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PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

MIELI TAUTIEČIAI

tEvynEje, tremtyje ir išeivijoje

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1986-jų 
Metų proga sveikiname Jus visus 
išsisklaidžiusius plačiame pasaulyje, 
linkėdami vieni kitiems meilės, vilties, 
stiprybės ir geresnės atreities.

Nežiūrint kur begyventume, visi 
lietuviai esame tos pačios tautos 
vaikai, broliai ir seserys. Mus visus 
jungia garbinga mūsų tautos praeitis, 
papročiai, tautinės ir valstybinės 
tradicijos, kultūra, kalba ir mūsų visų 
bendras tikslas - laisva ir nepri
klausoma Lietuva.

Dauguma mūsų tautiečių okupuo
toje tėvynėje viešai ir slaptai dirba, 
kuria ir kovoja už savo tautos geresnį 
gyvenimą ir viltingesnę ateitį. Kiti, 
atsidūrę tremtyje ar Sovietų Sąjungos 
kalėjimuose, kenčia už savo tėvynę, 
tuo išreikšdami lietuvių tautos pasi
priešinimą okupantui. Dar kiti, 
pasklidę laisvajame pasaulyje ir su
darę vieningą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, siekiame išlaikyti tau
tinį sąmoningumą, kad galėtume 
daugiau ir geriau padėti savo broliams 
ir seserims tėvų žemėje pasiekti mūsų 
visų bendrąjį tikslą.

LIETUVOS PASIUNTINYBES
VASINOTONE PRANEŠIMAS

Lietuvos atstovas, dr. Stasys A. 
Bačkis, š. m. birželio 19 d. raštu 
Valstybės Sekretoriui su apgai
lestavimu pranešė, kad Lietuvos 
garbės generalinė konsule, ponia J. 
Daužvardienė, dėl sveikatos pasi
traukia iš pareigų ir prašė, kad 
Valstybės Departamentas pripažintų 
Lietuvos garbės generaliniu konsulu 
poną Vaclovą Kleizą.

Valstybės Departamentas 1985 m. 
gruodžio 3 d. nota pranešė Lietuvos 
Pasiuntinybei, jog iš principo jis nieko

D ė mesi o!

Artėjančios šventės tegul mums dar 
kartą primena, kad turime vieni 
kitiems padėti. Išeivijos lietuviams 
yra reikalinga dvasinė parama ir 
tautos meilė ateinanti iš kamieno 
tėvynėje per asmeniškus ryšius, po
grindžio spaudą ir kitus santykiavimo 
būdus, kad mes išliktumėme sąmoningi 
lietuviai ir tvirtesnį kovoje už 
Lietuvos laisvę. Okupuotoje Lietu
voje, tremtyje ir kalėjimuose esan
tiems tautiečiams yra reikalingas 
išeivijos lietuvių nuolatinis rūpestis ir 
vieningos pastangos jų troškimams 
įgyvendinti.

Pradėdami Naujuosius Metus stip
rinkime mūsų tautiečių tarpusavę 
pagarbą ir meilę pasiryždami padėti 
vieni kitiems ir bendromis jėgomis 
siekime laisvės Lietuvai.

Lietuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt!

VYTAUTAS KĄMANTAS 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos Pirmininkas

prieš neturi, kad ir toliau garbės 
generalinis konsulatas būtų Chica- 
goje. Ponas Vaclovas Kleiza yra 
pripažintas Lietuvos garbės gene
raliniu konsulu Chicagoje.

Departamentas nieko prieš neturi, 
kad garbės generalinis konsulatas 
būtų šiuo adresu - 16000 S.Bell 
Avenue, Chicago, Ill. ir veiktų 
atitinkamai vietos normoms ir nuosta
tams.

ŽMONIŠKUMO ŽENKLE

Lietuvos atstovo, LDSŠ., dr. S. A. 
BAČKIO žodis į Lietuvą, 
įregistruotas AMERIKOS BALSE 
Naujųjų 1986 Metų proga.

Brangūs Tautiečiai,
Nuoširdžiai sveikinu su Naujaisiais 

1986 Metais pavergtos tėvynės brolius 
ir seseris Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos ir Lietuvos Pasiuntinybės 
Vašingtone vardu.

Vakarų pasaulyje gyveną lietuviai 
siekia, kad Lietuvos problema būtų 
gyva tarptautinėje plotmėje ir lais
vasis pasaulis žinotų mūsų tautos 
padėtį ir jos laisvės troškimą. Kaip 
visas pasaulis, taip ir mes norime 
taikos, bet suprantame, kad skirtingų 
ideologijų nesutarimai žmoniškumo ir 
laisvės sąvokose trukdo jos reali
zavimą.

Su viltimi geresnės ateities, kuri 
atneštų laisvės prošvaistes, o ne 
priespaudą sutinkame naujuosius 1986 
Metus.

Mūsų tautos reikalais lietuvių 
veiksniai darė žygių 1985 metais 
Helsinkio Akto raidoje Ottawoje, 
Budapešte. Liepos 25-31 d.d. pasaulio 
spaudoje skambėjo Pabaltiečių Taikos 
ii Laisvės ryžto žygis Skandinavijoje. 
Baltijos Tribunolas Kopenhagoje lie
pos 25-26 d.d. prieš Sovietų Sąjungą 
baigėsi Kopenhagos Manifestu, kuriuo 
demokratinės vyriausybės buvo ragi
namos pasaulio forumuose kelti So
vietų okupacijos Pabaltijo kraštuose 
klausimą, reikalaujant leisvės ir 
nepriklausomybės Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai. Jame buvo pareikšta, kad 
dabartinė padėtis Baltijos kraštuose 
kenkia taikos ir laisvės įgyvendinimui 
Europoje ir pasaulyje. Tie dalykai 
rodo, kad greta Prezidento Reagan 
paskelbtų proklamacijų, pagal JAV 
Kongreso jungtinių rezoliucijų auto
rizaciją ir prašymą, pareikštos mintys 
turi panašių atbalsių Europoje, Eu
ropos Parlamente, kur pateikiamos 
rezoliucijos apie Baltijos valstybes. 
Pabaltiečiai dėkingi yra Prezidentui 
Reagan už jo mintis esančias Pabaltijo 
Laisvės Dienos birželio 14 prokla
macijoje, kur pasakyta, kad Amerikos 
žmonės pritaria Pabaltijo tautų vals
tybinės nepriklausomybės troškimams 
ir remia jų teisę nuspręsti savo pačių 
likimą be svetimųjų kišimosi, ypačiai 
už pareiškimą, kur sakoma: "Per 45 
metus Jungtinės Valstybės nepri
pažino prievartinės Pabaltijo valsty
bių inkorporacijos į Sovietų Sąjungą ir 

to nepripažins ir ateityje.''. Tokios 
JAV laikysenos ryškus faktas Lie
tuvos atžvilgiu yra pripažinimas 1985 
metų gruodžio pradžioje naujai pa
skirto Lietuvos garbės generalinio 
konsulo Chicagoje.

JAV ir kitų kraštų spaudoje 1985 
metais dažnai buvo straipsnių, prime
nančių Sovietų Sąjungos veiksmus 
Pabaltijo kraštuose prasilenkiančius 
su Maskvos tarptautiniais pa
sižadėjimais, apie ką Kremliaus dele
gatai taip pat patyrė Jungtinių Tautų 
organizacijos forumuose New Yor
ke, Ženevoje ir Helsinkio Akto raidoje 
Ottawoje ir Budapešte.

Minint 37-tąją Pasaulinės Žmogaus 
teisių Deklaracijos sukaktį Prezi
dentas Reagan, skelbdamas Pro
klamaciją 5420, liečiančią Teisių 
Rinkinio Dieną, Žmogaus Teisių 
Dieną ir Savaitę 1985 m. gruodžio 10 
paminėjo savo pasikalbėjimus su 
generaliniu sekretoriumi Gorbačevu 
Ženevoje. Prazidentas Reagan pa
reiškė: "Rytų Europoje viltys ir 
aspiracijos milijonų žmonių yra gyvos 
už religijos laisvę, civilines teises, 
nežiūrint daugelio metų priespaudos. 
Mano susitikimuose su generaliniu 
sejrBtoriumi Gorbačevu aš kalbėjau 
apie žmogaus teises ir aš aiškiai jam 
pasakiau, kad žmogaus teisės yra 
nuolatinis amerikiečių rūpestis..." 
"Nedarykime klaidos - žmogaus teisės 
ir toliau turės didelį efektą į JAV ir 
Sovietų santykius, nes tai yra esminis 
mūsų požiūris į taiką... JAV nie
kuomet nesiliaus būti priešakyje 
kilnios kovos už žmogaus teises."

1986 metų viduryje pramatytas 
Prezidento Reagan ir generalinio 
sekretoriaus Gorbačevo susitikimas 
JA V-se, o 1986 metų lapkričio mėnesį 
Vienoje prasidės Helsinkio akto 
peržiūra. Visi, kurie gina žmogaus 
teises ir pavergtųjų tautines 
aspiracijas, darys žygių, kad Sovietų 
Sąjungos prasižengimai jos
tarptautiniams pasižadėjimams būtų 
keliami aikštėn ir, kad pavergtųjų 
skundai ir troškimai būtų priiamami 
dėmesin.

Išreikštų minčių dvasioje, brangūs 
broliai ir brangiosios seserys, prasi
dedant Naujiesiems 1986 Metams - 
linkiu geriausios sėkmės ir stiprybės 
tautinių tradicijų, tautinio identiteto 
gyvybingumo išlaikyme, pagrįstame 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
idėjomis žmoniškumo ženkle.

LI TU A MISTI NI AI

K U RS AI

S Y D M EJ UJE

Registracija į LITUANISTINIUS 
KURSUS Sydnėjuje prasideda savaite 
anksčiau nei buvo skelbta, t.y. 
registracija vyks vasario 1 d., nuo (iki 
U.30 iš ryto Ashfield Boys school 
patalpose. Mokslas šiemet taip pat

prasidės savaite anksčiau, t.y. vasario 
8d. 8.30 v. ten pat.

Laukiame senų ir naujų mokinių! 0 
kolkas - gerai praleiskite atostogas!

Vedėja

Mandagus atsiprašymas

Mieli skaitytojai, labai gaila, bet dėl techninių kliūčių šis "M.P." numeris 
negalėjo išeiti toks, kaip žadėjome. Iš dviejų blogybių: ar pavėluoti su visa 
medžiaga, ar tik su dalimi, pasirinkome mūsų nuomone mažesnę blogybę ir 
išleidžiame dalį žadėtos medžiagos - kaip Melbourne teatro festivalis, 36- 
ji sporto šventė Sydnėjuje ir pan. dabar, o kita - skaitykite ateinančią 
savaitę. Dėl to mielus skaitytojus labai atsiprašome.

Taip pat nuoširdžiai atsiprašome sidnėjiškius p.p. E. ir I. Jonaičius, ir p. 
J. Černiauską iš Port Kembla, o taip pat jų gimines, draugus ir pažįstamus, 
kad per nesusipratimą į praeitą "M.P." numerį nepateko jų Kalėdiniai 
sveikinimai. * •

Red.
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APIE LIETUVĄ BUDAPEŠTO FORUME
Pernai, spalio 15 - lapkričio 25 d.d. 
Budapešte vyko Tarptautinis Fo
rumas, kuriame dalyvavo 35-ių Hel
sinkio susitarimus pasirašusių val
stybių delegacijos, įskaitant rašy
tojus, menininkus, kultūrininkus. Fo
rumo metu buvo užsiminta ie apie 
Lietuvą. Iš užsienio atvykę vengrų 
rašytojai, pasivadinę "Tarptautine 
Helsinkio Federacija Žmogaus Tei
sėms Ginti", suruošė simpoziumų apie 
išraiškos laisvę. Kadangi vengrų 
valdžia jiems uždraudė naudotis iš 
anksto užsakytu viešbučio kambariu, 
jie pasėdžiavo privačiame bute. 
Simpoziumo dalyvių pareiškime sa
koma: "Mes užjaučiame ir remiame 
Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, Čeko
slovakijos, Jugoslavijos ir Rumunijos 
katalikus." Taip pat pareikštas soli
darumas su latviais, estais ir kitomis 
"Sovietų Sąjungoje kenčiančiomis 
tautomis."

