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ALB Krašto Tarybos suvažiavimas
Pereitu metų gruodžio 

28-30 d.d. Melbourne įvyko 
Xvni-ii ALB Krašto Tąnr- 
bos sesija. Krašto Tarybą 
sudaro 82 nanai, is jų suya- 
žiavime užsiregistravo 707 
~P6 registracijos padėtas 

vainikas pagerbiant žuvu
sius už Lietuvos laisvę prie 
paminklo Melb. Lietuvių 
Namų koplyčioje ir susirin
kus posėdžių salėje po kun. 
P. Vaserio invokacijos pra
dėtas atstovų suvažiavimas. 
ALB XVIII-ją Krašto Tary
bos sesiją atidarė Krašto 
Valdybos pirm. A. Pocius ir 
suvažiavusius sveikino 
Melb. Apyl. pirmininkas R. 
Šemetas.

Darbo eigoje sudaryta 
Mandatų Komisija — A. 
Šernas, J. Kovalskis ir p. 
Baltrūnas, Rezoliucijų. Ko- 
misija - B. Stašionis, A. Ma- 
tūkevičienė ir Dr. M. šeškus 
pastarajam neatvykus jo 
vieton pakviestas A. Šim
kus). Suvažiavimo prezidiu
mą sudarė A. Balsys (Can
berra), Č. Zamoiskis. ir V. 
Neverauskas (abu iš Adelai
dės). Prezidiumo pirminin- 
kas - V. Neverauskas.

Prasidėjo sveikinimai, 
kurių daugumą sudarė svei
kinimai raštu. Sveikino PLB 
pirm. V. Kamantas, VLIKo 
pirm. Dr. K. Bobelis, Vati
kano apaštališkasis nuncijus 
Canberroje, fed. parlamento 
narys ir eilė atskirų kraštų 
liet, bendruomenių pirmi
ninkų. Asmeniškai žodžiu 
sveikino Melb. Apyl. pirm. 
R. Šemetas, ALB Garbės 
Narė O. Baužienė, LKF 
Sirm. V. Čižauskas, LDR 

komiteto pirm. A. Bladze- 
vičius, Geelongo Apyl. pirm. 
?». Stuikevičius, J. Kovalskis 
Canberra) ir Los Angeles 

Apyl. pirm. p. D. Vizgirdie
nė. Taip pat perskaitytas 
G. Breichmanienės iš Kana
dos Gyvataro grupės vado
vės, kurie lankėsi Australi
joje prieš šešerius metus.

Sekė ‘Krašto Valdybos 
ataskaitiniai pranešimai, po 
kurių vykusiose diskusijose

Tarybos nariai palankiai 
įvertino Valdybos veiklą ir 
ją priėmė.

Iš atskirų bendruomenės 
padalinių ir institucijų pra- 
nešimus padarė Spaudos 
Sąjungos pirm. V. Patašius, 
Mūsų Pastogės redaktorius 
V. Kazokas, Australijos 
Lietuvių Fondo pirm. Dr. A. 
Staugaitis, Jaunimo Sąjun
gos pirmininkė B. Prašmu- 
taitė, 'Krašto Valdybos ži
nioje esančio Išvykos į Pa
saulio Liet. Dienas Komiteto 
pirm. J. Tamošiūnas.

< Diskusijų metu daugiau
sia užkliudyta Mūsų Pastogė 
Eadarant redaktoriui pasta- 

ų o taip pat parodant ir pa
lankumo.

Sekančią dieną ilgokai už
truko buv. Krašto Valdybos 
pasiūlymai pakeisti ar 
papildyti kai kuriuos statuto 
paragrafus ir mūsų statutą 
daugiau suderinti su P.L.B. 
statutu. Iš visų pasiūlytųjų 
keisti punktų tepraėjo tik 
vienas, būtent, kad atstovai 
į Pasaulio Liet. B-nės Seimą 
rinktini ketveriems metams. 
Visa kita palikta kaip ir 
anksčiau.

Kitas daug kalbų sukėlęs 
klausimas - kur rengti atei
nančias Lietuvių Dienas? 
Pagal statutą ir Išsistovė
jusią tvarką Liet. Dienos 
buvo rengiamos rotacine

Nukelta į 2 psl.

Nauja ALB Krašto Valdyba
ALB atstovų suvažiavime Melbourne pereitų metų pa

baigoje išrinkta nauja ALB Krašto Valdyba su būstine 
Sydnejuje šios sudėties: • >

Pirmininkas V. BUKEVIČIUS, 75 Kent St., Epping, 
N.S.W. 2121, tel. 869 2466;

vicepirmininkas Dr. B. VINGILIS, 22 Hiltop Ave, Mt. 
Prichard, 2170, tel. 602 6358;

sekretorius V. AUGUSTINAVIČIUS, 10 Lorna Ave., 
Nth Ryde 2113, tel. 88 4272;

iždininkas A.A. MILAŠAS, 20/60 Oxford St., Epping 
2121, tel. 80 0301 (darbe 869 1026);

narys kultūros ir švietimo reikalams J. MAKSVYTIS, 
7 Fleming St., Carlingford 2118, tel. 871 6269;

narys jaunimo reikalams K. STAŠĮ.ONIS, 34 Austin 
Ude., Panania 2213, tel. 772 4001;

narys sporto reikalams Dr. K. BAGDONAVIČIUS, 40 
Oxford St, Strathfield. 2135, tel. 766 399 (darbo 635 
6358667).

ALB Krašto Valdybos adresas:
75 Kent St., Epping, N.S.W. 2121
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pasaulyje
Izraelis skubina apgyven- Vakarinį Pakraštį, kuris yra 

dinti žydais pastarajame kliūtis susitarimui su arabų 
kare okupuotą ir aneksuotą kraštais.

* * *

ALB Kr. Tarybos prezidiumas iš k.: Č. Zamoiskis, A. Balsys ir V. Neverauskas

Anglijoje skaitomasi su 
galimybe, kad krašte galį 
įvykti generaliniai rinkimai. 
Anglijos ministerė pirmi
ninkė Mrs. M. Thacher šito 
nepaneigia.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMAS

Šiais metais suėjo 60 me
tų, kai sukilimo keliu buvo 
atvaduotas Klaipėdos kraš-‘

Kalifornijoje atrasti nauji 
auksu turtingi laukai. Spė
jama, kad tai turtingiausi 
aukso klodai, bet kada 
užtikti Amerikoje.

tas. Tai svarbus mūsų tau
tos istorinis įvykis, kurį 
verta ir būtina paminėti. 
Plačiau šitą istorinį žingsnį 
paliesime vėlesniuose Mūsų 
Pastogės numeriuose.

ALB Garbės Narę p. Oną B a u ž i e n ę, BEM, jos 
British Empire Medaliu apdovanojimo proga sveikiname 
ir linkime toliau dirbti tą prasmingą bendruomeninį ir 
socialinį darbą Sydnejaus lietuviams.

Jūsų apdovanojimas suteikė džiaugsmo ir garbės 
visiems Australijos lietuviams.

ALB Krašto Valdybos vardu
V. Bukevičius - pirmininkas 

V. Augustinavičius - sekretorius
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Tegu kiti, tik ne aš...
Prabėgo didingos Lietu

vių Dienos, pasisvečiavimai 
ir malonūs susitikimai sū 

•vietiniais ir užsienio lietu
viais, kas paliko gilių pėdsa
kų bei neišdylančių įspūdžių. 
Gal daugiausia dėmesio pa
traukė svečiai iš užjūrių, 
ypač Los Angeles ansamblis 
"Spindulys”. Tų jaunų žmo
nių lietuviškas nusiteikimas, 
entuziastingas dalyvavimas 
lietuviškame meno sambū
ryje, jų be priekaištų lietu
vių kalba ir ryžtas lietuvy
bei pasišvęsti, ne vieną giliai 
paveikė. Dažnai bekomen
tuojant Spindulio pasirody
mus ir susitikimus su tais 
jaunuoliais iš Los Angeles, 
kildavo neišvengiamas 
klausimas - kodėl mes to ne
turime? Kodėl mūsų jauni
mas toks palaidas ir nesuin
teresuotas lietuvišku gyve
nimu? Net ir patys to an
samblio dalyviai greit at
kreipė dėmesį į tokią padėtį 
ir stebėjosi, kad mūsų jau
nimas vengia (o gal ir nemo
ka} kalbėti lietuviškai, kad 

į neturi ir nerodo iniciatyvos 
reikštis lietuviškame gyve- 

i nime.
Žinoma, į tokius klausi-

mus paprastai yra vienas ir 
gal taikliausias atsakymas - 
tuo nepasirūpino tėvai. Jau 
dabar ir akivaizdoje kitų 
taip pat tokiose pačiose są
lygose augintų vaikų paste
bime savo padarytas klai
das, bet ar neįmanoma jei ne 
visai, tai bent dalinai jas ati
taisyti?

Žinoma, galima, o jeigu 
kam ir nepavyktų, tai bent 
paliktų rami sąžinė, kad dė
jome pastangų, bandėme, 
bet nepavyko. O kad tai iš 
tikro galima, įrodo kad ir 
mūsų pačių pavyzdys. Dau
gelis iš mūsiškių apleido 

The Special Broadcasting Service is seeking 
applications from men and women for a position under 
contract engagement as

Co-ordinator
LITHUANIAN LANGUAGE PROGRAM 

RADIO STATION 2 EA
SYDNEY

Applicants must be fluent in Lithuanian and have a 
good mastery of English.

The Co-ordinator should have the ability to provide 
leadership to a team of broadcasters and be sensitive to 
the needs and aspirations of the Lithuanian - speaking 
community. The Co-ordinator should be able to produce a 
program which is relevant to the needs of the community 
and of a consistently high standard.

AU applications must be made on forms provided by 
SBS. These may be obtained by writing to:

The Manager
Radio 2 EA
Office of the Special Broadcastings Service
GPO Box 21
SYDNEY NSW 2001

or by telephoning (02) 29-7031.
The Closing date for applications is Wednesday, 2 

February 1983.

Lietuvą jauni arba jau su
brendę jaunuoliai. Gal ne 
tiek norėdami, o greičiau 
reikalo spaudžiami greitai 
pramoko gyvenamos krašto 
kalbos. Reiškia, kalbėti gali
ma išmokti, juo labiau savo 
tėvų kalbos, jeigu namuose 
ir šeimoje toji kalba nebus 
nustumta į antraeilę vietą ir 
ji bus ne tik proteguojama, 
bet ir respektuojama.

Lygiai tas pats ir lietuviš
kose organizacijose. Tenka 
stebėtis, kad daugumoje 
jaunimo organizacijų nesi
girdi lietuviškai kalbančių, o 
visas santykiavimas vykdo
mas vietineka!t)d.Ko verta 

........   —-  — ■ — 

tokia organjzacija. be lietu
vių kalbos? Teisinamasi, kad 
nešioja lietuviškas spalvas 
ar vardą. Jaunimui, ypač 
vaikams drabužis nieko ne
sako: galima jį aprengti ir 
klounu, ir tokiam iš to bus 
tik daugiau pramogos.

Iš kitos pusės yra bendra 
mūsų visų liga - nesidomėji- 
mas lietuvišku gyvenimu ir 
laikymasis nuo visko atokiai 
ir pasyviai vengiant bet kur 
prisidėti. Čia yra pati skau
džiausia vieta, nes abuoju
mas viskam, kas lietuviška, 
pastoja kelią ir į visas kitas 
sritis - šeimos lietuvišką są- 
moninimą, bendruomeninę 
ar organizacinę veiklą. Tei
sinantis, kad viskas bus pa
daryta ir be mūsų, žudo bet 
kokią iniciatyvą. Dėl to ir 
mūsų susirinkimai apytušti, 
ir mokyklos nesulaukia mo
kinių, ir daugelis iš anksčiau 
sukurtų institucijų neprisi
šaukia atramos.

Yra, tiesa, gyva partiza
ninė veikla, kurios iniciato
riai ir vykdytojai paskiri as
menys, kurie susilaukia iš tų 
pačių pasyvių lietuvių dau
giau trukdymų, negu pozi-. 

tyvios pagalbos.''Per., šią 
veiklą pasireiškia visas, mū
sų tautinis gyvastingumas, 
kuo vėliau ir patys pasy
viausi turi reikalo pasigirti 
ir pasididžiuoti - kokie pui
kūs mūsų lietuviški namai, 
kokie skambūs mūsų chorai, 
kokie patrauklūs. mūsų 
tautiniai šokiai ir t.t. Bet 
kad visa tai tinkamai funk
cionuotų, reikia ne tik kelių 
iniciatorių, bet ir stipraus 
užnugario, kas visą tą ju
dėjimą stumtų ir stiprintų. 
Teisinimasis, kad bus, kas 
padaro ir be manęs, yra 
duobkasio darbas.

Šie metai yra "Aušros" 
metai, kas reiškia tautinio 
sąmoningumo ar sąmonini- 
mo metai. Čia verta ir būti
na sustoti ir visų pirma į 
save pažvelgti ir susidomėti 
- ar esu lietuvis ir koks esu 
lietuvis? Atmetant prielai
das, kad viskas bus padary
ta ir be manęs, nusikalkime 
sau geležinį įstatymą, kad 
kur tik yra koks nors lietu
viškas sąjūdis ar veikla, ten 
ir aš reikalingas ir būtinas 
nelaukiant, kad kiti už mane 
tą atliktų. Taip gyvenant 
neteks rausti išgirdus prie
kaištus, kad kiti turi kuo pa
sididžiuoti ir pasirodyti, bet 
kodėl mes to neturime?

