomet mėgau, bet man vis už
kliūdavo jų kiek per ritmiškas dai
navimas ir judesių kapotumas. Ši
tame koncerte dainų ritmas atrodė 
lankstesnis, ir judesiai gerai apgal
voti ir jaunatviškai grakštūs. Tiktai 
tie žali rūbai mergaites gerokai sen
dino.

Kita vokalistų grupė buvo visai 
nauja, nors jos nariai irgi Melbourne 
žinomi: abi Juškaitės dainuodavo su 
’’Dainava”, o Bruožiukai irgi seni 
mūsų scenos veteranai. Ir tas naujas 
susigrupavimas labai gražiai skam
bėjo.

Negaliu nepaminėti vieno mažo 
"incidento” Arūnui ir Virginijai 
Bruožiams dainuojant duetą. 
Arūnas dainoms akompon^vo gita
ra, o mikrofonas buvo taip žemai 
nulenktas, kad gitara pripildė visą 
salę, o dainininkų balsai vos girdimi. 
Keletas posmų taip nuaidėjo, jau aš 
buvau bepradedanti ’’smegti į grin
dis”, bet iš publikos atbėgo p. Juška, 
greit pakėlė mikrofoną, ir staiga 
pasigirdo Virginijos ir Arūno skaid
rūs balsai. Viskas truko tik kelias 
sekundes, dainininkai tik pažiūrėjo 
nustebę, bet nesustojo, nė balsai 
nesudrebėjo.

Paskui girdėjau kaikas piktinosi - 
kaip galima iš publikos ateiti ir taip 
padaryti! Aš manau, kad gerai buvo 
padaryta. Jaunimo koncertai visuo

met yra jaukūs, šeimyninio pobū
džio renginiai. Mums gražu, kad iš 
tolimų Australijos kampų suvažia
vęs jaunimas viens kitam pasirodo ir 
mums savo jėgas parodo. Tačiau 
niekas nesitiki pamatyti profesiona
lų; maži nesklandumai tolerantiškai 
priimami, o jeigu juos galima čia pat 
vietoje pašalinti - kodėl ne? Geriau, 
negu paskui rašyti, kad nieko negir
dėjom.

Pertho grupės pasirodymas man 
sukėlė savotiškus jausmus. Pajutau 
pagarbą jiems ir jų vadovei, kad bū
dami taip toli ir tokie atskirti nuo 
didesnės masės lietuvių, jie paruošė 

' tokį gan didelį programos segmentą. 
Bet kartu man kilo abejonė, ar tokia 
’’solidi” programa suteikia daug 
džiaugsmo patiems atlikėjams. Nes 
jeigu atlikėjai nesidžiaugia, juos bus 
vis sunkiau ir sunkiau ateity prikal
binti dalyvauti. Stankevičius, ket- 
verių Lietuvių Dienų dalyvis - šokė
jas ir vaidintojas - gerai skaito, ir aš 
Čičinsko su malonumu klausiau, bet 
visa grupė jaunimo scenoje per 
skaitymą truputį nuobodžiavo (ir 
įtariu, kad jaunimas publikoje į galą 
irgi ėmė nerimauti).

Saulius Kubilius irgi deklamavo - 
gerai deklamavo, ir gana daug - bet 
jam sąlygos buvo palankesnės, nes 
jis deklamavo tik publikai ir užpa
kaly savęs neturėjo grupės, kuri 
laukė jo deklamavimo pabaigos, kad 
galėtų toliau vykdyti savo progra
mą. Publika tokius dalykus jaučia.

Nors jaunimo koncerto visumoj 
lietuviško žodžio man buvo per ma
ža, gal būt, taikantis prie jaunųjų 
žiūrovų, jo reiktų duoti truputį ma
žesnėmis dozomis, gal patarti, kad 
ilgus skaitinius pasidalintų du - trys 
žmonės. Jaunimas yra dinamiškas; 
eidami,į jaunimo vakarą net mes - 
vyresnieji tikimės tos dinamikos. Gi 
toks vientisas skaitymas būtų buvęs 
idealus literatūros vakare. Bet lite
ratūros vakare jaunieji skaitytojai 
visai nedalyvavo. Gal ir apie tai rei
kėtų pagalvoti ruošiant ateities Lie
tuvių Dienas? Juk gerų jaunų skai
tytojų turime - Perthe, Melbourne, 
Adelaidėje, Sydnejuj, dar kur nors?

Gal būt mes vyresnieji kartais per 
daug entuziazmo parodome norė
dami jaunimui padėti, ir tokiu būdu 
užgožiam jų iniciatyvą. Gal tik reik
tų jiems retkarčiais priminti, kad 
laikas ką nors sugalvoti, ir tada 
laukti, kad jie paprašytų mūsų pa- 
gelbos. Ir tada tik padėti jiems iš
vystyti jų pačių idėjas.

Jaunimas idėjų turi. Pavyzdys - 
Violetos Maksvytytės ir Rimo Mila- 
šo- pantomima ’’Laiptai į mirtį”. 
Gal labiau patyręs žmogus būtų pa
sakęs, kad dalykas vietomis keliom 
sekundėm per daug ištęstas, o gal ir 
būtų pagadinęs.

Antras pavyzdys - Tomo Baltučio

Pertho ’’Šatrija” jaunimo vakaro pasirodyme. Skaito E. Stankevičius.
Nuotrauka. Gružausko

Jaunimo vakaro pasirodyme Rimas Milašas ir Violeta Maksvytytė (iš 
Sydney) pantomimoje ’’Laiptai į mirtį”.

Nuotrauka Z. Gružausko

paruošta ir diriguota ”Batukaga”. 
Ką tas pavadinimas reiškia, nesu
prantu (o ar būtinai reikia viską su
prasti!), bet tas ritmas visus pagavo. 
0 svarbiausia, kad scenoje kiekvie
nas dalyvis su didžiausiu malonumu 
grojo! Taip pat smagiai scenoje gro
jo ir dainavo instrumentinė vokali
nė melburniškių grupė, visus savo 
jaunatvišku džiaugsmu užkrėsdami.

Melburno vyresnės grupės jauni
mo pasirodymą scenai paruošė p. 
Vaičaitienė, bet pati idėja kilo iš 
jaunimo. Jie žinojo, ką jie nori paro
dyti ir ką jie nori pasakyti. Jie norė
jo pasaulio sutvėrimą parodyti besi
driekiančiame rūke, jie sužinojo ir 
surado fosforines švieseles. Mes to
kių "gimikų” nežinom, o jaunimas 
žino ir nori panaudoti. Jiems nė mo
tai, kad ’’Lietuvoj taip nebuvo”. Bet 
jie taip pat žinojo, kad sudaryti šo
kio choreografiją reikia patyrimo, ir 
jie žinojo ką pakviesti.

Aišku, yra ir kita kategorija pasi
rodymų - tai parodymas ką jaunuolis 
- jaunuolė yra išmokę savo pasirink
toje meno šakoje. Tai pianistai, šo
kėjai, smuikininkai, akordeonistai, 
gitaristai ir kiti, kuriems koncertui 
pasiruošti padeda jų mokytojai. 

Gaila, kad tokių jaunuolių vis kas
met mažėja. Šįmet savo mokslo re
zultatus parodė Asta Vaičaitytė su 
Vidu Sadausku pašokusi 
nepaprastai nuotaikingą "Jaunystės 
pynę” ir du pianistai - Andrius Vai
tiekūnas ir Kęstutis Žilinskas. 0 kur 
kiti? Ar jie meta tas studijas, ar tik 
nebenori dalyvauti Lietuvių Dieno
se; ar jų niekas nepakviečia? Bet 
koncertų organizatoriai juk būna 
skelbiami spaudoj. Kiekviename 
mieste yra kas nors, kas žino kokį 
gabų, bet kuklų, jaunuolį. Kodėl ne
parašo organizatoriui: "Pakviesk 
tokį - anokį, pakalbink”.

Šįmet, neskaitant mažųjų choro, 
masiškai pasirodė tik Melbournas ir 
Perth as. Sydnejui atstovavo du jau
nuoliai, Adelaidei - trys. Canberros 
jaunimas visai nedalyvavo, jau ne
kalbant apie mažesnes vietoves, iš 
kurių anksčiau susilaukdavom 
po vieną kitą dalyvį.

Kodėl mes leidžiam jiems nuby
rėti?

A. Karazijienė

REIKALAUJA DAUGIAU LAISVĖS
Amerikos Balso (Voice of America) tar

nautojai reikalauja savo transliacijoms 
daugiau laisvės. Iki šiol stotis yra finan
suojama ir kontroliuojama J1AV vyriausy
bės. Paskirų tautybių skyriai neturi teisės 
savo nuožiūra skelbti žinių ar gautąsias 
žinias patikrinti. Tų skyrių vedėjai pasi
rašė specialų dokumentą, reikalaujantį 
panašių teisių, kaip BBC World Service.

SPAUDIMAS DIDĖJA
Spaudos pranešimai iš Maskvos skelbia, 

kad disidentų persekiojimas didėja. Jei 
vienas politinis kalinys propagandos su
metimais paleidžiamas iš psichiatrinės li
goninės, tai jo vietoje uždaromi keletas 
naujų. Paskutiniuoju laiku uždaryti į be
protnamį buv. kalinys Terėlija, M. Kubo- 
baka, G. Fedotovas, Argentovas. Kiti akty
vesni disidentai yra gavę įspėjimus.

t

♦♦♦

Sovietinė spauda skelbia, kad Balta
rusija, Estija ir Armėnija išpildė grūdų 
valstybei pardavimo normas. Apie Lietu
vą nieko nesakoma.
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Gyvataras Melbourne — gyvataras keliauj AUSTRALIJĄ — --........ —.. Gyvataras
Melbourne Lietuvių Dienų daly

viai, jau turėję progos trumpai susi
pažinti su Hamiltono lietuvių Tauti
nių Šokių grupe Gyvataru per šven
tės atidarymą, nekantriai laukė jų 
pilno koncerto.