Forumui adresuotas vengrų disi
dentų pareiškimas buvo išspaudintas 
pogrindžio žurnale HIRMONDO. Ja
me protestuojama prieš žodžio laisvės 
suvaržymus Vengrijoje, solidarizuo
jamasi su Vidurio-Rytų Europos ir 
Sovietų Sąjungos piliečiais, ir rašoma: 
"Lenkų, lietuvių, ukrainiečių, čekų, 
slovakų, rumunų katalikų reikalas yra 

mūsų reikalas. Bulgarams, estams, 
latviams, turkams, totoriams padary'- 
tos skriaudos yra mūsų skriaudos."

Latvių išeivių informacijos biuro 
vadovas Kadelis painformavo dien
raštį "Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung” (1985.X. 29). kad vengrų 
valdžia suteikė NGO (ne vyriausy
binės organizacijos) atstovo statusą 
Pasaulio Laisvųjų Latvių Sąjungos 
pirmininkui 0. Pavlovskiui. Anot 
Kadelio, tuomi pirmų sykį pabaltiečių 
išeivių organizacijai sutelktas ofi
cialus statusas komunistinėje šalyje. 
Pažymėtina, kad Vengrija yra Var
šuvos pakto narė.

Kadelis priminė, kad 1977-1978 
metais Belgrade įvykusioje pirmoje 
Helsinkio peržiūros konferencijoje, 
jugoslavų valdžia netikėtai atsisakė 
Pavlovskį pripažinti teisėtu delegatu, 
net apkaltino jį "neleistina veikla" ir 
pareikalavo, kad jis bematant išvyktų.

Pavlovskis Budapešte išbuvo visą 
savaitę ir susitiko su 16-os oficialių 
kultūros forumo delegacijų atstovais. 
Jis jiems pareiškė, jog latviai savo 
pačių žemėje jaučia vis stiprėjantį 
rusinimo spaudimą ir patiria nuola
tinius žmogaus teisių pažeidinėjimus. 
Pasak Kadelio, dauguma delegatų 
Pavlovskį suprato ir užjautė. Vakarų

Vokietijos delegacijos narius Eickhoff 
užtikrinęs Pavlovskį, jos latvių tauta 
esanti vokiečiams "labai artima", nes 
"mes esame dalinai atsakingi už jūsų 
dabartines problemas."

Vienų atviriausių kalbų oficia
liuose pasitarimuose pasakė Lichten
šteino atstovas, pasiuntinybės pata
rėjas grafas Von Ledebur. Jis pami
nėjo psichiatrinėse ligoninėse kali
namus kūrėjus ir pabrėžė, kad Gulagas 

nėra kultūros ženklas. JAV-ių am
basadorius Stoessel pasisakė už visų 
tautų ir mažumų neribotų teisę 
tausoti visų savo kultūrinį palikimą.

Budapešto Forume dalyvavusios 
oficialiosios Sovietų delegacijos sąra
še buvo ir poeto Justino Marcin
kevičiaus bei kultūros ministerijos 
atstovo Jono Glemžos pavardės.

(ELTA)

OPOZICIJA LENKIJOJE
PAGRINDINES 

LENKIJOS OPOZICINĖS 
GRUPĖS

"Laisvosios Europos Radijas" spalio 
14 d. biuletenyje išspausdintas iš
samus TERESOS H ANICKOS straips
nis apie vienuoliką pagrindinių Len
kijos pogrindžio grupių. Štai Jų 
politinio profilio bruožai:

KOVOJANTIS SOLIDARUMAS 
(Solidarnosc Walcz.ca) siekia "lais
vos ir nepriklausomos (Lenkijos) 
respublikos, kuri remsis visų piliečių 
solidarumu." Su dabartine valdžia 
"negali būti susitarimo, su šia sistema 
negalima sutikti." SW remia visų 

l.ieluviŲ demonstracijoje prie Toronto miesto rotušės J.985.X.12 dalyvavo 
ir jaunimas, protestuojantis prieš kalinimą Sov. Sąjungoje tautiečiu, ko
vojančiu už žmogaus teises. Nuotraukoje — Kanadoje gimęs lietuvis su 
kalinio dr. ALGIRDO STATKEVIČI AUS atvaizdu Nuolr.Sl. Dabkaus

sovietinio bloko ir Sovietų Sąjungos 
tautų nepriklausomybės idėją, ben
dradarbiauja su demokratine opoziciją 
kitose Rytų Europos šalyse.

NEPRIKLAUSOMYBĖ 
(Neipodleglošč) nesutinka, kad komu
nistinės sistemos rėmuose galima 
atsiekti bent dalinės laisvės ar ribotų 
teisių. Reikia išvystyti karingą po
grindį ir nuversti sistemą. 1984 m. 
lapkričio mėn. grupė paskelbė libera- 
linės-demokratinės partijos Niepod- 

leglošč įsteigimų. Sovietų Sųjunga 
turėtų būti padalinta ir jos sudėtyje 
esančioms tautoms turėtų būti garan
tuotos laisvo apsisprendimo ir nepri
klausomybės teisės. N nereiškia 
pretenzijų į Lenkijos rytines teri
torijas (kaip kitos opozicinės grupės).

VISUOMENINĖS REZISTENCIJOS 
KOMITETAS (Komitet Oporu Spo- 
lecznego) visoje Lenkijoje orga
nizuoja rezistencijos ratelius. Jo 
politinė orientacija socialdemokra 
tinė. Reiškiamas solidarumas su 
visomis "sovietinio totalitarizmo ir 
imperializmo pavergtomis tautomis ir 
su jų kova už nepriklausomybę ir 
pilietinę bei religinę laisvę." Anot 
KOS, lenkai turi apsiprasti su faktu, 
kad Jie negalės prisijungti prarastas 
rytines teritorijas ir, drauge, pasi
laikyti naujai įsigytas Vakarų žemes. 
Lenkijos ir Vokietijos santykiai turi 
būti geri. 1984m. rugsėjo mėnesį KOS 
paskelbė korespondencijų su "Lie
tuvių Pasaulio Kongresu".

LAISVĖ TEISYBė NEPRI
KLAUSOMYBĖ (Wolnošč — Sprawied- 
Uwošč - Niepodlegįošč) ragina len
kus sukurti pogrindžio valstybę, kuri 
remtųsi demokratiškai išrinkta savi
valda. WSN nuomone, visų Vidurio ir 
Rytų Europos tautų sukilimas palai
dotų sovietinę imperiją.

IŠLAISVINIMAS (Wyzwolenie) yra 
įsitikinęs, kad komunistinės sistemos 
neįmanoma reformuoti ir kad SSRS 
žlugs. W pasisako prieš rasizmų ir 
nacionalistinį ekstremizmą. Reikia 
užmegsti ryšius su disidentais ir 
opozicinėmis grupėmis kituose "so 
cialistiniuose" kraštuose, kurie visi 
turi teisę Į tautinę nepriklausomybę. 
Lenkijos santvarka turi būti parla
mentinė demokratija.

LENKŲ SOCIALISTINĖ DARBO 
PARTIJA i Polska Socialistyczna Par- 
tia t'racy) įsteigta 1981 m. Sčecine ir 
leidžia pogrindžio laikraštį. Jos tikslas 
- atnaujinti Lenkijos socialistines 
tradicijas.

"DARBININKO" grupė (Robotnik) 
stengiasi sukurti demokratinę socia
listinę partiją. Kadangi su valdžia 
negali būti kompromiso, nepriklauso
mybę tegalima atsiekti išvysčius 
tvirtą ir gerai organizuotą politinę 
opoziciją. Lenkų socialistai turi siekti 
sistemos nuvertimo.

NEPRIKLAUSOMOS . LENKIJOS 
FEDERACIJA (Konfederacja Polski 
Niepodleglej) tiki, kad "istorijos vėjai 
nušluos tuos (Lenkijos) valdovus". 
Tradicinė dešiniųjų politinė grupė. 
Įkalintieji PKN vadovai buvo paleisti 
po 1984 m. liepos amnestijos.

TAUTOS SOLIDARUMO KON
GRESAS (Kongres Solidarnošči Na- 
rodu), KSN požiūris į Lenkijos 
kaimynus tolerantiškas ir taikus: 
Lenkijos santykiai su nepriklausoma 
Lietuva, Baltarusija, ir Ukraina turi 
būti draugiški. KSN nuomone dabar 
Rusijai priskirta teritorija Rytprū
siuose turi būti padalinta tarp 
Lenkijos ir Lietuvos.

LENKŲ POLITIKA (Polityka Pols
ka) dalinai remiasi Lenkijos Tautinės 
Demokratinės Partijos ir jos vadovo 
Romano Dmowskio idėjomis. Jos 
programa remiasi Solženycino siūlytu 
"nedalyvavimu neteisybėje ir klasto
jime". PP netiki, kad SSRS, nepaisant 
ūkinių ir tautinių problemų greitai 
žlugs. Nedaug tikimasi iš Vakarų. PP 
skiriasi nuo daugumos opozicinių 
grupių, ragindama lenkus "nedaly
vauti planuose suskaldyti SSRS į 
tautines valstybes".

BALSAS (Glos) buvo (steigtas dar 
prieš "Solidarumo" laikotarpį. Pagrin
dinis tikslas dabar esąs atsiekti 
Bažnyčios, armijos ir "Solidarumo" 
tarpusavio supratimą. Komunizmo 
ideologinė priešingybė yra ne kapita
lizmas, bet krikščionybė. Vidurio ir 
Rytų Europos nepriklausomybė yra 
esminės svarbos Europos ir pasaulio 
taikai. Siena su Vokietija turinti likti 
ta pati.

(ELTA)
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IŠ REDAKCIJOS PAŠTO SU K A KTU VI NI N K AI

F R ASE RIS IR MARKSIZMAS Marijai Statkienei

Stebina mūsų savaitraščiuose su
tinkami kaltinimai bei pašaipos M. 
Fraserio atžvilgiu dėl jo pozicijos 
Pietų Afrikos segregacijos 
reikalu."M.P" (Nr.41, 1985) buvo toks 
sakinys: "Jis jau antrąkart pasižymi 
savo nuoširdžiomis pastangomis Įso
dinti marksistinius juodukus j valdžią 
Afrikoje". Iš didelio rašto išeita iš 
krašto. Autorius pasiženkllnęs tik 
raidėmis ja, taigi neišdrįsęs pasirašyti 
pilna pavarde. Tuo atveju, žinoma, 
didesnė atsakomybė krenta redak
cijai.

Pagaliau ir Fraseris komunistų bei 
marksistų kolaborantas! Tas, kuris 
taip neatlaidžiai reikalavo sankcijų 
dėl TSRS intervencijos Afganistane, 
kuris dėjo visas pastangas, kad 
demokratinių kraštų sportininkai boi
kotuotų olimpiadą Maskvoje, dabar 
bando "marksistinius juodukus" įso
dinti Afrikoje į valdžią! Ir tai daro 
sąmoningai - "nuoširdžiomis pastan
gomis"! Bent jau pabaltiečiai dėl 
tokių sprendimų turėtų kiek susi
mąstyti. Jiems gi gerai žinoma, kad tik 
vieno Fraserio dėka 1975 m. buvo 
padarytas Pabaltijo kraštų inkorpo
racijos pripažinimo atšaukimas. Iš 
kitų, kad ir liberalų tegirdėjai: 
"Labai gaila, kad Whitlamas taip 
padarė". Kai klausdavai, ar atėję į 
valdžią liberalai reikalą atitaisys, tai 
girdėdavai: "Buslabai sunku". Tik kai 
opozicijos vadą Sneddeną pakeitė 
Fraseris, pabaltiečiai išgirdo 1975 m. 
balandžio 3 d. Fraserio pažadą 
atšaukti de jure pripažinimą. Tada tą 
patvirtino ir opozicijos užsienio 
reikalams kalbėtojas Peacockas.

