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ALB KraSto valdybos pranešimas

ALB KraSto valdyba remdama Australijos Federalinę Baltų Tarybą, 
praneša, kad sausio 12 d. Australijos Baltų Taryba Įteikė federaliniam 
teisingumo ministeriui (Attorney General) Lionel Bowen pareiškimą tariamų 
karo nusikaltėlių klausimu.

Pareiškimo nuorašai išsiuntinėti visiems federaliniams ministeriams, 
opozicijos kabineto nariams bei kitiems Įtakingiems parlamentarams Ir etninių 
bendruomenių vadovams.

ALB Krašto valdyba pilnai remia šį pareiškimą. Krašto valdybos 
pageidavimu "M.P," spausdina pilną pareiškimo tekstą anglų kalboje.

KRAŠTO VALDYBA 
Dear Mr Bowen ,

The Menzies Report on Suspected War Criminals in Australia

The Baltic Council of Australia has taken a keen interest in 
various matters relating to the Menzies Report. This interest 
is centred on questions regarding inter-communal harmony and 
general principles of justice as understood in Western 
democracies. The Council is not in a position to offer views 
on the possible culpability or otherwise of any suspected war 
criminal.
Most of the suspects referred to in the Report originally came 
from Eastern and South Eastern Europe. Here the Council 
welcomes the Report’s emphasis on the fact that these suspects 
constitute only a minute proportion of tne huge number of 
immediate postwar Immigrants rrom tne areas'concerned. For it 
cannot be stressed strongly enough that the vast majority of 
such immigrants were in fact victims of Nazi and/or Soviet 
persecution.
The speeches made in the Senate when the Report was tabled on 
5th December, 1986 indicate that bcth the Government and the 
Opposition firmly intend to treat the issue of alleged war 
criminals with due sensitivity. This, of course, is how it 
should be treated, especially in light of the sensationalist 
approach of certain media outlets and the propensity of some 
political extremists to foment inter-communal tension and 
mi sunderstandi ng.
As indicated last year, the Baltic Council of Australia agrees 
that justly proven war criminals should be brought to account. 
In taking this view, the Council assumes that proper regard 
will be paid to certain important safeguards. In this respect 
the Council deems it essential that any new or amended 
legislation which the Government may consider must include the 
fol lowing 9 points:-
1. The terms "war crime" and "war criminal" should be fully 

and clearly defined;
2. Any official body empowered to initiate investigations 

and/or prosecutions should be imi ted to taking action only 
upon receipt of "prima facie” evidence from whoever is 
making a particular allegation. No official investigations 
should be authorised merely due to the existence of 
allegations (no matter how serious) or evidence which 
clearly falls short of constituting a "prima facie" case;

3. The prosecution, trial and (if applicable) punishment of 
any alleged war criminal should take place in Australia;

4. All trials should be conducted strictly in accordance with 
the rules, procedures and standards of proof enshrined in 
Australian criminal law. In particular, all witnesses must

(nukelta į 2~tą pusi.)
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PREZIDIUMAS
Iš kairės: Jurgis Rūbas, Aleksas Kantvilas ir Gintis Kaminskas.

Dvidešimtosios paprastos sesijos 
suvažiavimas įvyko 1986 m. gruodžio 
29-30 dienomis Lietuvių namuose, 
Sydnejuje.

Jau nuo pat ankstyvo ryto iš visų 
Australijos apylinkių ir seniūnijų 
rinkosi suvažiavimo nariai išklausyti 
dviejų metų Bendruomenės ir joje 
veikiančių organizacijų veiklos re
zultatus. Pilnai išdiskutuoti nuveiktų 
darbų pasekmes, aptarti mūsų poli
tinės veiklos subendrinimą, ypač šiuo 
r.-.etu, kai okupantas, panaudodamas 
naujus metodus, bando mūsų bendruo
mene ir pavienius asmenis be pagrindo 
apkaltinti. Lygiai ir kultūrinėje veik
loje rasti naujų progreso minčių ir 
sumanymų. Nustatyti Lietuvių Dienų 
ir Krašto valdybos vietoves. Svar
biausia išrinkti pasišventėlius, kurie 
dirbtų ir vadovautų mūsų Bendruo - 
menei per sekančius dvejus metus.

Lygiai devintą valandą pradėtas 
narių registravimo darbas baigėsi 
visiems suspėjus laiku dalyvauti ati
daryme.

Pagal Krašto valdybos patiektą 
sąrašą suvažiavime turėjo teisę daly
vauti 80 Tarybos narių. 18 iš šio 
skaičiaus nesiteikė atvykti. Ne be 
pagrindo dažnai pasigirsta pastabos, 
kad pasididžiavimas būti Išrinktam 
nusveria pažadą dalyvauti.

Suvažiavimą pagal tradiciją, pir
masis pasveikino šeimininkas Sydne- 
jaus Apylinkės pirmininkas A. 
Giniūnas pakviesdamas Krašto val
dybos pirmininką V. Neverauską 
oficialiai atidaryti suvažiavimą. I 
Prezidiumą pasiūlyti keturi kandi
datai: pravedus balsavimą išrinkti: 
Aleksas Kantvilas (48b), Gintis 
Kaminskas (45b), Jurgis Rūbas (44b),

Prezidiumas, pradėjęs darbą pra
nešė, kad Aleksas Kantvilas yra 
Krašto Tarybos pirmininkas.
Krašto valdybos pristatyta Mandatų 

Komisija ir sekretoriatas vienbalsiai 
patvirtinti sekančios sudėties. Man
datų Komisija: V. Deikus, B. Gaidžio- 
nis ir E. Bartkevičius.
Sekretoriatas: A. Meiliūnienė, E. 
Badauskienė, J. Viliūnienė ir V. 
Šliogeris.

Sveikinimai žodžiu.
Vicepirmininkas Stasys Jokubauskas: 
PLB valdybos vardu sveikinu A.L. 
Bedruomenės Tarybos suvažiavimą, 
linkiu suvažiavimui savo įnašu sustip
rinti bendruomenės veiklos pagrindus, 
nustatyti gaires ateičiai, užtikrinti

tęstinumą bendruomenės veiklai. Dė
kojame už bendradarbiavimą ir nuola
tinę paramą siekiant P.L. Bendruo
menės tikslų.
Kviečiame kuo gausiausiai dalyvauti 
1988 metais P.L. Bendruomenės Seimo 
suvažiavime Kanadoje.

Bronius Nainys redaktorius žurnalo 
"Pasaulio Lietuvis". Prel. P. Vaseris - 
Kunigų sekretoriato ir Katalikų 
Federacijos vardu. V. Bosikis - Karių 
"ramovės", B. Barkus, Australijos 
Skautų Rajono, V. Bukevičlus, Lie
tuvių klubo valdybos.
Raštu. Gintaras Grušas - P.L.B. 
Jaunimo S-goš pirmininkas, Paulius 
Baltakis, O.F.M. Vyskupas lietuviams 
katalikams už Lietuvos ribų. A.L.B. 
Garbės narys Juozas Lapšys

Pasibaigus sveikinimams Bronius 
Stašionis įteikė Broniui Nainiui 
Australijos lietuvių suaukotus pinigus 
Lithuanistinei Katedrai sumoje 1995 
dolerių.
Pranešimai.
Krašto Valdybos pirmininkas V. 
Neverauskas padarė papildymą savo 
pranešimo, kuris buvo paštu pasiųstas 
visiems Tarybos nariams prieš suva
žiavimą. Svarbesni punktai. Savo 
jaunimo lietuviškumu nedvejojame ir 
vis tikimės, kad jis tęs bendruomenės 
veiklą.

Incorporacija. Vienas didelių 
veiksmų, keičiančių bendruomenės 
veidą ir veikimą, turintis daugiau 
įtakos mūsų ateičiai negu kad esame 
linkę pripažinti, yra visos eilės 
bendruomeninių organizacijų insikor- 
poravimas pagal Australijos įstatus. 
Bet tas padėties negerina, o gal tik 
pablogina. Mūsų Jaunimo S-ga savo 
statute, Paragrf. 4 sako: “A.L.J.S. 
veikia A.L. Bendruomenės ribose
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Hon L F Bowen (atkelta iš pirmo pusi.) expects the Government to consider this letter very seriously.

be available for cross examination in Australia, and all 
documentation must be open to complete independent and 
expert verification;
5. Any tribunal vested with jurisdiction to try alleged war 

criminals should be formally directed to weigh with extreme 
caution any evidence emanating from the following sources;
(a) The U.S.S.R.,
(b) Countries dominated by the U.S.S.R.,
(c) Other countries with judicial systems markedly

different from that in Australia, and

The Council also asks to be consulted as a matter of courtesy
concerning any future Government proposals arising from the
Report.
Yours faithfully

J Peedo 
Chairman /

Latvian Centre 
32-34 Parnell Street, 

Strathfield, NSW 2135

THE BALTIC COUNCIL OF AUSTRALIA

The Council of 
Estonian Societies 
in Australia

Representing:

The Latvian Federation 
of Australia and 
New Zealand Inc

The Australian 
Lithuanian Community

(d) Persons likely to have been unduly influenced by 
sources (a), (b), and (c).

5. No person should be extradited or deported in any way to 
the areas referred to in 5 (a), (b) and (c) above;

7. The names and ethnic identities of the accused should not 
be disclosed to either the media or the general public 
until formal charges are actually laid;

8. In view of the likely high costs of any legal proceedings, 
financial assistance should be granted to the accused by 
the Commonwealth Government t.o ensure that a proper defence 
is available throughout such proceedings, and

9. Defendants eventually found to be not guilty should receive 
adequate compensation from the Commonwealth Government for 
any damage (eg to their health or reputation) suffered as a 
result of proceedings against them.

Concerning the first point, the Council wishes to add that the 
definition of war crimes should not be confined to Nazi or Nazi 
related crimes. Fundamental justice demands that all war 
crimes be unequivocally condemned, irrespective of their 
ideological or historical connotations. If this is not done, 
the moral force of any legislation dealing with suspected war 
criminals in Australia would be greatly and unnecessarily 
diminished. \
The second point is included to ensure that any investigative 
body does not become (and does not be seen to become) a "witch 
hunting'1 organisation.
Points 3 to 6 are, of course, important against the background 
of the illegal occupation or domination of Eastern European 
countries by the Soviet Union. Here the most acute issues are 
those of extradition and deportation. It would be totally 
unacceptable from a human rights point of view for any former 
citizen of an illegally occupied country to be forcibly handed 
over to the occupying power.
Also the U.S.S.R. has, by Australian standards, an extremely 
subjective, and therefore defective, judicial system. The 
State is in a position to coerce, blackmail and otherwise 
unduly influence potential witnesses. (This can be done 
indirectly, eg. through family and relatives, even if witnesses 
are actually permitted to appear abroad.) Pertinent 
documentation can be selectively made available or withheld and 
even tampered with.
The Soviets have an obvious interest in discrediting both

KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS
Kaip jau visi gerai žinom, š.m. birželio 
24 d. švęsim Antrojo Lietuvos krikšto 
600 m.jubiliejų. Ta proga daug buvo 
rašyta mūsų spaudoje apie šio jvykio 
reikšmę ir naudą, todėl čia nėra 
reikalo tą pat( kartoti. Mums čia rūpi 
iškelti vieną svarbų reikalą, būtent: 
Vilniaus arkivyskupijos prijungimą 
prie Lietuvos provincijos, nes tas 
liečia ne tik religinę sritj, bet ir 
politinę, tautinę, labai svarbią atei
čiai, gerų santykių sureguliavimui 
tarp lietuvių ir lenkų.