(v.k.)

ALB Kr. T-bos suvažiavimas
Atkelta iš 1 psi.

tvarka Sydney - Adelaide - 
Melbourne. Tačiau šį kartą 
ateinančias Liet. Dienas, t.y. 
1984 m. pasisiūlė surengti 
Canberra. Pasiūlymas pačių 
canberiškių buvo motyvuo
tas, nors diskusijų metu su
silaukė didelės opozicijos, 
tačiau balsavimo keliu nu
tarta, kad 1984 m. Lietuvių 
Dienos įvyks Canberroje.

Bendruomenės vykdomų
jų organų rinkimai irgi susi
laukė ilgesnių svarstymų dėl 
pačios būstinės. Buv. Krašto 
Valdyba motyvavo tuo, kad 
esant Lietuvių Dienoms 
Canberroje Krašto Valdyba 
turėsianti dvi kadencijas iš
būti arba Sydnejuje arba 
Melbourne ir jeigu Tarybos 
nariai pasisakytų, senoji Kr. 
Valdyba sutinka kandida
tuoti ir sekančiai kadencijai, 
iš sydnejiškių pusės irgi ne
parodyta didelio entuziazmo 
perimti Kr. Valdybą, nors 
tam buvo pasiruošusi ir tu
rėjo kandidatų sąrašą. Bal
savimo keliu Kršto Taryba 
pasisakė už Sydnejų ir į 
Krašto Valdybą išrinkti: Dr. 
B. Vingilis, J. Maksvytis, V. 
Bukevičius, K. Stašionis, A. 
MUašas, Dr. K. Bagdonavi
čius ir V. Augustinavičius. 
Kandidatais paliko D. Bižie- 
rie'ir A. Kramilius.

Tuo pačiu ir kitos ALB 
institucijos perkeltos į Syd
nejų. Krašto Garbės Teismą 
sudaro: B. Stašionis, I. Jo
naitis, V. Kazokas, A. Mau- 
ragis ir A. Reisgys. Kandi
datais paliko A. Adomėnas 
ir A. Giniūnas.

Krašto Kontrolės Komisi- 
jon įeina I. Jonaitis, A. 
Reisgys ir A. Adomėnas. 
Kandidatė M. Reisgienė.

j Į Pasaulio Liet. B-nės Šei- 
/ mą išrinkti: B. Stašionis, V. 
Baltutis, V. Bukevičius, Č.

I
Zamoiskis, A. Pocius, J. Ko
valskis, I. Jonaitis. Kandi
datai : B. Stankūnavičius ir 
M. Gailiūnas.

A.L.B. Metraščio reikalu 
išsamų pranešimą padarė jo 
redaktorius Viktoras Baltu
tis. Darbas sukaupiant me
džiagą jau baigtas. Belieka 
tik viską apiforminti, sure
daguoti ir atiduoti spaudai. 
Numatoma, kad metraštis 
bus išleistas apie šių metų 
vidurį. Bus spausdinama of
setiniu būdu, tekstus su
rinks Mūsų Pastogė. Svar
biausias klausimas - su- . 
kaupti lėšas, nes metraščio 
išleidimas kainuosiąs apie 
25 000 dolerių. Tikimas lėšas 
sukaupti iš iš anksto apmo
kėtų prenumeratų.

Kultūriniais reikalais 
pranešimą padarė J. Tamo
šiūnas ir plačiau apie švieti
mą ir ypač lietuvių kalbos 
įvedimą į bet kurį Australi
jos universitetą Dr. K. Bra- 
zaitienė. Susirūpinta vis 
mažėjančiu mokinių skaičiu
mi mokyklose, nors etninių 
mokyklų padėtis šiuo metu 
daug geresnė negu bet kada, 
nes jas remia australų val
džia.

Suvažiavimo programoje 
pramatyta nusipelniusių as
menų pakėlimas į Bendruo- O 
menės Garbės Narius. Buvo 
pristatyta keli kandidatai, 
bet kadangi reikalas nebuvo 
tinkamai paruoštas, tai nu
tarta pakėlimus atidėti ki
tam suvažiavimui. Išimties 
keliu į Garbės Narius pakel
tas Adelaidės liet, kelbonas 
kun. A. Spurgis.

Jaunimo reikalais platesnį

pranešimą padarė Birutė 
Prašmutaitė, kalbėjusi apie 
Jaunimo Kongresą, kuris 
įvyksta šiais metais ir apie 
galimybes surengti šeštąjį 
Jaunimo Kongresą Austra-

The Special Broadcasting Service is seeking 
applications from men and women for cotract 
engagement as a

Part-time broadcaster
LITHUANIAN LANGUAGE PROGRAM 

RADIO STATION 2 EA
SYDNEY

Applicant must be fluent in Lithuanian and should 
possess a good microphone voice. A working knowledge 
of English is desirable.

Applicants must demonstrate sensitivity to the needs 
of the Lithuanian - speaking community in Sydney.

Station Management will assign one or more of the 
following duties to the successful applicant:

a) general announcer ■»
b) presenter of news and current affairs
c) presenter of special features
d) translations
e) scripting
f) production
g) research
The successful applicant will be responsible to the SBS 

for the performance of allocated duties under the 
supervision of the Co-ordinator, in accordance with SBS 
policies and guidelines for Ethnic Broadcasting.

All applications must be made on forms provided by 
the SBS. These may be obtained from:

The Station Manager
Radio 2 EA

GPO Box 21
SYDNEY NSW 2001
Telephone: (02) 29-7031.
The closing date for applications is Wednesday, 2 

February 1983.

lijoje. Per diskusijas princi
pe buvo pasisakyta už Jau
nimo Kongresą Australijoje, 
bet nesileista į detales.

Suvažiavime užkliudyta 
Lietuvių Archyvo klausi
mas, bet konkrečių nutari
mų nepadaryta.

Sekė sveikinimų ir rezo
liucijų priėmimas ir klau
simai bei sumanymai ir su
važiavimas baigtas Tautos 
Himnu.

Palyginamai šis Krašto 
Tarybos suvažiavimas praė
jo gana blankiai, nors ir bū
va daug kalbėta, net ginčy
tasi, Neskaitant vieno kito 
formalaus reikalo kokių 
reikšmingų nutarimų nepa
daryta, aktualių problemų 
neiškelta. Jeigu kas naujo ir 
svarbaus buvo užkliudyta, 
tai daugiausia Viktoro Bal
tučio pastangomis. Šis 
Krašto Tarybos atstovas iš 
Adelaidės laikytinas bene 
vieninteliu, kuris į .suvažia
vimą pasižiūrėjo rimtai ir 
netgi tam buvo pasiruošęs. 
Jis visuose svarstomuose 
reikaluose geriausiai orien
tavosi ir nestokojo taiklių 
atsakymų bei pasiūlymų.

Primintina, kad ateityje 
Krašto Tarybos atstovai 
rimčiau atsineštų į tokius 
suvažiavimus, bet čia taip 
pat reikalinga ir aiški 
Krašto Tarybos suvažiavi
mo linija ir kryptis, kas duo
tų pagrindo ir patiems 
Tarybos nariams pagalvoti 
ir iš anksto susidaryti ati
tinkamas nuomones.

n.n.

* * *
Vykstant vyriausybės 

krizei prieš artėjančius rin
kimus Vak. Vokietijoje, Sov. 
S-ga deda visas pastangas 
išjungti Vokietiją iš Vakarų 
gynybos. Pereitą savaitę 
Vak. Vokietijoje lankėsi so
vietų ministeris Gromyko ir 
tarėsi pirmiausia su opozici
jos lyderiu Genscher ir tik 
vėliau su kancleriu Kohl.

***
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ MEKOS

DAILĖS PARODA 
sumitologinti ir nors pir-Vienas iš pagrindinių įvy

kių Lietuvių Dienų progra
moje yra meno parodos su
ruošimas. Šiais metais tai 
buvo patikėta jaunam lietu
viui z skulptoriui Vytautui 
Dideliui. Šis energingas 
žmogus savo pareigą atliko 
pasigėrėtinai. Jis orientavo
si daugiau į savosios kartos 
menininkus ir šalia kelių ve
teranų subūrė į krūvą virš 
tuzino naujų, platesnėje lie
tuvių bendruomenėje be
veik negirdėtų vardų.

Svarbiausiu šios parodos 
elementu laikyčiau tos 
parodos patį eksponavimą. 
Gana nedėkingoje salėje, 
kurios viena siena susidėjo 
grynai iš stiklo, o antrąją 
sudarė minkšto kilimo 
provizorinė pertvara, Vy
tautas Didelis sugebėjo ne 
tik tinkamai eksponuoti in
dividualius meno kūrinius, 
bet ir sukurti estetišką at
mosferą, tuo pakeldamas 
visų meno kūrinių vertę. 
Ekspozicijos lygis priminė 
prieš dvylika metų Adolfo 
Vaičaičio suorganizuotą 
parodą, kas sekančiose Lie
tuvių Dienų suorganizuoto
se parodose Melbourne, de
ja, buvo žymiai kritęs. Vy
tauto Didelio užduotis 
nebuvo lengva jau vien dėl 
to, kad jam reikėjo tarp 
grynojo meno kūrinių įpinti 
tautodailės ir pritaikomosios 
dailės kūrinius.

Visa paroda dvelkė jau
nyste. Vytautas Didelis re
prezentavo sunkiąją skulp
tūrą* išstatydamas didžiulį 
aprūdijusio metalo kamuolį, 
raiškiai supiaustytu pavir
šiumi, sukurdamas vidinio 
gyvenimo ir susižinojimo įs
pūdį. Darbas įrodė skuplto- 
rių turintį pasitikėjimo, 
randąs dvasinės išraiškos 
paprastose, poetų neapdai
nuotose medžiagose.

Janet Didelienė, Vytauto 
žmona, pasirodė su tapybos 
darbu ’’Sudužusios šukės” ir 
trimis ’’Vėžiagyvio” grafi
niais škicais. Didelienės pri
ėjimas prie meno yra rimtas 
ir išmąstytas, jos grafinė li
nija neapkrauta, nuosaiki ir 
grakšti, kompozicijos išba
lansuotos, ypač devintojo 
škico.

Faustas Sadauskas išstatė 
keturis keramikos vienetus: 
tris puodus ir vieną lėkštę. 
Visi keturi darbai turi orto
doksinę formą, tačiau jų 
preciziškas atbaigimas, o 
ypač matinių glazūrų jaut
rūs spalvų perėjimai, išsky
rė Sadausko keramiką į pa
čius geriausius darbus paro
doje. Nustebino jis lanky
tojus pasirodydamas ir kaip 
skulptorius. Jo juodo medžio 
’’Skulptūra” pasižymi tomis 
pačiomis ypatybėmis: nuo
saikumu, jautrumu ir har
monijos ieškojimu. ’’Skulp
tūra” susideda iš įvairių da
lių, kurių ritmiškas sugru
pavimas suteikia darbui 
muzikalinį aspektą. Pagrin
de skulptorius sprendžia 
formos ir erdvės problemas 
su asociacijomis į kosminę 
sąrangą.

Jonas Abromas pasirodė 
su trimis surealistiniais pa
veikslais. Jau pačioje savo 
karjeros pradžioje Abromas 
yra įsigijęs individualų ta- 
Eybos bruožą: jo potėpis yra 
/gus ir kietas, spalvos san
tykiauja tarp savęs aiškiais 
kampais. Abromo gamto
vaizdžiai yra suasmeninti ir 

muosiuose jo tapybos žings
niuose ir juntama Salvador 
Dali įtaka, reikia tikėtis, kad 
šis jaunas tapytojas išsivys
tys dideliu individualistu.

Undinės Padams ir Elenos 
Zdanavičienės gamtovaiz
džiai ir Jūratės Sasnaitytės 
portretai turi tarp savęs 
daug bendro, būtent, lengvą 
realistinį priėjimą prie 
objektų, be problemų ir 
didelių galvos skausmų. 
Menas joms, atrodo, yra 
tikras poilsis ir malonumas.

Elenos Zdanavičienės- 
Zdanės vitražai, tinkamai 
eksponuoti prieš langus, 
puikiai atšvietė spalvotas 
vitražų dalis. Zdanavičienės 
vitražas ”Mergaitė su 
paukščiu” yra darniai su
komponuotas, stipriai ir rit
miškai surištas darbas, kal
bantis lietuviui žiūrovui ii 
savo siužetu.

Kristinos Vaičiulytės ir 
Eglės Klupšaitės kuklūs, 
daugiausia spalvotu pieštu
ku ar akvarele atlikti darbe
liai, praturtino bendrą paro
dos sąstatą.