Pietų Afrikoje gyvena 4 mil. su 
viršum baltųjų, 20 milijonų su viršum 
juodųjų, keli milijonai metisų. Valdo 
baltieji, o juodieji visiškai beteisiai. 
Segregacija iki kraštutinumų. Galvo
jantis žmogus juk tikrai turi tokia 
santvarka pasipiktinti. Jokiu būdu 
tokia proporcija baltųjų prieš juoduo
sius neišsilaikys, jei baltieji neatsi
sakys diskriminacijos, juodųjų1, nu-

PRINCIPAI IR

Gerb. Redaktore.

Iš ALB Krašto Tarybos pranešimo 
(Žiūr."MP" Nr.50,1985) matome, kad 
ten neskiriama principų nuo para
grafų. Principus Interpretuoja tie, 
kurie juos nustatė, taigi Tarybos 
dauguma, o paragrafus - Garbės 
Teismas. Dėl principų kalbėti jau 
nebetenka, nes Krašto Taryba jau 
balsavo ir pasisakė šiuo reikalu - tai 
šaukštai po pietų, gi dėl paragrafų, 
jeigu Tarybos Pirmininkui yra neaišku, 
reikia kreiptis į Krašto Garbės 
Teismą, o nepalikti sekančiai Tarybos 
sesijai neužbaigtus ir nesutvarkytus 
reikalus.

Negaliu sutikti ir su p. Krašto 
Tarybos Pirmininko tokia nuomone, 
kurią jis išreiškė šiame sakinyje: 
"Pasidaro auksinė proga ben
druomenės skaldymui". Nemanau, kad 
mūsų Bendruomenėje kas lauktų 
tokios "auksinės" progos, to gali 
norėti tik mūsų priešai, kurie 
tebelaiko pavergę mūsų kraštą. Tiesa, 
mūsų Bendruomenėje pasitaiko tam 
tikros tendencijos, bet jos kyla ne iš 
auksinės progos ir ne iš noro ją 
suskaldyti, o iš nesuvaldomų ambicijų 
parodyti savo galią. Kai tos ambicijos 
vienokiu ar kitokiu būdu buvo 
pašalintos iš veiklos, ir susiskaldymo 

žmoginimo. Žinoma, neteisybė ir toks 
žiaurus paniekinimas stumia juodąjį 
žmogų į kraštutinumus. Nenuostabu, 
kad tokioje dirvoje komunistai randa 
palankią dirvą savo idėjoms. Labai 
kilnu, kad M. Fraseris, kol dar nevėlu, 
imasi iniciatyvos atvesti į protą P. 
Afrikos baltuosius.

Pietų Afrikoje, deja, yra ir kita 
medalio pusė: tai tenykščių juodųjų 
gentinis ir kalbinis skyriojimasis. 
Suminėsim tik stambiąsias gentis: 
kosai, zulai, basutai, bušmėnai, 
hutentotai. Tarp daugelio tų genčių 
jokio giminingumo, išskyrus tik, kad 
buvo valdomi vienų ir tų pačių 
baltųjų kolonistų. Iš vietinių jokiu 
būdu nesusikurtų politiškai patvari 
juodųjų Pietų Afrikos valstybė. 
Segregacijos pasipriešinimui vado
vaują negrai intelektualai- šviesuoliai 
tą gerai žino. Yra todėl pagrindo 
tikėti, kad tarp baltųjų ir juodųjų 
susitarimas yra galimas: kad juodųjų 
vadai supranta, kad nauja, tei
singesnė, bet pastovi santvarka be 
baltojo pagalbos Pietų Afrikoje ne
įmanoma. Štai šitoje vietoje M. 
Fraserio politinė patirtis bei išmintis 
gali būti naudinga Pietų Afrikos 
žmogui. Tuo pačiu ir labai reikšminga 
visam demokratiniam pasauliui. Kas 
reformoms Pietų Afrikoje kaišios 
koją, tai marksistinio tikėjimo apaš
talai, ruošiantys kelią komunistų 
pasaulio užvaldymui. Šiuo metu nesą
moningai į jų dūdą pučia didelė dalis 
vadinamų afrikanų - apartheido 
šalininkų. Nuo seno P. Afrikoje yra ir 
baltųjų opozicija apartheidui, ypač 
tarp angliškai kalbančiųjų. Šie nuo 
širdžiai norėtų surasti naujus kelius 
sugyventi su juodaisiais.

Autoriaus samprotavimai ir išvados, 
deja, remiasi tik rašto šaltiniais ir kitų 
patyrimais, prieinamais per publi
cistiką, ypač televiziją.

A. ZUBRAS

PAR AG RAF AI

tendencijos išnyko. Bendruomenę, 
bent iki šiol turėjome vieningą ir 
gražią. Reikia ir dabar ieškoti 
neramumo priežasties ir ją pašalinti.

Norėčiau padaryti mažą pastabą 
dėl naujai vartojamų terminų šiame 
rašte. Krašto Tarybos Pirmininkas 
savo pranešime rašo: "P. V. 
Neverausko K. Valdyba". Mūsų 
terminologijoje nėra ir negali būti 
vartojama - "Neverausko Krašto 
Valdyba" arba "Kabailos Taryba", 
kaip kartais yra vartojama "Hawke 
Government” arba "Wran 
Government". Tarp Vyriausybės 
ministerių pirmininkų ir mūsų 
Bendruomenės pirmininkų analogijos 
nėra. Ministeris pirmininkas turi 
konstitucinę galią pasirinkti ir atleisti 
savo ministerlus, gi Bendruomenės 
pirmininkai niekuo nesiskiria nuo kitų 
valdybos narių, turi vieną balsą, kaip 
ir visi kiti valdybos nariai, visus 
nutarimus daro balsų dauguma. Todėl 
ir negali būti nei "Neverausko 
Valdybos", nei "Kabailos Tarybos".

Su pagarba,
A. MAURAGIS

"Senatve negeista - ji lekia kaip 
žaibas" - yra kažkas pasakęs. Bet ji 
gali būti ir lyg "maloni" viešnia, jei 
kas moka ją sutikti šviesiu veidu!

Taip ir mūsų miela Marytė su 
viltingu džiaugsmu atšventė savo 80 
metų jubiliejų! Tik gal siauresniam 
rately sūnaus Juozo būtų kolonijoj 
Liverpool, negu būdavo Cabramatos 
dvare... Bet buvo svečių ir iš labai 
toli, tai p.p. Masiuliai iš Adelaidės.

Prel. P. Butkus, kaip daug kartų - 
pasveikino ir su šiuo jubiliejum, 
dėkodamas už daug talkos darbų 
parapijai, ypač "Caritas" renginiuose 
ir už nepamirštamą 25 m. kunigystės 
vaišių parengimą, apie kurį dar dabar 
kalba ten dalyvavę australai kunigai. 
Kaip padėkos simbolį įteikė Šv. 
Kazimiero medalį ir užprašė vėl 
suruošti 50 m. kunigystės šventę 1988 
m. Velykose... tik reikia abiem 
stiprybės sulaukti. Savo kilme Marija 

SU K AKTU VI NI N KAI

R A MO VĖ N AI

Kaip kiekvienais metais taip ir šiemet Lietuvos Kariuomenės Atkū
rimo Šventės minėjime pagerbti sukaktuvininkai - ramovėnai, sulaukę 
garbingo 70 metų amžiaus.

JONAS GATAVIČIUS, gim. 1915

ANTANAS LEVERIS, gim. 1915 m. 
Kudirkos Naumiestyje ūkininko šei
moje. Kariuomenės tarnybą atliko 2-

m. Grinkiškyje. Stojęs sanavoriu į I- 
mą Inžinerijos Batalioną, baigęs 
mokomą kuopą, karo tarnybą baigė 
puskarininkio laipsniu. Vokiečių oku
pacijos laiku įstojo į Vietinę Rinktinę; 
ją vokiečiams klastingai likvidavus, 
buvo Išvežtas į Vokietiją. Iš Vokie
tijos emigravo į Australiją ir visą laiką 
dirbo prie užtvankos statybos Snowy 
River. Išėjęs pensijon apsigyveno 
Sydney, Greenacre priemiestyje. Čia 
tuojau įsijungė į visuomeninę veiklą. 
Yra aktyvus ir veiklus "Dainos" 
choristas, ramovėnas. Kur tik yra 
reikalingas, visuomet savanoriškai 
prisideda darbu ir auka.

Abu sukaktuvininkai sveikatos at žvilgiu jaučiasi visai gerai.
Minėjimo metu buvo pakviesti į

Bartkevičienė abiems prisegė po 
pasveikino ir įteikė po specialiai šiam 
skyriaus valdybos narių parašais, 
katos ir ryžto kovoje už Tėvynės

80

yra kaimynė iš Eržvilko.
Tad Ilgiausių Metų Marijai Statkie

nei, kurios pečių nepalenkė ir 
vaišingos širdies nepalaužė metai.

Nuotraukoje: p. M. Statkienės 80- 
mečio vaišėse

M.P.B.

me Artilerijos pulke Seredžiuje. 
Baigęs I-o Inžinerijos Bataliono 
pionierių mokomą kuopą, kariuomenės 
tarnybą baigė jaun. puskarininkio 
laipsniu. Rusams gražinus Vilnių 
Lietuvai, dalyvavo Kariuomenės 
Rinktinėje įžygiuojantį Vilnių. Atvy
kęs su šeima į Australiją, buvo 
paskirtas prie miško darbų. Baigęs 
darbo prievolės sutartį, įsigijo nedi
delę lentpiūvę medžiagai tvoroms ir 
malkoms piauti. Su savo sūnumis nuo 
1951 m. sudarė bendrovę tvoroms 
tverti. Šiuo darbu gerai verčiasi iki 
šios dienos. Yra aktyvus ramovėnas ir 
bendruomenės narys.

sceną, kur p-lė N. Vaičiurgytė ir p. D. 
raudonų rožę, o pirm. A. Skirka 

reikalui atspausdintus sveikinimus su 
Linkime sukaktuvininkams geros svei- 
laisvę.

VALDYBA
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ADELAIDĖ

ORIGINALUS MUZIKINIS

PARENGIMAS
A. Binkevičiutė - Gučiuvienė

Adelaidėje, mūsų laikraštėliuose ir 
australų dienraštyje "The Adver
tiser" tilpo skelbimai apie tai, kad 
gruodžio 1 d., Adelaidės Lietuvių 
Katalikų Centro salėje ruošiamas J. A. 
Pociaus privačios muzikos mokyklos 
koncertas.

Jonukas Pocius giliai susikaupęs už-
gauna pirmuosius akordus

Adelaidėje mūsų vieši parengimai, 
dažnai, deja, paraleliai vyksta abie
jose salėse. Taip atsitiko ir šį kartą: 
tuo pačiu metu Lietuvių Namuose 
sportininkai ruošė pietus ir žaidimus. 
Tas, be abejo, atitraukė dalį publikos 
nuo koncerto. Tačiau į J.A. Pociaus 
renginį atsilankė nemažai kitataučių 
su vaikais. Programoje dalyvavo 
septynmetis Jonukas Pocius, plačiai 
žinomas kitataučiams išskirtinais mu
zikiniais gabumais, jo vardas ne kartą 
minėtas australų spaudoje.

J.A. Pociaus muzikos mokykloje 

dėstomos šios specialybės: pianinas, 
smuikas, altas (viola), violončelė 
(cello), fleita, klarnetus, gitara... 
Mokykla veikia nuo 1952 m., ją lanko 
20-25 klausytojai, suaugę ir vaikai.

Koncerte, tiksliau pasakius tai buvo 
lyg mokyklos parodomasis, viešas 
pristatymas, šalia suaugusių dalyvavo 
nemažai ir "mokinukų". Įdomu buvo 
sekti net "nepilno metro ūgio" 
artistus - smuikininkus. Vienas ma
žiukas atliko net duetą kartu su savo 
mama. Dalyvavo ir pianistai, ir 
gitaristai... Jie visi savo užduoti atliko 
absoliučiai patenkinamai.

Vieši vaikų dalyvavimai scenoje 
labai naudingi; jie nuo mažens moko 
scenose laikysenos, ugdo meninės 
atsakomybės jutimą ir pasitikėjimą 
savimi. Visa tai labai pravers ateityje 
išėjus f profesini kelią.