Kaip jau žinome, Vilniaus Arkivys
kupija nuo antrojo krikšto iki šiol 
tebėra Gniezno arkivyskupijos juris
dikcijoje, kai tuo tarpu Lietuvos 
bažnytinė provincija nuo 1926 m. 
priklauso tiesioginiai Šv. Sosto 
priklausomybei. Šitoji anomalija tebe
sitęsia iki šiol dėl to, kad su Lenkija 
neturėjom gerų santykių, o neturėjom 
dėl to, kad Vilniaus kraštas buvo 
lenkų okupuotas. Kadangi tas klausi
mas tebėra nesutvarkytas ir ateityje 
gali sukelti politinių, religinių kovų, 
ir net bereikalingo kraujo praliejimo, 
kaip tai buvo praeityje.
Taigi prašykim popiežiaus Jono 
Pauliaus II, kad jis 600 m. krikščio
nybės jubiliejaus proga šį reikalą 
sutvarkytų mums palankia prasme, 
kad Lietuvos sostinės arkivyskupija 
priklausytų Lietuvos provincijai o ne 
Lenkijos. Todėl visi susipratę lietu
viai, kuriems rūpi Lietuvos ateitis 
turėtų kreiptis į popiežių su prašy 
mais, kad šitą reikalą išspręstų dabar.

o ne paliktų ateičiai, nes ateitis 
tebėra mums nežinoma, todėl ir 
neatspėjama.

Dėl suprantamų priežasčių,keletas 
Romos dvasiškių tam reikalui nepri
taria ir siūlo tą klausimą atidėti 
ateičiai. Pažiūrėkime ką Lietuvos 
vyskupai tuo reikalu daro: "Lietuvos 
vyskupai prašė net du kartu Vilnių 
priskirti Lietuvos bažnytinei provin
cijai, bet Vatikanas iki šiol to 
nepadarė”, rašo Tėviškės Žiburiai 
(1986. VII . 1 d ).

.Dabar pažiūrėkime kokios nuomo
nės yra PL Bendruomenės seimai: "Už 
kreipimąsi į popiežių prašyti Vilniaus 
arkivyskupo priskyrimo Lietuvos 
bažnytinei provincijai pasisakė PLB V 
seimas 1978 ir PLB VI seimas 1983, ir 
abu paskutinieji Vilko seimai 1984 ir 
1985" ) P.L. Dėl Vilniaus arkivysku
pijos, p. 21 1986. 10.)

Tenka pastebėti, kad ir Stasys 
Lozoraitis, Lietuvos atstovas prie 
Šventojo Sosto, pritaria šio klausimo 
kėlimui. Taigi beveik visa mūsų tautos 
aktyvioji dalis pritaria ir ragina rašyti 
popiežiui prašymus. Nepritaria tik 
keli aukšti Vatikano pareigūnai, 
greičiausiai lenkai, bet dėl jų mes 
neturėtume savo šventų pareigų 
atsižadėti.

Prašymus patarčiau rašyti kolekty
vinius ir asmeniškus ir nedelsiant juos 
pasiųsti popiežiui Joniu Pauliui II, 
Vatikanas. Laiškus galima rašyti 
lietuviškai. am

SVEClUOSE SYDNEY UJE
Lauktos Lietuvių Dienos jau praei

tyje. Dalyviai išsiskirstė namo - kas 
atostogauti, kas vėl į darbą, o daug 
kas prie monotoniškos kasdienybės. 
Kol įspūdžiai nepamiršti, norėtųsi 
pasidalinti jais, lyg atsiteisiant su 
visais, kurie padarė šias šventes 
mielas ir ilgai neužmirštamas.

Po ilgo nebuvimo Sydnejuj vykome 
abu su žmona lyg Ir prisibijodami, kad 
neberasime pažįstamų, draugai bus 
užmiršę ir mes patys, keleriais metais 
senesni, nebepajėgsime pasidžiaugti 
parengimais, pramogomis ir tautiečių 
minia. Ir kaip buvo smagu, kad mūsų 
būgštavimai nepasitvirtino. Jau nuo.

mažiau jautėsi ir sąmoningo pamal
dumo - vyskupas ir kunigai ten už 
grotelių meldėsi sau, choras giedojo 
sau, norėdamas išgiedoti viską, ką 
buvo užplanavęs. Kažkaip viskas 
nesiderino į vieną sąmoningą mišių 
misteriją, kur ir žodis ir giesmė ir 
tikinčiųjų malda turėjo reikšti tą patį 
- garbinimą Dievo ir padėką. Netgi 
politinė manifestacija, kuria norėjome 
parodyti savo pagarbą vyskupui, ar 
mūsų tautos pamaldumą, galėjo būti 
daugiau išmoktai ir disciplinuotai 
išpildyta.

L.D. atidaryme jautėsi nauja dvasia 
mistiško simbolizmo, gal jį didino

anti-Soviet groups and individuals in the West. In this regard 
defamation of entire anti-Soviet national groups clearly takes 
priority. Soviet supplied evidence should therefore always be 
carefully assessed in light of wider Soviet goals.
Points 7, 8 and 9 are based on issues such as those raised by 
the now fairly well known case of Frank Walus in the U.S.A. 
Mr Walus, a Polish immigrant accused of war crimes, was 
virtually tried (and convicted) by the press even before his 
case was heard in court. This was followed by several years of 
legal proceedings before he was finally cleared. Despite his 
eventual exoneration, he suffered financial loss and much

pirmos dienos radome, kad senieji 
draugai prisimena, radome vėl naujų. 
Taip atnaujindami senas draugystes ir 
sutikdami naujus pažįstamus, pasiju
tome, lyg savo giminių tarpe, kur 
vaišino, nuoširdžiai rūpinosi, vežiojo 
ir padėjo. Dideli Sydnejaus nuotoliai 
pasidarė nebe tokie baisūs. Net ir 
nepažįstami sydnejiškiai šypsojosi, 
kratė rankas ir linkėjo gerų švenčių.

Paskui, besilankant į parengimus, 
koncertus ta maloni draugiška nuotai
ka nežuvo ir nemažėjo. Gal tautiečių 
minia buvo skystesnė. Jau bažnyčioje 
pastebėjom, kad nebėra tokios 
spūsties. Suoluose sėdėjome visu

damage to hi s health and reputation.
Given that some people of Baltic origin are said to be among 
the suspects referred to in the Menzies Report, the Council
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platumu, galėdami net alkūnes atkišti. 
Pasigedau ir vėliavų miško: anksčiau 
Jų prisipildydavo beveik aplink visą 
altorių, dabar atrodė, lyg mažiau. Lyg

įtampa patamsoje belaukiant scenos 
atidarymo. Nežinau ką galvojo prog
ramos išpiidytojai, kurie, girdėjau, irgi 
vaikščiojo patamsyje, atsimušdami 
viens į kitą, nežinau taipgi kodėl 
apšvietimo prožektoriai kartais pa
slėpdavo pranešėjos ar artistų veidus 
šešėlyje. Tačiau tai buvo tik forma; 
turinys gi - negirdėtos dainos, naujos 
idėjos, naujos mintys buvo maloni 
staigmena.

Švelnus naujoviškas vėjelis dvelkė 
ir tautinių šokių šventėje. Malonu 
buvo matyti mirgančią salę besi
maišančiais šokėjais iš visų Austra
lijos kampų, neskirstant jų į disci
plinuotas grupes. Žinoma, simetrijos 
mėgėjas gal jautėsi klek kitaip tame 
margumyne.

nukelta į 4-tą pusi.
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ALB KRAŠTO TARYBOS
atkelta iš 1 

glaudžiai su ja bendradarbiaudama". 
Kitų mūsų insikorporavusių organi
zacijų statutai nieko panašaus neturi. 
A.L.B. statuto skyriai, nusaką ben
druomenės ryši su tos pačios ben
druomenės sukurtomis bendruomenės 
reikalams atstovauti organizacijomis 
neturi reikiamo atsiliepimo.

Jaunosios kartos dr. Kazys Zdanius 
išrinktas Australijos atstovu į PLB 
Seimą, kalba suvažiavime.

Garbės Teismas dviejų metų laiko
tarpyje turėjo nuolatinių pasitarimų 
su Krašto valdyba bendruomenės 
reikalais ir vienos bylos tęsinį. 
Kontrolės Komisija rado kad knygos 
buvo vedamos tvarkingai. Pajamos ir 
išlaidos atitinka pateisinamiems 
dokumentams.

Vytautas Patašius, skaito Australijos 
Baltų Tarybos pranešimą.

Organizacijų pranešimai. Australijos 
Lietuvių Fondo - V. Ališauskas 
A.L.F. iždininkas, Spaudos S-gos - 
Dr. B. Vingilis, pirmininkas, "Mūsų 
Pastogės" redaktorius, V. 
Augustinavičius, A.L.B. informacijos 
biuro V. Baltutis, Australijos Baltų 
Tarybos - V. Patašius, Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos 
J. Dambrauskas, Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos - A. Vaitiekūnas, 
VI-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso ruošos komiteto - H. 
Antanaitis, Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos veiklos apžvalga - 
A. Stepanienė.

Diskusijos dėl pranešimų. Buvusios 
Krašto valdybos veiklos ir finansų 
apyskaita priimta ir vienbalsiai 
patvirtinta. Buvusiam Krašto 
valdybos pirmininkui V. Neverauskui 
ir visiems valdybos nariams išreikšta 
visų Tarybos narių padėka už dviejų 
mėtų rūpestingą darbą, pasiaukojimą, 
nuoširdų bendradarbiavimą siekiant 
vienybės ir taikos.