Mindaugo Simankevičiaus

Dailės parodos rengėjas V 
Didelis 

Architekto Jurgio Žal- 
kausko žodis atidarant dai
lės parodą per Lietuvių Die
nas Melbourne

20-to amžiaus menas, at
nešęs didžiulių permainų, 
dažnai sukelia mumyse ne
rimo ir abejonių. Dažnai
klausiame savęs, ar tikrai 
galime suprasti, kas yra im
presionizmas, ekspresioniz
mas, post-impresionizmas, 
fauvizmas, kubizmas, surre- 
alizmas, purizmas, futuriz
mas, minimalizmas, 
konstruktivizmas, pop-me- 
nas, op-menas ir kitos meno 
srovės ir linkmės,kurios pa
sirodo ir vėl dingsta užleis- 
damos vietą kitai srovei ir 
meno linkmei. Dažnai abe
jojame, ar tai tikrai yra 
meno srovės, o gal tik etike
tės, pavadinimai, o gal net 
pradžia didelio meno judėji
mo.

Toks yra šių dienų meno 
klimatas, meno, kurį vadi
name moderniuoju, tikrai 
net nežinodami, kaip ilgai 
modernus menas bus mo
dernus.

Iš dailės parodos. Fone E. Zdanės vitražai. Vidury A. Liubinskienės audiniai

darbas, paspalvinto tušo 
piešinys, išpildytas linksmu 
ir tariamai nerūpestingu 
braižu buvo vienintelė ape
liacija į karikatūrinę, seriji
nę meno grupę.

Gražinos Katauskienės 
minkštoji skulptūra, atlikta 
švariai ir su kantrybe, užima 
tarpinę vietą tarp grynojo ir 
pritaikomojo meno.

Irenos Pauliukonytės- 
Sibley išstatytas impozan
tiškas, originalus manu
skriptas su individualiai 
ranka nuspalvintais lino rai
žiniais. Tai iliustruota knyga 
vaikams. Čia nevieta kalbėti 
apie tos knygos tekstą, betgi 
iliustracijos liudija keistą 
reiškinį: tai nesąmoningas 
grįžimas prie tautinių tradi
cijų, nesistengiant suprasti 
tautinio šaltinio prasmės 
(gal dėlto ir čigoniška lėlė, 
pagrindinis tos knygos he
rojus, yra aprengta lietuviš
kais tautiniais rūbais). Lino 
raižiniai yra atlikti didelėje 
Tarabildienės įtakoje, už
sklandos sudarytos iš lietu
viško sodžiaus meno ele
mentų ir egzotiškai nuteikia 
anglišką tekstą, tarytum 
pabrėžiant čigonišką lėlės 
identitetą. Irena Pauliuko- 
nytė-Sibley turi drąsią liniją 
ir rodo intereso giliau pažin-

Dailės parodą atidarant

Moderni meno era prasi
dėjo sąryšyje su dviem re
voliucijom: industrinė, kurią 
simbolizavo garvežio išradi
mas, ir politinė, prasidėjusi 
su prancūzų revoliucija.

Taip atsirado mūsų 
amžiaus pagrindinis žmo
gaus konfliktas. Žmogus ne
nori jaustis priklausomas 
bet kokiam autoritetui. Jis 
pats nori ieškoti ir surasti 
dvasines vertybes, save, 
gyvenimo prasmę ir savo 
identitetą. Žmogus šiandie
ną žino daug daugiau apie 
save, bet tai juk yra tik pra
džia ieškojimo.

Štai ir priežastys, kodėl 
moderniame mene nėra 
tiksliai apibrėžtų periodų ir 
srovių. Vietoj to turime tik 
tam tikrus judėjimus ir 
kontra-judėjimus. Niekas 
nedominuoja ir išsilaiko nea
pibrėžtą laiką. Menas pasi
darė tarptautinis, nesuvar
žytas valstybių ribų. 

ti lietuvių liaudies meno šal
tinius, su kuriais Melbourne 
lietuviai galėtų ją arčiau su
pažindinti.

Iš senosios kartos meni
ninkų, dalyvavusių šioje pa
rodoje, tebuvo tik trys: Vida 
Kabailienė, Leonas Urbonas 
ir Adolfas Vaičaitis. Vidą 
Kabailienę atstovavo du ra
mūs tapybos darbai: natiur
mortas ir gamtovaizdis. Jie 
abu paprasti, rimti ir nepre
tenzingi. Leonas Urbonas 
atsiuntė tris akrilinės tapy
bos darbus, kurie visi re
prezentavo pasąmoninį 
žvilgsnį į kosminius reiški
nius. Jo audringi, tačiau 
meniškai disciplinuoti pa
veikslai, atlikti tobula tech
nika, tebesprendžia tas pa
čias neišsprendžiamas ga- 
laktines problemas tomis 
pačiomis priemonėmis. Ta
čiau Adolfas - Vaičaitis, 
kurį mes pažįstame pir
miausia kaip linijos meistrą, 
o vėliau kaip nuosaikų ab- 
straktistą, buvo neatpažįs
tamas savo šešiuose spalvų 
abstraktuose, parodos or
ganizatoriaus puikiai sugru
puotuose į vieną vienetą. 
Vaičaičio konfrontacija su 
gryna stipria spalva po ilgo 
grafinio patyrimo, po preci- 
zižko linijos apvaldymo, po

Lietuvos tapyba pradėta 
vietinės kilmės ir svetimša
lių tapytojų kunigaikščių ir 
didikų rūmuose. Seniausi 
molbertinės tapybos darbai 
pasiekė mus tik iš 16 a.

Šio šimtmečio pradžioje, 
lietuvių dailės pagyvėjimą 
apsprendė dideli politiniai ir 
ekonominiai reiškiniai ir pa
kitimai. Pirmoji lietuvių 
dailininkų paroda įvyko 1907 
m. sausio 9 d.Vilniuje, o 
1908 m. pradžioje įvyko ir 
antroji dailės paroda, kurią 
surengė M.K. Čiurlionis, 
pats eksponuodamas 56 
darbus, jų tarpe dvylikos 
paveikslų ciklą "žvaigždy
nas”. Pirmosios parodos ir 
Lietuvos dailės draugijos 
veikla pagreitino lietuvių 
tautinės dailės vystymąsi. 
Susibūrė kūrybinga ir veikli 
tapytojų grupė: M.K. Čiur
lionis, A. Žmuidzinavičius, 
P. Kalpokas, J. Šileika, J. 
Vienožinskis, A. Varnas ir 
kiti. Veikiamas lietuvių tau
tinės kultūros atgimimo, 
šioje dirvoje išaugo ir susi
formavo didysis lietuvių ge

nijus Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis. 

nuosaikios ir apsvarstytos 
kompozicijos yra, tarytum, 
netikėtas nusileidimas į ato
grąžų džiungles iš įprasto 
civilizuoto gyvenimo, kur 
spalva ir perteklius apsvai
gina žmogų. Gal būt tai yra 
pradžia naujo dailininko ke
lio, jo atsijauninimas spalvos 
emociniame elemente.

Ir taip jaunų menininkų 
jauni švieži kūriniai pratur
tino Lietuvių Dienų šventę 
dar vienu kultūriniu laimė
jimu, įrodančiu lietuvių kul
tūrinį gyvastingumą.

Genovaitė Kazokienė

Po pirmojo pasaulinio 
karo, atgaivinus Lietuvos 
valstybę, prasidėjo našiau
sias lietuvių dailės periodas. 
1920 m. surengta pirmoji 
pokarinė apžvalginė dailės 
Saroda ir 1922 m. įkurta 

leno Mokykla Kaune, 
suvaidinusi lemiamą vaid
menį tolimesnėje Lietuvos 
meno raidoje. Mokykla iš
ugdė ištisą kartą talengingų 
menininkų, kurių dalis dar ir 
šiandien dalyvauja kūrybi
niame dailės gyvenime Lie
tuvoje ir plačiame pasauly
je.

Lietuvoje prieš praside
dant 2-jam pasauliniam ka-' 
rui menininkai nebuvo vie
nalyčiai nei savo pasaulė
žiūra, nei menininiais užda
viniais. Vieni, baigę meno 
studijas Peterburge prieš 
1-mą karą, laikėsi realizmo 
principo, skirdami pagrindi
nį dėmesį savo kūryboje 
žmogui, jo buičiai, krašto 
gamtai. Keli menininkai for
mavosi Krokuvos Dailės 
akademijoje, veikiami 
post-impresionistinės meno 
linkmės. Savo kūryboje jie 
rėmėsi ir kūrė daugiausiai 
peisažus ir portretus, veng
dami detalizavimo. Jie ieš
kojo kompozicinės ir spalvi
nės visumos, darnos, muzi
kalaus spalvinių derinių rit
mo, o svarbiausiai - nuotai
kos.

Dalis menininkų studijavo 
Vakarų Europoje, daugiau
siai Paryžiuje, veikiami 
įvairių srovių, jie atvežė į 
Lietuvą didelių naujumų 
mene. Jaunieji menininkai 
būrėsi į draugijas ir grupes. 
Pažymėtina grupė vardu 
ARS (MENAS) kuri smerkė 
senovinį akademizmą ir at
sisakė tradicinio realizmo. 
1935 metais įkurta Lietuvos 
dailininkų sąjunga. Ji kon-

Nukelta į 4 psl.
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS

W ALIAS suvažiavimas
IX—TAS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 
IR ARCHITEKTŲ SĄJUN
GOS SUVAŽIAVIMAS

MELBOURNE
1982 m. gruodžio 29 d. 

’’Lietuvių Dienų” festivalio 
proga Melbourne įvyko 
Australijos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun- 
gos suvažiavimas - popiete, 
kurią suorganizavo ir pra
vedė Melbourno Skyriaus 
Vaidyba, susidedanti iš pir
mininko, inž. P. Bimbos, 
^sekretoriaus inž. N. Volko ir 

i iždininko inž. V. Rekešiaus. 
všuvažiavime dalyvavo 42 
ašmenys, įskaitant ir sve
čius. Atstovai buvo atvykę 
iš Sydnejaus, Adelaidės ir 
Quennslando, o taip pat 
buvo svečių net iš Ameri
kos.

Prieš suvažiavimo atida
rymą dalyviai buvo 
pakviesti pasivaišinti prie 
gražiai papuošto stalo su 
gausiais užkandžiais ir gėri
mais.

Po lengvų užkandžių ir 
numalšinus troškulius, inž. 
P. Bimba pradėjo oficialią 
šios popietės dalį, sveikin
damas atvykusius ir dėko
damas už jų atsilankymą. 
Savo Įiranešime jis trumpai 
paminėjo Sąjungos pradžią 
Australijoje, o taip pat su
pažindino ir su Melbourno 
Skyriaus istorija, nurody
damas, kad Melbourno Sky
rius oficialiai gyvuoja jau 23 
metus. Gale savo trumpo 
žodžio išreiškė liūdesį, kad 
per tą laiką mirė keturi mū
sų skyriaus nariai.

Po to sekė suvažiavimo 
sveikinimai. Vienas iš pir
mųjų buvo Pasaulio Lietu-

Dailės..
Atkelta iš 3 psl.

solidavo kūrybines pajėgas, 
organizavo parodas ir tuo 
pačiu skatino meno raidą. 
Neabejotinai joje vyko daug 
ideologinių ir estetinių 
menininkų nesutarimų ir 
ginčų. Lietuvos dailė ir me
nas tebesivysto Lietuvoje ir 
visame pasaulyje, kur bebū
tų lietuviškos bendruome
nės, grupės ar pavieniai as
menys. Lietuvių dailininkų 
darbai Australijoje laukia 
platesnio įvertinimo ir 
studijos. Neabejotina, kad 
meno darbai, sukurti Aus
tralijos lietuvių dailininkų, 
yra svarbūs, vertingi, pri
pažinti ir įeis į lietuvių kul
tūros istoriją.

Sveikinu visus dailininkus 
dalyvaujančius šioje paro
doje. Man tikrai didelė gar
bė ir malonumas atidaryti 
šią parodą. 
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vių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos pirmininko inž. 
Rimo Muloko sveikinimas iš 
Amerikos. Jį perskaitė jo 
duktė, panelė Undinė Mulo- 
kaitė, kuri buvo atvykusi į 
Australiją su Los Angeles 
Ansambliu ’’Spinduliu”. 
Toliau suvažiavimą sveikino 
Melbourno Apylinkės Val
dybos pirmininkas p. R. Še- 
metas. Raštu suvažiavi
mą dar sveikino Tautos 
Fondo Atstovybė Melbour
ne.

Po sveikinimų inž. P. 
Bimba pristatė susirinku
siems šios popietės paskai
tininką arch. Jurgį Žalkaus-

’’Ramovės” suvažiavimas
Lietuvių Dienų proga, 

įvyko ir L.K.V. S-gos ’’Ra
movės” Australijos skyrių 
atstovų suvažiavimas. Jį su
kvietė Melbourno Skyriaus 
Valdyba, 1982 m. gruodžio 
31 d., Melbourno Lietuvių 
Namuose. Suvažiavime 
dalyvavo: Adelaidės, Can
berros, Melbourno ir Syd
ney skyrių atstovai ir sve
čiai, kurių daugumą sudarė 
vietiniai Melbourno ramo
vėnai.