Programos eigoje J.A. Pocius sutei
kė klausytojams įdomių muzikos 
paaiškinimų ir informacijų.

Auditorijos ypatingą dėmesį pagavo 
finalinis programos numeris, kai 
vadovas pakvietė į sceną vaikus iš 
publikos. Daugelis drovėjosi, bet 
geras tuzinas "drąsuolių’ kvietimą 
priėmė. Jiems buvo išdalinti įvairūs 
muzikos instrumentai būgnai, barš
kalai. švilpynės... ir pačiam vadovui 
diriguojant (ir grojant violončele), 
buvo atlikta F.J. Haydn’o "Vaikų 
simfonija" ("Kinder - Symphonic").' 
Jaunimas atidžiai sekė dirigento 
mostus, ritmiškai ir tiksliai įsijung
davo j ansamblį; numeris susilaukė 
ilgų, audringų plojimų!

Koncerto rimtąją dalį - keturis 
kamerinius klasikinius veikalus atliko 
5 smuikai, 2 altai, 2 violončelės, 2 
fleitos, klarnetas ir elektrinis klave- 
rinas (harpsichord). Su suaugusiais 
pirmuoju smuiku grojo Jonukas Pocius,

Jonukas celistas

kuris atliekant kitus kūrinius - solo 
grojo smuiku, violončele ir pianinu. 
Grojo nežiūrėdamas į gaidas, stebin
damas ne pagal savo amžių išbaigtu 
interpretavimu. Vivaldi koncerte 
smuikui - "Largo” dalyje plaukė 
melodingos melancholijos nuotaika, o 
"Presto" - jo vaikiškas smuikas 
svaidė ir ugningus muzikos garsus! 
Grodamas fortepionu demonstravo 
griežtą ritmo pajautimą, užtikrintai 
valdė klaviatūrą ir pademonstravo 

gyvą, žaismingą, mažų pirštelių 
techniką! Jo sugebėjimas visa savo 
maža būtybe paskęsti muzikos garsų 
gelmėse, palieka nuostabų įspūdį.

Jei anksčiau buvau tą mažametį 
fenomeną pavadinusi "Wunderkindu", 
tai šį kartą noris pasakyti, kad 
Jonukas tą sąvoką net ’’peržengia"!

Tikiu, kad rimtai tėvo globojamas ir 
vadovaujamas, jis tikrai . pasieks 
šviesios iškilaus menininko ateities.

SUVALKIJOS SŪNUS 
PRIE

CLARENCE UPĖS

Prie didžiausios ir gražiausios į 
rytus tekančios Australijos upės 
Hardwoodo kaimelyje jau 30 metų su 
šeima gyvena Jonas Neverauskas. 
Clarence upė yra tik 250 kilometrų 
ilgio, bet deltoje Išsiplečia per visą 
kilometrą. Upėje susidarė net 99 
salos. Kai kurios net Užpalių vals
čiaus didumo. Tose salose yra 
cukrinių nendrių plantacijos. Pirmieji 
pokario atvykėliai lietuviai nendres 
gerai pažįsta. Daugelis buvo paskirti 
atlikti 2 metų darbo sutartį į Šiaurės 
Queenslandu ir žino, kad rugius pjauti 
Lietuvoje buvo tik piknikas lyginant 

su nendrių pavertimu j cukrų. Ne be 
reikalo cukrinės nendrės buvo pra
mintos velnio piktžolėmis.

Su pirmaisiais nendrininkais 1948 m. 
Jonas ir pradėjo gyvenimų Austra
lijoje. Kartu su dar keliais tautiečiais 
jie greit vadovavo geriausiams "gan- 
gui”. Išdirbęs 7 sezonus cukraus 
industrijoje, Jonas persikėlė į švino- 
vario kasyklas Mt.isa, kur 1950-1960 
metais dirbo 15 lietuvių. Dabar iš jų 
yra likę tik du. Vieni išėjo į pensiją, 
kiti "išemigravo" į amžinybę...

Dauguma tautiečių dirbo po žeme. 
Jonas irgi. Jis daugiau kaip dvejis 

metus giliai po žeme sprogdino 
seniausiąjį kontinentą. Atsibodus būti 
požemiuose Jonas Vytautas Neve
rauskas, stambaus Suvalkijos ūkininko 
sūnus, 6 seserų ir 2 brolių šeimos, 
persikėlė į N.S.W. šiaurę Grafton - 
Maclean apylinkes. Dirbo miškuose. 
Jis buvo vienas iš tų, kurie pirmieji 
sumodernino geležinkelio pabėgių 
gamybą. Jono ir dar kelių lietuvių 
darbo metodas greit paplito po visą 
Australiją ir net toliau. Prieš 6 metus 
Jungtinių Tautų Organizacija buvo 
pakvietusi Joną mokyti pabėgių ga
mybos Karibų salų ir Pietų Amerikos 
geležinkeliečius. Ta pačia proga Jonas 
Čikagoje aplankė brolį Juozą, stambų 
statybininką, sutiko seserį, atvykusią į 
svečius iš Kauno.

Johnny, kaip jį šaukia vietiniai, 
vedė žvejo dukrą, ir susilaukė dviejų 
puikių dukrų, išleido jas į mokslus. 
Viena jau ištekėjo. Abi turi valdiškus 
darbus.

Šįmet Jonas lankėsi Lietuvoje, kurią 
paliko prieš 40 metų. Jam netgi 
pasisekė aplankyti tėviškę, susitikti 
daugumą giminių. Tik grįžtant muiti
ninkai "numuitino" giminių dovanotą 
žiedą - tiesiog nuo piršto numovė.

Jono tėvas augindavo Lietuvos 
kariuomenei arklius. G ai todėl ir Jonas 
yra didelis šio karališko sporto 
mėgėjas. Lietuviai keliaujantieji tarp 
Sydnėjaus ir Brisbanės visuomet 
maloniai priimami Neverauskų šei
moje. Daugiau tautiečių apylinkėje 
nesigirdi.

G. A,

Nuotraukoje Jonas Neverauskas, jau
niausioji dukra Jenny ir žmona Laurel

Gedo nuotr.
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MELBOURNAS ALISA BALTRUKONIENĖ PASISEKĘS TEATRU FESTI VALIS

"Amerika pirtyje" Scena iš paskutinio veiksmo, iš kairės: piršlys (Vincas 
Lazauskas), Antanas (Zigmas Augaitis), Faibčikas (Aleksandras Gabas), 
Bekampienė (Marytė Šidlauskienė)

"Amerika pirtyje", scena iš pirmo veikimo. Iš kairės: (toliau sėdi) 
režisierius Edvardas Šidlauskas siuvėjo Vinco rolėje, stovi Bekampis 
(Vincas Lipkevičius), Agota (Danguolė Baltutienė) ir Bekampienė (Marytė 
Šidlauskienė).

Literatūrinio meno kūrėjų rankose 
randasi didelis poveikio priemonių 
arsenalas - daug meno formų, žanrų, 
(vairiu jų pavidalų, kuriais galima 
veikti žmonių mintis ir jausmus. 
Talentingo meno kūrinio sukrėstas 
žmogus tarytum pažvelgia j gyvenimų 
autoriaus akimis. Tai menininkui 
didelė atsakomybė.

Šeštadienį, gruodžio 28,■ pirmų 
Teatrų Festivalio dienų, Lietuvių 
Namų koncertų salėje, turėjome 
progos pamatyti trijų literatūrinio 
meno kūrėjų veikalus scenai. Pir
miausiai Viktoro Miliūno vieno veiks 
mo pjesę "Stotis". Miliūnas Lietuvoje 
reiškiasi kaip novelistas dramaturgas, 
yra buvęs "Vaidilos", vėliau Valsty
bės dramos teatro Vilniuje aktorius. 
Parašęs ir inscenizavęs nemažai vei
kalų.

Šį Viktoro Miliūno veikalų pastatė 
Adelaidės teatras "Vaidila". Režisūra 
ir dekoracijos V. Opulskio. Garsų 
efektai - S. Gusčiaus. Žodį tarė 
Krašto Valdybos narė p. Vabolienė, 
tik gaila buvau užimta, (ėjau vėliau ir 
neteko girdėti.

Pjesės sustatė dalyvavo keturi 
aktoriai: stoties budėtojas - N. 
Skidzevičius, senis, Giedrės tėvas - V. 
Vosylius, vyras - V. Ratkevičius ir 
Giedrė, senio duktė - N. Vitkūnienė.

Stebint aktorius atliekant šį vei
kalų, kažkas, žodžiais neišsakomo 
(smelkė po krūtine. Prisiminė tragiški 
praeities (vykiai Lietuvoje, aktorių 
tinkamai pavaizduoti ir išsakyti. Čia 
išskyrus Giedrės jaunatviškų dvel
kimų, nebuvo jokio kito priedo prie 
pilkos kasdienybės. Stoties budėtojas 
savo rolę įtikinančiai atliko. Dekora
cijos buvo gerai pritaikytos veikalui. 
Gal tik ne visai aišku, kodėl vyras (V. 
Ratkevičius) iššoko kitoje traukinio 
pusėje ir kodėl jis Giedrę painiojo su 
kita jam anksčiau pažįstama Giedre.

Veikalas teikė daug psichologinio 
mųstymo žadindamas žiūrovų vaiz
duotę.

Po pertraukos Sydnėjaus "Atžala" 
parodė Algirdo Landsbergio vieno 
veiksmo dramų "Sudiev, mano kara
liau". Algirdo Landsbergio scenos 
veikalai melbourniškiams gerai pa
žįstami. Buvo Melbourne pastatyta jo 
aram a apie šv. Kazimierų - "Vėjas 
gluosniuose" ir psichologinė drama 
"Viščiukų ūkis". Landsbergis darbštus 
autorius. Yra studijavęs lituanistikų. 
NewYorko ir Columbijos universi
tetuose įsigijo lyginamosios lite
ratūros magistro laipsnį ir dėsto 
dramos istorijų.

Ši drama atskleidė ilgaamžės isto
rijos naujų puslapį. Spektaklio scena 

D.P. stovyklos barake, po karo 
Vokietijoje. Dalyvavo tik du aktoriai, 
bet medžiagos savybėmis, vaidybos 
atlikimu pasirodė ne mažiau teatra
liškai.

Julius Dambrauskas ne tik režisavo 
veikalų, bet taip pat vaidino senų 
aktorių, į kurį "anais senais" laikais 
Lietuvoje, kai jis dar buvo, jaunas ir 
gražus, buvo įsimylėjusi, būdama 
gimnaziste, dabar pati tapusi jauna 
aktore (Onutė Maksvytienė). Siužeto 
įvykyje jie vėl susitiko D. P. 
stovykloje ir ji paprašė, kad jis jų 
vaidybos pamokytų. Jie pradėjo repe
tuoti biblinį karalių Dovydų, kuris 
buvo pasiėmęs jaunų žmonų, kad ji jam 
kojas šildytų. Bet dabar jau korta 
apsivertė į kitų pusę: senas aktorius 
dar savo silpnybės gražioms moterims 
nepametęs, meilinosi prie jaunos 
aktorės, kuri jau jam savo meilės 
neparodė. Matėsi, kad abu aktoriai 
scenoje nebe naujokai.

Dar vienų veikalų atvežė į Mel
bourne Teatrų Festivalį Sydnėjaus 
teatralai. Tai anos, senos Rusijos 
daugelio scenos veikalų autoriaus 
Antono Čechovo vieno veiksmo ko
medija "Jubiliejus”. Jo scenos kūriniai 
yra vaidinami kuone visuose pasaulio 
teatruose. Režisavo taip pat Julius 
Dambrauskas.

Čia viskas buvo aišku, akivaizdu iki 
juoko arba net ašarų. Vieta: Banko 
direktoriaus kabinetas.

Vytautas Bukevičius, banko direk
torius Aleksandro Šipuko asmenyje, 
tikrai tiko savo rolei, įtikinančiai 
atrodė ir puikiai jų atliko. Tania, jo 
žmona (Danutė Karpavičienė), nu
stebino visus savo ano meto damų 
ištaiginga apranga ir nerūpestingu 
nusiteikimu. Jos vaidyba puikiai at
spindėjo ( tų ypatingo požiūrio būdų.