Tolimesnėse diskusijose dominavo 
Spaudos Lietuvių Informacijos biuro, 
Australijos Lietuvių Fondo, Baltų 
Tarybos ir tariamųjų narių karo 
nusikaltėlių medžioklės klausimai. 
Tarybų nariai reiškė viltį kad A.L.F., 
turėdamas 218.000 kapitalą, daugiau 
skirtų lėšų Krašto valdybai ir 
Lietuvių Informacijos biurui. 
Trūkumas lėšų neleidžia įvykdyti 
numatytų darbų. Ypač biuro, kurio 
veikla užgirta ir įvertinta. Biuro 
vietovė lieka Adelaidėje. Siūlyta

pusi.
turėti biuro įgaliotinius visose 
didesnėse kolonijose, kai Canberroje 
biuras turi įgaliotinį G. Kaminską, 
kuris teikia informacijas ir palaiko 
ryšius su parlamentarais. Jo darbai ir 
pastangos visų Tarybos narių įvertinti 
ir jam pareikšta padėka. 
Suvažiavimui einant į pabaigą ir
Prezidiumo pirmininko kėdėje sėdint 
G. Kaminskui, kilo aštrios diskusijos 
dėl spaudos priklausomumo 
bendruomenei, nepatalpintų
Informacijos biuro pranešimų " Mūsų 
Pastogėje" ir G. Kazokienės 4 punktų 
patiektos rezoliucijos. Retkarčiais 
net dešimtys pakeltų rankų prašė 
žodžio, net ir suvažiavimų 
"veteranai" nustebo G. Kaminsko 
sugebėjimu išlaikyti tvarką ir 
suvažiavimo orumą. Po kelių 
balsavimų G. Kazokienės rezoliucijos 
trys punktai atmesti, kai ketvirtasis, 
pakeitus 8-tą paragrafą priimtas ir 
skamba sekančiai: "Krašto Tarybos 
nariai patvirtina Spaudos Sąjungos 
moralinį priklausomumą Krašto 
Tarybai ir Krašto valdybai". P.L.B. 
vicepirmininkas S. Jokubauskas įteikė 
600 metų Krikšto jubiliejaus medalį 
Aleksui Kantvilai Tarybos 
pirmininkui. Padėkos ir pagerbimo 
žymenys V. Neverauskui, H. 
Antanaičiui, G. Kaminskui, A. Migui, 
E. Petrukonienei, R. Šemetui, A. 
Šimkui, A. Taškūnui, G. 
Vasiliauskienei, V. Koženiauskienei, 
E. Eskirtienei ir A. Matukevičienei.

V. Neverauskas Krašto valdybos 
pirmininkas paskelbė sąrašą asmenų, 
kuriems bus įteikti padėkos lakštai už 
darbą bendruomenei pareikšdamas, 
kad Tarybos suvažiavimas yra 
tinkamiausia proga veikliuosius 
atžymėti.

Adelaidėje - A. Blandienė, R. 
Bajoriūnienė, P. Bielskis, A. Pocius, 
Janina Renkienė, Birutė Starvienė. 
Brisbanėje - Kun. Dr. P. Bašinskas. 
Geelonge - F. Andrikonis, M. 
Kymantas, A. Obeliūnas, S. Šutas.

Hobarte - I. Jure vieš 
(Paškevičiūtė), J. Paškevičius, B. 
Šikšnius.
Melbourne - J. Ž alkauskienė, P. 
Morkūnas, J. Mikštas.
Perthe - M. Stankevičienė, P. 
Čekanauskas, V. Skrolys.
Sydnejuje - Aldona Jablonskienė, Dr. 
G. Kazokienė, Marina Cox, J. 
Lašaitienė, Dr. R. Kavaliauskaitė, Dr. 
Rita Barkutė, A. Kramilius, V. 
Augustinavičius.

Rezoliucijų komisija, kurią sudarė 
Petras Bielskis, Martynas Pocius abu iš 
Adelaidės, patiekė suvažiavimui 9 
rezoliucijas ir 8 išreikštas padėkas, 
kurios buvo priimtos. Jų išsiuntimu, ar 
paskelbimu spaudoje rūpinasi Tarybos 
pirmininkas.

Bendrai įvertinant: Tarybos 
suvažiavimas praėjo darbingoje 
nuotaikoje. Diskusijose iškelta daug 
mūsų bendruomenei naudingų minčių 
ir sumanymų.
Reikia tikėti, kad visa tai priims 
dėmesin naujai išrinkta Krašto 
valdyba. Šiam suvažiavime, dėka 
pareigingo Melbourno apylinkės 
pirmininko R. Šemeto, turėjome net 
devynius kandidatus: įvairaus amžiaus 
ir patirties. Suvažiavimas daugiausia 
balsų skyrė moterims ir štai prie mūsų 
bendruomenės vairo stovi moteris, 
savo sąstate turėdama aktyvius 
jaunimo bendradarbius.

Naujai Krašto valdybai linkime 
išpildyti mūsų viltis ir suteiktą 
pasitikėjimą.
Vienok visų bendruomenės 
organizacijų vadovų, Krašto Tarybos 
narių ir visų lietuvių šventa pareiga 
darbais ir mūsų veikimais remti' 
Krašto valdybos veiklą.

V. Augustinavičius

Sėdintieji iš kairės: V. Augustinavičius, kun. P. Vaseris, A. Baltrukonienė, 
kun. J. Petraitis MIC - Adelaidės klebonas, V. Koženiauskienė - Moe seniūnė, 
J. Vabolienė, O Baužienė - ALB Garbės narė, V. Neverauskas, buvęs Krašto 
valdybos pirmininkas, M. Neverauskienė, Br. Nainys - Pasaulio Lietuvio 
redaktorius, Dr.G. Kazokienė, Dr.B. Vingilis - Spaudos Sąj. valdybos pirm. 
Pirmas iš dešinės: J. Kovalskis. Antras: A. Kantvilas - Krašto Tarybos 
pirmininkas.

. ..................... .. ..................... ..

MOKESČIAI LIETUVOJE jokil» mokesCi,V Pavyzdžiui kaišia-
doriškiai Kačenauskas, Baršauskas ir 
Simonavičius už grojimą vestuvėse 
gaudavo po 400 rublių. Jei jie kas 
savaitę grotų tik vienose vestuvėse į 
metus gautų virš 20.000 rublių. - 
padalinus beveik keturgubai daugiau 
negu vidutinis uždarbis.

Arba kaunietė Rozenbergienė, kuri 
nuomuodavo vestuvines sukneles, už 
kurias gaudavo tarp 250 ir 280 rublių. 
Jokių pajamų mokesčių ji nemokėjo. 
Teismas priteisė jos sukneles konfis 
kuoti, bet kol viskas praėjo, milicija 
terado tik penkias. Suknelės buvo 
"turtas naudojamas nedarbinių pa
jamų gavimui". į "nedarbines pa
jamas" Sovietų Sąjungoje dabar 
žiūrima kreivai, bet iš šio straipsnio 
atrodo, kad kai kurios tokios rūšies 
pajamos yra priimtinos, jei už jas 
mokami mokesčiai. Jei "Tiesa" rašo, 
kad pas Rozenbergienę rastos tik 5 
suknelės, reikia manyti, kad ji jų 
turėjo bent dvidešimt. Kad ir pusę jų 
kas savaitę išnuomavus vieną kartą, į 
metus susidarytų apie 125.000 rublių. 
Štai jums ir sovietiniai milionieriai.

Tokius žmones sovietinė valdžia 
baudžia nenorėdami pripažinti, kad jų 
sistema nepajėgia patenkinti nė tokių 
paprastų reikalavimų kaip vestuvinis 
orkestras ar suknelė, o ką jau kalbėti 
apie sudėtingesnius reikalus.

J. DIGRYS
OPEROS LIETUVOJE 
350 METŲ SUKAKTIS

Gruodžio 3 d. Lietuvos valstybinio 
akademinio operos ir baleto teatro 
scenoje įvyko pirmojo Lietuvoje 
operos spektaklio 350-ųjų metinių 
minėjimas - koncertas. Minėjimą 
atidarė muzikologas V.P. Jurkšas. 
Jis pažymėjo, kad 1636 m. rugsėjo 4 d. 
Vilniaus žemutinės pilies teatre 
pastatyta nežinomo kompozitoriaus 
opera "Elenos pagrobimas".

Australijoje paskutiniu laiku buvu 
daug kalbama ir diskutuojama apie 
apmokestinimą sumų, Išmokamų dir
bantiesiems šalia jų tiesioginio atlygi
nimo. Šios sumos, kaip pvz. automo
bilio išlaikymas, biznio pietų apmokė
jimas, kartais net klubams priklau
symas ar privačios mokyklos vaikams 
apmokėjimas skaitėsi biznio išlaidos ir 
kaipo tokios neapmokestinamos.

Nuo pernai metų visos šios išlaidos 
yra apmkokestlnamos, nes valdžia 
sako, kad neteisinga apmokėti už 
automobilį Ir nurašyti tai nuo mokes
čių, jei jis yra naudojamas privatiems 
reikalams. Taip pat su biznio pietumis 
- paprastas darbininkas už savo pietus 
turi susimokėti pats, tad kodėl koks 
nors biznierius ar jo tarnautojas gauna 
pietus nemokamai, o jų kaina nura
šoma nuo mokesčių, kuriuos sumoka' 
vargšas darbininkas.

Polemika šiuo reikalu Australijoje 
greitai nesibaigs, nes liberalų vadas 
John Howard pažadėjo, kad jis atėjęs į 
valdžią įstatymą panaikinantį atlei
dimą nuo mokesčių panaikins. O iždo 
ministeris Paul Keating nors įstatymą 
šiek tiek modifikavo, bet nuo principo 
neatsisakė, nes apmokestindamas taip 
vadinamus Fringe benefits (lietuviš
kai turbūt tai būtų "pakraštinė 
nauda") jis tikisi surinkti virš 500 
milijonų dolerių.

Panašiai turbūt galvoja ir sovietinės 
Lietuvos finansų ministras Romualdas 
Sikorskis. Straipsnyje "Tiesoje" rug
sėjo 16 dieną, jis graudena savo 
pavaldinius, kad kai kuriais atvejais 
piliečiams reikia leisti užsiimti ama
tais ir verslais, jei jie išsiims leidimus, 
už kuriuos, žinoma, reikia sumokėti 
nustatytą mokestį, kuris nėra didelis: 
tik $ 5 rubliai. Bet Sikorskis dėl tų 5 
rublių labai nesirūpina. Jam svarbiau 
žinoti, kas tokiais verslais ir amatais 
užsiima, kad iš jų galėtų pareikalauti 
mokesčius. Jei į metus uždirbi 
nedaugiau kaip 840 rublių, mokesčių 
mokėti nereikia. Nuo 840 iki 3000 
rublių uždirbtų iš šalies mokesčiai 
mokami kaip ir už paprastą atly
ginimą. Koki tie mokesčiai yra, 
Sikorskis nerašo, kiek žinoma, jie yra 
apie aštuntadalis pajamų. Turint 
galvoje, _ kad vidutinis tarnautojo 
atlyginimas yra apie 150 rublių į 
mėnesį, arba apie 1800 rublių į metus, 
verslininkas gali legaliai uždirbti 
beveik dvigubai. Kiek mokesčių 
reikėtų mokėti už virš 300 rublių 
uždarbį į metus, straipsnyje nerašoma, 
tik skundžiamasi, kad daug žmonių 
gauna pajamas, už kurias nemoka

Pavergtųjų Tautų komitetas 
paskelbė sausio 23-čią "Pasauline 
Laisvės Diena", nes 1954 metais, po 
Korėjos karo, iš 22.000 karo belaisvių 
iš šiaurės Korėjos ir komunistinės 
Kinijos, 14.000 nesutiko grįžti į savo 
kraštus už "Geležinės Uždangos". 
Pavergtųjų Tautų komitetas kviečia 
australus Ir pavergtų kraštų žmones, 
gyvenančius Australijoje, sausio 23- 
čią laikyti istorine. įvairių religijų 
dvasiškiai kviečiami melstis už 
krikščionis, gyvenančius už 
"Geležinės Uždangos".