Žiūrovų prisirinko pilnutėlė graži 
ir erdvi Dallas Brooks salė. Čia susi
rinko lietuviai ne tik iš visos plačios 
Australijos, bet ir iš Tasmanijos, 
Kanados. J.A.V., Argentinos ir Lie
tuvos. Visi buvo šventiškai nusitei
kę ir pakilioje nuotaikoje. Koncertui 
teikė svarumo ir reikšmės dar ir da
lyvavimas Australijos vyriausybės 
atstovų - Viktorijos premjero Mr. 
Hammer, Imigracijos ministerio W. 
Joną, senatorių ir aukštų dvasiškių, 
jų tarpe ir mons. dr. P. Jatulis iš 
Romos.

Gyvataras pradėjo savo koncertą 
su žavia geltonplauke lietuvaite 
pranešėja, pasveikinusią Australijos 
lietuvius gražiais ir šiltais žodžiais:

"Nuo plačių ir snieguotų Kanados 
laukų, nuo aukštųjų Niagaros kran
tų, mes atvežėme jums, šiltos ir 
saulėtos Australijos lietuviai, savo 
nuoširdžiausius jausmus ir sveikini
mus. Mes atvežėm jums dovanų - 
lietuvišką liaudies šokį”.

Koncertą pradėjo Kepurine. Ža
vingi tautiniai rūbai, malonios šyp
senos ir grakštūs jaunuoliški jude
siai susiliejo viename sūkuryje, 
paklususiame akordeono muzikos 
garsams. Išpildymas eum Įaudė j. Nė 
vieno bereikalingo žingsnio, nė 
vieno bereikalingo judesio ar žvilgs
nio. Tokio išpildymo laipsnio galima 
pasiekti tik ilgu ir intensyviu darbu, 
susiklausymu ir disciplina. Tvirta 
vadovių ranka ir budrus žvilgsnis 
jautėsi kiekviename šokėjo judesy
je.

Antrasis šokis Kadrilis, elegan
tiškas promenadas, primenąs filiuo
se matytus senovės slavų diduome
nės aristokratiškų balių kadrylius, 
kurie buvo dar šokami ir ankstyvo 
dvidešimtojo amžiaus pradžioje 
lietuviškose vestuvėse.

Trečias linksmas ir gyvas šokis 
Gyvataras, kuris šokamas dar ir da
bar Lietuvoje, ir kurį kanadiškių šo
kėjų grupė pasirinko savo tradiciniu 
šokiu, o jo vardu pavadino savo 
grupę.

Toliau jie rovė linelius ir sūkuriais 
sukos judriuose polkos taktuose. 
Berneliai apgaudinėjo mergeles, o 
šios atsilygino jiems tuo pačiu. Mer
gaitės skraidė blezdingėlėmis, 
sudarinėdamos įspūdingus trikam
pius ir gracingais žingsniais bei 
komplikuotomis figūromis šoko 
Ūsauninką, Pagaliau Subatėlė, šeš
tadienio vakaro jaunimo šokis, ir 
galas pirmos koncerto dalies.

Žiūrovų susižavėjimas absoliutus. 
Pertraukos metu teatro fojė tik ir 
girdėjos Gyvataro linksniavimas.

Antrąją programos .dalį pradėjo 
Malūnu. Tai ceremonialus derliaus 
šokis, primenąs vėjinį malūną. Kuo 
stipriau vėjas pučia, tuo smarkiau 
malūno ratai sukas.

Pranešėjos dvi, jos keičiasi. Api
būdinant šokį anglų kalba, pranešė
jos balsas šaltas, oficialus su stipriu 
kanadišku akcentu. Perėjus į lietu
vių kalbą, balsas sušvelnėja, tampa 
tyras, nuoširdus, švelnus, lyriškas. 
Tiek daug širdies įdeda tos jaunos 
Lietuvos dukros!

Toliau audžiami abrūsėliai, vieni 
lyginami su kitais ir išdidžiai rodo
mi. Po temperamentingo čigonų šo
kio seka žaismingas Aukštaičių 
Kadrylius. Aštuonytyje vynioja siū
lus, verpia, audžia. Pagal žinomą ir 
populiarią dainelę "Pradės aušrelė 
aušti, pradės gaidžiai giedoti”, su
kurtas šokis Aušrelė. Ypatingai 
gražus Sadutės pastatymas. Mer
gaitės šoka gėlių šokį atsisveikinda
mos su savo ištekančia drauge. Tai
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rimtas, melancholiškas šokis ir labai 
lėtas tempas. Į galą ateina jauna
martė pasipuošusi savo vestuviniais 
rūbais. Jai uždedamas ant galvos 
rūtų vainikas ir aplinkui ją mergai
tės šoka gėlių šokį. Su Sadute susi
jęs ir Rezginėlė, vestuvinis šokis. 
Tai lyg ir Sadutės tęsinys tik čia da
lyvauja ir vyrai. Šis linksmas ir 
žaismingas šokis. Jaunimas nenori 
jaunosios ir jaunojo leisti išvažiuoti, 
visaip stengiasi jiems sutrukdyti. 

Kaspinais suriša jų rankas lyg sim
bolį jų ateities gyvenimo ir išleidžia. 
Po vestuvinio šokio visi pereina į 
Pasiutpolkę, tai labai greito tempo 
polka, šokama ne vien lietuvių, bet 
ir kitataučių. Ir paskutinis šokis 
Kalvelis šokamas pagal ritmingus 
kalvio plaktuko dūžius. Viso pašokta 
devyniolika gražių ir spalvingų 
šokių iš kurių susidarė lyg įvairia
spalvė gėlių puokštė. Ištisos dvi va
landos gražių ir ritmingų lietuviškų 
šokių! Dvi valandos gražiausių lie
tuviškų melodijų pagrotų akordeonu 
Kazimiero Deksnio.

Kaip Australijos Federalinio Par
lamento Speaker’is Mr. Bill 
Snedden, sužavėtas Lietuvių Dienų 
Šventės atidarymu, patosiškai su
šuko ”0, lietuviai, mums jūsų nieka
da negana”, taip ir man norėjos su
šukti koncertui pasibaigus ”0, Gy- 
vatare, mums jūsų šokių niekada 
negana”.

Iš pasikalbėjimų su grupės direk-
tore p. G. Dumčiūte - Breichmaniene 
ir vadove p. Irena Jokūbyniene pa
aiškėjo, kad kaip nekantriai Austra
lijos lietuviai laukė Gyvataro at
vykstant, taip lygiai su nekantrumu 
ir Gyvataras veržėsi į šį tolimą 
kraštą aplankyti savo brolių lietu
vių. Reikalinga buvo sutelkti nema
žai lėšų šią gausią šokėjų grupę, apie 
30 žmonių, atgabenti į Australiją, 
tam tikslui jie surengė lietuviško 
šokio Dancathon, kur be pertraukos 
šoko 15 valandų kanadiečiams.
Motto: ’’Šis šokis nuveš mus į Aus
traliją” suteikė šokėjoms jėgų ište
sėti šokyje 15 valandų. ”Nors ir 
kruvinomis kojomis, bet šokome 
šypsodami”, pasakojo viena jauna 
Gyvataro šokėja. Jų pasiryžimas, 
mūsų dideliam džiaugsmui, buvo 
įgyvendintas ir štai jie pas mus 
brangūs ir besišypsą...

Visa Gyvataro grupė per Austra
lijos Lietuvių Dienų Tautinių šokių 
vadovą p. Vytą Strauką, buvo pak
viesti pas p. Bill Sneddeną į jų gar
bei suruoštą iešminę. Gražioje ponų 
Snedden’ų sodyboje svečiai kana- 
diškiai praleido keturias valandas 
besivaišindami, besimaudydami

plaukimo baseine ar žaisdami tenisą. 
Ponas Snedden kepė avieną, o ponia 
pilstė vyną ir vaišino svečius. Išei
dami kanadiškiai padovanojo poniai 
Snedden tautinę lėlę, o ponui 
Snedden lietuviškus marškinius (T 
shirt) ir knygą.

Tai Lietuvos ambasadoriai, lietu
vybės skleidėjai. Jų šokis garsiau 
kalba už stipriausią propagandą. 
Tvirtai tikėkime, kad tokių jaunų 
lietuvių, tūkstančiais išsibarsčiusių 
po platųjį pasaulį siekiai ir darbai 
neliks tik balsas tyruose, bet bus iš
girstas dangaus ir geros valios žmo
nių. Ir vieną dieną, jei ne šie jau
nuoliai, tai jų vaikai ar vaikaičiai ga
lės nuvykti į laisvą savo kraštą ir 
nuvežti tai senutei, tiek vargo ir 
skausmo iškentusiai Lietuvai dova
nų. Dovanų nuo plačių ir snieguotų 
Kanados laukų, dovanų nuo lygio
sios pampos ir La Platos krantų, do
vanų nuo Atlanto bei Ramiojo van
denyno pakrančių, dovanų nuo sau
lėtos Australijos platumų ir dovanų 
nuo viso pasaulio lietuvių - lietuviš
ką šokį ir žodį.

Br. Mockūnienė

Gyvataras Lietuvių Dienose Mel
bourne Dallas Brooks salėje

Gyvataras Adelaidėje
Iš kitos pusės žemės rutulio, iš 

šaltos, miškingo Kanados, jaunuoliai 
- Hamiltono Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupė, pasiryžo aplankyti karštąją 
Australiją. O šiuo metų laiku Aus
tralija tikrai karšta.