Banko direktorius ir jo buhalteris 
ruošėsi banko jubiliejui.

Banko buhalterį,. Chirinų Kuzmų, 
labai vykusiai, galima sakyti meis
triškai, pavaizdavo, su savo role pilnai 
susigyvenęs, Antanas Kramilius. Bu
halteris nemėgo moterų ir jį labai 
erzino banko direktoriaus žmona 
Tania. Kai pasimaišė dar Merčiutka, 
gubernijos sekretoriaus žmona (Aldo
na Adomėnienė), įkyriai prašydama 
banko direktoriaus pinigų, nes jos 
vyras atleistas iš darbo, tai vietoj jų 
pašalinęs iš kabineto, buhalteris puolė 
direktoriaus žmonų ir įvyko labai 
juokinga scena. Tuo momentu įžy
giavo banko deputacija; Milda Buke- 
vičienė, Aldona Butkutė ir Alek
sandras Gabas, kuris iškilmingai 
pradėjo skaityti jubiliejinį pasvei
kinimo aktų, bet atsikvošėjęs paste
bėjo juokingų situacijų,

Jauno banko tarnautojo rolę atliko 
Linas Šeikis.

Manau, kad režisieriui Juliui Dam
brauskui čia daug kolokviumų ne
reikėjo. Aktorių individualybė at
pažįstama iš karto.

Dekoracijos buvo Jolantos Jana
vičienės. Administratorius Viktoras 
Šliteris.

Na, o sekmadieni, gruodžio 29 d. 
Melbourno teatro grupė " Aušra" 
pastatė trijų veiksmų Keturakio (t.y 
dramaturgo Juozo Vilkutaičio) kome
dijų "Amerika Pirtyje".

Kad melbourniškiai scenos veikalų 
pasiilgę, juos mėgsta ir įvertina 
parodė abi dienas buvusi pilnutėlė 
salė. Tas ir aktoriams buvo malonu.

"Amerika Pirtyje" pirmų kartų 
pustyta Palangoje 1899 metais. Dėl 
aktualios temos, komiškų situacijų, 
dėl sceniškumo, komedija dažnai 
vaidinta Lietuvoje mėgėjų teatrų 
scenose. Autorius Juozas Vilkutaitis 
buvo pasitraukęs iš Lietuvos ir 1948 
m. mirė Augsburge, Vokietijoje.

"Amerika pirtyje": Bekampienė - 
Marytė Šidlauskienė, piemenukas - 
Antanukas, Danguolės Baltutienės 
sūnus, prieš du mėnesius atvykęs iš 
Lietuvos nuolatiniam gyvenimui pas 
mamų.

Šiame pastatyme aktoriai perdavė 
ne tik to laikotarpio fabulų, bet ir to 
laiko ir vietovės tarmę.

- Profesionalių aktorių Melbourne 
neturime, tačiau dar kartų pamatėme, 
kad ir teatralai mėgėjai sugeba 
pastatyti veikalų scenoje. Šioje srityje 
pasišventusiai, jau ilgus metus dirba 
režisierius Edvardas Šidlauskas ir jo 
žmona Marytė. Šį kartų jis ne tik 
režisavo, bet paėmė ir svarbių Vinco 
siuvėjo rolę, kurių pasigėrėtinai 

atliko. Jis Agotų (Danguolę Baltu
tienę) ūkininko Bekampio dukterį, 
sugebėjo įtikinti ir privesti prie to, 
kad ši, jo įkalbėta, kad abu pabėgs į 
Amerikų paėmė iš tėvo dėželės 
pinigus. 200 rublių. Žinoma jis iš jos 
tuos pinigus išviliojo, uždarė ją į pirtį 
ir pats su pinigais pabėgo į Amerikų. 
Tas viskas buvo vykusiai atlikta.

Marytė Šidlauskienė vaidino ūki
ninkę Bekampjėnę. Jai pavyko nu
teikti žiūrovės palankia jai linkme ir 
ne kartų juos prajuokinti. Ji pasirodė 
veiksminga, aktyvi, jausminga, ener
gingai tvarkė šeimos židinį. Jos kalba 
buvo aiški, ji tiesiog gyveno scenoje.

Bekampių dukters Agotos rolę 
turėjo Danguolė Baltutienė, kuri jai 
labai tiko. Ji atskleidė individualų 
grožį Agotos asmenyje, leido pajusti 
jos kuklumų, bet žingeidumas tapti 
amerikone parodė ir Agotos ne taip 
jau švelnų būdo bruožų. Kartu įsirėžė 
atmintin keistai nuskambantis šauks
mas, kurį’ gal reikėjo naudoti at
sargiau.

Agotos tėvo, nusigyvenusio ūki
ninko Bekampio rolę, turėjo Vincas 
Lipkevičius. Prie jo nei pridėsi, nei 
atimsi. Jis šį tipų vykusiai pavaizdavo.

Antaną, pasiturintį gaspadoraitį iš 
kitos parapijos, pavaizdavo Zigmas 
Augaitis. Jis prie rolės gerai prisitaikė 
ir tipiškai atrodė, negalima buvo jo 
atpažinti. Antanas lėtas, rimtas, 
pasitikintis, lengvai siuvėjo Vinco 
įkalbamas paskolinti Bekampiui pi
nigų. Žinoma, jis patikėjo, kad už jo 
ištekės graži Bekampių duktė Agota, 
kurią vėliau iš pirties išlaisvino 
žydelis Faibčikas.

Agota tik veiksmo pabaigoje susi
krimtusi ir susigėdusi grįžo pas tėvus.

Aleksandras Gabas turėjo dvi roles: 
Faibčiko - Bekampio kreditoriaus ir 
žydo šinkoriaus. Jis sukėlė daugiausiai 
juoko. Tipiški jo gestai ir intonacijos 
nepaliko abejonės vaidinto tipo įti
kinimui. Aleksandras Gabas iš vis 
labai daug prisidėjo prie spektaklio ir 
dekoracijų. Jis visapusiškai suge
bantis. Man įdomu, kaip jis padarė 
paskutinei scenai krosnį? O ta 
siuvama mašina iš plastikos atrodė 
kaip tikra.

Paskutiniame veiksme piršlio rolėje 
pasirodė Vincas Lazauskas. Ši rolė 
galėjo būti pagerinta, daugiau veiks
mo, daugiau piršliškos, gyvos šnekos. 
Bendrai ir kituose veiksmuose pasi
kartojančius pasikalbėjimus galima 
buvo sutrumpinti, tas būtų veikalui 
davę sklandesnę tėkmę.

nukelta į 8 psl.
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Kodėl žmogus
JAUNIMO SKILTYS
GERIAUSIA MIKNA — PASKUTINE

Atrodo, kad jau nereikia kartoti, 
^s=s<kad žmonės dabar jaučiasi lyg 

išardytame skruzdėlyne, kurį vadi
name sąmyšiu, sukeliančiu vieniems 
baimę, kitiems nusivylimą. Dėl to yra 
verta giliau panagrinėti žmogaus 
sąmyšio priežąstis.

Pirmiausia reikia suprasti, kad 
niekas kitas nėra kaltas dėl tų 
beprotysčių, o pats žmogus, kuris 
dabar jaučiasi iyg Dievas, nes 
nuskrido į mėnulį ir grįžo sveikas 
atgal, išvystė savo protinę galią, 
susirado bombą, kuri gali visą pasaulį 
sunaikinti. Nežiūrint, šių protinių 
pasiekimų, jis vis dėl to elgiasi lyg 
būtų beprotis. Čia nesigilinsime į jo 
galvos smegenų sutrikimus, kurių, 
gydymas priklauso medicinai, bet 
trumpai apžvelgsime, kodėl žmogus 
turėdamas sveikus ir nesugadintus 
smegenis elgiasi lyg besmegenis.

Žmogaus smegenyse nuolat vyksta 
protiniai ir jausminiai svarstymai. Per 
regėjimo, girdėjimo, ragavimo, jutimo 
ir lietimo pojūčius žmogus susipažįsta 
su daiktais ir dalykais, pasisavina 
visokią informaciją, pagal kurią savo 
sąmonėje sukuria atitinkamas sąvokas 
ir mintis. Jis tas mintis, idėjas išreiškia 
veiksmuose, darbuose ir elgesyje. 
Neišreikštos mintys pasilieka at
mintyje - pasąmonėje iyg neišsipiidęs 
sapnas. Protavimo keliu žmogus susi
randa įrankius. Pavyzdžiui, jis protau
damas susirado atominę bombą, bet 
jos panaudojimas priklauso ne nuo 
moksių aukštybės ar proto galybės, 
bet nuo žmogaus jausminės srities, 
žmogaus noro, valios ir sąžinės. 
Turbūt, dabar bus galima matyti, 
kodėl ir kaip žmogaus klaidos, 
apsirikimai atsiranda. Sveikas protas 
ir sveiki jausmai abipusiškoje sutar
tinėje gali apsaugot žmogų nuo 
nesveikų apsirikimų. Čia neužtenka 
turėti gerą protą, reikia rūpintis ir 
jausmais. Hitleris vadovavosi Nietz
sches mokslu žydų klausimą "spręs 
damas", neatsižvelgdamas į savo 
jausminės srities nesveikumą. Kari 
Marx ir jo "vaikai", moksliškai 
pertvarkydami žmogų ir visuomenę, 
pralenkia praktikoje net Hitlerį, nes 
jie visiškai nepaiso žmogaus jausmų: 
laisvės, meilės, teisingumo, religijos, 
kas virto į priešingybes: vergiją, 
prievartą, kerštą, neapykantą ir 1.1.

Trečias dalykas, kurį reikia suprasti 
tai. kad žmogus yra netobulas 
netobulame pasaulyje. Jis savo gyve
nime stengiasi būti gudresniu, svei
kesniu ir ieimingesniu. bet niekad 
pilnybės nepasiekia. Todėl ir žmogaus 
sveikose smegenyse gali būti ne tik 
klaidingas, netikras ir apgaulingas 
protavimas, bet ir jo jausmai gali būti 
neigiami, netikri ir klaidingi. Pro
tavimui - mokslams yra surastos tam 
tikros logiškos taisyklės, pagal kurias 
mokslininkai išvengia klaidų. Bet 
jausminė sritis iki šiol buvo labai 
apleista ir protavimų beveik užgožta. 
Jausminė sritis neseniai pradėjo išsi
laisvinti iš proto viešpatijos. Kai 
žmogui diktuojama kaip jis turėtų 
elgtis, atsiranda laisvės problema. Bet 
paprastai sakoma, kad žmogaus laisvė 
priklauso nuo jo vidujinės padėties, 
kurioje jis jaučiasi laisvas ar nelais
vas. Komunistai taip pat sako, kad jie 
vidujinės laisvės nevaržo ir leidžia 
tikintiesiems melstis už pečiaus, bet 
ne panaikintose bažnyčiose, nes dar 
nepajėgia "moksliškai" į žmonių 
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gaivas įsibrauti ir tą paskutinę 
asmeniškos laisvės tvirtovę pavergti, 
nors ir labai stengiasi apgaulę 
įskiepyti.

Ketvirtas dalykas yra, kad kai 
žmogus nesistengia savo protavimo ir 
jausmų suderinti ir nesirūpina jų 
sveikumu, tikrumu, tai protas ir 
jausmai abu kartu ar atskirai gali 
būti netikri, nerealūs, neatitinką 
tiesą. Jei žmogus galvoja ir jaučia 
netikrus dalykus, tai kiti apie jį 
švelniai sako, kad jis yra svajotojas. 
Gyvenimas nėra svajonė, o tikrovė, 
kurią žmogus neturėtų paversti be
protiška. (Dėl vietos stokos neį
manoma šią problemą plačiau nagri
nėti, o tik pasitenkinsim atkreipdami 
dėmesį). Kiekvienas žmogus asme
niškai suvokia tikrovę, dėl to ji skiriasi 
nuo kito žmogaus turimos tikrovės ir 
neįmanoma suvienodinti. Tikrovei pa
žinti yra reikalingas nuolatinis daiktų 
ir dalykų pažinimas ir supratimas, 
nuolatinis žinojimo ir supratimo papil
dymas, pakeitimas ir patikrinimas, nes 
nėra neklystančio žmogaus.