Sausio 23-čią Sydnejaus miesto 
aikštėje buvo išstatytos lentynos su 
literatūra, kurioje aiškinami pavergtų 
tautų vargai. Visi kviečiami reika
lauti, kad Sovietų S-ga grąžintų 
laisvę okupuotiems kraštams.
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LIETUVIU DIENŲ DAILĖS PARODA

Lietuvių Dienų metu dailės paroda 
reprezentavo mūsų kūrybišką gyvas
tingumą, įrodantį lietuvių išeivių 
ryžtą kultūriškai dirbti ir reikštis.

Dailės paroda skiriasi nuo kitų 
renginių savo pastovumu, nes tai nėra 
momento menas, kaip daina, skaitoma 
poezija, teatras ar šokis. Be to, savo 
universalia nežodine forma ji priei 
nama visiem, yra nesaistomas kalbos 
ribotumas, atvira plačiai interpre
tacijai ir tuo pačiu atsiveria žymiai 
platesniam lankytojų skaičiui. 0 
kiekvienas dailės parodos lankytojas 
esąs taip pat menininkas, tik žymiai 
žemesnio laipsnio, nesugebąs savo 
jausmų ar minčių perduoti menine 
forma, bet sugebąs meno kūrinyje jas 
atpažinti ir priimti.

Rof. —dr. Vytautas Ebrrida 

ir Gencraite Kazokieuė.
Dailės parodos atidarymo kalbą 

gausiam meno mėgėjų, o taip pat ir 
menininkų būriui susirinkus; paskaitė 
prof-dr. Vytautas Doniela. Po to, 
organizatorė Genovaitė Kazokienė jį 
pakvietė simboliškai atverti vartus į 
mūsų meno šventę, skirtą "motinos 
Lietuvos išaukštinimui".

Ši dailės paroda buvo itin įvairi, 
praturtinta jaunųjų menininkų ir 
užjūrio viešnių darbais, kurie buvo 
suskirstyti į dvi erdvias - tapybos ir 
skulptūros - sales.

Tapybos salėje vyravo mūsų išgar
sėję menininkai: Išskirtinai puikavosi 
Vlado Meškėno portretai; Vinco 
Kazoko, Adomo Varno, jo paties 
dukraičių.

Meškėno talentas pajusti modelio 
vidinį charakterį ir sugebėti jį 
išreikšti nuostabiais tapybiniais potė
piais yra neprilygstamas. Nors abu 
vyrų portretai buvo atlikti panašioj 
spalvų tonacijoj, tačiau jų sielos 
gyverūmai perteikti visai skirtingai

"Dviseselės" nekaltų vaikų pasau
lis, realistiškai atlikta giedriom švie
čiančiom spalvom tik parodo Vlado 
Meškėno dovaną suvokti tiek vaikų, 
tiek šimtamečio dailininko Adomo 
Varno plačios pergyvenimų skalės 
įvairovę.

Leonas Urbonas yra įsidirbęs jam 
charakteringą ekspresyvaus abstrakto 
techniką.
Paveiksluose pasineria į galaktines ir 
kosmines problemas, ir sugeba net 
didžiulia formato darbuose išlaikyti 
kompozicinę įtampą.

Leeka Kraucevičiūtė operuoja pas
tele įvairiuose žanruose, jausmingai 
išreikšdama savo skubančius įspūdžius 
muzikos ir žmonių pasauliuose.

Jasonia Palaitienė individualia pre
cizija parodė harmoningą australišką 
gamtovaizdį.

Danguolė Keraitytė organizuotais 
potėpiais išreiškia subjektyvias nuo
taikas regimoje tikrovėje.
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Juozas Bankus save reprezentavo 
auto-portretu, gėlėmis ir dviem 
abstraktais, kurių sąrangoje buvo 
juntamas vyriškas kietumas ir valia.

Likusių dalyvių darbus būtų galima 
suskirstyti į dvi dideles grupes: 
jaunųjų ir vyresniųjų, tai yra darbai 
čia gimusių ir čia mokslus ėjusių 
menininkų ir darbai antrosios jau
nystės susilaukusių ir tik tada menu 
pilnai susidomėjusių žmonių.

Du jauni menininkai skirtingai 
atstovavo tą patį zurmalistinį stilių, 
būtent Jonas Abromas ir Rosemary 
Aliukonytė. Abromo gamta akustinė, 
jo kalnai, medžiai ir akmenys yra gyvi 
ir kupini žmogiškos aistros, jo pasaulis 
pritvinkęs jausmų. Tuo tarpu Aliuko- 
nytės mene šaltai ir apgalvotai yar 
žaidžiama kontrastais, pav. "Arbatėlė 
Sacharoje", "Madona paukščių narve
lyje". Kiekviename jos paveiksle 
sąmoninga mintis perteikta švariu 
piešiniu ir santūriom spalvom. Jos 
pasaulis yra sutramdytų jausmų ir 
intelektualinių sąvokų pasaulis.

Išskirtinę vietą tapyboje užėmė 
viešnia iš Italijos - Brigita Rėderytė, 
savo darbais atnešdama europietiškų 
savotišką perteklių tapyboje ir žais
mingą pažiūrą i gyvenimą ir grožį.

Iš didelio jaunųjų būrio išsiskiria - 
Nijolė Bižytė, Audronė Jurkšaitienė, 
Laura Baltutytė, Cecilija Kemežytė, 
Kristina Vaičiulytė ir Mindaugas 
Simankevičius. Juos visus jungia meilė 
sodriai spalvai, tampri kompozicija ir 
didesnis ar mažesnis garsiųjų pran
cūzų meistrų poveikis. Tačiau Sigita 
Gailiūnaitė veikiau orientojasi į 
australiškus meistrus ir savo dideliam 
"Gamtovaizdyje" atkuria grynai 
australišką gamtą australiškame 
Heidelbergo mokyklos kolorite.

Gana keista, kad mūsų tradicinį 
grafikos meną šioje parodoje atsto 
vauja išimtinai jaunoji kartą: Rimas 
Kabaila šilko grafiką, O Irena 
Pauliukonytė ir Elena Zdanė knygų 
iliustracijomis.
Tarpinę vietą tarp tapybos ir grafikos 
užėmė Veronika Kristensen, paro
džiusi tris pastelės figuralinius pie
šinius.

Be abejo, po kelerių metų jaunųjų 
menininkų darbai gali būti nebeat
pažįstami, nes jie visi yra ieškojimo 
kelyje, dar neturi pastovaus stiliaus ir 
išdirbtos charakteringos technikos. 
Todėl ir bus labai įdomu pasekti jų, 
darbus vėlesnėse meno parodose.

Vyresniųjų dailininkų darbuose į 
meną pasukusių sulaukus brandžių 
metų, vyrauja tradiciniu realizmos. 
Tokiais tradiciniais, disciplinuotais 
tapytojais yra Bronė Mockūnienė, 
Stasys Montvydas, Daina Bernotienė, 
Jonas Rudzinskas ir Elena Zdana- 
vičienė. Jie "turi laiko", įdeda daug 
darbo ir daugiausia - nostalgijos. 
Gal todėl jų paveikslai ir turėjo 
didžiausią pasisekimą. Žinoma, ir 
šioje grupėje yra išimčių: tai Jurgio 
Janavičiaus lakoniški paveikslai, Igno 
Bieliūno ir Kazio Kemežio tampriai 
nukalta spalvinėm facetėmis sudės
tyta tapyba ir Skeivienės neįti
kėtinai jaunatviškų spalvinių raketų 
abstraktai. Prie jos kūrinių vyko 
diskusijos, nes netrūko žiūrovų neno
rinčių įtikėti, kad tai nėra darbai 
jaunos studentės.

Be abejo, nė vienas iš šios 
vyresniųjų dailininkų grupės nepasi
darė dailininku per naktį. Aišku, 
menininkais jie buvo gimę, tik, kaip 
mūsuose priimta sakyti, jiem pasi
reikšti "nebuvo sąlygų".
Gal būt jie save skriaudė visą 
gyvenimą, savo laiką, gabumus ir 
energiją paskyrę vaikų ir šeimos 
gerovei. Todėl dabar, atlikę visas 
pilietines pareigas, galėjo sau leisti 
įvykdyti jaunystės svajones. Laimės ir 
pasisekimo jiems visiems.

Vladas Meškėnas:
"Dvi seselės", aliejus.

Apie skulptorius, foto menininkus, 
keramikus ir tautodailininkus - kitą 
kartą.

Genovaitė Kazokienė

S YE> NEJUJE... 
atkelta iš 2-to pusi.

Buvome sporto šventės atidaryme, 
kur sportininkai žygiavo susirūpinu
siais veidais. Gal mano pasenusios 
akys nebeįžiūrėjo švytruojančių akių 
ir linksmų šypsenų, todėl, stebėjęs 
vėliau profesionaliai kietas ( nors 
neperaukščiausios kokybės) rungty
nes, nebesijaudinau, kad Tautos 
Himno salėje jau beveik niekas 
nebegiedojo.
Nerūpestingos jaunystės draugiškos 
varžybos, deja, jau tapo kovos lauku, 
kur fizinė jėga dažnai stelbė grakš
tumą ir sugebėjimą.

Esu tikras, kad atsiras žinovų, kurie 
aprašys meno parodą, aš tik pridėsiu, 
kad stebėjausi naujų menininkų drąsa, 
drebėjau, kad nerūpestingai besigrū 
dančios ponios nenugriautų užkabi
nusios rankinukais keramikos kūrinių. 
Gailėjausi, kad nemačiau kai kurių 
nedalyvavusių menininkų kūrybos, 
bet visgi mačiau dalykų, kuriais mielai 
grožėčiaus savo namuose, jei būčiau 
turtingesnis. Meno pagautas atėjau 
į salę pasiklausyti dainos, tačiau 
daugiau pakilimo jau nebegavau. 
Dainos ir naujos ir negirdėtos jau 
nebeaidėjo, kaip kadaise prieš kelio- 
liką metų. Tada širdis drebėjo 
pasididžiavimu. Veltui dirigentas 
kvietė, prašė, viliojo, reikalavo, 
grasino atidaryti burnas, kad balsas 
skambėtų. Mačiau veidų, kur beveik 
sučiauptos lūpos vargu ar išleido 
garsą, kurs pasiektų pensininkų 
nusilpnėjusias ausis.