Adelaidė, nuo Kalėdų prakaituo
janti virš 30 C. karštyje, su rūpesčiu 
laukė 8-tos sausio - Gyvataro kon
certo datos.

Dauguma tautiečių atostogauna 
arba vėsinasi nuo karščių pajūriuo
se. Klausimas kilo, ar susirinks pa
kankamai publikos?

Baimė, tačiau buvo be pagrindo. 
Dar dienai neįpusėjus, beveik visi 
bilietai išparduoti. Lietuvių Namų 
salė, perpildyta žiūrovų, plyšta per 
siūles.

Tokios masės žmonių Lietuvių 
Namai seniai nematė. Susidomėji
mas didelis pamatyti garsiąją Gy
vataro grupę, sėkmingai gastorlia- 
vusią Kanadoje, Pietų bei Šiaurės 
Amerikoj ir reprezentavusią Kana-

dą tarptautinėje Expo parodoj 
Montrealyje.

Grupės vadovė G. Dumčiūtė - 
Breichmaniene patyrusi lietuviškų 
tautinių šokių žinovė, dar Vokietijo
je, D.P. stovyklose vadovaudama 
tautinių šokių grupėm, išreikalau
davo iš šokėjų perfekcijos.

Į Gyvatarą priimami vaikai nuo 6 
metų amžiaus, todėl ir nenuostabu, 
kad grupės branduolys 15 - 18 metų 
jaunuoliai pasiekia profesijonališko 
šokių išpildymo.

Gyvataro vadovei talkininkauja I. 
Jokūbyniene rūpindamasi įvairiais 
administraciniais reikalais.

Tautiniai šokiai, kaip ir lietuviška 
daina, niekuomet nepasensta, o at
virkščiai keičiasi savo prasmingu
mu, kiekvieną kartą išryškindami ką 
nors naujo.

Karštą sausio 8 d. vakarą, Lietu
vių Namuose atsidarius scenai, jau
na. Kanados lietuvaitė, poetiškais 
žodžiais pasveikino žiūrovus ir tuoj

pat, lengvai it plaštakės, merginos 
pradėjo pirmąjį šokį - Kepurinę.

Mūsų žymios lietuviškų tautinių 
drabužių audėjos p. Tamošaitienės 
autentiški kostiumai, plonučiai ir 
lengvi, žavėjo spalvomis ir raštų 
grožiu.

Mergaitės jaunos, lieknos, malo
nios šypsenos jų lūpose.

Prisijungus vyrams, šokiai keitėsi 
savo charakteriu, reikšme ir tempu. 
Viso 9 šokiai pirmoj ir 11 antroje 
dalyje.

Jų išpildymas puikus - lankstūs 
šokėjų judesiai, kojų lengvumas, 
užtikrintas choreografijos išpildy
mas, tarp savęs bendradarbiavimas, 
ir nuotaikų perdavimas veido išraiš
kom, grupę pastato užtarnauton 
augštumon.

Malonios.pranešėjos: Jolanta Jo- 
kūbynaitė, Ramunė Verbickaitė, 
Viltė Zubrickaitė lietuvių ir anglų 
kalbomis nuotaikingai pristato šo
kius.

Pramirgėjo Kadryliai, praūžė 
Malūnas, nuvalsavo Aušrelė. Line
liai nurauti, suverpti, į Abrūsėlį su
austi ir mergautinėn skrynion sudė
ti.

Nuplevėsavo Blezdingėlė, prisi
viliojo merginos bernužėlius Su- 
batvakario sulaukus, energingai su
griaudė Pasiutpolkė.

Mergelei vainikėlį uždėjo, naujan 
gyveniman jaunimėlis palydėjo.

Visi šokiai gražūs ir sunku išsi
rinkti gražiausią, kaip vieną gėlę iš 
lankos.

Tačiau, melancholiškas mergaičių 
šokis Sadutė, vaizduojąs draugių 
atsisveikinimą su jaunąja, moteriš
kai žiūrovų giminei palietė stygas 
giliai širdyse glūdinčias.

Aštuonytis įdomus savo kompli
kuota prasme, meistriškai atliktas. 
Komiškas taškas Gyvataro pasiro
dyme - Senių Šokis, sukėlęs publi
koje daug juoko.

Akordeonistas yra tautinių šokių 
neatskiriamoji dalis. Jis ne tik išpil
do muziką, bet ir užakcentuoja nuo-

,aikų pasikeitimus. Kazimieras 
Heksnys puikiai valdydamas instru- 
nentą, įsiliejo į visos grupės pajė
gumą.

Šokėjai prakaituoja, tačiau jų en- 
uzijazmas nemažėja. Vadovei pa
siūlius porą šokių nuimti, visi griež- 
,ai pasipriešino sakydami ”iš tiek 
,oli atvykus, šoksime visus šokius 
programoje įrašytus”.

0 dar vienas ir magaryčių (Senių 
šokis). Žiūrovai nenusėdi vietose - 
ploja, švilpia, spontaniškai prisideda 
plojimais prie muzikos takto.

Šypsosi šokėjams, nuotaikomis 
ialyvaudami drauge su jų energija, 
jų grožiu ir jaunatve. Krūtinės pa
naši pasididžiavimu, veidai švyti

i Hens į kitą žiūrint ir visų galvose 
/iena mintis ’’štai mūsų jaunimas, 
štai mūsų tautiniai šokiai, pasaulyje 
ražesnių nėra!

Paskutinį šokį Kalvelį, palydėjo 
pe vien akordeonistas, bet ir visa 
iuditorija delnais pritardami, tuomi 

’’ačiū, ačiū” sakydami kiekvienam 
šokėjui - šokėjai.

H Į sceną iškvietus Gyvataro vado
vę G. Breichmanienę, susižavėjimą 
ir padėką išreiškė, bei gėles ir dova
nas įteikė A.A.B.V. narys Kultūros 
reikalams V. Baltutis.

į| Adelaidės Taut. Šokių vardu kal
bėjo vadovas V. Neverauskas. G. 
Breichmaniene dėkojo adelaidiš- 
kjams už nuoširdumą ypač šeimom, 

tas kurias apsistoję šokėjai.
Vaišių metu, Gyvataro adminis-

: ratorė I. Jokūbyniene, vakaro 
organizatorius A.A.B. Valdybą',

J Hsiis it prisidėjusius prie koncer-
o parengimo ir šeimininkės - Mo- 
erų Sekciją, apdovanojo suveny

rais klevo lapo ženkliukais - Kana
dos emblema.
f V. Baltutis G. Breichmanienei 
įteikė 700 dol. čekį.
į Hamiltono Tautinių Šokių Grupės 
pasirodymas paliko neužmirštamą 
įspūdį Adelaidės lietuvių tarpe.

V. Marcinkonytė.

a <*>ooooooocooqooooooooooc
g Daug sužinosi 

skaitydamas
Musę Pastogę!
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Sydnejuje
Iš Melbourne apsukęs ratu per 

Adelaidę, Canberrą pagaliau sausio 
12 d. autobusas su gyvatariečiais 
sustojo prie Liet. Klubo Banks- 
towne. Čia juos pasitiko apylinkės ir 
klubo pareigūnai ir visi tie, pas ku
riuos gyvatariečiai buvo numatyti 
apgyvendinti. Iš kelionės pavargu
sius ir dulkėtus Klubas priėmė su 
duona ir druska, dargi pridėjo ir po 
lašelį alučio. Tačiau jie čia ilgai ne
galėjo užsibūti, nes juos labiau vilio
jo poilsis. Gavę iš apylinkės boso vi
sus komandinius nurodymus visi 
skirstėsi.

Sekančią dieną visų individualiai 
susipažinimas su miestu, pasimau
dymas ir turistinis paplaukymas lai
vu po Sydney uostą. Penktadienį 
Gyvataras net du kartus pasirodė 
Martin Plaza kaip Sydnejaus Festi
valio programinė dalis. Dar tos pat 
dienos vakarą aplankė skautų sto
vyklą Ingleburne, o jau šeštadienio 
popietėj visi rinkosi į sporto stadio
ną Condell Parke, kur davė ištisą 
koncertą Sydnejaus lietuviams. 
Nors ir trūko reklamos (visi prane
šimai ir skelbimai tebuvo tik kalėdi
niame M.P. numery), tačiau žmonių 
susirinko minios. Jų galėjo būti virš 
600! Newcastleciai didžiuliu autobu
su pribuvo į koncertą. Na, o po kon
certo vakare visiems gyvatarie- 
čiams buvo surengtas jaukus priė-

Irena Jokūbyniene, Gyvataro mo
kytoja ir administratorė

mimas ir drauge atsisveikinimas 
Lietuvių Klube.

Sekmadienio popietė bene buvo 
pati sopulingiausia tiek gyvatarie- 
čiams, apleidžiantiems Australiją, 
tiek ir čia paliekantiems. Per tą 
trumpą laiką (nuo Kūčių dienos iki 
sausio 16) visa grupė spėjo taip su
sigyventi, kad susidarė ne tik tamp
rios draugystės, bet meile įsilieps
nojo ir širdys. Šis atsisveikinimas 
abiem pusėm kainavo daugiausia 
ašarų. Reikia sutikti su mintimi, kad 
visiems gyvatariečiams Australijoje 
taip patiko, kad jau metų gale jei ne 
visa grupė, tei bent daugumas vėl 
sugrįš į Australiją sąryšyje su skau
tų tautine stovykla. 0 gal kieta Ka
nados žiema juos gąsdino? (Gauto
mis žiniomis, visi laimingai pasiekė 
Kanadą tik iš Sydnejaus 30 laipsnių 
šilumos staiga pateko į Hamiltono 
žvarbų minus 30 laipsnių šaltį!)