Žmogus iš prigimties yra žingeidus, 
nori pažinti tikrovę - tiesą. Jis 
pastebėjo, kad be gyvenimo prasmės, 
be tikėjimo į ką nors, be gyvenimo 
tikslo, jis ne tik netenka ūpo ir 
paskatinimo veikti, išreikšti savo 
mintis kūryba, bet neturi ir tikrovės 
vertinimo pagarindo, apsisprendžia ir 
pasirenka veikią ir metodus pagal ūpą, 
mėgimą ir neturi vienijančio prad 
mens. Kai demokratijose valdžios ir 
autoritetai susiniekina, kai žmp.nės 
praranda tikėjimą ne tik į Dievą, bet 
ir- į religijas, demokratiją, progresą ir 
žmoniškumą, tada poliitinių, ekono
minių ir visuomeninių dalykų tvarky 
mas atiduodama didžiulėms biurokra
tijoms. unijoms, prekybininkams ir 
masinei viešosios nuomonės tarnybai. 
Be aukštesnio gyvenimo tikslo, žmo 
gus nežino kaip iš sąmyšio ir 
betvarkės išlipti, kaip priešingumus 
suderinti, kaip išlaikyti lygsvarą, 
neišeidamas į kraštutinumus, kaip būti 
nuosaikiu, tolerantišku ir respek
tuojančiu kitus.

Jei outumėm neturėję tikėjimo į 
gyvenimą ir jo prasmę, į laisvę, i 
teisingumą, būtumėm pasilikę komu
nistinėje vergijoje. Iš patyrimo jau 
žinojome komunistišką beprotišką ap
gaulę, todėl ir dabar netikime jos 
propaganda, kad "pasitaisė", o tik 
vardo dar nepakeitė. Laiko tėkmėje 
visokia apgaulė ir nesąmonės sudūžta 
į tikrovę, nes žmogus per savo 
sąmoningumą išsilaisvina. Todėl ga
lime pranašauti, kad įvairioms bepro
tybėms anksčiau ar vėliau galas 
ateina. Tik gaila, kad jos dažniausiai 
pakeičiamos kitokiomis, naujomis.

J. Aras.

Paskutinė mokslo metų diena yra 
pati geriausia mokinių ir mokytojų 
kalendoriuje. Mokiniai džiaugiasi, kad 
galės linksmai praleisti šeštadienio 
rytus, ir saulutei vėl "atkopus" į mūsų 
kraštą, važiuoti į pajūrį maudytis ir 
pašvęsti daugiau laiko "dievaičiui" 
sportui. Džiaugiasi ir mokytojai su
laukę užsitarnautų atostogų. Tačiau 
jie dar daugiau džiaugiasi, matydami 
savo pasiaukojimo ir ištvermės vaisius 
scenoje. 0 mokyklos mokiniai stipriai 
pasirodė 1985 mokslo metų užbaigimo 
programoje. Su tuo turbūt sutiks 
atsilankę tautiečiai - daugumoje 
mokinių tėveliai, seneliai ir mokyklos 
globėjos, "Moterų Sekcijos" narės. 
Tarp svečių matėme ir atstovų iš 
bendruomenės organizacijų, ALB 
Adelaidės Apylinkės narių bei pirmi
ninką Joną Stačiūnų. Gal pradedame 
pavargti, kad svarbiausiam tikslui 
lietuvybės skatinimui tarp jaunimo - 
nebesurandame pakankamai laiko. 
Kaip gaila! Juk į mokyklos užbaigimą 
kviečiama visa bendruomenė!

Bet gal ir nereikia taip labai 
nusiminti, yra daug pozityvių dalykų 
mūsų mokykloje. Širdį šildo naujųjų 
mokytojų įnašai į mokyklos darbą. Jos 
pačios baigė šią mokyklą ir Lituanisti
nius kursus, o dabar talkininkauja, 
padeda ir mokina savo ir kitų lietuvių 
prieauglį. Jaudina, taip pat, vyresnių
jų mokytojų energija ir pareigingu
mas. Net ir sveikatai sušlubavus, 
susiranda savo pačių šeimose pava
duotojus. Garbė mokytojams!

Tačiau šio vakaro mažiesiems ir 
jauniesiems didvyriams skiriame gau
siausias katutes. Nėra taip lengva 
scenoje parodyti, ko esi išmokęs. Ne 
vienam širdelė daužėsi . krūtinėje 
deklamuojant elėraščius. Čia norėtųsi 
kiek stabtelėti ir pabrėžti mūsų 
mokykloje vyraujančią tendenciją la 
vinti mokinio atmintį. Šalia sėdėjęs 
Flinders universiteto docentas, lie
tuvių kalbos vyresnės klasės studen
tas, džiaugėsi jaunųjų deklamacija ir 
apgailestavo, kad jo studentai beveik 
negali nieko atmintinai pacituoti, 
įdomu buvo pamatyti ir žemesnės 
klasės mokinius, kurie pereitais me 
tais buvo pasirodę scenoje. Jų 
eilėraščiai - žymiai ilgesni, tarsena 
pagerėjusi. Nemažai pažangos parodė 
vyresniųjų skyrių mokiniai. Ypač 
maloniai žiūrovus nuteikė vakaro 
pranešėjos Kristina Gudelytė ir Aldo
na Bernaitytė. Jos, taip pat, parodė 
savo gabumus scenos vaizdelyje 
"Netikėtas svečias", kuriame dar 
vaidino Nijolė Bernaitytė, Audra 
Paškevičiūtė, Rasa Pociūtė ir Dana 
Kalibataitė. Malonu pastebėti, kad 
mokinės pačios ir sukūrė šį scenos 
vaizdelį ir gera lietuvių kalba ir 
dramatiniais privalumais gyvai jį 
suvaidino. Ar nebus tik prieauglis 
mūsų "Vaidilos" teatrui?

Negalima būtų praeiti, nors trumpu 
žodeliu nepaminėjus mažųjų ir kiek 
vyresnių instrumentalistų. Vieni jų 
ilgiau, kiti trumpiau džiugino publiką 
savo atsiekimais. Rasa Pociūtė parodė 
muzikalumą ir technišką fleitos ap
valdymą kūrinėlyje, kuris glostė 

ALB Melbourne apylinkės valdyba sveikina kapelioną
KUN. PRANĄ VASERį

kurįs popiežiaus Jono Pauliaus II-jo spalio mėn. 9 d. Romoje buvo pakeltas 
garbės prelatu.
Linkime jo prakilnybei daug sveikatos ir dar ilgai būti mūsų tarpe.

ALB Melbourne apylinkės
valdyba

klausytojų ausis. Jonukas Pocius, jau 
beveik scenos veteranas, šį kartą 
grojo keliais instrumentais. Ypač 
maloniai nuteikė gerai interpretuota 
ir išpildyta (jo amžiui) L. v. 
Beethoven "Sonatina" fortepionui.

Didoka tautinių šokių grupė sušoko 
: "Gyvatarą", "Kalvelį" ir "Žioge
lius". Ir šitoje srityje mokiniai padarė 
pažangą. Aišku, nereikia laukti, kad 
visi šoktų kaip profesionalai. Betgi 
šokių žingsniai ir figūrų deriniai buvo 
gerai atlikti ir žiūrovai jautė, kad 
mokiniams smagu šokti. O tai yra 
svarbus atsiekimas.

Maloniai nuskambėjo ir choro dai
nos: "Vilkas vijo voveraitę", "Pasėjau 
kanapę" ir "Jau šiandieną gul ant 
šieno". Kaip ir kiekvienais metais 
mažyliai - darželinukai figūruoja 
daugiau kaip statistai, nors vienas 
kitas jau "įsitraukia" į refreną. 0 
pradedant nuo antros eilės, balsai 
skambėjo skaidriai ir stipriai. Gal iš 
vyresniųjų mergaičių atsiras kelios, 
kurios panorės tęsti "Eglučių" tradi
ciją.

Po choro pasirodymo prasidėjo 
oficialioji dalis. Lituanistinių kursų 
vedėja pristatė mokines, kurios šiais 
metais laikė lietuvių kalbos valstybi
nius egzaminus: Anitą Baltutytę, Liną 
Jablonskytę ir Birutę Stalbaitę. Egza
minų rezultatai dar nėra žinomi. Tik 
vasario mėnesį paaiškės Pulgio And- 
riušio ir Australijos Fondo premijų 
laimėtojos Pietų Australijoje. 0 
vienuoliktoje klasėje Vlado ir Enos 
Požėlų premiją laimėjo Danielė Po
ciūtė. Pramiją įteikė, taręs šiltą žodį, 
ALB Adelaidės Apylinkės pirmininkas 
Jonas Stačiūnas. Ši $ 50 vertės 
piniginė premija yra skiriama kandi
datui geriausiai baigusiam Lituanis 
tinių kursų vienuoliktą klasę Adelai
dėje.

Po to kun. klb. J. Petraitis, M.I.C. 
pristatė religinių piešinių parodėlės 
laimėtojus ir apdovanojo dalyvius. 
Mokinių skatinimas išreikšti tikybos 
pamokose įsigytas žinias kūryboje yra 
girtinas reiškinys. Vaikai sugeba 
spontaniškai ir natūraliai išreikšti 
jausmus ir mintis mene. Apie tai 
byloja Adelaidės ALB Savaitgalio 
mokyklos leidžiami "Daigeliai".

Prieš užbaigdamas oficialią dalį, 
ilgametis mokyklos vedėjas Vladas 
Statnickas pranešė malonią naujieną: 
Pabaltiečių moterų draugijos konkur
sinių rašinių rezultatus. Mokykloje 
premijas laimėjo Venesa Milen ir 
Aldona Bernaitytė, o Lituanistiniuose 
kursuose Lina Jablonskytė.

Tėvų komiteto pirmininkui Jonui 
Pociui padėkojus "Moterų Sekcijos" 
globėjom Marijai Petkūnienei ir Biru
tei Stalbienei už skanius priešpiečius, 
mokytojams už darbą ir svečiams už 
atsilankymą, pasirodė tarpduryje Ka
lėdų senelis. Nušvito veidai! Pirščiu
kai greit atplėšinėjo įpakavimą. Pasi
girdo krykštavimai!

Iki pasimatymo 1986 metais mo
kykloje ir Lituanistiniuose Kursuose.

Isold a I. Poželaitė - Davis
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A. LAUKAITIS
18 Miller Ave.
AshfieldN.S.W. 2131
Tel. 798 0306

SPORTO ŠVENTE SYDNėJUJE

Iš kairės D. Šmitaitė, A. Šmitas, L. Jablonskytė atidarymo 
iškilmėse.

Jau 36—jį kartą Australijos lietuviai 
sportininkai susirinko atšvęsti savo 
didžiausią metinį įvykį. Antrąją Ka
lėdą dieną Sydnėjaus Lietuvių Klubas 
nuo pat ryto pilnas jaunimo. Čia 
vyksta dalyvių registracija, išduodami 
bilietai, nurodomos gyvenamosios vie
tos jauniams. į Sydnėjų sportininkai 
vyko įvairiai: Adelaidė važiavo auto
busu, Hobartas skrido, Melbournas ir 
kiti miestai kas savomis mašinomis 
vyko, kas lėktuvais. Neįsivaizduoju,
kas būtų, jeigu mes neturėtume 
Lietuvių Klubo. Direktoriai ir vedėjas 
tik šypsosi: visos pokerio mašinos tuoj 
pat yra užimamos, rankenos net 
karštos nuo traukimo. Mat, tai 
naujiena svečiams iš kitų miestų, kur 
pokermašinų nėra.

Pirmosios krepšinio rungtynės pra
sideda gruodžio 27 d. Šventės pirmieji 
laimėtojai Sydnėjaus "Kovo" ber
niukai, nugali Geelongo "Vytį" 32:25. 
Paskirų sporto šakų aprašymus duo
sime atskirai.

Atidarymas.