Jei dainos vakaras nebeužbūrė, 
kadangi dainorių eilės išretėjo ir 
balsai susilpnėjo, gyvenimo vėtrų ir 
gerbūvio bandyti, tai žodžio meni
ninkus turėjau apleisti vien tilt dėl to, 
kad kitos, "svarbesnės" pareigos 
užlaikė. Kažkada rengėjai surasdavo 
laiką teatrui, kad juo pasigėrėtų net ir 
"deputatai" iš įvairių bendruomenės 
pakraščių. Jie paprastai sudarydavo 
tą publikos dalį geriausiai supran
tančią ir gal įvertinančią. Šį kartą 
teatras pagaliau ir patys deputatai 
buvo palikti atitinkamų mūzų valiai: 
jūs vaidinkite, o jūs posėdžiaukite. 0 
kad abi grupės, suėjusios kartu galėjo 
daugiau pasidžiaugti, tai tas turbūt 
neatėjo į galvą, nei L.Dienų orga
nizatoriams nei Krašto Valdybai. Gal 
trys produktingi rytiniai pusdieniai 
būtų patenkinę tiek pat kaip ir dvi 
pilnos dienos.

Ar čia pačių bendruomenės veikėjų
- valdybų, atstovų ir pirmininkų

kaltė, ar kas kita, bet Tarybos 
suvažiavimo orumas ir svarba prapuo
lė! Man pačiam, kaip Tarybos prezi
diumo pirmininkui, taip ir neteko 
sutikti ir susipažinti su Lietuvių 
Dienų Komiteto pirmininku. Nors 
tai manęs nei padidino nei pamažino, 
bet tik parodė, kaip smarkiai atitolo 
mūsų rinktos Valdybos, atstovai, 
reprezentantai nuo faktinio bendruo
menės gyvenimo.

Kažkada Tarybos ir Valdybos 
žinodavo kur kas dedasi: ne kartą jų 
pirmininkai atidarydavo, ar uždary
davo vieną ar kitą parengimą, 
atstovai būdavo laukiami ir garbingi 
svečiai, dabargi Krašto Taryba ar 
Krašto Valdyba tapo kažkokia 
svetima, beveik anachronistinė insti
tucija, kur senoji karta dar gauna 
galimybę pasikalbėti, tartis, spręsti, 
planuoti ginčytis ar bartis, o gyveni
mas kažkur tai kitur eina savo keliu, 
kur irgi kiekvienas nori dirbti, 
organizuoti, pasireikšti, bet jau nepri
klausomai, individualiai. Ne veltui 
paskutiniosios kelių metų Krašto 
Valdybos, kažkaip nejaukiai jautėsi, 
matydamos inkorporuotas mūsų ben
druomenės institucijas ir organi
zacijas veikiančias visiškai savaran
kiškai , be jokios atodairos į taip 
vadinamą aukščiausią bendruomenės 
vadovybę šiame krašte. Gal tokia 
padėtis būtų visai patenkinama au
gančioje bendruomenėje, ar savame 
krašte, tačiau mažėjančiai bendruo
menei tai reiškia greitesnį sunykimą.

Šių metų Tarybos suvažiavimas po 
daugelio, gal ir nevisada produktingų 
valandų, padarė radikalų, reikšmingą 
ir gal reikalingą sprendimą - išrinko 
Krašto Valdybą kurioje žilų plaukų 
beveik nėra, kur nei tradicijos, nei 
palinkimai, nei prielankumai neturėtų 
varžyti ateities darbų.

Jauna Krašto Valdyba neabejotinai 
gavusi mandatą valdyti, turėtų nu
tverti sumaišytas bendruomenės va
džias, atrinkti, sutvarkyti ir išlaikyti 
savo rankose, kad visas mūsų organi
zuotos bendruomenės gyvenimas pa
justų vairą ir jį pripažintų.

Tikiu, kad mūsų veikėjai iškels 
spaudoje daug reikalų, kurie svarbūs 
tolimesnei bendruomenės buičiai. 
Reikalų, kurie buvo apkalbėti atstovų 
suvažiavime.

Problemų neišspręsime vien tik su 
jauna Valdyba be visos bendruomenės 
geros valios ir supratimo. Vienybėje ir 
susiklausyme priklausys mūsų senųjų 
ir jaunųjų ateitis čia Australijoje.

Dar prisimenu puikius Lietuvių 
namus, kartais beveik sutikdamas su 
tais, kurie galvojo, kad didelė sporto 
salė gal būtų buvę geriau negu eilė 
mažesnių patalpų. Apgailestauju 
kiek, kad klubo lankytojų gerašir
diškumas ir duosnumas buvo daugiau 
"vienarankiams banditams", negu 
organizacijoms, ar Valdyboms. Ir man 
skaudėjo širdį matant sidabrinuką po 
sidabrinuko krintant į nepasotinamą 
skylę, galvojant, kad "Baltic News 
kasa tuštėja greičiau negu prisi
pildo.

Dešimt dienų prabėgo greitai, 
maloniai ir turiningai. Jei likimo būtų 
tokia valia, dar daugiau tokių dienų 
išgyventi, būčiau visai laimingas ir 
patenkintas.

A.Kantvilas

KNYGOS APIE KOPENHAGOS 
TRIBUNOLĄ

Du jauni pabaltiečiai Švedijoje 
surinko medžiagą apie 1985 m. 
Pabaltiečių Laisvės ir Taikos Žygį. 
Surinkti visi spaudos atsiliepimai 
pirmame tome ir ruošiamas antras 
tomas.

Abiejų tomų kaina - 80 dol. (be 
pašto išlaidų). Užsisakyti: Ūgis 
Berzins, Box 7161, S -413, Goteborg, 
Sweden
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Gruodžio 27 d. vakare įvykusio 
Bankstowno miesto salėje užjūrio 
menininkių koncerto programą atliko 
solistė Rūta Pakštaitė ir kanklininkės 
Mirga ir Auksė Bankaitytės. Joms 
talkino Sydnejaus lietuvių moterų 
ansamblis "Sutartinė". Tai buvo 
išimtinai "moterų vakaras", nes jį 
išpildė tik moterys menininkės - jis 
praėjo pasigėrėtinai pakilioje nuotai
koje.

Koncerto pirmoji dalis pradėta 
kanklių muzika. Mirga ir Auksė 
Bankaitytės, jau spėję pagarsėti 
Amerikos žemyne jaunos kankli
ninkės, davė tris liaudies dainas (A. 
Mikulskio komp.) - Subatėlė, Skamba, 
skamba kankliai ir Siuntė mane 
motinėlė (kurią atliko solo Mirga 
Bankaitytė). Kanklių muzika - retas 
svečias Australijoje, nebent ji girdima 
iš plokštelių ar magnetofoninių juos 
tų. Publika jų klausėsi visiškoje tyloje, 
prapliupdama katučių audra po kiek
vieno atlikto dalyko.

Dainininkė Rūta Pąkštaitė
Rūta Pakštaitė, bekylanti daini

ninkė - sopranas, J.A.V., padainavo 
seriją trumpų dainų: Šiū naktely 
(komp. J. Švedo), Beauštant! aušrelė ( 
M. K. Čiurlionio), Kas bernelio 
sumįslyta (J. Švedo), Dėkui močiutei 
(J. Kačanausko), Oi, griežlele, mano 
(A. Raudonikio). Švelnus, gerai ap
valdytas jaunos dainininkės balsas, 
puikus išpildymas dainuojamų kūrinių, 
pelnė dainininkei gausias ovacijas.

Pirmoji dalis užbaigiama kanklių 
muzika, Mirgai ir Auksei Bankai- 
tytėms paskambinant tris liaudies 
dainas ir solo - Auksei Bankaitytei - 
Mergaitės svajonė (A. Mikulskio).

Po pertraukos programa vėl prade
dama kanklių muzika. Skambino - solo 
- Mirga Bankaitytė dvi ispanų liaudies 
dainas, jos pačios pritaikytas kank
lėms: Fulgida buria ir Alma Llanero.

Po jos, Rūta Pakštaitė padainavo 
septynias ispanų liaudies dainas. Tai 
labai trumpos, spontaniškos dainelės, 
padainuotos ispaniškai. Jų paaiški
nimai, suglausta forma, duoti kon
certo programoje: El Pano Moruno - 
"Susitepė dailioji drobė vitrinoj; 
parduodama dabar pigiau, nes suma
žėjo jos vertė. Ai!", Seguidilana 
Murciana - "Kas turi stiklinį stogą, 
tegul nemėto akmenų į kaimynų 
namą. Dėl tavo ištikimybės aš tave 
palyginu su litu (i), kuris keliauja iš 
rankų į rankas. Kai nusidėvės, praras 
jis savo vertę”, Asturiana - "Ieško
dama paguodos gulėjau po gluosniu, 
kuris matydamas mane verkiančią - 
raudojo"... Kitų pavadinimai: Jota, 
Nana (lopšinė), Cancion, Polo... - su 
kurių turiniu, kaip jau minėjau norint 
susipažinti, reikėjo dairytis į 
programą.

į sceną išėjo Sydnejaus liet, moterų 
ansamblis "Sutartinė", padainavęs 
keturias dainas: Ta ta aa, Gulbužė, 
Piršlybų daina ir tyli naktis. "Sutar
tinę" jau spėjo pamėgti sydnejiškiai, 
bet, atrodo, ją mėgo ir iš kitur atvykę

UŽJŪRIO VIEŠNIŲ KONCERTAS

Kanklininkės Mirga ir Auksė Bankaitytės 

svečiai, nes aplodismentų joms tikrai
nepagailėta. Tai buvo tikrai graži 
įtarpa į koncerto programą.

Koncertą užbaigė sol. Rūta 
Pakštaitė, padainavusi seriją V. Klo
vos komponuotų dainelių, sudarančių 
"Ganyklų dainų" ciklą: Preliudas, 
Ralio, karvytės mano, Generalia, aš 
išginiau, Saulute, motinute, užtekėk, 
Kieno ten gano..., Saulute, motinute, 
ant mūsų, Kai aš mažas buvau, Šiū 
namo.
Koncerto dalyvės, pasibaigus progra
mai, apdovanotos gėlėmis.

B.Ž.
>coooccccoooocccooooocooo«o©eos

KONKURSUI PRAĖJUS

L.K.V.S. "Ramovė" Adelaidės sky
riaus skelbtam scenos veikalo kon
kursui buvo gauta dešimt veikalų, iš 
jų 5 dramos, 4 komedijos ir 1 pjesė.

Komisija susidedanti iš: V. Vosy
liaus, "Ramovės" skyriaus p-ko, J. 
Vabolienės, ALB Krašto v-bos narės 
kult, reikalams, V. Vitkūnienės, B.A., 
bibliotekininkės Adelaidės Univ., V. 
Opulskio, Adel.Lietuvių Teatro reži
sieriaus, ir L. Gerulaičio, Adei.'Liet. 
Radio komiteto p-ko, perskaičiusi 
gautus veikalus, nusprendė 
"Ramovės" skirtą 500 dol. premiją 
skirti "ADOMUI", už jo 3-jų veiksmų 
komišką pjesę - PASKUTINĖ VALIA.

Atidarius prie veikalo pridėtą voką 
, paaiškėjo, kad autorius yra Anato
lijus KAIRYS, gyvenantis JAV, 
Čikagoj.

Šiame konkurse dalyvavo keturi 
JAV gyvenantieji rašytojai ir keturi 
Australijoje.

Su sveikinimu ir šventiniais linkė
jimais, 500 dolerių premija buvo 
pasiųsta autoriui.