Gyvataras Juodmalkėje

Per Tris Karalius (sausio 6 d.) 
mūsų sodyboje Juodmalkėje - 
Blackwood, S.A.) atsibuvo Adelai
dės tautinių šokių grupės Žilvino ir 
Hamiltono (kanadiečių) Gyvataro 
bendra gegužynė. Ją suruošė Ade
laidės karių veteranų ”Ramovės” 
skyrius. Trumpa gegužynės istorija 
buvo tokia.

Senokai buvau sakęs Žilvino ad
ministratoriui p. Venciui, kad grupė 
gali rengti gegužynę pas mus. Dar 

■ prižadėjau nuo savęs pridėti 5 fla- 
gonus Mosellio. Pasakiau ir užmir
šau...

Bet p. Vencius neužmiršo. Jis man 
priminė duotą pažadą, tačiau liko 
neatsakytas klausimas - o kaip su 
abraku? Nutarta prašyti Ramovės, 
kuri yr turtingiausia, stipriai orga
nizuota ir dosni. Visiems išvykus į 
Melbourną .atrodė, kad Žilvino - 
Gyvataro suartėjimo reikalas paki
bo ore. Bet ne. Grįžus į Adelaidę 
darbas užvirė.

Padedant ramovėnui I. Tautniui 
visa sodyba buvo išgrėbstyta, o su
buvimo dienos rytą atskubėjo visa 
Ramovės valdyba su stalais ir suo
lais. Mūsų laimei ir ugnies draudi
mas tą dieną buvo atšauktas. Jau 10 
vai. ryto atvyko tiekimo ir mitybos 
gurguolė ir užėmė pozicijas.

Sūnus Aurimas, talkinant aktoriui 
V. Ratkevičiui, korėsi į medžius kel
dami prožektorius. Prie vartų išdy
go Aurimo paruoštas plakatas - 
’’GYVATARAS ČIA”.

11 vai. rinkosi ramovėnų ponios 
kiekviena su lauknešėliu. Trečios 
terasos pievelėje marguliavo iš
tempti skėčiai. Kaimynas V. Ratke
vičius atvežė gėlių ir pasirūpino 
muzika. 0 jau 12 vai. pribuvo ir pats 
šio renginio galva - Ramovės pirmi
ninkas K. Taparas. Visa įgula įsi
tvirtino apkasuose kiekvienas savo 
pareigose. E. Taparauskas virėjo 
uniformoje pušų pavėsy čirškino 
kepsnius. Netrukus atvyko ir auto
busas, pilnas Gyvataro. Žilvinas 
rinkosi atskirais būreliais.

Adelaidiškiai svečiai glaudėsi į 
pavėsį, o kanadiškiai priešingai vis 
taikstėsi prieš saulutę, kad kiek pa
ruduotų. Visiems drūčiai pasistip
rinus staiga stojo tyla. Komandą 
perėmė Ramovės pirm. K. Taparas. 
Ant terasos akmeninės atramos jis 
padėjo didžiulę Magnus šampano 
bonką ir dvi gražiai suvyniotas ir 
kaspinėliais perjuostas dėžutes. Iš
kvietęs Gyvataro direktorę Geno
vaitę Dumčiūtę - Breichmanienę, jos 
adjutantę Ireną Jokūbynienę ir 
akordeonistą Kazį Deksnį, jis pasa
kė gerą kalbą pristatydamas Gyva
tarą. Šiam mielam subuvimui prisi
minti jis įteikė ponioms po minėtą 
dėžutę, o muzikantui tą šampano 
bonką. Publikai, kurią sudarė apie 
150 galvų, reikalaujant, ponios pa
rodė, ką gavusios: p. Genovaitė savo 
dėžutėje rado ant kaklo nešiojamą 
mėlyną opalą, o p. Irena opalinius 
auskarus, kuriais tuoj ir pasipuošė.

Atsakydama p. G. Breichmaniene 
atsiprašė, kad kalbės nepasiruošusi. 
Pamatyti Australiją, kalbėjo p. Ge
novaitė, buvo sena Gyvataro svajo
nė. Jos realizavimui jie šoko Hamil
tono turgaus aikštėje maratoninį 
šokį, kuris truko 15 valandų ir tris 
minutes. Čia ir buvo kelionės fondo 
pradžia. Australijos lietuvių šiluma, 
parodyta mums, liks ilgai mūsų 
mintyse. Jūsų priėmimas Adelaidė
je mums toks mielas ir artimas. Ma
lonu matyti gražiai susiorganizavu
sius ramovėnus ir jų tarpe pabuvoti. 
Malonu taip pat čia matyti ir sutikti 
savo mokytoją p. M. Baronaitę - 
Grėbliūnienę, kuri man įkvėpė lie
tuviško liaudies šokio meilę. Širdin
gai dėkoju už tokias puikias dovanas 
man ir mano dešinei rankai p. I. Jo- 
kūbynienei.

Pakilo ir p. M. Baronaitė, pasi
džiaugė visu Gyvataru ir pagyrė p. 
Genovaitę. Po to kaip nuo amžių 
įprasta, abi apsikabinusios ilgai bu
riavosi ir verkė.

Reikia pastebėti, kad šiuo priėmi
mu Adelaidės Ramovė 
užsirekomendavo tikrai labai pui
kiai. Parodyta, ką galima atsiekti 
darniai dirbant rekordiniai trumpu 
laiku. Tegul būna į sveikatą ir mūsų 
Žilvinui, kuris pamatė, kaip atrodo 
iš visų pusių reprezentacinė grupė.

Netrukus, pagal Vytauto Strauko 
komandą visas Gyvataras kaip karo 
policijos mokama kuopa pakluso. 
Trumpas ’’sudiev” ir autobusas din
go už staigaus posūkio. Juodmalkėj 
vėl užstojo tyla. Storu pušies ka
mienu sidabrinis mėnulio diskas 
sliuogė aukštyn. Blanki šviesa košė
si pro spyglius, skėčius, kol užkliu
vusi ištuštintų bonkų ėmė blizgėti.

Spalvotą TV galite įsigyti visados žemesne kaina pas

Bestway T.V.
SALES & REPAIRS, tel. 695 186

Mums nereikia pardavėjams mokėti algų, neturime išlaidų, susijusių 
su didelių patalpų išlaikymu, todėl ir kainos žemesnės.

26” aparatas pas mus kainuoja maždaug tiek pat, kiek kitur 22”.
Visi aparatai aukštos kokybės. "Poor man’s Colour T.V.” mes visai 
nepardavinėjame ir nerekomenduojame.

VI. Dumčius
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

Literatūros - Dainos Vakaras

Suorganizuoti literatūros - dainos 
vakarą kurioje mūsų kolonijoje nėra 
eilinis užsimojimas. Nė viena lietu
vių bendruomenė šiame krašte ne
gali pasigirti žodžio ir dainos meni
ninkų gausumu ar jų pertekliumi. 
Tokių vakarų rengėjams tenka ge
rokai pasukti galvas ir ne vieną my
lią subėgioti, kol pasiseka suklijuoti 
programą ir surasti atlikėjus.

Jau daugelį metų ir vietiniuose ir 
Lietuvių Dienų parengimuose su 
mažom išimtim išgirstame vis tuos 
pačius menininkus. Išimtis buvo 
pastarajame Lietuvių Dienų litera
tūros - dainos vakare. ’’Kultūrinių 
mainų” pasekmėje turėjome iš 
Amerikos keturius svečius: solistus 
Neriją Linkevičiūtę ir Bernardą 
Prapuolenį ir rašytoją Andrių Miro
ną ir jo žmoną aktorę Onutę. Taigi 
asmeninė sudėtis jau neįprastinė.

Vakaro programą pradėjo rašyto
ja Agnė Lukšytė, paskaičiusi savo 
apybraižą "Laikas”. Laikas bėga ne
sustabdoma srove. Kiekviena aky- 
mirka, kiekviena sekundė negrįžta
mai dingsta amžinybėje ir virsta 
praeitimi. Tačiau ir praeitis nėra 
beprasmė. Ji mus brandina ir pa
ruošia sutikti sekančią akimirką, 
kuri gali būti vertingesnė už eilę 
būsimų metų.

Poetas Juozas Mikštas vietinei 
lietuvių auditorijai savas žmogus. 
Įvairiomis progomis girdėtas skai
tant savosios kūrybos posmus, o 
taip pat dažnas svečias ir mūsų 
spaudoj. Ir šį vakarą paskaitė visa 
pluoštą savo kūrybos.

Šiltai publika sutiko ’’ameriko
nus” Andrių ir Onutę Mironus. Jie 
abu skaitė Andriaus kūrybą: vienas 
kaip rašytojas - antra kaip aktorė. 
Pirmoj programos daly buvo skai
tyta ištrauka iš novelės ’’Santaka”, 
antroj daly - ištrauka iš komedijos 
’’Klevų alėja”. Šeimyninis ’’duetas”, 
nors ir skirtingom kūrinių interpre
tavimo priemonėm sudarė patrauk
lų meninį vienetą.

Savo poetinę kūrybą skaitė ir po
etas* Vincas Kazokas, nuolatinis mū
sų literatūros vakarų dalyvis. Jo 
skaityti eilėraščiai buvo filosofinio 
charakterio ir iš klausytojų susilau
kė prieštaringų komentarų. 0 tai 
jau geras ženklas. Atseit net poezi
jos klausant per vieną ausį įeina, o 
per kitą... neišeina. Kažkur stapteli 
ir priverčia susimąstyti.