Pirmąja dieną 2 vai. po pietų 
didžiojoje Bankstowno krepšinio sa
lėje vyksta oficialus šventės ati
darymas. Nors diena ir šiltoka, ir ne 
savaitgalis, i atidarymą susirinko virš 
400 žiūrovų, ko jau seniai Sydnėjuje 
nėra buvę. Atrodo, kad sydnėjiškiai, 
daugumoje jaunesnioji karta, anksčiau 
aktyvūs sportininkai, vėl nuoširdžiai 
remia savuosius.

Skambant lietuviškų maršų gar
sams, į stadiono vidurį įžygiuoja : 
Canberros "Vilkas", Hobarto "Per
kūnas", Adelaidės "Vytis", Geelongo 
"Vytis", Melbourno "Varpas" ir pats 
skaitlingiausias dalyvių skaičiumi - 
Sydnėjaus "Kovas". Kiekvienos ko
lonos priekyje Sydnėjaus "Sūkurio" 
jaunieji šokėjai neša lenteles su klubų 
pavadinimais. Šventės vėliavą įneša 
iškilusis Sydnėjaus krepšininkas Aud
rius Svaldenis, lydimas dviejų ko
viečių. Sportininkams pusračiu su
stojus prieš svečių tribūną, kovietė 
N.Wallis-Grincevičiūtė lietuviškai ir 
angliškai pasveikina dalyvius ir sve 
čius ir pakviečia atsistoti Australijos 
himnui. Nutilus himno garsams, ji 
pakviečia kalbėti "Kovo" pirmininką 
J. Karpavičių, kuris savo lietuviškame 
žodyje sveikina sportininkus, vadovus 
ir svečius iš kitų valstybių ir net iš 
Lietuvos. Jis pasidžiaugė, kad jau 36- 
ri metai lietuviškas sportinis jaunimas 
gyvas, kad jau trečioji karta yra 
entuziastiškai įsijungusi į mūsų 
klubus, palinkėjo geriausios sportinės 
sėkmės ir kad lietuviškas sportinis 
gyvenimas tęstųsi dar ilgus metus.

"Kovo" Garbės narys prelatas P. 
Butkus perskaitė invokaciją ir savo 
nuoširdžiame žodyje, paįvairintame 
jautriais poezijos žodžiais ir gyveni
miškais palyginimais, prašydamas 
Dievo palaiminimo sportininkams, pa
linkėjo daug laimės ir sėkmės var
žybose.

Sportinę priesaiką perskaitė A. 
Svaldenis. Po to buvo perduotas 
Krašto Valdybos sveikinimas šventės 
dalyviams.

Savo žodyje ALFAS pirmininkas J. 
Dambrauskas pasidžiaugė gražiais 
36-rių metų sportiniais rezultatais, 
sporto klubais sujungusiais ir tebejun
giančiais lietuviškąjį jaunimą. Linkė
damas šventės dalyviams daug laimės 
jų reprezentuojamose šakose, jis savo

sveikinimo kalbą pasakė lietuvių ir 
anglų kalbomis, o po to oficialiai 
atidarė 36-ją Sporto Šventą.

Klubų vėliavos nunešamos i 
specialius turėklus, kur jos išbuvo 
visos šventės metu. Meninę dalį atliko 
Sydnėjaus vyresniųjų tautinių šokių 
grupė, vadovaujama J. Biretos. Šią 
grupę šventės rengėjai specialiai 
pakvietė, nes joje yra dalis buvusių 
koviečių sportininkų, daugumo jų 
vaikai sportuoja ir patys šoka
tautinius šokius. "Valsas", "Kubilas" 
ir "Subatėlė" palydėti gausiais plo
jimais. Gaila, kad nebuvo pasiruošę 
daugiau šokti, nes atlikimas buvo 
gracingas ir gražus.

Toliau vyko sportinės varžybos.
Vakare, Lietuvių Klube sporti

ninkai susirinko į susipažinimo vakarą. 
Klubas buvo pilnas kaip bičių avilys, 
didžiojoje salėje, grojant sydnėjiškių 
jaunų lietuvių kapelai, drebėjo langai, 
100-procentiniai užpildytos ir kitos 
salės, valgykla, pokerio mašinos ir 
baras.

Visą šeštadienį vyko varžybos, o 
vakare Lietuvių Klube buvo šokiai.

Pa maldos

sporti ni nk ų pi etas.

Tradicinės sportininkų pamaldos 
vyko lietuvių bažnyčioje. Visų klubų 
atstovai, savo vėliavas nešdami kartu 
su Lietuvos ir Šventės vėliavomis, 
sporto vadovams sekant, įžygiavo į 
bažnyčią ir išsirikiavo prieš altorių. 
Bažnyčia, nors vasaros saulutė ir 
viliojo į gražiuosius Sydnėjaus pajū
rius, buvo pilna tautiečių. Pamaldų 
metu giedojo "Dainos" choras. Spor
tininkams pamaldas laikė "Kovo" 
Garbės narys prel. P. Butkus, sa
kydamas pamokslą, pabrėžė sporto 
naudą priaugančiam jaunimui. 
Lietuviškus skaitinius atliko R. Ger
vinąs, B. Migevičiūtė ir D. Sta- 
siūnaitytė, parodydami, kad mūsų 
jaunimas gali gražiai lietuviškai 
kalbėti. Pamaldų auką nežė Geelongo 
sportininkai. Po mišių Lietuvių Klube 
vyko sportininkų ir svečių pietūs. Iki 
šiol sporto švenčių metu būdavo 
duodami šalti užkandžiai, tačiau 
šiemet klubo šeimininkės, vadovau
jamos J. Barkauskienės paruošė ir 
karštus pietus, kas buvo visų sporti
ninkų su pasigėrėjimu sutikta.

Šventės rengėjai stengėsi visus 
oficialius parengimus ir kalbas atlikti 
kuo trumpiau, kas irgi buvo visų 
dalyvių džiaugsmingai sutikta. Todėl 
ir pietų metu, tik prel. P. Butkus 
palaimino valgius ir palinkėjo gero 
apetito.

Sekmadienio popietė praleista sta
dione, o vakare Jaunimo Sąjunga 
susitarusi su šventės rengėjais or
ganizavo iškylą laivu po gražiąsias 
Sydnėjaus įlankas. Sveikintina, kad 
sportininkai, kurių didžioji dalis 
priklauso ir Jaunimo Sąjungai, taip 
gražiai bendradarbiavo šios šventės 
metu. Sydnėjaus bei Melbourno Jau
nimo sąjungos vadovės R. Barkutė ir 
R. Makarevičiūtė visą laiką buvo 
kartu su sportininkais.

Uždarymas.

Nauju Metų

suti kimas.

Ir vėl lietuviškiems maršams paly
dint, į stadiono pagrindinę salę 
įžygiuoja visų klubų sportininkai. 
Pranešėja N. Wallis-Grincevičiūtė 
pradeda uždarymo iškilmes, trumpai 
nu?viesdama praėjusius įvykius ir 
pakviesdama prel. P. Butkų tarti žodį. 
Sveikindamas sportininkus su laimė
jimais ir paguosdamas laimėjimų 
negavusius, jis ypač nuoširdžiai pasi
džiaugė Hobarto "Perkūno" krep
šininkų pergale, palygindamas juos su 
Perkūnu, kuris senovės lietuviams 
buvo šventas, bet kitus be pasi
gailėjimo mušė. Prelatas džiaugėsi, 
matydamas tokį sveiką ir žavų 
lietuvišką jaunimą ir palinkėjo jam 
laimės ateityje. "Kovo" pirmininkas J. 
Karpavičius irgi pasidžiaugė, kad 
sporto šventės ne mažėja, o didėja ir 
kad mūsų jaunimas gražiai tarpu
savyje bendradarbiaiuja. Jis pa
sveikino laimėtojus ir pakvietė visus į 
37-ją sporto šventę, kuri, kartu su 
Lietuvių Dienomis, įvyks 1986 metais 
Sydnėjuje. Pirmininkas, valdybos ir 
rengėjų vardu nuoširdžiai padėkojo 
prel. P. Butkui, Lietuvių Klubo 
vodovybei, vedėjui bei tarnautojams, 
visiems svečius priėmusiems, tėvams, 
vadovams ir ypač A. Atkinson ir J. 
Belkui už kruopštų techninį šventės 
pravedimą, pabaigoje palinkėdamas 
dalyviams ir svečiams laimingos 
kelionės į namus.

Dovanas įteikė ALFAS p-kas J. 
Dambrauskas ir "Kovo” pirmininkas J. 
Karpavičius. 36—ji Sporto Šventė 
užbaigta Lietuvos himnu. Gausių 
ovacijų palydimi šventės dalyviai 
išžygiavo iš stadiono.

Naujų Metų sutikimo balius vyko 
Lietuvių Klube. Visos trys salės ir 
baras buvo perpildyti. Jaunimas šoko, 
grojant Sydnėjaus lietuvių kapelai. 
Didžiojoje salėje daugumoje 
linksminosi vyresni žmonės. Tiek 
jaunimas, tiek vyresnieji jautėsi 
pakiliai. Keletą minučių prieš vidur
naktį "Kovo" pirmininkas J. Karpa
vičius pasveikino susirinkusius. Nau
jieji Metai sutikti giedantLietuvos 
himną.

REZ UI. T AT AI

Vyrų krepšinis: 1. Hobarto "Per
kūnas", 2. Melbourno "Varpas", 3-4. 
Sydnėjaus Kovo" I ir II komandos. 5. 
Adelaidės "Vytis", 6. Geelongo 
"Vytis", 7. Melbourno II komanda.

Moterų krepšinis: 1. Sydnėjaus 
"Kovas", 2. Adelaidės "Vytis", 3. 
Geelongo "Vytis", 4. Hobarto 
"Perkūnas".

Berniukų krepšinis: 1. Sydn. "Ko
vas", 2. Adei. "Vytis", 3. Hobarto 
"Perkūnas".

Mergaičių krepšinis: 1. Adei. "Vy
tis", 2. Geel. "Vytis", 3. Sydn. 
"Kovas".

Vyrų rinktinė: W.D. ir B. Stanwix - 
Hobart, P. Adomavičius, A. Sadauskas 
ir A. Pranckūnas - Melb., E. 
Kasperaitis, M. Šepokas ir P. Andrie- 
jūnas - Sydn., ir P. Urnevičius - Adei. 
Treneris P. Stanwix.

Moterų rinktinė: R. Kasperaitytė, 
S. Gustafson, L. Šliogerienė, R. 
Andriejūnienė, J. Šepokaitė - Sydney, 
I. Petkūnaitė, A. Snarskytė, S. 
Vyšniauskaitė - Adei., G. Sta- 
rinskaitė, I. Haze - Geelong. Treneris 
M. Šepokas.

Berniukų rinktinė: A. Brenner, D. 
Valaitis - Geel., A. Šmitas, M. Hoepfl, 
P. Daugalis, F. Deimantis - Adei., P. 
Šumskas, S. Ankus, R. Payne, A. 
Lašaitis - Sydn. Treneris A. Ta- 
ianskas.

Mergaičių rinktinė: G. Sta- 
rinskaitė, E. Šutaitė - Geel., D. 
Šmitaitė - Adei., L. Jablonskytė, L. 
Šmitaitė, B. Stalbaitė - Adei., 
K.Katauskaitė - Canber., L. Skir- 
kaitė, B. Migaitė - Sydn. Trenerė S. 
Gustafson.

Vyrų tinklinis: 1. Hobarto "Per
kūnas", 2. Sydnėjaus "Kovas". 
Tinklinio rinktinė: A. Zduoba, R. 
Šliteris, B.D. ir W.Stanwix, 
V.Radzevičius. Treneris P. Stanwix.

Tenisas: Vyrų vieneto laim. R 
Sparnelis - Melb., dvejetai V. ir R. 
Leveriai. moterų vienetas J. Bur
neikaitė, mišrus dvejetas J. ir R. 
Burneikiai - Sydn.

Golfas: Vyrų "Gross" I. V. 
Vičiulis, 2. V. Binkis,-Sydn. 3. A. 
Brenner - Geel. Komandomis: 1. 
sydnėjus, 2. Canberra ir 3. 
Melbournas.