Suvažiavimas buvo pra
dėtas 10 vai. ryto pamaldo
mis Lietuvių Namų koply
čioje. Šv. Mišių auką už mi
rusius Australijos ramovė
nus, atnašavo kun. Dr. P. 
Bačinskas. Ta proga pasakė 
ir atitinkamą pamokslą, ak
centuodamas, kad buvusieji 
Lietuvos kariai, privalo būti 
visiems kitiems sektinu pa
vyzdžiu kovoje už pavergtos 
Lietuvos laisvę ir pagalboje 
pavergtai tėvynei.

Po pamaldų įvyko pats 
suvažiavimas Bendruome^ 
nės Menėje. Visiems atsto
vams susirinkus, padaryta 
bendra dalyvių nuotrauka. 
Suvažiavimą trumpu žodžiu 
atidarė Melbourno Skyriaus 
pirmininkas V. Šalkūnas, 
pakviesdamas kun. Dr. P. 
Bačinską invokacijai. Sukal
bėjus maldą, suvažiavimo 
šeimininkas V. Šalkūnas 
priminė, kad mes gyvename 
čia išeivijoje prisiminimais 
už Lietuvą kovojusių ir ją 
gynusių savanorių-kūrėjų, 
miško brolių ir pavergtos 
tėvynės ilgesiu. Tais ilgesio 
jausmais gyvendami, vieni 
laisvuose kraštuose, o kiti 
nuožmioje vergijoje, kur 
paneigiama bet kokia žmo
gaus ir tikėjimo laisvė, ge
resniam tarpusavio ryšio 
palaikymui ir aaptarimui 
įvairiems to aspektams ir 
bus skiriama šis suvažiavi
mas.

Visiems dalyviams prita
riant, į prezidiumą pakvies
ta: Garbės Prezidiuman - 
kun. Dr. P. Bačinskas ir V. 

ką ir tuo pačiu oficialiai 
atidarė arch. Davis Bitės 
architektūriniu darbų 
parodą.

Arch. J. Žalkauskas savo 
paskaitoje iškėlė raidą mo
dernios architektūros pla
čiajame pasaulyje, o taip pat 
ir Australijoje, ypač pa
brėždamas skaitlingus ir 
įspūdingus arch. D. Bitės 
architektūrinius projektus 
Amerikoje, Azijoje ir Aus
tralijoje.

Arch. D. Bitės įvairūs 
projektai puošė Bendruo
menės Menės sienas. Apie 
kiekvieną savo projektą jis 
individualiai ir su atsidavi
mu aiškino susidomėjusiems 
dalyviams.

Popietė buvo užbaigta 
pašnekesiais, kurie vyko 
prie vaišių stalo, užmezgiant 
naujas ir atnaujinant senas 
pažintis. : * N V

Vosylius (Adelaidės Sky
riaus pirmininkas). ,Darbo 
Prezidiuman - pirmininku 
Ant. Skirka ir sekretorium 
Ant. Vinevičius. Mandatų ir 
Rezoliucijų Komisijom N. 
Butkūnas ir V. Bosikis.

Pirmininkaujančiam A. 
Skirkai, perskaičius gautus 
sveikinimus raštu, iškvies
tas skaityti paskaitos kun. 
Dr. P. Bačinskas - ’’Išeivių 
ryšys su pavergta tauta”. 
Prelegentas plačiai išnagri
nėjo įvairius, mūsų gyveni
mo sąlygomis įmanomus ry
šio palaikymo būdus ir gali
mybes, su likusiais artimai
siais už geležinės uždangos 
tėvynėje arba įvairių baus
mių pretekstu išblaškytus 
tautiečius plačiuose Rusijos 
plotuose. Prelegentas prašė 
visus prisidėti pagelbėti jų 
varge. Po paskaitos sekė 
gyvos diskusijos. Nutarta, 
ryšį laiškais ir asmeniškais 
kontaktais sustiprinti, net 
tam reikalui steigiant atski
rus skyriuose komitetus, 
kurie rūpintųsi, nuolatinio 
ryšio palaikymu, ypač Su 
kalinamais Sibiro vergų sto
vyklose.

LKVS ’’Ramovės” atstovai suvažiavime
rjl ■■ ‘U z.-' ’ k;

Vėliau, pagal suvažiavimo 
darbotvarkę, sekė skyrių 
veiklos pranešimai. Iš jų 
matėsi, kad ramovėnų 
veikla visuose skyriuose 
gana gyva ir šakota. Visuose 
skyriuose yra ne tik rengia
mos tradicinės Lietuvos Ka
riuomenės Atkūrimo šven
tės, bet ruošiamos paskaitos 
apie Lietuvos pasižymėju
sius vyrus - pirmūnus, ruo
šiami bendro pobūdžio pasi
linksminimai ir palaikomi 
ryšiai su mūsų artimiausiais 
kaimynais estais ir latviais, 
per jų ats. karių organizaci
jas. Iš turimų skyriuose pa
jamų remiama įvairūs kul
tūriniai paruošimai ir jauni
mo grupės, spauda, Tautos 
ir Australijos Lietuvių Fon
dai.

Adelaidės Skyriaus pirm. 
V. Vosyliui pranešus, kad iki 
šiol buvęs Garbės Teismas 
Adelaidėje iš pareigų atsi-. 
sako, išrinktas naujas Gar
bės Teismas Melbourne šios 
sudėties: N.'Butkūnas, L. 
Kaladė ir J. Petraitis. Kan
didatas V. Bosikis.

Priimtas naujas nario mo
kestis nuo 1983 m. 4 doleriai 
metams.

Suvažiavime dalyvavo 47 
dalyviai. Suvažiavimas pra
ėjo darniai ir sklandžiai ir 
užbaigtas Tautos Himnu.

Baigus oficialų posėdį, V. 
Šalkūnas visus pakvietė prie 
vaišių stalo. Besivaišinant, 
dar žodį tarė: kun. Pr. Va- 
seris, Newcastle atstovas A. 
Šernas, Los Angeles Jauni
mo Ansamblio ’’Spindulio” 
vadovė ir dirigentė 0. Ra- 
zutienė, Šaulių S-gos Centro 
V-bos atstovas - J.Ruokis ir 
kiti vietos ramovėnai. Vai
šėse dalyvavo ir Australijos 
chorų dirigentai, tuo laiku 
posėdžiavę sudaryti naują 
dainų repertuarą.

A.L. B-nės Canberros 
Apyl. pirmininkas J. Balsys, 
kaip vyriausias būsimų Lie
tuvių Dienų rengėjas ir šei
mininkas, pakvietė visus 
Australijos ramovėnus 
dalyvauti 1984 m. suvažia
vime Canberroje. Pakvieti
mas palydėtas dalyvių 
rankų plojimu.

Suvažiavimo rengėjų var
du, V. Šalkūnas dėkojo su- 

važavimo dalyviams ir iš
reiškė didelę padėką vaišių 
paruošimo šeimininkei p. M. 
Venckienei ir jos padėjė
joms p.p. Augūnienei, Si
mutienei ir Valaitienei.

Suvažiavimo prezidiumo 
pirmininkas A. Skirka, pa
reiškė visų dalyvių vardu 
padėką šeimininkams - mel- 
burniškiams už suruoštą su
važiavimą.

Buvęs

RAMOVĖNŲ
SUVAŽIAVIMO

REZOLIUCIJA

Australijos ramovėnai, 
savo atstovų suvažiavime 
įvykusiame 1982 m. gruo
džio 31 d., Melbourne Lietu
vių Namuose, išklausę Dr. 
kun. P. Bačinsko paskaitą 
’’Išeivių ryšys su pavergta 
tauta”, pritardami paskaitė 
ninko mintims, nutarė siiŲ 
lyti visiems lietuviams, ra-' 
šant laiškus sąžinės kali
niams lengvinti jų sunkią 
būklę, susilaikyti nuo palai
kymo ryšių su Lietuvos 
priešų - rusų įstaigomis, su
sirašinėti su savo giminėmis 
ar pažįstamais rašant tik as
meniškus reikalus, be rimto 
reikalo nevažinėti į Lietuvą 
ir nesiuntinėti siuntinių, tuo 
būdu išvengiant rusų rėmi
mo savo doleriais.

Turint galvoje, kad laiškai 
sąžinės kaliniams labai daug 
padeda, siūlome visiems 
gausiai tuos laiškus rašyti, 
kalbant tik apie asmeniškus 
reikalus, siusti juos ap
draustus su gavimo parašo 
reikalavimu.

Ant. Skirka 
Suvažiavimo Prezidiumo 

pirmininkas
Ant. Vinevičius 

sekretorius

Amerika, remdamasi 
žvalgybos pranešimais, iš
leido raportą, kad sovietai 
Afganistane ir Kampučijoje 
naudoja cheminius ginklus - 
dujas. Raportas perduotas 
Jungtinėms Tautoms.
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’’SPINDULYS” SUSPINDĖJO
AUSTRALIJOJE

Antanas Laukaitis

Jau lyg ir tradicija, kad 
Australijos Lietuvių Dieno
se, rengiamose kas antri 
metai, sulaukiame svečių 
šokėjų, dainininkų ir meni
ninkų, o kartais ir sportinin
kų ar tai iš Amerikos, ar iš 
Kanados. Ir šiose Melbourno 
Lietuvių Dienose pribuvo 
gražaus jaunimo - mūsų ar
timiausių užjūrio kaimynų 
Los Angeles L.B. Spindulio 
ansamblis. Ansamblyje 
buvo viskas kartu sudėjus: 
šokėjai, dainininkai, solistės 
ir geri krepšininkai, vado
vaujami energingos ir, savo 
amžiaus metų neskaičiuo
jančios, Onos Razutienės.

SPINDULYS, atvykęs į 
Australiją gastroles pradėjo 
Lietuvių Dienose Melbour
ne. Puikiame šios šventės 
atidaryme, dalyvaujant žy
miesiems kviestiniams sve
čiams ir federalinio parla
mento pirmininkui B. Sne- 
den, svečiai jau pirmuoju 
pasirodymu sužavėjo visus. 
Vėliau jie dalyvavo tautinių 
šokių šventėje, kur atskirai 
ir, kartu su kitais tautinių 
šokių šokėjais, jie žavėjo 
pilną krepšinio stadioną 
prisirinkusių žiūrovų. Gi 
mūsų Dainų Šventėje, pas
kirai ir kartu su kitais cho
rais, jie virpino besiklau
sančių širdis. Tačiau tai 
buvo tik mažytė dalis jų 
turimos programos. Visą 
savo šokio ir dainų groži jie 
atskleidė savo koncertuose 
Melbourne ir Sydnejuje, 
kur pirmasis vyko 
Bankstowno rotušės salėje 
ir antrasis Lietuvių Namuo
se.

Susidomėjimas svečiais 
tiek Melbourne, tiek ir Syd
nejuje, buvo labai didelis ir 
visuose koncertuose salės 
buvo perpildytos.

Sydnejuje abiejų koncer
tų metu gėrėjomės ir su 
įtampa sekėme kiekvieną 
spinduliečių pasirodymą. 
Šokiai, jaunatviškas grakš
tumas, puikūs rūbai ir iš
dirbti šokėjų judesiai, labai 
greitai pagavo visus žiūro
vus. Gi dainos, tos, atrodo, 
taip paprastos lietuviškos 
liaudies dainos, vadovės 0. 
Razutienės diriguojamos ir 
pianistės Daivos Jasulaity- 
tės bei akordeonisto Rimo 
Polikaičio palydimos, primi
nė savąjį kraštą, savuosius 
papročius, vestuvines ir so
džiaus tradicijas. 0 ką gi jau 
kalbėti apie tas gražias ir 
jaunas ansamblio solistes 
Vidą Polikaitytę ir Viliją 
Variokojytę. Įsimylėjo jas 
visi ir jauni, ir vyresnieji. 
Tiek solo dainose, tiek ir 
duetuose jų gražūs balsai 
puikiai derinosi ir, kaip dau
gumas klausytojų vėliau 
sakė, maloniais šiurpuliu
kais varstė kūną, o gal ir 
sielą. Net ir pavydas ima, 
kodėl gi mes neturime čia 
panašių tokių puikių jaunų 
solisčių?
' Visa koncertų programa 

turėjo savo atskirus lietu
viškų papročių skyrius, į 
kuriuos buvo įtraukta tų 
papročių dainos, šokiai ir 
vestuvinės apeigos. Progra
ma visuose koncertuose 
buvo labai gyva, .nenuobodi 
ir trys valandos prabėgo 
kaip keletas minučių. Šokiai, 
choras, solo dainos ir kiti 
pasirodymai koncerte buvo 
taip gražiai ir darniai sude
rinti, neturint beveik jokių 

pertraukėlių, jog ne vienas 
stebėtojas savęs klausė, ir iš 
kur tiek šis jaunimas turi 
jėgų ir energijos taip grakš
čiai šokti ir dainuoti. Tačiau, 
tur būt, tai yra pačios vado
vės 0. Razutienės paslaptis. 
Tikrai spinduliečių koncer
tai sužavėjo mus visus ir jų 
pasirodymai dar ilgai nebus 
pamiršti.