Feljetoną ’’Patarimai” skaitė vi
durinės kartos kylantis feljetonistas 
Viktoras Baltutis. Šis feljetonas 
buvo vienas geriausių, kuriuos au
torius bet kada viešai yra skaitęs 
įvairiuose parengimuose. V. Baltutis 
neieško juokingų žodžių savo temai 
išvystyti, bet valančiškai, papras
tais sakiniais ir nepertemptom situ
acijom iššaukia klausytojų šypsnį. 
Tai vertingos feljetonisto savybės. 
Tikimės, kad Viktoras neleis savo 
plunksnai rūdyti ir dar nekartą tu
rėsime progos jo kūrybos pasiklau
syti ar paskaityti.

Muzikinėj daly į ’’pirmą ugnį” išė
jo Jurgis Rūbas solo padainavęs St. 
Šimkaus ”Mergužėle brangi”, A. 
Raudonikio ’’Tėvynė”, St. Sodeikos 
’’Benamių daina” ir Udrio ariją iš 
operos ’’Pilėnai”. Solistas savo 
programą išpildė kukliai, nemanie- 
ringai. Malonu buvo klausyti jo 
stipraus ir sultingo baritono, kuris 
tartum savaime plaukė be jokių 
pastangų ar pastebimo įsitempimo.

Neabejotina vakaro atrakcija 
buvo kita ’’amerikonų” pora: solistai 
Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas 
Prapuolenis. Abu dainininkai jau 
jaunosios kartos, paruošti ameriko
niškų mokyklų, gerai žinomi Ameri
kos lietuvių publikai su savo kon

certais ir kaip solistai Čikagos lietu
vių operoje. Jų atliktąją programą 
sudarė vien duetai. Pirmoj daly pa
dainavo lietuvių liaudies dainas: V. 
Paltanavičiaus harm. ’’Brolužėlis 
žirgelį balnojo”, T. Bašinsko harm. 
’’Sveteli ridilio”, B. Prapuolenio 
harm. ’’Ulijona”, V. Kairiūkščio 
harm. ’’Putinas žydėjo” ir A. Račiū
no harm. ”Cibi ribi ožys”. Visos dai
nos tai tikri mūsų liaudies kūrybos 
deimančiukai, meistriškai nušlifuoti 
prityrusių, nors ir jaunų šio amato 
specialistų. Kas drįstų tvirtinti, kad 
mūsų jaunimas nepajėgia įsijausti į 
mūsų senųjų liaudies dainų grožį ir 
jį taip subtiliai interpretuoti.

Jautei su kokia širdies šilima so
listai savo jausmais dalinosi su audi
torija. Tartum du Lietuvos vaikai 
traukė posmą po posmo, žvelgė į 
publiką ir vienas kitam į akis. 
Blyksteldavo Nerijos žavus šypsnys 
ir jaunuolių rankos susitikdavo. Gal 
taip reikėjo. 0 jei taip ir nebuvo už
programuota, tai šis šiltas abiejų fi
zinis ryšys tartum persidavė ir 
klausytojams ir juos dar labiau su
artino su dainininkais.

ALB krašto Tarybos nariai suvažiavime Melbourne. Prieky vidury 
suvažiavimo prezidiumas: A. Balsys (pirm.), V. Koženiauskienė ir A. 
Šernas. Nuotrauka N. Butkūno

nuotrupos
Melbourne Lietuvių Dienos šian

dien jau yra praeityje. Atsiminsime 
jas kaip puikią, šventę, su dar pui
kesniais svečiais iš užsienio, žavėju
siais mus tiek savo dainomis, tiek 
šokiais tiek ir dailiuoju meno žodžiu. 
Apie tai aš jau nekalbėsiu, tačiau, 
stebintNerijos ir Bernardo koncertą, 
štai vienas melbourniškis kaimynas 
ir sako: ’’Žinai ką, kad ta Nerija, be 
savo puikaus balso, galėtų būti ir 
tikras modelis. Tik pažiūrėk, kaip ji 
greitai ir grakščiai į sceną įeina”. 
Tikra teisybė, sužavėjo ji ne vieną 
viengungį ir, gal kitą kartą.kai jie 
atvyks, reiks bandyti iš dueto pada
ryt jau atskirus solistus. Ir ką gali 
žmogus žinot, gal kam ir pasiseks.

♦**
Melbourne Dainų Šventė buvo 

tikrai puiki. Ir nors ne tokia gausi 
kaip kad anksčiau, bet buvo šventės 
užbaigtuvių kulminacinis punktas. 
Ir šiais metais Melbourne Sanbūris 
bvuo dainorių aukštumoj, kai jų 
gražuolė dirigentė Danutė, nekal
bant jau apie jos gerą muzikinį dar
bą, nežinia kuo geriau sužavėjo gau
sią klausytojų minią: savo maloniu 
šypsniu, ar tokiomis, išskirtinai pui
kiomis ilgomis sukniomis? Sunku ir 
atspėti.

♦**
Dainų švenė, dainos, po to jų ba

lius, ar balso stygų pavilginimas,

Antroje programos daly solistai 
padainavo tris Felix Mendelssohn - 
Bartholdy meilės dainas: ’’Norėčiau 
meilę tau išreikšti”, ’"Vakaro daina” 
ir ’’Kelionė jūra”. Gaila, kad dainų 
tekstai buvo vokiečių kalba. Gimto
joj kalboj ir dainų grožį gal būtu
mėm geriau supratę ir atlikėjų jaus
mais pagyvenę.

Tikrai esame dėkingi jauniesiems 
dainininkams, nepabėgusiems toli
mos kelionės, kuri nežadėjo jiems 
materialinės naudos, ir pradžiugi
nusiems mus savo skambiais balsais. 
Turėkime vilties, kad tai ne pasku
tinis jų vizitas mums.

Prieš kelis metus iš Melburno iš
vykęs į svečias šalis, Gintaras Kal
pokas į koncertą buvo įjungtas ne 
kai vietinė pajėga, bet kaip svečias. 
Gintaras savo laiku gražiai reiškęsis 
Melbourne, o ne kartą talkininkavęs 
ir Adelaidės chorui Lituania atlie
kant B. Budriūno kantatas, vėl grįžo 
į ’’tėviškę” savo talento neužkasęs, o 
padaręs žymią pažangą, ne tik fizi
niai bet ir muzikiniai labiau subren
dęs. Jo netikėtas pasirodymas buvo 
maloni staigmena 

buvo tikrai puikus, tačiau dar ir da
bar man ir kitiems dainos mėgėjams 
yra neaiškų, kodėl visą laiką ir dar 
pakartotinai, šios šventės dainų va
dovas ir pranešėjas, mūsų tas gra
žiąsias dainas ir dar tokias puikias 
vis vadindavo ir mums pristatė tik 
kaip daineles. Juk čia buvo ne dai
nelių, bet tikra Dainų Šventė.

♦♦♦
Tikrai nežinau, kas su tais mel- 

bourniškiais yra. Turėdami geriau
sią Australijos lietuvių chorą, matyt 
ir kiti jau persidainavo. Net ir Spor
to Šventės vadovas, ’’Varpo” pirmi
ninkas, per iškilmingas sporto šven
tės atidarymo ir uždarymo iškilmes 
visus paprašė Lietuvos Himną ne 
giedoti, bet dainuoti.

Melbourne Lietuvių Namai atliko 
tikrai didelį darbą visos šventės 
metu ir, manau, kad jai pasibaigus 
visi ten dirbę bet keletą dienų tik il
sėjosi, kai pats pirmininkas, ma
žiausiai dar savaitę sapnavo kaip tą, 
kaip kitą reikia geriau padaryti. 
Ačiū visiems už tą darbą, o pirmi
ninkui jeigu ir atsirado keletas dau
giau žilų plaukų ir jo garsus balsas 
truputi prikimo, tai dėl to dar gy
venti jam leisim, tik ateityje jam 
draugiškai patarsim, jeigu ateityje 
kas nors panašu bus, kai kad buvo N. 
Metų dieną ir, Melbourne orui atša

Solistams akomponavo Nemira 
Masiulytė.

Muzikinėje dalyje pasirodė ir 
Melbourne moterų sekstetas (E. 
Balčiūnienė, ABaltrūnienė, R. Čel- 
nienė, E. Čypienė, B. Staugaitienė ir 
E. Šeikienė) su keturiomis daino
mis: V. Kairiūkščio ’’Šienpiūvėliai”, 
M. Novicko ’’Širdies daina”, A. Rau
donikio ’’Ištark mano vardą” ir St. 
Šimkaus ’’Lopšinė”. Sekstetas, A. 
Čelnos gerai paruoštas, savo prog
ramą išpildė su įsijautimu ir mote
rišku švelnumu. Akomponavo Z. 
Prašmutaitė.

Bendrai vakaro programa buvo 
įvairi ir įdomi ne tik pristatytos 
programos, bet ir atlikėjų prasme. 
Rengėjai negalėjo skųstis ir sve
čiais, kurie sausakimšai buvo užpil
dę salę.

Vakarą organizavo kun. Pr. Vasa
ris. Simpatinga pranešėja Dalia An
tanaitienė savo pareigas atliko be 
priekaištų.

B. Straukas

Prikelkim darbais Gedimino tėvynę! 
Priminkime Vytauto didžio ribas! 
Prižadinkim kalbą, ką proseniai gy

nė, 
Ir vardą, kurs vietą Europoj atras!

Maironis.

lus ir lietum prakiurus, klubas ir j< 
baras turėtų būti atidarytas, nei 
sušalę svečiai jau paskutinę dieni 
tikrai norėjo dar pasidžiaugti Mel 
bourno namais, kaip kad ta darė ii 
anksčiau.