V. Vosylius

IŠ NEWCASTLIO PADANGĖS
Pernai, gruodžio 12 d., jaukioje 

"Hamilton United Church" salėje 
buvo suruoštas etninis koncertas 
kuriame dalyvavo: lietuvių oktetas, 
vokiečių choras "Lorelei", ukrai
niečių choras, italų choras, artistai iš 
Solomon salų.

Pertraukų metu buvo giedamos 
kalėdinės giesmės. Reikia pasveikinti 
mūsų Stasį Žuką, kuris padeda tiek 
daug savo energijos ir laiko, paruoš
damas tokio aukšto lygio vokiečių 
chorą ir taip pat turi paruošęs savo 
lietuvių oktetą,kuris labai gerai 
pasirodė tą vakarą. Visos lietuviškos 
dainos skambėjo harmoningai, paly
dint poniai Ulanienei pianinu ir mūsų 
solistei Zinai Zakarauskienei.

Po koncerto australų bažnytinis 
komitetas visus dalyvius pavaišino 
skaniais pyragaičiais ir arbatėle bei 
kavute. Iš viso buvo apie 200 svečių.

Stasys Butkus.

AUKOS "BALTIC NEWS"

J. ir A. Dirginčius $ 20

Nuoširdus ačiū
A. Giniūnas

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

P. Klnderis (141) Vic. $ 91 
a.a.Janinai MAŽYLIENEI Melbourne 
mirus, vietoj gėlių aukojo: 
$20 S.V. Bartuškai (165),
E. Zdanius (20) ir E. Zdanevičienė 
(21).

Sveikiname naują šimtininką P. 
Kinderį ir ačiū visiems aukotojams.
A.A. Povilui Markoniui Melbourne 
mirus, vieton gėlių aukojo: po $10 
V.J. Lazauskai (47), J.B. Makuliai (95) 
ir R.E. Šemetai (180). $5 J. Paragienė 
(182).
Aukos vieton gėlių mirus A. A. 
Romualdui Venclovui - Sydney. $25 
E.lz Jonaičiai (525), Po $20 O. 
Miniotienė (73), V.B. Barkai (300), 
V.V. Šliogeriai (25), R. Symonde, P.J. 
Pullinen, B.S. Jarembauskai (40), M.A. 
Švedai, V.P. Gružauskai(35).
Po $10 P. Daukienė (15), Ant. Kutka 
(110), A. Giniūnas (50), V. Danta 
(55), V. Augustinavičius (15), M. 
Labutienė (62) ir V. Šablevičius (15).

Ačiū visiems aukotojams, 
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas.

"MOŠŲ PASTOGEI” 
AUKOJO:

Tautos Fondo Atstovybės vardu 
dėkojame Mūsų Pastogei už mūsų 
pranešimų skelbimą Ir skiriame 
simbolinę, Kalėdinę $ 25 auką Mūsų 
Pastogės reikalams. .

Su pagarba
A. Kramiįius

A.A. Romualdą VENCLOVĄ 
pagerbdami vietoj gėlių "Mūsų 
Pastogei" $20 aukojo Irena ir Kostas 
Bagdonavičiai
A.A. Romualdą VENCLOVĄ 
pagerbdami vietoj gėlių "Mūsų 
Pastogei" $15 aukojo A. ir A. 
Adomėnai.
>000000000000000000000000000004

PADĖKA
Kooperatyvo Talkos Sydnejaus 

skyrius paaukojo $ 200 Lietuvių 
Žmogaus Teisėms Ginti Draugijos 
veiklai paremti. Už duosnią auką 
širdingai dėkojame.

Sydnejaus Lietuvių Žmogaus 
Teisėms Ginti Draugija

ŠAULIŲ. SUSIRINKIMAS

Pernai gruodžio 7-tą Lidcombės 
parapijos salėje įvyko visuotinas 
Dariaus ir Girėno šaulių kuopos 
susirinkimas.

Buvo renkama valdyba. S. Pačėsa 
išrinktas pirmininku. Kiti naujos 
valdybos nariai: D. Simanauskienė, J. 
Slavikauskas ir J. Bimba.

Revizijos komisija: J. Kedys, M. 
Juškevičius ir Pr. Sakalauskas.

Žinios
Dėl savo liberalių reformų Kinijos 

komunistų partijos generalinis sekre
torius H u Yaobang buvo priverstas 
atsistatydinti iš šio posto. Viešai 
atlikęs "išpažintį" ir apkaltinęs save 
partijos principų pažeidimu Hu galėjo 
laikinai pasilikti Kinijos politbiuro 
nariu. Iki šiol Hu buvo laikomas 
Kinijos lyderio Deng įpėdiniu ir 
antruoju galingumu Kinijoje. Jo postą 
dabar užėmė Kinijos premjeras Žao 
Ziyang.

Kalbėdamasis su "Komsomolskaja 
Pravda" korespondentu Sovietų 
vidaus reikalų ministeris A. Vlasovas 
pranešė, kad pradės Sovietų policijos 
"valymą”. Kai kurie policininkai esą 
netinkami užimamoms pareigoms ir 
net patys esą nusikaltėliai recidi- 
vistai. Sovietų policija neefektyvi 
kovoje su kriminaliniais bei jaunimo 
nusikaltimais, narkotikų vartojimu, 
spekuliacija užsienio valiuta, porno
grafinėmis video kasetėmis ir prosti
tucija.

Jau septinti metai besitęsias karas 
tarp Irako ir Irano vėl smarkiai 
užsiliepsnojo. Iranas pradėjo vėl 
didžiulę ofenzyvą, nesiskaitydamas su 
savo karių aukomis. Frontas priartėjo 
prie Basros miesto, kuris visą savaitę 
intensyviai Irano artilerijos apšau
dytas. JAV gynybos sekretorius 
Caspar Weinsberger žiniomis, 
Iraniečiai ofenzyvoje neteko apie 
40.000 karių žuvusiais.

Europoje tebesitęsia dideli šalčiai. 
Žmonių žuvusių dėl šalčių skaičius 
perviršija 270. Alkani vilkai ateina į 
kaimus ieškoti maisto. Tik vakarų 
Europa pradeda po truputį atšilti.

Kovodami su miško gaisrais vakari
nėje N.S.W. valstijos dalyje žuvo 
keturi žmonės.

Australijos demokratų lyderė Se
natorė Janine Haines apgynė savo 
postą nuo varžovo senatoriaus Vigor, 
surinkdama 82 procentus balsų.

Sukilėliai parašutininkai pagrobė 
Ekvadoro prezidentą Leon Cordero po 
susišaudymo kurio metu žuvo keli 
prezidento asmens sargybiniai. 
Prezidentas paleistas po 11 valandų, 
kai pažadėjo išleisti iš kalėjimo suimtą 
generolą Frank Pazzas, buvus) karo 
aviacijos viršininką, 1986 kovo mėn. 
suimtą dėl perversmo bandymo.

Afganų sukilėliai atmetė Kabulo 
komunistinės vyriausybės paliaubų 
siūlymą. Jie skaito šį pasiūlymą 
klastingu bandymu palaužti jų ryžtą 
išlaisvinti kraštą iš Sovietų okupa
cinės kariuomenės.

Sovietų disidente poetė Irina 
Ratušinskaja, pasiekusi Vakarus 
gruodžio mėn., davė pirmą spaudos 
konferenciją žurnalistams. Jos 
nuomone, Vakarai būtų naivūs, jei 
tikėtų, kad Sovietų S-ga darosi 
demokratiškesnė. Gorbačevas mela
vęs, 1985 įtikinėdamas Vakarus, kad 
Sovietijoje nebėra politinių kali ;. 
Tuo metu jų ten būta apie 4000. io 
to laiko keletą jų paleistų, k< -> 
nužudytų - viso ne daugiau 30 
kalinių eiles papildė nauji areštai 
dar tebekalinama apie 4000 disid. 
Pati Irina, įpusėjusi 7 metų bausrm už 
"anti-sovietinę agitaciją ir propo- 
gandą" buvo netikėtai išleista iš 
koncentracinės stovyklos spalio 
mėnesį.

Šiuo metu Irina gydosi D. 
Britanijoje.
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A. A. E MI LI.TA 
LAUKI N AI TI E NĖ

Užbaigiant 1986 metus Sydnejuje 
Lietuvių apylinkę aplankęs mirties 
angelas išsikvietė net keletą mūsų 
bendruomenės narių amžinybėn. 
Viena iš jų - Emilija Laurinaitienė - 
(Risken) kuri po trumpos ligos 
gruodžio 18 d. paliko šio pasaulio 
kelionę. Emilija gimusi 1923.11.3 
Vorhale, prie Hageno Vokietijoje, 
vokiečių šeimoje.
Abu tėvai mirę jos pačioje jaunystėje, 
o vienintelis brolis žuvo kare.

Atvykus lietuvių grupei į Wetter 
vietovę dirbti anglų karuomenės 
dalinyje R.E.M.E. Povilas Laurinaitis 
1947 metais susipažino su našlaite 
Emilija.
Bendras likimas abudu glaudžiai surišo 
ir vedę 1949 metais, palikę audringos 
Europos kraštus atvyko į Australiją. 
Apsigyveno Bass Hill lietuvių koloni
joje, Sydnejuje. Abudu darbštūs žmo 
nės gražiai įsikūrė. Povilas, jautrus 
lietuviškiems reikalams, dainavo cho
re, dirbo valdybose - jo dalyvavimą 
bendrumenėje rėmė jo žmona Emilija.

Po gedulingų mišių, kurias atlaikė 
kun. Povilas Martūzas gruodžio 23 d., 
velionės Emilijos palaikai buvo paly
dėti į lietuvių sekcijos kapines 
Rookwood. Velionė buvo evengelikė, 
religinga, bet ėjo į katalikiškas 
pamaldas ir rimtai ruošėsi pereiti į 
katalikų tikėjimą. Ji tai atliko jau 
mirties patale Bankstowno ligoni
nėje.

Draugų vardu atsisveikinimo žodį 
kapuose tarė A. Kramilius. Liūdesyje 
paliko vyras Povilas ir sūnus Algis su 
šeima, muzikos mokytojas, kuris vedęs 
adelaidiškę Bielskytę ten ir apsigy
veno.

Po visų žemiškų kelionių, lai būna 
tau Emilija lengva Australijos žemelė. 
Ilsėkis ramybėje. a.k.

NEW SOUTH WALES GOVERNMENT

DEPARTMENT OF EDUCATION

SATURDAY SCHOOL OF 
COMMUNITY LANGUAGES

New South Wales Švietimo Minis
terija praneša, kad valstybinių ir 
privačių gimnazijų moksleiviai gali 
mokytis kalbų, kurios yra dėstomos 
šeštadienio mokyklose, jei tos kalbos 
nedėstomos jų lankomose gimnazi
jose.

Visų klasių mokiniai, įskaitant ir 
paskutiniąsias (H.S.C.), gali mokytis 
savo bendruomenių kalbų.

Lietuvių kalba bus dėstoma Boys 
High Ashfield (berniukų gimnazijoje).