SPINDULIO koncertų 
programai vadovavo mokyt. 
Ona Razutienė ir Danguolė 
Razutytė-Varnienė, kuri dėl

Spindulio” vadovė 
Ona Razutienė

Lietu

į Mielas Redaktoriau, 
Dažnokai pokalbiuose

i šnektelėjame apie išeivijos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą. 
Net paaimanuojama, kad 
menkėja meninės pajėgos, 
menkėja kultūrinių renginių 

į lygis ir lyg bandoma su ne- 
i viltimi žvilgtelėti į ateitį, 
j Suprantama, kad laiko 
į dantys ėda išeiviją ir men- 
j kiną jos pajėgumą. Tačiau 
• bent šiuo metu ir dar keletą 
I metų ateityje, tikiu, išliksi- 
į me gana gyvastingi kultūri- 
į nės veiklos baruose.

Žvilgsnis krypsta vis į di- 
i džiausią laisvajame pasau- 
Į lyje lietuvių koloniją Čika- 
: goję. Čia kultūrinio gyveni

mo bangavimas ypač didelis, 
net, sakyčiau, gerokai per
krautas didesniais, mažes
niais, kartais ir menkokais 
renginiais. Tačiau visa tai 
reikšminga, nes liudija mūsų 
tautinį ir kultūrinį gyvas-’ 
tingumą.

Šia proga žvilgtelėsime. į 

šeimos sąlygų į Australiją 
negalėjo atvykti. Pavaduo
tojas yra Vytas Bandžiulis, 
pianistės Ona Barauskienė 
ir Daiva Jasulaitytė, akor
deonistas Rimas Polikaitis. 
Kartu su ansambliu buvo 
atvykusi ir Los Angeles L.B. 
Apylinkės pirmininkė Dan
guolė Vizgirdienė. Šis an
samblis priklauso ir yra Lie
tuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės globoja
mas.

Pabaigus dainas ir šokius, 
Sporto Šventės metu Mel
bourne spinduliečiai krepši
ninkai sužaidė ir draugiškas 
rungtynes su mūsų vetera
nais krepšininkais. Po gra
žių ir įtemptų rungtynių, 
svečiai nors keliais taškais ir 
pralaimėję parodė ir gražų 
žaidimą aikštėje. Gi patys 
žaidėjai jau dabar australie- 
čius pakvietė revanšinių 
rungtynių Los Angeles, o 
gal ir Čikagoje, kur jie daly
vaus Pas. Liet. Sporto

BESIKALBANT SU SPINDULIEČIAIS

Antrasis šio ansamblio 
koncertas įvyko Sydnejaus 
Lietuvių Namuose.
Pilnutėlėje salėje jau antrą 
kartą žavėjo mus šie puikūs 
ansambliečiai. Ir nors klubo 
salė šiaip taip sutalpino vi
sus žiūrovus, tačiau negalė
jau tikėti, kad tokiam pasi
rodymui, bus gera ir salės 
nedidelė scena. Tačiau spin
duliečiai taip savo šokius 
sutvarkė, šokdami scenoje ir 
salėje, kad šokių grožis vi
siškai nenukentėjo ir buvo 
žiūrovų griausmingais ploji
mais palydimas. Taip pat ir 
dainos, bei solisčių išėjimai, 
jau antrą kartą Sydnejuje 
žavėjo mūsų tautiečius.

Po koncerto Lietuvių 
Klubo vadovybė, kuri visą 
laiką Sydnejuje globojo ir 
rūpinosi svečiais, buvo su
rengę jiems padėkos vaišes, 
bendrai kartu su klausyto
jais linksminantis, draugau
jant ir šokant, tik jau ne 
tautinius, o modernius 
šokius.

Matydamas tokį puikų 
lietuvišką jaunimo sambūrį,

viai Čikagoje
Rašo Jurgis Janušaitis 

vieną šių metų rudens sezo
no didesnį kultūrinį įvykį, į

DAINAVOS ANSAMBLIO 
’’VILNIAUS PILIES

LEGENDĄ”

Apie ją esu ankstyves
niuose raportažuose užsimi
nęs. Dabar jau šis įvykis 
praeityje.

Dainavos meno ansamb
lis, įsikūręs dar Vakarų Vo
kietijoje, didžioje Hanau a 
M. lietuvių stovykloje, ir 
veiklą atgaivinęs Čikagoje, 
jau žengia į trisdešimt sep
tintuosius metus. Džiugu, 
kad laiko sąvartoje jis išliko 
kūrybingas, darbštus. O 
paskutiniaisiais penkeriais 
metais pasišovė pastatyti 
savų kūrėjų muzikinių vei
kalų.

Ir spalio 30 ir 31 d.d. Ma
rijos aukšt. mokyklos audi
torijoje turėjome progos 
stebėti naujo muzikinio vei
kalo - ’’Vilniaus Pilies Le
gendos” pastatymą. Šiam

PADĖKA

Mieli Sydnejaus ir apylinkių lietuviai,
Los Angeles Liet. B-nės Ansambliui ’’Spinduliui” vie

šint jūsų gražiame mieste jūs parodėte daug nuoširdumo: 
atvėrėte savo gražių namų duris, vaišinote, vežiojote po 
miestą ir t.t. Atsilankėte gausiai į mūsų koncertus, auko
mis parėmėte mūsų darbą.

Širdingai dėkojame visiems mieliems lietuviams, ypa
tingai Sydnejaus Liet. Klubo Valdybai ir jos pir-kui p. V. 
Simniškiui, prel. kun. P. Butkui už gražius eiliuotus svei
kinimus, ir visiems visiems, kurių mūsų jaunimas niekad 
nepamirš.

Niekados nepamiršime puikios viešnagės pas 
Sydnejaus lietuvius.

Su nuoširdžia padėka Jūsų ’’Spindulys” ir vadovė
Ona Razutienė

Šventėje, žaisdami ne tik 
krepšinį, bet ir tinklinį. Kaip 
broliai Polikaičiai pasakė, tai 
tikimės savame krašte atsi
griebti, o tuo pasirūpins 
mums gerai žinomas dabar
tinis jų treneris ir Australi
joje viešėjęs, buvusios 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės kapitonas, Algis 
Varnas.

kreipiausi į vadovus ir pas
kirus ansamblio dalyvius 
pareikšti savo nuomones ir 
pasidalinti mintimis su šio 
laikraščio skaitytojais.

Nors ir labai užimta vado
vė O. Razutienė, tačiau šiaip 
taip ją sugaunu ir paberiu 
eilę klausimų. Ponią susipa
žinau prieš keletą metų 
Australijos Lietuvių Dieno
se ir vėliau Angelų mieste. 
Jau tada ji buvo sakiusi, kad 
vieną dieną ji ir savo an
samblį į Australiją atveš, ką 
dabar jinai ir padarė.

— Kiek ilgai jau dirbate 
su Spinduliu?

— Jau 34 metai, kai su 
šiuo jaunimo ansambliu dir
bu. Pradžia buvo parapijos 
mokykloj, kur aš ir pradėjau 
jį kurti. Šio viso darbo pačią 
pradžią aš gavau Tauragėj, 
bemokytojaudama. Vėliau, 
kone be pertraukų šį darbą 
ir tęsiu iki dabar. Su grupe 
esame gastroliavę Europoje, 
visoje Amerikoje ir daugy
bėje įvairių koncertų bei pa
sirodymų tiek lietuvių, tiek 
ir amerikiečių tarpe. Čia 
Australijoje matėte tik pusę 

veikalui libretą parašė rašy
toja ir žurnalistė Aurelija 
Balaišaitienė, o muziką su
kūrė muzikas Aloyzas Jur
gutis.

Pats veikalas legendarinis 
iš senovės krivių krivaičių 
laiku. Patriotinis, išryškinąs 
auką tėvynei.

Veikalo pastatymu susi
domėjimas buvo nemažas. 
Režisorė jauna ir talentinga 
Liucija Buivydaitė-Ambros- 
sini sugebėjo iš turimo ’’mo
lio”, Dainavos ansamblio 
choro ir solistų sulipdyti ga
na įdomų spektaklį.

Aloyzo Jurgučio muzika 
spalvinga, atitinkanti ir an
samblio pajėgumą. Maloniai 
visus nuteikė ir solo partijas 
dainavę sol. Audronė Simo- 
naitytė-Gaižiūnienė, Julita 
Šermukšnytė-Burgess, 
Valentinas Liorentas, Vytas 
Radys, Bronius Mačiukevi
čius, Karolis Avižienis ir 
Julius Panka.

Veikale daug vietos pasi
reikšti chorui, ir choras savo 

mūsų ansamblio, nes iš viso 
jame yra apie 100 dalyvių. 
Jeigu dar pridėti pačius ma
žuosius, kurių yra irgi apie 
100, tai iš viso turime netoli 
200 Los Angeles jaunųjų 
lietuvių. Pačioje Los Ange
les mieste rengiame Dainų 
ir Tautinių šokių jaunimo 
šventes ir dabar ruošiamės 
būsimajai 27-jai. Šias šven-

Nukelta į 6 psl.

uždavinį atliko pasigėrėti
nai, nors choristų sąstate 
vyrauja daug vyresnio am
žiaus žmonių.

Gražiai užsirekomendavo 
ir baletas, pašokęs karių šo
kį, pagal Jaunučio Puodžiū
no choreografiją.

Dail. Ada Sutkuvienė, at
rodo, gerai buvo išstudija
vusi patį veikalą ir dėl to 
sukūrė įspūdingus sceno
vaizdžius, pasižymėjusius 
savo erdve, didingumu. O 
techniškai scenos darbus su 
talka atliko Osvaldas.

Veikalo palyda simfoni
nis, gana nemažas orkestras 
kuriam dirigavo pats auto
rius muz. Aloyzas Jurgutis.

Reiklus muzikos kritikas, 
be abejo, pripažins, kad tai 
ne profesionalų pastatytas 
veikalas. Tačiau mums, lie
tuviams, turintiems daug 
sentimentų kiekvienai kul
tūrinei apraiškai, Vilniaus. 
Pilies Legenda buvo maloni 
staigmena, kultūrinės veik
los horizonte.

O ’’Draugo” recenzantas, 
vertindamas solistus, pažy
mėjo, kad Lietuvių Opera 
galėtų iš jų susilaukti rimtų 
didžiųjų solistų pakaitalo.

Dainavos ansamblis su 
Vilniaus Pilies Legenda nu
mato keliauti į Clevelandą ir 
ten duoti spektaklį.

Praėjus spektakliams, 
galime tik dabar įvertinti, 
kiek sunkaus darbo, rūpes
čių į veikalą yra įdėję libreto 
autorė Aurelija Balašaitie- 
nė, komp. Aloyzas Jurgutis, 
solistai ir choristai, bei Dai
navos ansamblio valdyba, 
vadovaujama Vytauto Jasi- 
nevičiaus.

Sveikintinas Dainavos 
ryžtas ir linkėtina, kad ji ir 
ateityje bandytų panašių 
veikalų pastatyti.

Pažymėtina, kad tokių 
veikalų pastatymai yra iš
laidus, reikalinga didelė pa
rama ir gausaus mecenatų 
skaičiaus.

Sekantį kartą šnektelėsi
me apie didžiųjų institucijų 
sukaktis, kurios reikšmin
gos ir kurios tarnauja lietu
vių didiesiems interesams.

Mielas Redaktoriau, lin
kiu Jums ir Australijos lie
tuviams taip pat kūrybingų 
dienų.

Nuoširdžiai Jūsų
J. Janušaitis
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Syd. Lietuvių Namuose LAIŠKAS REDAKCIJAI

ŽVELGIANT Į 1983 metus

Praėjusių metų antroje 
pusėje klubo finansinė 
padėtis pradėjo įeiti į nor
malias vėžes. Metų ketvir
tis, besibaigiąs rugsėjo 30 
d., rodė jau apie $ 17.000 
pelno. Paskolų - aukų vajus 
vyko gana gerai, sutelkta 
arti $ 80.000. Atrodė, kad 
žengėme tvirtai į naujuosius 
metus. Deja, praėjusių metų 
gruodžio viduryje įsigaliojo 
naujas įstatymas, liečiąs au
to mašinų vairuotojus ir jų 
išgertą svaigalų kiekį. Nie
kas nebando ginčyti, kad 
žmogaus gyvybės išsaugoji
mas turi stovėti virš viso ki
to, tik kyla abejonė dėl šio 
įstatymo racionalumo. Pa
vyzdžiui, pervažiavus į ACT 
vairuotojas gali turėti iki 
o.08% alkoholio savo krau- 
juje, kai NSW tik 0.05%. 
Rodos, Kalifornijoje leidžia
ma net iki 0.1%. Gi perva
žiavus Viktorijos sieną nors 
kiekis tas pats 0.05%, bet 
bausmės visai skirtingos 
palyginus su labai griežto
mis NSW. Šio įstatymo įgy
vendinimas smarkiai pakei
tė išgeriančiųjų (taip vad. 
’’social drinkers”) kasdieni
nę gyvenimo eigą, taip pat 
smarkiai palietė ir klubų fi
nansinę padėtį: parduodamų 
gėrimų apyvarta krito, 
poker mašinų apyvarta su
mažėjo. Tikrąją šio įstatymo 
pasėką galėsime įvertinti tik 
po 2-3 mėnesių.