Daugelis manęs ir aš kitų klausė 
me ir sau galvas sukome dėl šio da 
lyko. Jaunųjų talentų, ar jaunime- 
vakarui pasibaigus, visi dalyviai tu] 
rėjo bendrą vakarienę, linksma, 
gražu; tautinių šokių vakarui pasi
baigus - puiki vakarienė, Literatu 
ros ir Dainos vakaro dalyviams po jt 
darbo - vakarienė, Garbės svečiams 
po atidarymo - iškilmingi pietūs 
Dainų šventės dalyviams - jau kont 
ir balius po jų vakaro. O kur visos 
kitos organizacijos, kurios ir po savi 
posėdžių turėjo ar tai pietus, ar ta 
vakarienę. Tikrai puiku, kad ta 
viskas taip gražiai buvo daroma 
Tačiau niekas negali suprasti, kode 
niekas bent kuo nepager
bė sportininkų. Jie kone visą savaiti 
nuo ryto iki vakaro prakaitėlį lieji 
ar tai viename, ar tai kitame stadio 
ne ir tai nemanau, kad būtų būvi 
lengviau, kaip vieną vakarą pašokti 
padainuoti, ar paskaityti. Tiesi 
buvo Jaunimo šokių vakaras, į kur 
jaunimas turėjo susimokėti gani 
nemažą jiems įėjimo mokestį. 0 ku: 
gi buvo, kaip visiems kitiems, atski 
ras sportininkų pagerbimas (žinomi 
be jokio užmokesčio). Kodėl jie tu 
rėjo ir turi būti prastesni už kitus
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27-JI SPORTO ŠVENTĖ
B. Nemeika

Dvidešimt septintąjį kartą išban
dyti jėgas Australijos lietuviai 
sportininkai susirinko į Melbourną. 
Krepšinis, tinklinis ir stalo tenisas 
vyko Albert Park Basketball Sta
dium. Čia įvyko ir sporto Šventės 
atidarymas.

Per eilę metų mūsų sporto šven
čių atidarymas nusistovėjo, kaip ir 
įgijo rutinos, tradicijų. Kas dalyva
vo daugelyje sporto švenčių, tam tos 
ceremonijos, kad ir būtinos, darosi 
neįdomios. Ne pro šalį būtų įnešti ko 
naujo, kai ką nubraukti. Taigi, ir šį 
sykį atidarymas buvo panašus į 
anksčiau vykusius. Norėtųsi pri
minti kalbėtojams, kad ateityje ne
vartotų ’’olimpinė vėliava”, tokios 
vėliavos neturime. Vėliava, kurią ti- 
tuliuoja ’’olimpine”, yra mūsų sporto 
Švenčių vėliava ir nieko daugiau.

Pirmąjį susitikimą krepšinio 
aikštėje teko garbė žaisti Melbourne 
ir Sydnejaus moterims. Sydnejaus 
kovietės pereitos šventės čempio
nės. Melbourniškės šių metų pre- 
tendantės į čempijones. Sydnejaus 
komandai labai trūko jų prityrusios 
žaidėjos Snaigės. Melbournas suso
dino pilną atsarginių suolą naujų 
žaidėjų. Rungtynių pradžia gana 
apylygė. Melbournas turi kelias 
aukštas žaidėjas po krepšiu. Visada 
pavojinga A. Tamošiūnaitė. Gynime 
labai kovingai ir gerai žaidžia Šid
lauskaitė. Galima sakyti, kad Rita 
buvo ašis, apie kurią sukosi visas 
žaidimas. Greitai varpietės perėmė 
iniciatyvą ir užtikrintai laimėjo 
41-29 (21-14) rezultatu. Po šių rung
tynių buvo aišku, kad melbourniš- 
kėms kelias į čempijones beveik at
viras. Antroje aikštėje susitiko 
Adelaidės ir Hobarto jauniai ber
niukai. Rungtynės buvo labai apyly
gės. Pirmąjį puslaikį laimėjo Hobar- 
tas ir tas jiems vėliau atnešė vieno 
metimo skirtumu laimėjimą. Už Ho- 
bartą gerai sužaidė E. Paškevičius 
ir D. Spadclock. Už Adelaidę J. Ig
natavičius ir P. Urnevičius. Neži
nau kodėl., bet mūsų dauguma jau
nių ir moterų komandų naudoja 
aikštės (zonos) gynimą. Toks žaidi
mo būdas iš jaunių padaro senius

ŠACHMATAI
1976 m. VEIKLOS UŽBAIGA

Praėjusių metų gruodžio 15 d. 
įvyko Sydnejaus lietuvių suruošto 
viešo šachmatų turnyro uždarymas 
ir dovanų įteikimas. Dalyvavo N.S.- 
W. šachmatų sąjungos pirm. R. 
Travers, žurnalo ’’Chess in Austra
lia” redaktorius B. Johnson, Lietu
vių Klubo valdybos pirm. V. Sim- 
niškis ir virš 60 šachmatininkų. 
Turnyrą laimėjo australas D. Keast, 
kuriam teko 200 dol. premija ir Dr. 
I. Venclovo dovanota V. Mikėno 
vardu įgraviruota taurė.

V. Simniškis, įteikęs laimėtojui 
taurę, pripildė ją šampano, kuriuo 
pavaišino ne tik laimėtoją, bet ir vi
sus turnyre dalyvavusius šachmati
ninkus bei svečius. Pinigines dova
nas įteikė R. Travers ir B. Johnson. 
Abu išreiškė padėką Sydnejaus 
Liet. Klubo Valdybai už teikiamą 
paramą šachmatų veiklos palaiky
mui. Kartu padėkojo ir šachmatų 
klubo valdybos nariams už įdėtą 
darbą organizuojant ir pravedant šį 
didžiulį turnyrą, kuriame dalyvavo 
virš 50 žaidėjų. 

dar jiems neišmokus krepšinio pag
rindų. Tai užmuša pavienę iniciaty
vą ir bet kokį veržlumą. Taip išau
gintas ir ištreniruotas žaidėjas nors 
ir turės gerų davinių, niekuomet 
neatsieks ko nors daugiau. Bendrai 
labai nukenčia ir pats krepšinio žai
dimas. Iš patrauklaus veržlaus, 
greito žaidimo padaroma kas tai pa
našaus į ’’kriketą".

Vyrų grupėje jėgas išmėgina 
Adelaide su Geelongu. Adelaidiškiai 
mėgina kovoti pirmą puslaikį ir at
silieka tik vienu tašku. Antrame 
puslaikyje pristinga ugnies. Geelon- 
go E. Kardas ir A. Wiasak gerais 
metimais užtikrina savo komandai 
laimėjimą. Rezultatai: 45 - 34 (18 - 
17). Už Adelaidę gerai sužaidė J. 
Jaunutis ir F. Čekauskas.

Melbournas per šią šventę išstatė 
net tris vyrų komandas, tas jiems 
vėliau kainavo taurę, kitoms ko
mandoms teko žaisti po dvejas 
rungtynes. Melbourniškiai argu
mentuoja, kad turi daug žaidėjų ir 
reikia visiems duoti pažaisti.

Paskutinėse šios dienos krepšinio 
rungtynėse susitiko Melbourno I 
komanda su Hobarto ’’Perkūnu”. 
Melbourniškių I-ji komanda sudary
ta iš jaunų žaidėjų. Hobartas pas
tiprintas pora svetimšalių. Kaip ir 
reikėjo tikėtis laimėjo 48 - 33 (21-15) 
Melbourno ’’Varpas I”.

Vakare surengta jaunimo susipa
žinimo vakaras - vakarienė. Čia da
lyvavo ne tik sportininkai: buvo 
daug jaunimo, suvažiavusio į kitus 
parengimus. Atrodo, jaunimui šis 
vakaras patiko. Muzika trenkė kad 
net sienos drebėjo.

Rytojaus dieną pirmąjį susitikimą 
turėjo Hobartas su Sydnejaus ’’Ko
vu”. Sydnejaus vyrai laimėjo be 
vargo. Rungtynės buvo labai blyš-

Iš lietuvių geriausiai sužaidė V. 
Patašius, pasidalindamas antrą vie
tą su kitais trim žaidėjais, surinkęs 6 
taškus. Pažymėtini kiti lietuviai žai
dėjai: Dr. I. Venclovas -572 taško, P. 
Grosas ir V. Augustinavičius po 4 
taškus, J. Jenčius 372, J. Karpavi
čius ir V. Šneideris po 3, A. 
Giniūnas, L Jonaitis ir J. Kapočius 
po 272 taško. Pinigines premijas lai
mėjo: V. Patašius, Dr. I. Venclovas 
ir P. Grosas.

Ta pačia proga pranešu, kad 1977 
m. šachmatų klubo žaidimai prasi
dės vasario 2 d., trečiadienį, 7.30 
vai. vak. Lietuvių Klube. Kviečiu 
dalyvauti visus šachmatininkus klu
bo narius ir taip pat ne narius, kurie 
tik mėgsta šį žaidimą.

V. Augustinavičius 
Sekretorius

ŠACHMATAI SPORTO
ŠVENTĖJE

Panaikinus komandines šachmatų 
varžybas sporto šventėje, žaidi
muose dalyvių skaičius sumažėjo. 
Individualiniame turnyre Melbour
ne dalyvavo šeši šachmatininkai ir 
vienas mėgėjas. Žinoma, dalyvių 
skaičius galėjo būti dvigubai dides
nis, jei iš Sporto Šventės rengėjų 
būtų bent kiek pasistengta painfor
muoti per spaudą ar laiškais apie 
šachmatų varžybas. Dalyvavo vieti
nių 4, iš Adelaidės vienas, iš Sydne
jaus du. Geelongiškių nė vieno.

A. Baltutis pelnė pirmą vietą pra
laimėdamas tik vieną partiją J. 
Dambrauskui. (Sydney). Žaibo 
turnyre dalyvavo tik šeši. Ir čia 
Aleksas apgynė šeimininkų garbę 
laimėdamas pirmą vietą. Antroji 
vieta teko V. Opulskiui (Adelaide).