''OOOCCOOOOCOCCOCOOOOOCCCOOOCCOCOCO0OOOOCOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOO

Viršuj skrenda žvalgybiniai sovietų lėktuvai - "Bear", juos seka anglų 
karo laivyno naikintuvas "Sea Harrier", kurio pilotas yra laivyno 
leitenantas, melbourniškis Povilas KALADĖ. Jo pareiga nelengva - 
išvaikyti "paklydusius sovietinius draugus".

ŠVENTĖ
B AI G ĖSI...

Ir vėl kasdienybė: nepabaigiami 
namų darbai, pirkiniai, o ir sodas 
prižėlęs žolių. Bet patirti įspūdžiai 
padeda gyventi, viskas atrodo gražiau 
ir prasmingiau. Nore Australijoje 
gyvenant teko dalyvauti tik trijose 
Lietuvių Dienose, bet šventės buvo 
nuostabios. Gai kiek mažiau dalyvių 
buvo Sydnejuje, bet tikrai turi gailėtis 
tie, kurie patingėjo atvažiuoti. O buvo 
verta vien dėl literatūrinės popietės, 
kur geriausi literatai skaitė savo 
kūrybą, ir galėjai išgirsti garsiąją 
"Sutartinę". Nuostabus vakaras su 
naujųjų vaidilučių kanklių garsais, 
pavyko net jų kasetę įsigyti. O kur dar 
dailės paroda, malonumas paklausyti 

Mokiniai, kurie tik šįmet pradeda 
kalbos studjas, turi įsiregistruoti 
vasario 7-tą tarp 9-tos ir U-tos 
valandos ryte.

Tie, kurie mokslą tęs iš praeitų 
metų, pradės mokytis vasario 14-tą.

Švietimo ministerija prašo neskam
binti gimnazijoms.

Jei atsiras klausimų - skambinti 
koordinatoriui Tel. 20584 Ext. 8544 

R.B. Winder
Direktorius Švietimo reikalams.

G. Kazokienės pravedamos radio 
valandėlės (visą valandą, o mes 
vargšai Melbourne tik pusvalandį 
turime).Aišku, viską vainikavo Dainų 
Šventė. Smagu dainuoti dideliame 
būryje, pajusti skirtingų dirigentų 
magišką galią, matyti šėrinčias jų 
akis. Mintys nejučia grįšta Lietuvon, į 
Vingio parką, į Ąžuolyno slėnį. Kaip 
galingai ten skambėjo daina, ir kiek 
daug mūsų ten buvo...

Čia mūsų mažiau, bet nereikia 
privalomų dainų šlovinant stabus, čia 
skamba tos brangios, uždraustos 
Lietuvoje dainos... Naujųjų metu 
šurmulys, pasipuošę lietuviai drauge, 

Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo pirmininką Dr.Irvį Venclovą ir 
šeimą, mirus jo tėvui A.A. Romualdui Venclovai, 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Sydnejaus lietuviai šachmatininkai.

A. A. Romualdui Venclovai
mirus žmoną Jadvygą ir sūnų dr. Irvį su šeima nuoširdžiai užjaučiu ir 
dalinuos netekimo skausmu.

Antanas Kutka.

ir vis džiugina mintis: kaip čia gražu, 
kokia puiki salė ir aplinka. Bet 
svarbiausia žmonės, susitikimas su 
pažįstamais ir draugais, nematytais, 
pasiilgtais. Ir priima taip svetingai. 
Pamačius D. Gulbinienės iškeptą 
šakotį pagalvojau, kad ir mes, naujai 
atvykusios lietuvaitės, esame "ne iš 
kelmo spirtos.“

Mūsų 3-jų asmenų šeimą į savo 
pastogę svetingai priėmė Juozas 
Šuopys ir nepavargdamas globojo, 
valgydino ir girdė visas 10 dienų. 
Malonūs vakarai su šeimininkais, 
pokalbiai, kada gali paidalinti pergy
venimais. Lyg dabar matau Juozą 
vieną 1944 metų rytą, stovintį ant 
Širvintos kranto ir žvelgiantį pasku
tinį kartą į gimtuosius namus. Gal jis 
tada ir negalvojo, kad atsisveikina su 
mama, meile ir gimtąja žeme. Ir bėgo 
Juozas užminuotais laukais, klaidžiojo 
Vokietijos keliais, kasė auksą, dirbo, 
kūrė Naująją Australiją.

Ir štai mūsų mašina rieda link 
namų. Sydnejus jau tolsta, lieka' 
atminty jo vaizdas iš 335m. aukščio, 
gražioji operai! Kelias rieda pajūriu, 
žalia, gražu, ramu. Gal po to žmonių 
šurmulio dar labiau pajunti gamtos, 
vandenyno žavesį. Laimė, kad už 250 
km. nuo Sydnejaus, Ulladuloje gyvena 
mūsų brangūs draugai: Anelė ir Petras 
Zieniai. Gyvena vandenyno apsupti, 
bangų liūliuojami. Gražus vandenynas 
dieną, kai galingos bangos tokios 
gaivios, vėsios, kiek bauginančios, 
tuoj nuplauna nuovargį, ramina, 
guodžia. 0 kiek čia spalvų žaismo, 
ramumo vakarais, koks tyras ir gaivus 
oras. Pokalbiai vakarais, ant stalo 
baltas lietuviškas sūris. Bet štai jau 
paskutinė naktis, trankosi galingas 
perkūnas, žaibuoja. Atsisveikinimas, 
ir mes vėl kelyje. Šventė baigėsi, bet 
liko gražūs įspūdžiai, prisiminimai, 
kurie padės gyventi, šildys, kada ateis 
žiema ir vėl pūs šalti Melbourne vėjai 
su lietumi.

Danguolė Baltutienė, 
1987 gruodžio 15d.

Sydney Lietuvių Moterų soc. 
Globos D-ja, Užgavėnių proga, kovo 
1-mą dieną, sekmadienį, ruošia po
pietę Lietuvių klube. Sydnejaus 
jaunimas išpildys programą. Vėliau 
bus apie tai pranešta.

A. A. Romualdui VENCLOVŲ!

mirus, jo žmoną Jadvygą ir sūnų dr. Irvį su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Tamara ir Benius Vingiliai
ir Eugenija Bliokienė

Jonui Sidabrui

netikėtai mirus Lietuvoj, velionio brolį Robertą Sidabrą nuoširdžiai 
už jaučiam.
Bendradarbiai - III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių organizacinio 
Komiteto nariai: J. Jonavičius, A. Skiparis, S. Visockis, P. Andrijaitis ir S. 
Urneviėius.

A.A.
ROMUALDAS VENCLOVAS

PADĖKA
A.A EMILIJAI LAURINAITIENEI mirus, netekę mylimos žmonos, 
motinos, uošvės ir Omos, nuoširdžią padėką reiškiam visiems draugams ir 
pažįstamiems, užjautusiems mus skausme ir liūdesyje.

Dėkojame: kun. P. Martūzui už rožančiaus maldas, gedulingas šv. Mišias 
ir palydėjimą velionės į amžino poilsio vietą; chorui už giedojimą 
bažnyčioje per gedulingas pamaldas; A. Kramiliui už pasakytus jautrius 
atsisveikinimo žodžius kapinėse; J.G. Jenciams už lankymą velionės 
ligoninėje ir už mums teiktą pagalbą laidotuvėse; taip pat visiems 
kaimynams ir draugams už palydėjimą velionės į kapines, už gėles ir už 
pareikštas mums užuojautas žodžiu ir raštu.

Visiems nuoširdus AČIŪ!
Nuliūdę - Povilas Laurinaitis Algis Laurinaitis ir šeima

Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis staiga mirė gruodžio 17 d. 1986 m.
Nuoširdžiai dėkojame kun. prelatui P. Butkui už pravedimą maldų 

koplyčioje, už atnašautas mišias ir pasakytą jautrų turiningą pamokslą.
Dėkojame Antanui Kramiliui už vargoninkavimą ir choristams už giesmes 

bažnyčioje ir koplyčioje.
Vytautui Patašiui, Jonui Kedžiui ir Apylinkės pirmininkui Albinui Giniūnui 

už širdingas atsisveikinimo kalbas koplyčioje.
Ačiū visiems draugams ir pažįstamiems kurie dalyvavo laidotuvėse, užsakė 

mišias ar aukojo fondams; ačiū visiems kurie pareiškė užuojautą žodžiu ar 
raštu. Visiems širdingas ačiū.

Dieve Jiems atlygink,

Jadvyga Venclovienė, sūnus Irvis ir šeima.
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Adresas: 18 MILLER AVE, ASHFIELD, 2131 Tel. 7980 306

A USTR ALKIOS LIETUVIU 

sporto Šventė.
37-JI

Atstovų suvažiavimas
Šios šventės metu įvyko klubų 

atstovų suvažiavimas, kuriame pas
kirus klubus atstovavo: ALFAS - J. 
Dambrauskas, Adelaidės VYTI - P. 
Andrijaltis ir R. Jablonskis. Brisbanės 
BALTIJĄ - V. Stankus ir E. Sagatys 
Hobarto PER KŪNĄ - J. Paškevičius ir 
I. Vaičiulevičius, Geelongo VYTI - S. 
Šutas ir K. Starinskas, Melbourno 
VARPĄ - B. Adomavičienė ir P. 
Oželis, Sydnejaus KOVĄ - E. Lašaitis 
ir A. Laukaitis. Susirinkimui pirmi
ninkavo buvęs ALFAS pirmininkas J. 
Dambrauskas ir sekretoriavo B. 
Adomavičienė.

Perskaičius praeitų metų proto
kolą, kuris visų atstovų buvo priimtas, 
pirmininkas savo žodyje trumpai 
paminėjo valdybos veiklą, ypatingai 
pasveikindamas naujai įsikūrusį 
BALTIJOS klubą Brisbanėje. Paskirų 
klubų pranešimuose buvo pabrėžta 
šviesi ateitis visiems esantiems sporto 
klubams, nors ir susidaro labai dideli 
finansiniai nedateklial. Jaunimas gan 
noriai jungiasi į klubų eiles, tačiau 
reikalinga didesnė tėvų ir vyresniųjų 
parama. Kaip ir anksčiau, trūksta 
vadovų ir trenerių. Po klubų prane
šimų, vyko paskirų dalykų ir sportinių 
reikalų iškeltųjų klausimų nagrinė
jimas, diskusijos ir jų priėmimai ir 
atmetimai. Iš svarbesniųjų buvo:

Adelaidės VYTIS prašė, kad R. 
Sidabrui, buvusiam ALFAS Garbės 
nariui, būtų grąžintas jo garbės nario 
titulas, kuris jam prieš keletą metų, 
dėl jo nesportiško elgesio , liečiančio 
Australijos lietuvių sportininkų 
išvyką į Ameriką ir Kanadą, buvo 
atstovų suvažiavimo atimtas. ALFAS 
pirmininkas paaiškino visą nubaudimą 
ir pasakė, kad jeigu jis nori vėl gauti šį 
garbės titulą, tai Adelaidės VYTIS jį 
turi vėl iš naujo pasiūlyti, nes seną 
titulą jam grąžinti negalima. Šis 
pasiūlymas, visiems atstovams priė
mus ir vienam susilaikius, priimtas.