Atrodo, reikės .ieškoti 
naujų kelių, naujų būdų 
klubo gyvenimui tęsti. Prie 
šio pasikeitimo ir naujų 
kelių ieškojimo turėtumėm 
prisidėti visi: ne tik namų 
valdyba ir klubo tarnautojai, 
bet ir visos lietuviškos or
ganizacijos ir atskiri asme
nys. Turime ateiti su savo 
pasiūlymais ar idėjomis kaip 
išnaudoti turimas patalpas, 
kaip pritraukti žmonių ir 
juos sudominti, kad šie na
mai ir toliau liktų lietuviško 
(kultūrinio ir pramoginio) 
gyvenimo centru.

’’Spindulys”...
Atkelta iš 5 psl.

tęs mūsų jaunimas labai 
mėgsta ir jų laukia, kai, ži
noma, vyresniesiems ir yra 
lietuviško atgimimo dienos, 
klausantis mūsų dainų, ste
bint šokius ir juos šokantį 
jaunimą.

— Kaip gi, ponia, patiko 
mūsų Lietuvių Dienos?

— Jūsų Lietuvių Dienos 
man asmeniškai patinka la
bai, ypatingai kai yra ren
giamos kas dveji metai, kas 
neleidžia nuo visų tų paren
gimų atitolti, nes, pabaigus 
vieną šventę, tuoj pat pra
dedama rengtis ir sekančiai. 
Ši idėja yra labai graži ir ge
ra.

Australijos lietuviai 
labai nuoširdūs ir mums la
bai artimi. Jaunimas tuoj 
pat susidraugavo. Tikiu, kad 
ir toliau galėsime taip arti
mai bendrauti. Palikdama 
jus, nuoširdžiai dėkoju vi
siems Australijos lietuviams 
už tokį puikų mūsų priėmi
mą, linkiu, kad jaunimas čia 
ne tik šoktų, bet ir dainuotų, 
o taip pat daugiau ir lietu
viškai kalbėtų, nes šie visi 
dalykai jaunimą riša ir 
padaro jį vieningą.

Bus daugiau
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PASKOLŲ - AUKŲ 
VAJUS

Švenčių metu vajus buvo 
sulėtėjęs. Žengdami į naujus 
metus norime vėl pagyvinti 
lėšų telkimą ir kreipiamės į 
visus geros valios lietuvius 
prisidėti prie šio vajaus, o 
taip pat, dar kartą kreipia
mės ir į lietuviškas organi
zacijas. Aukos bei paskolos 
priimamos bet kokio dydžio. 
Vajaus reikalais prašau 
kreiptis į valdybos iždininką 
A. Migų arba į bet kurį 
valdybos narį. Skelbiame 
tolimesnes pavardes, kurie 
prisidėjo prie vajaus.

Aukojo: L. ir M. Cox ir A. 
Giliauskas po $ 500; P.P. 
Pullinen $ 250, A. ir J. Ka- 
taržiai $ 200, E. Bliokienė $ 
100, S. Šaparienė $ 60.

Skolino neimadami 5 
metus nuošimčių: V. Brilin- 
gas $ 1000 ir P. Burokas $ 
500. Visiems reiškiame nuo
širdžią padėką.

’’SPINDULIO” IŠ LOS 
ANGELES KONCERTAI

ALB Krašto Valdybos 
prašyta šių namų valdyba 
rūpinosi ’’Spindulio” viešna
ge Sydnejuje. Atvyko grupė 
50 asmenų ir jie buvo iš
skirstyti ir apgyvendinti 28 
šeimose. Namų valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką 
visiems tiems, kurie priėmė 
savo globon Los Angeles

nuotrupos
IŠ LIETUVIŲ DIENŲ MELBOURNE

Gražiai ir įspūdingai mel- 
I burniškiai surengė ir prave

dė Lietuvių Dienas, bet 
daugely vietų buvo prasi
lenkimų. Sakysim, pirmomis 
dienomis verkiant trūko in
formacijos, kas, kur ir kada 
vyksta. Galėjo nuo pat ryto 
kasdien Lietuvių Namuose 
budėti informatorius, kuris 
pagelbėtų atvykusioms ir 
duotų reikiamus nurody
mus. Pasigesta ir informaci
nės literatūros, nes juk ne 
visi išvykdami pasiima se
nus laikraščius, kur buvo 
skelbti parengimai su visom 
detalėm.

Krašto Tarybos suvažia
vimui irgi trūko reikiamo 
apdairumo: scenoje, kur bu
vo pramatytas suvažiavimo 
prezidiumas ir sekretoria
tas, nebuvo pakankamai su
tvarkytas apšvietimas taip, 
kad prasidėjus posėdžiams 
reikėjo juos pertraukti ir 
savomis jėgomis organizuoti 
šviesas.

Lietuvių Namuose galėjo 
būti pasiruošta taip, kad iš 
kitur atvykę svečiai kiek
vienu metu galėtų gauti už
kandos. Atsimintina, kad 
apie 70 % atvykusių buvo 
apsistoję koteliuose ar mo
teliuose ir atvykusių tautie
čių noras gauti kiek pasi
stiprinti buvo Lietuvių Na
mai. Deja, ir čia atvykus 
daugeliui teko nusivilti. 
Apie barą nekalbama, nes 
jis suvaržytas vietinių įsta
tymų.

Jaunimo Talentų vakare 
žavėjomės priaugančiais ta
lentais, bet kodėl progra
moje buvo tiek daug prikai-

lietuvišką jaunimą.
Surengta du koncertai: 

sausio 7 d. Bankstown Town
Hali, kuriame dalyvavo 415 
asmenų ir sausio 8 d. Lietu
vių Namuose su apie 350 da
lyvių. Sausio 6 d. ’’Spindu
lio” nariai buvo pavežioti 
autobusu po. Sydnejų ir jo 
apylinkes Jono Zinkaus glo
boje. Namų valdyba dėkoja 
jam už jo rūpestį, globą ir 
įdomius komentarus 
ekskursijos metu.

Ta pačia proga norėtu
mėm išreikšti padėką ir J. 
Zubrickui už paskolinimą 
akordeono, o taip pat ir 
jaunoms merginoms Danai, 
Monikai ir Betinai už nurodi
nėjimą vietų didžiojo kon
certo metu.

Buvo abejojančių dėl šio 
’’Spindulio” apsilankymo 
sėkmės švenčių metu, bet 
žmonių skaičius abiejų kon
certų metu įrodė, kad mes 
laukiame tokių svečių bet 
kada! Dėkojame visiems 
kurie savo dalyvavimu, savo 
darbu ar pagalba prisidėjo 
prie šios išvykos pasiseki
mo. Reikia neužmiršti, kad 
didžiausią šios išvykos 
organizacinį darbą atliko A. 
Migus ir B. Barkus. Dėko
jame visiems, o ypatingai 
jauniesiems šokėjams iš Los 
Angeles. Atsidėkodami 
jiems namų valadyba gautą 
pelną $ 1650 įteikė ’’Spindu
lio” vadovei p. O. Razutie- 
nei.

Sydnejaus Lietuvių Namų 
Informacija

šota svetimybių - Havajų 
šokiai, Lehar ir kitų dainos, 
G. Faure ir kitų muzika ir 
t.t. Tikime, kad mūsų jauni
mas pajėgus, ir jeigu jau
nuoliai įstengia pasiruošti 
mokyklai, lygiai galėtų pasi
ruošti ir lietuviškai scenai.

an mYiynts?
Dar labiau nustebino pra

nešėjo pristatymas, kad 
seks daina ’’Ant melsvų eže
ro bangų”, kuri bus padai
nuota pagerbiant Maironį, 
nes tai esą Maironio žodžiai. 
Maironis niekad nerašė šla
geriams tekstų ir tuo Mai
ronis nebuvo pagerbtas. 
Vadovai turėjo apsižiūrėti ir 
šitokio skandalingo aki
brokšto nepraleisti.

* * *
Atrodo, kad buvusio ALB 

Krašto Valdybos pirmininko, 
netekus turėtų pareigų, pir
mas žingsnis buvo nutraukti 
Musų Pastogės prenumera
tą. Sveikiname ir jo paguo
dai primename, kad jo vie
toje atsirado penki nauji 
prenumeratoriai!

Skaitome Spindulio An
samblio padėką, kurioje dė
kojama išimtinai sydnejiš- 
kiams. Rodos, spinduliečiai 
buvo ir Melbourne...

♦ * *
Iš Liet. Dienų svečių gal 

daugiausia smalsumo suža
dino viešnia iš Paryžiaus p. 
Jolanta Vaičaitytė, visų 
nuostabai kaip meteoras pa
sirodžiusi Jaunimo Vakare 
ir padainavusi keletą seno
viškų lietuviškų dainų pati 
sau pritardama gitara. Kaž
kas neįtikėtino! Scenoje pa
sirodęs jaunas žmogus ir su 
gitara auditorijoje sužadina 
visokių kontraversinių 
jausmų...

SPAUDOS LAISVĖ IR 
ALFA S-gos GARBĖS 

NARIO ŽENKLAS

Melbourne 33-čios Sporto 
Šventės metu įvykęs sporto 
klubų atstovų suvažiavimas 
nutarė, kad jei aš nenustosiu 
rašęs spaudoje apie šiemeti
nę sportininkų išvyką į Či
kagą, man bus atimtas 
ALFA S-gos garbės nario 
vardas ir ženklas. Šis nuta
rimas padarytas man 
posėdyje nedalyvaujant, nes 
tuo metu vyko plaukimo 
pirmenybės, kuriose aš pri
valėjau būti, kaip Adelaidės 
’’Vyčio” klubo sporto vado
vas.

Pasibaigus pirmenybėms, 
atvykau į sporto atstovų su
važiavimą, kur mūsų klubo 
vicepirmininkas S. Visockis 
paprašė, kad man nedaly

Namie ir
San Salvadore (Vid. 

Amerikoje) maištininkai 
sutiko tartis su vyriausybe 
ir baigti civilinį karą, kuris 
trunka jau keleri metai. Su
kilėlių daugumą sudaro ko
munistai, inflitruoti iš Ku
bos ir kaimyninių kraštų. 
JAV pasiryžusi pastoti ko
munistams kelią vidurio ir 
pietų Amerikoje.

*♦*
Singapūro min. pir-kas 

Lee pareiškė, kad jei Ame
rika ir toliau žais nuolaido
mis Azijoje, daugelis neut
ralių ir net antikomunistinių 
kraštų pasiduos sovietų įta
kai ir spaudimui, kurios įta
ka šiandie viršijanti Ameri
kos įtaką. Čia didelę rolę tu
ri Japonija, bet jos įtaka ne
paremta ginklu, nes Japoni
jos apginklavimas iki šiolei 
po paskutinio karo vis stip
riai suvaržytas.

Tebetrunkant sausrai ir 
Sydnejuje gresia vandens 
suvaržymai. Nors daržų 
laistymas yra gerokai ap
karpytas, bet namų apyvo
koj iki šiol vanduo nevaržo
mas. Spaudoje skaitome 
atsišaukimus, kad visų 
gerovei patys gyventojai 
taupiai naudotų vandenį, 
nes bijoma, kad sausra dar 
gali ilgokai užtrukti.

♦ **
Vietoje standartinio teat

ro Melb. jaunimas pastatė 
A. Karazijos vadovybėje 
sceninį veikalą "Pakštuma”. 
Dėmesį patraukia pavadini
mas. Lietuvių kalboje vieto
vardžiai, kildinti iš kokio as
mens ar vietovės vardo, 
baigiasi galūne ”-va”, kaip 
Lietuva, Sūduva, Dainava ir 
t.t. Pavadinimas ’’Pakštu
ma” klausytojui ir žiūrovui 
ne ką pasako, lygiai kaip ly
guma, plokštuma, žemuma...

♦ * ♦
Tikėjome, kad demokra

tinėje dvasioje jaunimas 
pripažįsta toleranciją ir at
virą nuomonę, bet sporti
ninkai į reikalus žiūri kitaip. 
Savo posėdžiuose vienam 
spaudos veteranui pagrasi
no atšaukti visus pagerbi
mus ir atimti suteiktus me
dalius už nuopelnus sporte, 
jeigu jis nesiliaus kritiškai 
spaudoje vertinęs sportinin
kų veiklos žingsnių'

Jurgelis 

vaujant daryti įvairūs kalti
nimai, būtų pakartoti man 
tiesioginiai. Tai padarius, aš 
paprašiau atstovų, kurie 
pastebėjo mano rašiniuose 
bet kokius netikslumus arba 
netiesą, nurodytų, kur aš 
klydau ar rašiau neteisybę. 
Mano prašymą parėmė taip 
par ir Pertho ”Tauro” atsto
vas V. Klimaitis. Tačiau at
stovų tarpe viešpatavo tyla 
ir neatsirado nei vieno kal
tintojo.

Aš griežtai atmetu bet 
kokį bandymą man neleisti 
rašyti spaudoje išvykos rei
kalais ir jei norima mane 
šantažuoti Alfas garbės 
nario vardo ir ženklo atėmi
mu, aš jį savo kolegoms su
grąžinsiu, bet teisės laisvai 
kalbėti per mūsų spaudą — 
neatsisakysiu!