Matas

kios, galbūt, atsiliepė praėjusio va
karo šokiai.

Adelaidės jaunės mergaitės susi
tiko su sostinės atstovėmis. Daugu
mos nustebimui Canberros jauno
sios krepšininkės pasirodė labai ge
rai. Keletas iš jų gana aukštos, su
renka kamuolius nuo lentų. Gerus 
krepšininkių davinius turi V. Vens- 
lovaitė, T. Budzinskaitė ir kitos. 
Adelaidiškės sužaidė žemiau savo 
lygio ir pralaimėjo. Pagirtinai su
žaidė N. Opulskytė.

Įdomios buvo rungtynės tarp 
Melbourno IH ir Geelongo. Mel
bourno IH-čiai komandai vadovauja 
nesenstąs sportininkas V. Soha. Ji
sai dalyvavo 25se sporto šventėse. 
Tam atžymėti per Šventės atidary
mą jam įteikta dovanikė. Vincas 
mėgsta sportą galima sakyti fana
tiškai. Dabar jisai žaidžia su savo 
sūnumis ir dukromis. Net juokauja
ma, kad Vincas sako "mane tik nešte 
išneš iš sporto aikštės”. Kaip bebūtų 
V. Soha nuostabios ištvermės, ne
senstąs sportininkas.

Geelongo vytiečiai sutiko labai 
kietą pasipriešinimą iš savo kaimy

Kalba ALFAS Valdyba
NAUJA ALFAS VALDYBA

Melbourno 26-sios Australijos 
Lietuvių Sporto šventės metu buvo 
susirinkę Australijos sporto klubų 
pirmininkai ar jų atstovai aptarti ei
namųjų reikalų ir išsirinkti sekan
tiems dviems metams naująAustra- 
lijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto valdybą. Balsų dauguma bu- 
volšrmkti Sydnejaus atstovai, kurie 
savo pirmajame posėdyje pasiskirs
tė pareigom: Antanas Laukaitis - 
pirmininkas, 18 Miller Ave., Ash
field, N.S.W., 2131, tel. 798 0306; 
Vincas Binkis - sekretorius, 26 
Kalang Rd., Elanora Hgts, 2101, 
N.S.W., tel. 913 3719 ir Valentinas 
Gulbinas - iždininkas, 66 Gordon St. 
Brighton Le Sands, 2216, tel. 592681

Visą korespondenciją prašome 
siųsti pirmininko adresu.

PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTĖ

Balandžio 25 dieną, ilgojo ANZAC 
savaitgalio metu Melbourne įvyksta 
Australijos Pabaltiečių sporto šven
tė, kur susitiks estų, latvių ir lietu
vių sportinės pajėgos. Šios šventės 
vyriausias rengėjas yra Melbourno 
sporto klubas ’’Varpas”. Nors išlai
dos kitų sporto klubų rinktinių žai
dėjams ir yra gana didelės tačiau ti
kimasi, kad ko daugiau paskirų 
rinktinių dalyvių šioje šventėje da
lyvaus.

LIETUVIŲ TAUTINĖ 
OLIMPIADA 1978 m. KANADOJE.

Sporto šventės metu Melbourne 
oficialiai dalyvavo Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos atstovas, Čikagos žinomas 
sporto veikėjas Jonas Bagdonas, 
kuris įteikdamas Australijos sporti
ninkams gražią ŠALFASS dovaną, 
oficialiai pakvietė Australijos spor
tininkus dalyvauti Pasaulio Lietuvių 
Olimpiadoje, įvykstančioje Toronto , 
mieste, Kanadoje 1978 metų liepos 
pradžioje.

Olimpiada ruošiama paminėjimui 
60 metų nuo Nepriklausomybės at
statymo ir 40 metų nuo I-sios Tauti
nės Olimpiados įvykio.

Olimpiados tikslas yra sustiprinti 
išeivijos lietuvių sportinį gyvenimą 
ir suartinti išeivijos lietuvių sportinį 

nų. Buvo kovojama už kiekvieną 
tašką. Labai daug daro pažangų 
abidvi komandos. Puslaikį laimi 
varpiečiai 18 - 17. Antrame puslai
kyje geras S. Karpuškos ir A. Wia
sak žaidimas gelbsti Geelongą. Už 
Melbourną gerai žaidė P. Krikščiū
nas ir A. Verbyla. Savo duoklę ati
davė komandai ir veteranas V. So
ha. Laimėjo Geelongas 44 - 42.
Rezultatams labai atsiliepė nesilai
kymas tarptautinių varžybų taisyk
lių. Daug kam nebuvo sulaikomas 
laikrodis. Netgi nesilaikyta 10 - 30 
sekundžių taisyklės. Daugelis juo
kavo kad žaidžiama pagal ’’Hario” 
(Varpo treneris) taisykles. Šventės 
rengėjai motyvavo, kad trūksta lai
ko ir pareigūnų, kad pravedus var
žybas pagal tarptautines taisykles.

Sydnejaus jaunių mergaičių 
komanda gausi žaidėjomis. Visos jos 
tik pradedančios. Pirmieji žingsniai 
sunkūs. Buvo skaudžiai pralaimėta 
Melbournui ir vėliau kitoms koman
doms. Jeigu bus noro, su laiku, 
įdėjus darbo, ateis ir laimėjimai.

(Bus daugiau)

jaunimą. Šioje olimpiadoje dalyvau
ja sportininkai iš visų laisvojo pa
saulio kraštų.

Sportinės varžybos-vyks: lengvo
je atletikoje, lauko ir stalo tenise, 
krepšinyje, tinklinyje, plaukime, 
golfe, šaudyme ir šachmatuose.

Olimpiada yra derinama su tuo 
pat metu Toronte įvykstančia Dainų 
Švente, bei Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimu.

Olimpiados ruošime yra koope
ruojama su Lietuvių Bendruomenės 
institucijomis ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo S-ga.

Lėšos (apie 70.000 dl.) bus telkia
mos iš lietuvių visuomenės, jų fi
nansinių įstaigų ir Kanados valdžios.

Jau dabar Kanadoje ir Amerikoje 
yra pradėtas šis didelis organizaci
nis darbas, kuris galutinai bus pa
tvirtintas šiais metais.

AR MES VAŽIUOSIM?
Jau praėjusios ALFAS valdybos 

buvo duotas atsakymas rengėjams, 
kad Australijos sportininkai daly
vaus šioje Tautinėje Olimpiadoje 
Toronto mieste. Iškelta mintis pas
kutinėje sporto šventėje buvo labai 
entuziastiškai sutikta ne tik pačių 
sportininkų, bet ir vadovų. Dar ga
lutinai nėra apsispręsta, kuriose ša
kose bus atstovaujama Australijos 
lietuviai, tačiau tas viskas galutinai 
turės paaiškėti šių metų pabaigoje. 
Žinant kokios šakos bus atstovauja
mos, ALFAS valdyba prašo visus 
klubus raginti savuosius sportinin
kus jau dabar pradėti aktyvų pasi
ruošimą, o turint iškilių lengvaatle- 
tų, prašome juos registruoti pas sa
ve, vėliau pranešant ALFUI. Būsi
ma Tautinė Olimpiada turi būti visų 
Australijos lietuvių sportininkų 
garbės reikalas ir mes turėsime pa
rodyti, kad ir čia mes esame pilnai 
verti iškilaus lietuvio sportininko 
vardo.

Puerto Rico sala paskelbta prez. 
Fordo kaip 51-ji JAV valstybė. Iki 
šiol ji tebuvo tik JAV administruo
jama, o dabr įeina į Jungtinių Vals
tybių sudėtį kaip atskiras vienetas. 
Jos gubernatoriumi paskirtas vieti
nis portorikietis Carlos Romero 
Barcolo.
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LIETUVIŲ DIENOS
DAINA IR ŠOKIS LIETUVIŲ 
DIENOSE

Neabejotinai praėjusios Lietuvių 
Dienos Melbourne buvo dainos ir 
šokio ženkle. Naskaitant vietinių 
pajėgų dar šias dvi meno šakas pa
pildė svečiai iš užsienio: solistai N. 
Linkevičiūtė, B. Prapuolenis ir G. 
Kalpokas, o šokius - Hamiltono Gy
vataras. Tokiu būdu dainos ir šokiai 
sudarė didžiausią visų programų 
dalį.

Jau iškilmingose pamaldose ka
tedroje giedojo jungtinis Melburno 
parapijos ir Dainos Sambūrio cho
ras. Lietuvių Dienų atidaryme di
dingai skambėjo D. Levickienės di
riguojama Dainos Sambūrio sudai
nuota B. Budriūno kantata, svečių 
solistų J. Linkevičiūtės ir B. Pra
puolenio duetai. Literatūros 
vakaras laikytinas daugiau koncer
tu, nes čia dominavo ne tiek žodis, 
kiek daina: dainavo jau minėti sve
čiai solistai ir dar taip pat svečias G. 
Kalpokas, Melbourne moterų seks
tetas ir pagaliau ištisas vakaras - 
Dainų šventė, kur koncertavo mūsų 
vietinės pajėgos: Sydnejaus Daina, 
Adelaidės Lituania, Melbourne Dai
nos Sambūris ir Geelongo chorai.

Lygiai ir solistų N. Linkevičiūtės 
bei B. Prapuolenio atskiras dainų 
koncertas sausio 2 d. dar vis pri
skirtinas prie Liet. Dienų progra
mos, nes daugelis atvykusių nesku
bėjo namo, o laukė šio įdomaus ir 
tikrai pavykusio koncerto.