Stalo tenisas: 1. P. Mulevičius, 2 J. 
Ablonskis - Melb. Dvejetai: P. ■ 
Matulevičius ir J. Ablonskis. Koman
domis - "Varpas".

Šachmatai: 1 ir 2 vietas pasidalino 
V. Patašius ir P. Šilas.

Bilijardas: 1. V. Burokas. Dvejetus 
D. Atkinson ir V. Burokas.

H. Šalkausko vardo medalius gavo: 
vyrų krepšiais - P. Adomavičius, 
Melb; Moterų krepšinis - S. 
Gustafson, Sydn; Jaunių krepš.- S. 
Ankus, Sydn. Mergaičių krepš.- L. 
Šmitaitė, Adel. Tiklinio - W. Stanwix, 
Hob.

Gražiausiai pasirodžiusio klubo do
vaną gavo Sydn. "Kovas".

ALFAS Garbės nariu išrinktas St. 
Šutas - Geel.

1987-jų metų sporto šventę pa
vesta rengti Geelongo "Vyčio" klu
bui.

Skvošą laimėjo R. Šatauskas - 
Canb., antras - R. Liniauskas - Sydn.

_______ , ... A. L-T1S 
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AUKOS

$1000 Dr. G. Kazokienė ir vaikai 
Kajus ir Ugnė savo vyro ir tėvo Vinco 
Kazoko atminimui jo mirties meti
nėse.

$50 Ona Aleknienė savo vyro 
Igno Aleknos atminimui jo mirties 
ketvirtose metinėse (429).

$50 F. Skabeika (55), S.A.
$10 E. Vilnonis, N.S.W.
A.A. Karoliui Prašmutui mirus, ,jį 

pagerbdami aukojo A.L.Fondui:
$20 L.K.V.S-ga "Ramovė" Mel

bourne (240).
$12 Dr. K. Zdanius (103).
$10 E. Eskirtas (161) Sale, Vic.
A.A. Kostui Bratanavičiui Gee- 

longe mirus, jį pagerbdami aukojo 
A.L.Fondui:

$20 Geelongo Lietuvių Sporto 
Klubas "Vytis" (100).

$12 Dr. K. Zdanius (115)
A.A. Linui Kaladei Melbourne 

mirus, jį pagerbdami vietoje gėlių 
aukojo A.L.Fondui:

$30 A. ir E. Kalpokai (145).
Po $20 Algirdas Bartašius ir 

L.K.V.S-ga "Ramovė" Melbourne 
(260).

Po $6 Andrius Kaladė (126) ir A. 
Skimbirauskas.

A. A. J. Arlauskui Melbourne mirus, 
jį pagerbdami vietoje gėlių aukojo A. 
L. Fondui:

$20 L.K.V.S-ga "Ramovė" Mel
bourne (280).

$10 J. Normantas (335).
A.A. Alfonsui Jomantui Geelonge 

mirus, jį pagerbdami, jo šeimos 
pageidavimu, vietoj gėlių aukojo 
A.L.Fondui:

Po $20 L. Bučelis (90), O.R. ir A. 
Gvildžiai (37) ir Geelongo Lietuvių 
Sporto Klubas "Vytis" (120).

Po $10 F. Andrikonis (52), 0. ir F. 
Banzai (19), V. Braželis (40), P. ir V. 
Cerakavičiai (59), S. ir S. Karpala- 
vičiai (81).

Po $10 J. Normantas (345), A. ir S. 
Obeliūnai (625), J. Rapkauskas (130), 
O. Šrederis (109), C. Volodka (92).

Po $6 M. Cimormanienė ir J. 
Manikauskas (85).
’ Po $5 V. Aukštiejus (144), A. 
Jančiauskienė (43), B. Jankienė (19), 
A. Miliauskas (21), J. Pažereckas, V. 
Pažereckas (75) ir A. Steponavičius 
(40).

$2 R. Saldokas.
Iš a.a. Vinco Lakicko palikimo per 

advokatų papildomai gauta $293.42. 
Iš viso velionis V. Lakickas paliko A. 
L. Fondui $32,346.26.

A. L. Fondo valdyba nuoširdžiai 
sveikina naujus Fondo tūkstantininkus 
Dr. G. Kazokienę su šeima ir naujus 
Fondo šimtininkus: Dr. K. Zdanių, O. 
ir E. Šrederius ir Geelongo Lietuvių 
Sporto Klubų "Vytis".

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams ir Fondo talkininkams.

V. REKEŽIUS 
A.L. Fondo iždininkas

k h
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Veda V. AUGUSTINAVICIUS

Sporto S ventės 
turnyras

Panaikinus komandines šachmatų 
varžybas sporto švenčių metu, daly
vių skaičius individualinėse žaidynėse 
kiekvienais metais mažėjo. Šiemet 
turnyro vadovui prisistatė keturi 
vietiniai ir tik Vienas dalyvis iš 
Melbourne. Tarpe vietinių V. Patašius 
- geriausias pabaltiečių šachma
tininkas Australijoje. Nesimatė jam 
rimto priešininko. Bet neveltui sa
koma. kad šachmatai yra paslaptingas 
žaidimas. Šiame turnyre neįtikėtinų 
staigmenų padarė jaunuolis Pranas 
Šilas. Iš keturių galimų taškų jis 
laimėjo 3.5, sužaisdamas lygiomis su 
V. Patašium, su kuriuo ir pasidalino 
pirmąją vieta ir Šventės taure.

Tiesa, atsirado vietinio šachmatų 
klubo "žinovas", bandęs paveikti 
turnyro vadovų, kad jaunuolis dar 
kartų peržaistų partijų su V. Pata
šium. Toks netaktiškas, nesportiškas 
reikalavimas įžeidė jaunuolį. Turnyro 
vadovas VI. Šneideris nepasidavė 
perkalbamas ir padarė teisingų spren
dimų pagal šachmatų taisykles.

Sveikiname Pranų Šilų su pirmąją 
vieta ir taure linkėdami, iškilti į 
pirmaujančių gretas. Be minėtųjų 
dalyvavo ir taškus laimėjo: VI. 
Šneideris 2, St. Rimkus 1 ir D. Hornas 
0.

Dėl nežinomų priežasčių šachmatų 
žaibo turnyras nebuvo pravestas.

Reprezentacinis 
t ur nyr as.

Praėjusių metų Sydnėjaus lietuvių 
šachmatų klubo viešas re
prezentacinis turnyras baigtas gruo
džio pradžioje. Penkiems dalyviams 
pasitraukus, baigminiame rate daly
vavo dvidešimt šeši šachmatininkai. 
Australas L. Fell laimėjęs šešias 
partijas ir dvi sužaidęs lygiosiomis, 
’pelnė pirmųjų vietų, dviejų šimtų 
dolerių prizų ir Vlado Mikėno vardo 
pereinamųjų taurę.

V. Patašius, surinkęs 5.5 taško 
trečia vieta dalinosi su kitais žai
dėjais. Dr. I. Venclovas baigė turnyrų 
su penkiais taškais. Trečias mūsų 
klubo narys St. Rimkus turėdamas 2.5 
taško liko priešpaskutinėje vietoje.

D ė mėšlo!

Sydnėjaus lietuvių šachmatų klubas 
praneša, kad kiekvienų trečiadienį 
nuo 7 vai. 30 min. Lietuvių klube 
Bankstowne šachmatų žaidimo eks
pertas Vytautas Patašius praves 
jauniams apmokymų. Kviečiame tau
tiečius paraginti ir atvežti į klubą 
savo vaikus.

Visais reikalais kreiptis į šachmatų 
klubo sekretorių:

Stasys Rimkus, 15 Quinn Place, 
Prairiewood, NSW 2176, Tel. 609 6105

PRANEŠIMAS

Sydnėjaus Skautų "Aušros" Tunto 
štabas gavo žymią paramą $200 auką 
iš Lietuvių Kooperatinės Kredito 
Draugijos "Talka".

Sydnėjaus skautų vardu esame labai 
dėkingi "Talkos" Draugijai už taip 
reikšmingą pagelbą.

Tunto štabas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 7084414)

F a ei ė k a i

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA NUOŠIRDŽIAI 
DĖKOJA VISIEMS PAGELBININKAMS, KURIE VIENU AR KITU 
BUDU PRISIDĖJO PRIE KLUBO DARBŲ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŠVENTĖS METU.

DĖKOJA IR SAVO TARNAUTOJAMS, KURIE, NE
SKAIČIUODAMI VALADŲ, DIRBO IKI PIRMŲJŲ GAIDŽIŲ.

PADĖKA IR VISIEMS, KURIE SAVO DALYVAVIMU PA
RENGIMUOSE RĖMĖ KLUBĄ-

IR SVEČIAMS IŠ KITŲ VIETOVIŲ TARIAME AČIŪ UŽ ATSI
LANKYMĄ IR IKI PASIMATYMO ŠIŲ METŲ GALE LIETUJVIŲ 
DIENOSE.

LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA i
uoouooomOTOOOOMCOttOOeooOMMOOOMOOOOOOMOMMMaMaa

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia, į 
4 UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ į
:į vasario 8 d., šeštadienį 7 v. v. Lietuvių Namuose Bankstowne ¥ 

******************** į
4 Jūsų laukia linksma programa, kurių ruošia p. Dana Skorulienė ir
£ p. Julius Dambrauskas, choreografija - p. Reginos Rataiskienės. 4 
4 Prisiminsime senųjį Kaunu, pasijusime lyg vėl būtume "Trijuose 4 
•į milžinuose", vėl klausysimės Dolskio ir šešių žavingų Lolitų... į

Pasisekus teatrų festivalis

atkelta iš 5 psl.

Dvylikametis Antanukas, Dan
guolės Baltutienės sūnus, turėjo 
piemenuko rolę. Sėdėdamas prie 
pečiaus drožinėjo sau švilpynę ir 
retkarčiais jau gatava švilpyne "mu
zikavo". Jis pakartotinai užtikrino 
gaspadoraičiui, žydui ir piršliui, kad 
Bekampio nėra namuose - išvažiavo. 
Tuo tarpu ūkininkas Bekampis gulėjo 
ant pečiaus ir tik vėliau galvų iškėlęs 
prabilo.

Komedijos techninį personalų su
darė Laima Lipkevičienė, Emilija* 
Šeikienė ir Aldona Butkutė. Rūbais 
rūpinosi Marytė Szmelter ir Vincė 
Sivickienė, apšvietimu - Juozas Bal
čiūnas.

Ačiū mieliems svečiams, aktoriams 
ir teatro darbuotojams iš Sydnėjaus ir 
Adelaidės už atvežimų į Melbourne 
trijų pasigėrėtinų pastatymų. A.iū 
Melbourno mielai teatro "Aušra" 
grupei už pastatymų nesenstančios 
komedijos "Amerika Pirtyje". Taip 
pat ačiū Krašto Valdybai už įsteigimų 
ir tęstinumų Teatrų Festivalio, ir
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mūsų Apylinkės Valdybai ačiū, o ypač 
esame dėkingi kultūros reikalams 
Valdybos narei Danutei Baltutienei 
už Festivalio paruošiamuosius darbus 
ir koordinacijų.

Visi prie šio Festivalio pasisekimo 
kuo nors prisidėję, su antromis 
pusėmis, buvo pakviesti į Jubiliejinę 
salę prie padengtų stalų užbaig- 
tuvėms - vakarienei, kuri stropių 
Seimininkių - Elenos Korsakienės, 
Teresės Jurgelaitienės ir Baltučių 
giminės moteriškių (atleiskit, jei 
nežinodama ko nors nepaminėsiu) 
buvo puikiai paruošta.

Kalboms pasakyti Danutė Bal
tutienė iškvietė; Prelatų P. Vaserį, 
Apylinkės pirmininkų R. Šemetų, visus 
tris režisierius: Edvardų Šidlauskų, V. 
Opulskį ir J. Dambrauskų. Taip pat V. 
Šliterį ir šių eilučių autorę.

Linkiu, kad tai būtų ne paskutinis 
Festivalis, kad mūsų lietuviškų teatrų 
mėgėjų darbo vaisiais galėtume dar 
daug kartų pasidžiaugti.

ALISA BALTRUKONIENĖ

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.

Printed''-by FL.P
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