Su pagarba
Robertas Sidabras

pasauly
♦**

Remiantis statistiniais 
duomenimis Australijoje iš
aiškinama tik vos vienas 
procentas įvykdytų nusikal
timų. Kaip žinia, policija vi
sai nekreipia dėmesio į gau
tus skundus, kaip įsilaužimai 
į namus, užpuolimai gatvėse 
ir t.t. ♦♦♦

Apie 4000 komunistinių 
partizanų pasidavė Tailando 
vyriausybei, tačiau spėjama, 
kad tai esąs taktinis žingsnis 
sumažinti krašto budrumą.♦♦♦

Afrikos Angoloje, kuri 
kontroliuojama komunistų, 
vis tebevyksta partizaninės 
kovos už krašto nepriklau
somybę. Turimomis žinio
mis, Kalėdų metu kovose su 
laisvės kovotojais žuvo pro
komunistinės valdžios 500 
karių ir 70 Kubos kareivių.♦♦♦

Japonai yra patys pajė
giausi robotų gamyboje 
specialistai. Jie turi paga
minę jau armijas robotų, 
kurie sėkmingai įstatyti į 
pramonę. Dabar siekiama 
pagaminti tokius robotus, 
kurie pakeistų žmones pa
vojinguose darbuose, kaip 
atominėse įmonėse, prieš
gaisrinėj kovoj, jūrų gelmių 
tyrinėjimuose.

MIRUSIEJI
A.a. S. PAKŠTAITIS

Stasys PAKŠTAITIS 
gimęs Kėdainių apskrityje, 
ūkininko šeimoje. Dirbo 
Kaune, o vėliau perkeltas į 
Vilnių. Antrą kartą bolševi
kams okupavus Lietuvą, pa
sitraukė į Vakarus ir vėliau 
išemigravo į Australiją. 
Sutartį atliko Vakarų Aus
tralijos Geležinkelių Valdy
boje. Atvykęs į Sydney dir
bo kaip daržininkas. Sušlu-' 
bavus sveikatai paguldytas į 
Bon Accord, Coogee, senelių 
prieglaudą, kur buvo lanko
mas Sydney Lietuvių Mote
rų Socialinės Globos Drau
gijos narių ir bičiulių. Stasys 
buvo iki pat mirties šviesaus 
proto ir sielojosi pavergtų 
brolių dalia.

Palaidotas sausio 13 d., 
Rookwood kapinėse, katali
kų sekcijoje, palydint Mon- 
signorui P. Butkui ir keliems 
bičiuliams?
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33—čioji Sporto
Leonas Baltrūnas

Šventė

krepšinis „•
e/u 41SSVU8 JJVOt? 

'.'"ji-jifiHuas taį b.- 
VYRŲ u? , . sįor,
1-ma vieta HOBARTO ’’PERKŪNAS” >
2- ra vieta GEELONGO ’’VYTIS”
3- čia vieta MELBOURNO ’’VARPAS”

MOTERŲ
1- ma vieta ADELAIDĖS ’’VYTIS”
2- ra vieta CANBERRos ’’VILKAS”
3- čia vieta SYDNEJAUS ’’KOVAS”

BERNIUKŲ
1- ma vieta ADELAIDĖS ’’VYTIS”
2- ra vieta SYDNEJAUS ’’KOVAS”
3- čia vieta MELBOURNO ’’VARPAS”

MERGAIČIŲ
1- ma vieta ADELAIDĖS”VYTIS”
2- ra vieta MELBOURNO ’’VARPAS”

Iš visų krepšinio rungty
nių neabejotinai pačios įdo
miausios buvo vyrų grupėje, 
kur Hobarto ’’Perkūnas” 
klasiškai nugalėjo Geelongo 
’’Vyčio” krepšininkus. Nuo. 
pat rungtynių pradžios iki 
pat paskutinio teisėjo švil
puko įtampa išsilaikė iki 
aukščiausio taško. Nors šios 
rungtynės buvo pačios pir
mosios, bet kadangi jos vyko 
tuojaus po šventės atidary
mo ir stadionas buvo sausa
kimšai užpildytas žiūrovais, 
gavosi vaizdas, kad čia 
vyksta finalinės pasaulio 
krepšinio čempionato var
žybos. Buvo ir ko jaudintis, 
nes abiejų komandų žaidėjai 
pajėgė išvystyti ir išlaikyti 
iki rungtynių galo labai 
didelį žaidimo greitį ir ne
paprastą kovos aistrą.

Sporto Šventės atidaryme kalba ALFAS pirm. R. Ragauskas, šalia V. Ado
mavičius - šventės vadovas ir Varpo klubo pirm.

Nuo pat rungtynių pra
džios Geelongo Vyčio krep
šininkai pradeda kietą ir net 
aršų puolimą. Jų žaidėjai fi
ziniai daug pranašesni ir ve
dant tokią žaidimo taktiką 
dažnai nusikalstama krepši
nio taisyklėm. Nereikėjo 
ilgai laukti, kol paaiškėjo, 
kad ir Hobarto Perkūno 
krepšininkai ne iš kelmo 
spirti ir pajėgia atlaikyti ar
šius antpuolius. Jeigu gee- 
longiškiai daugiausiai bandė 
individualiai, greitais užbė- 
gimais, apeiti hobartiškių 
gynimą, tai hobartiškiai įro
dė, kad gražia sviedinio val
dymo technika, greitomis ir 
ilgomis pasuotėmis jie suge
bėjo išvystyti netikėtą puo
limą ir šoniniais metimais 
nesunkiai perėmė žaidimo 
vadovavimą ir beveik per 
visą žaidimo laikotarpį 
įstengė išlaikyti apie 10 taš
kų savo naudai.

Laimei, šventės organiza
toriai pasikvietė gerus tei
sėjus (australus), kurie 
stabdė neleistinius išsišoki

mus, pašalino net du per aš
triai žaidžiusius žaidėjus, 
raportavo netinkamą žai
dėjų elgesį. Geelongo A. 
Wiasak ir D. Šutas, rungty
nių pabaigoje, gavę po pen
kias baudas, turėjo apleisti 
aikštę.

išvadoje šios rungtynės 
buvo aukšto lygio ir labai 
įdomios.

Rungtynės baigtos rezul
tatu 55-45 (28-25). Hobarto 
Perkūno naudai. Nepralai
mėję nei vienų rungtynių 
hobartiškiai tapo šios Šven- 
tės krepšinio čempionais. Už " 
Hobarto Perkūną žaidė ir 
taškus pelnė: D. Stanwix 
(4), W. Stanwix (8), P. Stan
wix (3), B. Stanwix (10), P. 
Mann (13), P. Rooke (17), K. 
Jomantas (-). Už Geelongo 
Vytį žaidė ir taškus pelnė: 
E. Kardas (10), A. Wiasak 
(16), D. Šutas (4), P. Šutas 
(4), R. Kardas (-), M. Bren
ner (-), S. Karpuška (3), J. 
Obeliūnas (-), E. Gvildys (4), 
G. Kymantas (-), P. Obeliū
nas (2).

Varžybų pasekmės ir laimėtos vietos:

SYDNEY - 1-ma vieta
- ADELAIDE
- GEELONG
— HOBART
-MELBOURNE

HOBART — II-ra vieta
- ADELAIDE
- GEELONG
-MELBOURNE

3:0; 15: 3,15: 4,15: 4 
3:0; 15: 1,15: 9,15:,6.q 
3:0; 15:11,15:08,16:14 
3:0; 15: 3,15:12,18:16

3:1; 15: 9,15: 4,13:15,15:12 
3:0; 15: 8,15: 5,15:00 
3:0; 15; 9,15: 5,15: 7

ADELAIDE III-čia vieta
- GEELONG 2:2; 11:15,15: 5,13:15,15: 3
-MELBOURNE 2:2; 15: 6,10:15,15: 9,10:15 

MELBOURNE - GEELONG
2:2; 15: 2,12:15,15:13,11:14

Tinklinis, lygiai kaip ir 
krepšinis, yra komandinė 
sporto varžybų šaką, kur 
vienas žmogus ne daug ką 
gali padaryti, nes šiandien 
tinklinis yra techniškai ir 
taktiškai nepaprastai išsi
vystęs ir gana komplikuo
tas, ko pasėkoje komanda be 
treniruočių, be gero pasi
ruošimo neturi daug vilčių 
laimėti. Seniai jau praėjo tie 
laikai, kada užteko tik svie
dinį grąžinti per tinklą. 
Šiandieną visi komandos 
žaidėjai turi būti ne tik 
techniškai ir taktiškai gerai 
pasiruošę, bet turi būti fizi
niai visapusiškai užsigrūdi
nę, patvarūs, greiti ir ypa
tingai su gerai išdirbtais re
fleksais, nes sviedinys lekia 
žaibo greitumu ir greitas 
orientavimasis ir prisitaiky
mas prie vietos yra nepap
rastai svarbus. Vietoj 
paprasto sviedinio
gražinimo, kiekviena ko
manda bando iškelti sviedinį 
pirmos eilės žaidėjui, kad jis 
žaibišku kirtimu galėtų mir
tinai gražinti sviedinį į kitą 
pusę tinklo. Gi kitos pusės 
komanda, bando iškelti ran
kas prie pat tinklo, sudarant 
užtvarą, kad kertamas svie
dinys atsimušęs į užtvarą 
(bloką) automatiškai grįžtų į 
kertančiojo pusę. Kad tai 
tinkamai atlikus, visi žaidė
jai turi būti gerai fiziniai pa
ruošti, nes per labai trumpą 
akimirką reikia aukštai iš
šokti kirtimams ir užtvarų 
sudarymui. Todėl tinklinis, 
šiandieną, yra vienas iš 
greičiausių žaidimų pasau
lyje ir stebint gerai paruoš-

tinki
tas komandas gaunasi dide
lis įtempimas ir neprastas 
pasitenkinimas, nes, kartais, 
pastebime neįtikėtinus kir
timus, dar neįtikėtinesnius 
kirtimų priėmimus.

Šioje Sporto Šventėje 
visos vyrų tinklinio koman
dos buvo gerai pasiruošiu- 
sios, nors Sydnejaus Kovo 
tinklininkai, kaip ir anksty- 
yesnėse šventėse, turėjo tą 
mažytį ”Extrą” pranašumą.

Deja, negalime pasakyti 
to paties apie moterų tinkli
nį, nes nei Melbournas, nei 
Canberra ir net Geelongas 
neišstatė moterų tinklinio 
komandų ir varžybos vyko 
tik tarp Adelaidės ir Sydne
jaus moterų komandų. Ne
paprastai liūdnas reiškinys, 
nes tinklinis yra vienas iš 
gražiausių komandinių žai
dimų, kuris ypatingai yra 
gražus kada jį žaidžia mote
rys. Atrodo, kad mūsų spor
to klubų valdybos turės kiek 
daugiau padirbėti, kad šioji 
sporto šaka išliktų gyva ir 
populiari tarp mūsų spor
tuojančių moterų.

VYRŲ VARŽYBOS
Vyrai šioje šventėje, iš

statė penkias gerai paruoš
tas komandas: Adelaidės 
’’Vytis”, Geelongo ’’Vytis”, 
Hobarto ’’Žaibas , Melbour
ne ’’Varpas” ir Sydnejaus 
’’Kovas”.

Visos rungtynės vyko iš 
penkių setų, kam buvo skir
ta IVz valandos, laiko. Vi-

i n i s
soms rungtynėms teisėjavo 
Viktorijos Tinklinio Sąjun
gos kvalifikuoti teisėjai ir 
varžybos vyko naujajame 
priestate prie Albert Parko 
Krepšinio Stadiono.

Neabejoju, kad sekančioje 
Sporto Šventėje matysime 
daugiau moterų tinklinio 
komandų. Nuoširdžiai kvie
čiu visų sporto klubų vado
vus ir tinklinio mėgėjus dėti 
pastangų, kad kiekvienoje 
vietovėje sustiprėtų moterų 
tinklininkių interesai, o 
naująją mūsų ALFAS vado
vybę prašau raginti visų 
klubų sportininkus, kad šioji 
gražioji sporto šaka iš naujo 
atsigautų.

VYRŲ TINKLINIO RINKTINĖ:

1983-tiems metams sudaryta vyrų tinklinio rinktinė iš 
šių žaidėjų: Sydney - J. Erzikov, A. Laurinaitis, R. Mic
kus, A. Noble, E. Zduoba, A. Karpavičius. Hobartas - W. 
Stanwix, P. Stanwix. Melbourne - V. Žilinskas, S. Žiedas. 
Adelaide - R. Vitkūnas. Treneriai: G. Sauka ir A. Daniš- 
kevičius.

MOTERŲ TINKLINIO VARŽYBOS

Kadangi atvyko tik dvi moterų komandos, tai po 
rungtynių vietomis pasiskirstė: I-ma vieta ADELAIDE 
- SYDNEY 3:0; 15:10, 15:12, 15:07. II-ra vieta Sydney.

MOTERŲ TINKLINIO RINKTINĖ

1983-triems metams sudaryta moterų tinklinio rinkti
nė: Adelaidės - W. Paulauskaitė, R. Paulauskaitė, M. Da- 
niškevičienė, L. Visockytė, J. Jonavičienė, S. Bernatavi- 
čiūtė ir J. Sabeckienė. Sydnejaus - C. Noble, R. Gakienė, 
S. Landigan. Melbourne - S. Rubaitė ir J. Bartašiūtė.