Taip pat Lietuvių Dienose ne
trūko ir šokių: Gyvataras šoko Lie-
tuvių Dienų atidaryme, tautinių šo
kių vakaras, kurio programoje mūsų 
vietinių grupių šokiai prisidedant

LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

Ponas Redaktoriau,
Krašto taryboje man teko 

dalyvauti pirmą kartą. 
Su dideliu įdomumu laukiau sesijos 
pradžios, tikėdama išgirsti ką nors 
naujo, nekasdieniško ir parsivežti 
namo naujų įdėjų.

Pirmoji diena praėjo, kaip ir rei
kėjo tikėtis, pagal programą, tvar
kant ir rūšiuojant administracinius 
reikalus. Toliau A.L. Fondo reikalai, 
statutas ir kita. Įpusėjus antrai die
nai vis dar tebesvarstomi tie patys 
dalykai. Prieš mano akis pradeda 
kilti klaustukai. Kada gi pagaliau 
prieisime prie esminių dalykų, kurių 
yra tiek daug svarstyti, tai lietuvių 
jaunimo reikalai, lietuvybės tęsti
numas, švietimas, Lietuvos genoci
do klausimas ir kova su juo, ir pan.

Vienam atstovui pradėjus kalbėti 
skautų ir jaunimo reikalu, prezidiu
mas paprašė trumpinti pranešimą 
dėl laiko stokos. Quo vadis Krašto 
taryba? Kai jau nebetoleruodama 
viso to beveik isteriškai pradėjau 
reikalauti pasisakymų Lietuvos ru
sinimo klausimu, buvo duotas apie 
pusvalandis laiko atstovams pasisa
kyti tuo reikalu.

Dabar norėčiau kreiptis į naują 
Krašto Valdybą ir prašyti sudarant 
programą sekančiai Krašto Tarybos 
sesijai nebekartoti tų pačių klaidų. 
Administracinius reikalus, kiek tik 
galimybės leidžia, stengtis išspręsti 
prieš suvažiavimą, o Tarybai pa
tiekti tik patvirtinimui, aprobavi-

mui. Kilus diskusijoms, jos turėtų 
būti konkrečios, dalykiškos ir į 
temą, o ne aksijomų įrodinėjimas ar 
šiaip gražbylystiškas pasišnekėji
mas. Pageidautina, kad būtų skirta 
mažiausiai viena diena jaunimo rei
kalams, lietuvybės tęstinumui išei
vijoje ir ateities veiklos gairių nus
tatymui. Mano nuomone, šie reikalai 
turėtų būti esminiai ir pagrindiniai 
Krašto Tarybos uždaviniai.

Krašto Tarybos narė, 
Br. Mockūnienė.

Gerbiamas Redaktoriau,

Aš neabejoju, kad iš gerų in
tencijų atsirado tradicija sugiedoti 
Tautos Himną pirmaisiais Naujųjų 
Metų momentais, vidurnakčiui ką 
tik suskambėjus. Bet aš manau, kad 
tas įprotis nebetinka, ir turėtų būti 
nutrauktas, nes dabar baliuje atsi
randa per daug svetimšalių, ir jau
nuolių, kurie nesupranta šio akto 
prasmės ir jo neįvertina. Jie neri-

Dėmesio!
Iš Lietuvių Dienų Melbourne - Dainų Šventės, Krašto Tarybos suva

žiavimo, Jaunimo vakaro, ramovėnų suvažiavimo, Gyvataro fotografijų 
galima gauti pas N. Butkūną (82 Parkmore Rd., East Bentleigh Vic. 3165) 
Kaina: atvirutės dydžio 75 et., spalvotos - $ 1.20, dvigubai didesnės - $ 1. 
ir $ 1.50 plius persiuntimo išlaidos.
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ir Gyvatarui ir pagaliau ištisas Gy
vataro koncertas. Be abejo, dainos ir 
šokiai sudarė ir didelę jaunimo va
karo dalį. Tokiu būdu Lietuvių Die
nose dominavo šokis ir daina, kas ir 
sudarė visų šių Lietuvių Dienų cha
rakterį.

Paliekant vertinimą nuošaliai 
tenka tik pabrėžti, kad be svečių iš 
užjūrio visi parengimai vien tik vie
tinėmis pajėgomis būtų labai blan
kūs. Nors visų ir anksčiau turėtų 
Liet. Dienų pažiba - Dainų šventė, šį 
kartą ji neturėjo to blizgesio, kaip 
kad anksčiau: nesijautė to entuziaz
mo ir polėkio, kuris lydėdavo kiek
vieną Dainų šventę. Iš mūsų vietinių 
pajėgų Liet. Dienose girdėjome tik 
vieną savą solistą - J. Rūbą, kuris 
solo partijas atliko B. Budriūno 
kantatoje.

Kanadiečių lietuvių šokėjų grupė 
Gyvataras po Lietuvių Dienų Mel
bourne autobusu nuvyko į Adelaidę, 
iš ten per Canberrą į Sydney. Tai 
galima sakyti pirmoji tokia didelė 
užsieniečių lietuvių grupė kiek ar
čiau susipažino su pačia Australija.

Sausio 16 d. Sydnejaus aerodro
mas nuo 2 iki 4 vai. buvo ištisai oku
puotas lietuvių. Palydint gyvatarie- 
čius ir juos atsisveikinant išlieta ga
lybė ašarų. Netgi pašaliečiai stebėję 
graudžias scenas, klausinėjo, ar tik 
kur neprasidėjęs karas ir jaunimas 
išleidžiamas į frontą.

Pranės
PRANEŠIMAS

Vasario 19 (šeštadienį 7.30 vai.) 
Morwell’io Vary Str. salėje ruošia
mas Lietuvos valstybės atkūrimo 
sukakties minėjimas su atitinkama 
programa, kurioje tikimasi gausaus 
dalyvių atsilankymo.

Po oficialiosios dalies ten pat bus 
suneštinės vaišės.

A.L.B. Latrobe Valley Seniūnija

PRANEŠIMAS

Newcastle apyl. Valdyba sausio 
30 d. rengia gegužynę Blackalls

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
16*18 East Terrace, Btakstown Tel: 708-1414

------- ------------------------ -- -------------- --------------- 1------------------------ ------------------------L-

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Vasario 5 d., šeštadieni:
LAURA

Žinoma klubų žvaigždė šokėja

FILMAI LIET. KLUBE:
Vasario 1 d., antradienį, 7.30.: 

’THEY ARE A WIERD MOB” 
Filmas iš ateivių gyvenimo

Australijoje 
Vertas pamatyti kiekvienam iš 
mūsų!

Primename visiems, kad 
metų Klube filmai bus 
antradieniais

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gėri
mus ir 5% už alų.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- tree. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai sekm. 
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

i m ai
Parke. Pradžia 10 vai. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti. Greta sporti
nių ir kitų pramogų veiks šaltų gė
rimų baras.

Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo minėjimas Sydnejuje įvyks 
vasario 13 d. Lidcombe. Ruošia jau
nimas.

šeštadienį, minėjimo išvakarėse, 
bus pasilinksminimas Lietuvių klu
be su įdomia vokaline programa.

Neskaitant Vytauto Strauko, ku
ris vos atvykusius gyvatariečius pa
siėmė savo globon ir atsakomybėn, 
per visą Gyvataro kelionę per Aus
traliją ištikimai lydėjo trys melbur- 
niškiaijaunuoliai. Rezultate laimėtos 
vienos sužadėtuvės ir du širdim pa
laužti jaunuoliai. , \

Gal tik Gyvataras ir taip gali su
traukti vienon vieton tiek daug lie
tuvių, kiek jų matėme Condell Park 
Stadione jų koncerto metu. G alėjo 
apyl. valdyba išnaudoti progą ir iš
rinkti solidarumo mokestį.

♦♦♦
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VIKTORIJOS ŠVIETIMO MINISTERIJOS, ŠEŠTADIENIO 
MOKYKLA LIETUVIŲ KALBAI.

PRASIDEDA VASARIO PENKTĄ DIENĄ.

MOKINIAI NUO PIRMOS KLASĖS IKI H.S.C., O TAIP PAT IR 
SUAUGĘ YRA KVIEČIAMI ATVYKTI. AUKŠČIAU MINĖTĄ 
DIENĄ, Į PRINCES HILL HIGH SCHOOL, ARNOLS STREET, 
NORTH CARLTON, 3054.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE P. SUNGAILAI. 91 4845.

mauja ir net išdykauja giedojimo 
metu. O ne tik svetimtaučiai ir jau
nuoliai kalti. Paskutiniame baliuje 
aš mačiau, kai vienas mūsų žilas 
tautietis pradėjo diriguoti savo 
draugams ir šiaip sau tyčiotis iš įvy
kio. Be to, visi, net ir rimti žmonės, 
stovėjo giedodami su šampano stik
lu rankoje. Todėl visai ir supranta
ma kad vienas ilgaplaukis pasakė: 
"Atrodo kad pijokų himną gieda”.

Bendrai man atrodo, kad himnas 
netinka pramoginėje aplinkoje: jis 
tinka tik tada, kur vyrauja rimta 
nuotaika. Todėl aš siūlau, kad orga
nizatoriai ateityje nepravestų 
tautos himno baliuje. Geriausia pro
ga gal būt yra Dainų Šventės pabai
goje, o gal ir atidarymo ceremoni
jose. Vargonai sugrojo tada ’’Saugok, 
Dieve, Karalienę!”; kodėl negalėjo
me tuo pačiu ir sugiedoti Tautos 
Himno? Taip būtume padarę gerą 
įspūdį garbės svečiams, ir būtų labai 
iškilminga.

Gintautas Kaminskas

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.

nuo šių 
rodomi

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai. 
šešt. 8-12 vai., sekm. 6-10 vai.

Primenama, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi tūri dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytą aprangą

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