Dalis sportininkų atidarymo parade
.-.Mūsų Pastogė Nr. 3, 1983.1.24, psl. 7
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Informacija
DAINOS CHORO

PRANEŠIMAS PRANEŠIMAS

Po sėkmingo dalyvavimo 
XH-toje Dainų šventėje 
Melbourne, Sydnejaus 
’Dainos” choras pradeda 
reguliarias repeticijas vasa
rio 4 d., penktadienį 7.30 vai. 
vak. Lietuvių Klube, 18 East 
Terrace Bankstown.

Kviečiame ne tik esamus 
choristus, bet ir naujus dai
nininkus, kurie mėgsta ir 
gali dainuoti. Ypatingai 

• kviečiame jaunimą. Gražūs 
mūsų tautiniai rūbai, gražūs 
šokiai ir dainos ir jeigu tu
rėtume jaunų gražių veidų 
mūsų chore, galėtume daug 
gražiau reprezentuoti lietu
vius tarptautinėje arenoje.

Kas gali pamiršti jaunus 
Los Angeles ’’Spindulio” šo
kėjus ir dainininkus? Tokią 
grupę galime turėti ir Syd- 
nejuj, todėl apeliuojame į 
Sydnejaus jaunimą rikiuotis 
į Dainos choro eiles. Lietu
viška daina ir šokis yra mū
sų įrankis ir ginklas garsinti 
Lietuvos vardą.

Dainos chorą metinio 
koncerto metu lapkričio 27 
d. parėmė fantais loterijai ir 
aukomis: P. ir E. Nagiai, p. 
Baravykienė, p. Pauliuko- 
nienė, p. Glionertas, D. An- 
kienė, S.J. Kušleikai, Z. Vi- 
čiulienė, E. Šliterienė, A. 
Montvidienė, St. Montvidas, 
O. Abramavičienė, J. Bart
kevičius senj., J. Žukauskas, 
J. Kustienė, S. Jurevičienė, 
A.M. Statkai, B. Zakaraus- 
kaitė, M. Kemežienė, p.p. 
Grybai, A.O. Leveriai, Aid. 
Stasiūnaitienė, B. 
E. Zenkevičienė. 
kauskienė.

Barkus
J. Šar

sveikiniSu kalėdiniais 
mais Dainos chorui atsiuntė 
po $ 50 J.J. Levickai ir choro 
krikšto motina Ona Grosie- 
nė. Juozas Levickas, Dainos 
choro rėmėjas, turėjo skau
džią auto nelaimę. Linkime 
p.p. Levickams stiprybės ir 
sveikatos.

Prel. P. Butkus antrąją 
rinkliavą Kalėdų mišiose 
paskyrė Dainos chorui, kur 
parapijiečiai sudėjo $ 346.10. 
Nuoširdus ačiū visiems mū
sų rėmėjams.

Sekanti Dainų Šventė, 
pagal nutarimą Melbourne, 
vyks Canberroje. • Dainos 
choras ir jo dirigentai pati- 
kėti'sustatyti Dainų Šventės 
meninę programą, visi kiti 
adminstraciniai reikalai bus 
tvarkomi Canberros parei
gūnų.

A. Kramilius 
Dainos choro valdybos 

pirmininkas

LITUANISTINIAI
KURSAI SYDNEJUJE

Pranešame, kad Australi
jos Švietimo Ministerijos 
patvarkymu lietuvių kalba 
įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais 
kitais Švietimo Ministerijos 
nustatytais privalomais da
lykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis-lė gali baigti aus
trališką gimnaziją su lietu
vių kalbos pažymiu.

Norintieji studijuoti lie
tuvių kalbą registruojasi 
vasario 5 d., šeštadienį. Re
gistracija vyks Ashfield 
Boy’s High School, Liver
pool Rd., Ashfield 9-11 val. 
ryto. Tą pačią dieną ir ten 
pat registruojasi taip pat ir 
Mūsų Pastogė Nr. 3, 1983.1.24, psl. 8

Vasario 16 minėjimas 
Geelonge numatomas vasa
rio 13 d.: 9 vai. pamaldos Šv. 
Jono bažnyčioje, kur giedos 
Geelongo choras, vad. V. 
Strauko ir tuoj pat minėji
mas Lietuvių Namuose. 
Paskaitą skaitys p. M. Ky
mantas. Programoje Gee
longo choras ir vėliau su
neštinės vaišės. Minėjimo 
proga bus renkamos aukos 
Australijos Lietuvių Fondui 
ir nario mokestis.

Visi maloniai prašomi mi
nėjime dalyvauti.

PADĖKA

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems tautiečiams, kurie talkininkavo Melbourne Apy
linkės Valdybai švenčių metu.

Ypatinga padėka Kūčių rengėjams: Monikai Žiogienei, 
kuri vadovavo vakarienės ruošoje; ponioms B. Padgurs- 
kienei ir M. Venckienei, kurios parūpino sližikus, po
nioms Z. Jablonskienei ir V. Žiogienei ir p. J. Venckui.

Kūčių vakarienėje dalyvavo 185 tautiečiai, jų tarpe 
gražus būrys jaunimo iš ’’Spindulio” grupės.

Dėkojame Kaziui Balčiūnui, kuris Kūčių proga paau
kojo $ 50. Vakarienės pelnas paskirtas Sąžinės Belaisvių 
Komitetui.

Melbourne Apylinkės Valdyba reiškia šiltą padėką ir 
Irenai O’Dwyer, kuri tiek daug prisidėjo ne tik darbu bet 
ir maistu ruošiant vakarienę ’’Spindulio” grupei pagerbti. 
Taip pat ir ponioms, kurios jai padėjo: M. Žiogienei, P. 
Krikščiūnienei, R. Rakūnienei ir p. Jurgelaitienei.

Visiems pagelbininkams bei aukotojams nuoširdus 
ačiū.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

Pas Newcastle lietuvius

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija 
maloniai kviečia visus į tradicinį

Užgavėnių blynų balius
vasario 12 d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių Namuose. Pradžia 7 vai.

Linksma programa, blynai, loterija
Įėjimas $ 8 (įskaitant blynus), $ 5 (taip pat įskaitant blynus) pensininkams ir 

moksleiviams. n
Nuoširdžiai visų laukiame. Draugija savo svečius visados patenkino ir 

niekad neapvylė!

ŠVENČIŲ DIENOS 
NEWCASTELYJE

: Australijos vasaros laikas 
\ Kalėdų metu įpratino ir mus
• išeiti į gamtą. Apylinkės 
: Valdyba dar gerokai prieš 
i Kalėdas surengė pikniką -
• iešminę Speers Point parke 
; Lake Maquarie ežero pa- 
. krantėje. Suvažiavusieji jau
rado parką pilną besidžiau
giančių gražia diena, taip 
kad mūsų grupė įsikūrė ant 
pievutės prie vėsių ežero 
bangų.

SVEČIAS IŠ BRISBANO

Petras Zabukas su žmona, 
aplankęs čia savo dėdę Balį 
Zitiką, užsuko irgi i šį lietu
vių susitikimą. Petras Za
bukas nors Vokietijoje ve
dęs ukrainietę, tačiau jis pa
girtinai gali didžiuotis lietu- 

praeitų metų mokiniai, kurie 
nori toliau tęsti savo studi
jas.

Mokslas prasideda vasa
rio 12 d., šeštadienį. 9 vai. 
ryto, ten pat.

Lituanistinių Kursų 
mokytojai

sfe ) 4103122

t SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16—18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414)

* ¥
¥¥

¥

paskolų — aukų vajus
BŪTŲ GRAŽU JEI VASARIO 16-TOS ŠVENTĖS PROGA GALĖ

TUME SAVO SKELBTĄ VAJŲ BAIGTI. KVIEČIAME VISUS SYD
NEJAUS LIETUVIUS IR ORGANIZACIJAS ĮSIJUNGTI Į ŠĮ VAJŲ IR 
ĮGALINTI MUS SAVO UŽSIBRĖŽTĄ TIKSLĄ ATSIEKTI.

LAUKIAME JŪSŲ ATSILIEPIMO!

PATIKSLINIMAS

•pu.j.

vių kalba šeimoje, gi jo visos 
trys dukros yra ištekėjusios 
už lietuvių - dvi Melbourne, 
viena Milduroje.

Nauji Metai sutikti Liute
ronų parapijos salėje, 
Broadmeadow. Šį pobūvį su 
šokiais taip pat rengė Apy
linkės Valdyba. Šokiams 
grojo Valentinas Kutas su 
moderniais aparatais ir vy
kusiai parinktomis plokšte
lėmis ne tik sudaręs progą 
pašokti bet ir, ypač vyres- 
niesiams, pasidžiaugti žino
momis iš jaunystės šokių 
meliodijomis. Svečiai ir 
Apylinkės Valdyba dėkingi 
Valentinui. Buvo negausus 
vakaras atsilankiusių skai
čiumi, nes keliolika šeimų 
bei veiklesnių asmenų buvo 
išvykę į Lietuvių Dienas . _ __
Melbourne, tačiau metų I Bankstown, N.S.W., 2200
slenkstis buvo peržengtas V. Kazokas
šiltoje bičiuliškoje nuotai- Patariamoji Komi-
RoJe- j sija: v. Bukevičius, A. Dudai-
JUOZAS LEVICKAS NU- A’ i*®128755, V’

! Redakcijos adresas: 13 Percy 
j St. Bankstown, N.S.W. 2200 
• Tel. 709 8395 *

KENTĖJO VAŽIUODA-1
MAS AUTOMOBILIU

T . . . J Tel. 709 8395 *Leisdamas ramias pensi- .•nVn dionn. Administracijos adresas:ninko dienas su žmona Jad-1 
vyga, Juozas Levickas} 
Wamberal vietovėje j

. P.O. Box 550
} Bankstown, N.S.W. 2200

Entrance" rajone) ’£3 j Admwis.rae.jos .... 709 4846

ATSITINKA IR
BANKSTOWNE

Aną šeštadienį einančią 
išą Spindulio koncerto prie 
Bankstowno stoties pikta
dariai buvo užpuolę p. E. 
Karpienę: jauna mergina 
pripuolusi norėjo atimti iš p. 
Karpienės rankinuką, bet 
nepavyko, tada pribėgęs 
vyras užpultąją primušė ir 
parkritusią skaudžiai su
spardė. Kilus triukšmui pa
sirodė daugiau praeivių, ir 
piktadariai pabėgo.

Lietuvos Atstovybės pas
tato Washingtone remontas 
išoriškai jau užbaigtas. Tam 
išleista apie 33.000 dol. Beli
ko tik vidaus remontas.

i

9 d. paryčiui važiavo auto
mobiliu nusipirkti laikraščio. 
Jam pačiam negalint išaiš-t 
kinti priežasties (matyt ap
svaigo) autoamobilis atsi: 
trenkė į pakelės stulpą. Nu- 
vežus jį į Gosfordo ligoninę, 
rasta sužaista nosis, žandi
kaulis, šonkauliai ir dalinai 
viduriai. Buvo operuotas ir 
tik prieš pačias Kalėdas su
grįžo į namus.

Juozas Levickas įgudęs ir 
atsargus vairuotojas, dirbęs 
čia sunkvežimių savininko 
verslu ilgą laiką.

A.Š.

mi$< Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published
by the Lithuanian Community 

j< ;A Publishing Society Ltd.

Pirmame šių metų M.P. 
Nr. straipsny ’’Pasirengimai 
išvykai į Čikagą” paskelbta, 
kad antrosios grupės išvy
kos data birželio 27 d., o iš 
tikrųjų turėjo būti birželio 
21 d. Ųž klaidą suinteresuo
tus maloniai atsiprašome. 
Red.

***
Vak. Vokietijoje neseniai 

suimtas teroristų vadas. 
Įtariamuose namuose pada
rytos kratos.atrado ginklų ir 
amunicijos, o neseniai gry
bautojai užtiko teroristų 
ginklų sandėlį Pietų Vokie
tijoje.

**♦

AČIŪ!

Organizuodamos Tautinių 
Šokių Šventę paprašėme 
Petrą Arą būti šventės mu
zikantu. Jis mielai sutiko, ir 
jo vardą atspausdinome 
šventės programoje.

Per Lietuvių Dienų atida
rymą visus nustebino ir su
žavėjo "kaimo kapela” gro
janti šokiams, o po atidary
mo su džiaugsmu išgirdome 
naujieną, kad šitoji ”kaimo 
kapela” yra paruošusi visą 
tautinių šokių šventės muzi
ką!

Šios kapelos organizato
riai buvo Vytas Straukas ir 
Petras Aras. Kapeloje dar 
grojo Aleksas Gabas, Da
nius Kęsminas, Jonas Ruk
šėnas ir Petras Šurna.

Jiems visiems, o taip pat 
garso operatoriui Jonui Sa
dauskui — ačiū!

Dėkojame per spaudą, nes 
norime, kad visi, kurie toj 
šventėj buvo, juos prisimin
tų ir su mumis jiems padė
kotų.

H. Statkuvienė 
ir A. Karazijienė

Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

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

•Printed by Rotor Prow Ltd.
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