Suvažiavimo metu buvo pasiūlyta 
išrinkti trys kandidatai naujam 
ALFAS Garbės nariui. Jais buvo : P. 
Andrijaitis iš Adelaidės, M. Atkinson - 
Sydnejaus ir P. Stanwix iš Hobarto. 
Slaptu balsavimu naujuoju Garbės 
nariu išrinktas P. Andrijaitis, kuris 
ilgus metus dirbo su Adelaidės 
VYČIO klubu, ir yra nepamainomas 
sportininkų darbuotojas Adelaidėje - 

šiuo metu yra išrinktas naujos ALFAS 
v-bos nariu Ir yra 1988 metų Pas. 
Liet. Sporto Šventės parengimo komi
teto narys. Šis Garbės ženklas jam 
buvo įteiktas uždarymo iškilmių metu.

Adelaidės VYTIS pasiūlė panaikinti 
statuto 8-to paragrafo B ir C 
skyrelius. Balsavo už panaikinimą 1, 
prieš 6. Lieka nepakeisti,

Adelaidės atstovas ir Rengimo k-to 
narys P. Andrijaitis plačiai papasakojo 
apie komiteto atliktus ir busimuosius 
parengimo darbus. Jau yra gauta 4000 
dolerių iš Pietų Australijos vyriau
sybės, apmokėti šventės APOLO 
krepšinio stadiono nuomą. Stadionas 
yra ypatingai geras ir gražus, turintis 
oro vėsinimą, todėl visos pagrindinės 
varžybos vyks čia, pasigiriant, kad 
tokio stadijono nebuvo nei Toronte, 
nei Čikagoje. Visas šios šventės 
parengimo darbas eina labai sklan 
džiai ir tikimasi šią šventę paruošti 
labai gerai. Visi ’klubai padeda 
parengimo komitetui ir dabar lau
kiama artimesnių ryšių palaikymo su 
užsieniu. Be Amerikos, Kanados, gal 
ir Pietų Amerikos lietuvių sporti
ninkų, numatoma pakviesti ir Vasario 
16-tos, bei Punsko gimnazijų sporti
ninkus, kurie šiose gimnazijose gražiai 
veikia. Jau yra paruoštas šios šventės 
medalio projektas, kur vienoj pusėj 
yra Lietuvių I-sios Tautinės Olimpia
dos, įvykusios 1938 metais ženklas ir 
antroje pusėje yra 50 metų - 1988, 
vidury įrašas "III Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės, Adelaide 1988." ir 
viduryje šių žaidynių ženklas. Šventės 
metu bus atskirai pagerbti visi buvę I- 
sios Tautinės Olimpiados dalyviai.

Susirinkimo metu buvo iškeltas 
Melbourno žiemos klubo Neringos 
klausimas. Šis klubas jau keli metai 
kaip neatsako į jokius raštus, neat
siunčia savo atstovų į suvažiavimus, 
nemoka nario mokesčių ir, atrodo, 
nenori skaitytis su Sąjungos nuosta
tais. Apsvarsčius šį klausimą, buvo 
pateikta balsavimui Neringą palikti ar 
pašalinti iš ALFAS S-gos. Vienbalsiu 
nutarimu Neringa buvo pašalinta. Visi 
žiemos šventės reikalai pavesta 
tvarkyti Melbourno VARPUI.

LAUKO TENISAS.

Praeitos šventės lauko teniso 
varžybos buvo vienos iš gausiausių iki 
šiol buvusių. Dalyvavo virš 30 
žaidėjų. Pirmą kartą dalyvavo 
žaidėjai ir iš naujai įsisteigusio 
Brisbanės BALTIJA klubo. Nemaža 
dalis buvo jaunių žaidėjų. Nors oras ir 
buvo ne perkarščiausias, tačiau, 
žaidžiant ant sintetinės aikštelės, 
padai truputį degė, bet visos žaidynės 
praėjo labai gerai. lęšiais metais labai 
gausiai k gražiai pasirodė sydnėjiškių 
Burneikių šeima, iš kurių net šeši 
atstovai žaidė ir laimėjo daugumą 
trofėjų. Šiose varžybose dalyvavo ir 
svečias iš Amerikos L. Raibys, kuris

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FIZINIO 
AUKLĖJIMO SĄJUNGA 

Pranešame Australijos lietuvių 
sporto klubams, kad 1986 m. klubų 
atstovų suvažiavime Sydnejuje buvo 
išrinkta nauja Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo Sąjungos valdyba 
1987-1988 metų kadencijai.

Ją sudaro: J. Janavičius - pirm., A.
Skiparis ir P. Andrijaitis - nariai.
ALFAS valdybos adresas

27 Rickaby Street,
Croydon Park, SA 5(X)8.

žaidė gana gerai ir pateko į antrąjį 
žaidimų ratą.

Romas ir Vytas Leveriai.
Vyrų vienetą ir dvejetus laimėjo 

Sydnejaus koviečiai, ilgamečiai mūsų 
Australijos lietuvių čempionai, 
gražiai pasirodę ir Pasaulio Lietuvių 
šventėse Kanadoj ir Amerikoj Romas 
ir Vytautas Leveriai, Romui laimint ir 
individualines varžybas. Jų geras 
žaidimas ir gera patirtis leido ir vėl 
nuskinti Australijos lietuvių čempiono 
vardus. Lietuvių varžybose jie jau 
žaidžia virš 10 metų. 1986-jų metų 
lauko teniso varžybų rezultatai: 
Paskirose grupėse žaidė: Sydnėjus 
jauniai: A. Lašaitis, Ar. Burneikis, 
Ant. Burneikis, A. Beri, Senjorų: R. 
Leveris, V. Leveris, Ar. Burneikis, R. 
Burneikis, A. Burneikis, I. PocockirP. 
Kains, moterų - E. Kains, A. 
Burneikis ir I. Burneikis. Brisbane: 
jauniai - I. Hutchinson, senjorų - G. 
Hutchinson, V. Šatkauskas ir K. 
Genys, moterų - H. Genys. Geelong: 
jauniai - E. Starinskas, senjorų - S. 
Karpuška, moterų - V. Karpuška. 
Amerikos: L. Raibys, Canberra: R. 
Šatkauskas Ir B. Katauskas, Hobart: 
I. Vaičiulevičius, Melbourne - V. 
Kasperiūnas.

Arija Burneikienė ir Jolita Burneikytė
Visos teniso varžybos praėjo labai 

gražioje ir draugiškoje nuotaikoje, 
parodant, kad ši sporto šaka yra labai 
populiari mūsų jaunimo tarpe ir vis 
daugiau didėjanti. Nuoširdus ačiū 
visiems dalyviams už taip gražų 
pasirodymą. Iki sekančio pasirodymo 
jau šių metų šventėje Geelonge.

Vadovas.

KovieCių Padėka
Ruošiant 37-ją Australijos lie

tuvių Sporto Šventę 1986-siais 
metais, buvo įdėta daug pastangų ir 
darbo, kad ji būtų graži ir gerai 
pasisekusi. JI pareikalavo daug išlai
dų, kas dėka mūsų sporto rėmėjų, 
buvo atsiekta. KOVO nuolatiniai 
rėmėjai ir pagelbininkai, kurie visuo
met taip nuoširdžiai sporto klubui 
padeda: P. ir M. Mikalauskai, Sydne
jaus "Talka", V. Šliteris, V. Gulbinas, 
J. Dambrauskas, J. Karpavičius, V. 
Genys, L. Lendrigan, K. Bagdo
navičius, L. Petrauskas, G. Peck iš 
Canberros, R. Liniauskas, A. Liutac- 
kienė, N.Wallis- Grincevičiūtė, D. 
Atkinson, Ant. Laukaitis, V.Binkis, B. 
ir A. Sidrai, Br. Paskočimas, St. 
Stirbinskas, St. Juraitis, A. Leveris, 
Sydn. Lietuvių klubas ir kiti. Mes 
negalime pamiršti ir mūsų užsienio 
draugų ir rėmėjų, tai: Aldona ir 
Raimondas Čerškai D.M.D. - Detroit, 
USA, EŽY klubas Australijoje ir 
Amerikoje, Liet, piliečių klubas 
Cleveland, Ohio, USA

Širdingas sportiškas AČIŪ 
visiems.

Turėjome geradarių, kurie pri
glaudė atvykusius jaunius sporti
ninkus. Jie buvo: A. ir D. Burneikiai, 
D. ir K. Ankai, D. ir M. Šumskai. A. 
Sirutis, V. ir E. Stasiūnaičiai, Karol ir 
Alan.

Ačiū už jaunių priežiūrą.
Jeigu yra kas nors praleista, tai 

atsiprašome ir visiems dar kartą 
dėkojame. Tik su visų mūsų rėmėjų ir 
draugų pagalba ir parama, mes 
įstengėme šią didelę sporto šventę 
tinkamai ir gražiai paruošti, parodant, 
kad mūsų lietuviškasis sportinis gyve
nimas eina tvirtu ir geru keliu.

Edis Lašaitis
KOVO pirmininkas ir valdyba

KOVIEČIU PAGERBIMO PIKNIKAS

Vasario 7-tą dieną - šeštadienį, 3- 
čią vai. po pietų gražiuose KOVO 
nuolatinių rėmėjų Bronės ir Alfonso 
SIDARŲ namuose 113a Lancaster 
Ave. Punchbowl (netoli Lietuvių 
klubo) Sydnejausl.s.k. KOVO valdyba 
rengia savo sportininkų pagerbimo 
pikniką B-B-Q. Kviečiami visi 
KOVO nariai ir rėmėjai šiame piknike 
dalyvauti ir kartu su mūsų jaunaisiais 
koviečiais pasidžiaugti ir atšvęsti jų 
taip gražius ir gausius laimėjimus 
paskutiniosios Sporto Šventės metu 
Sydnejuje.

KOVO valdyba
ŠVENTINĖS NUOTRUPOS.

Jaunimo susipažinimo vakaras buvo 
vienas iš populiariausių per visą 
šventę. Panašaus jau senai nėra buvę. 
Dar apie kitos dienos paryčius 
Sydnejaus Lietuvių klube skambėjo 
garsi disco muzika, nuo kurios 
adelaidiškis Karamba net apkurto ir 
pasakė, kad geriau jau pokerio mašinų 
garsus girdėti, negu atsiminti jaunystę 
ir su janunom sportininkėm bandyti 
padalyvauti disco šokyje.

Teko nugirsti Sydnejaus Lietuvių 
klubo direktorių pasikalbėjimą, kai jie 
su šypsena pasakė, kad jeigu dažniau 
būtų tokių suvažiavimų, tai Lietuvių 
klubas tuoj pat iš skolų išlįstų.
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NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

V. Švirinas N.S.W.
L. Puodžius S.A.
G. Ilgūnienė N.S.W.
H. Slogius N.S.W.

SYDNEJUJE 
Vasario 16-ji

Vasario 16-ją Sydnejuje minėsime 
sekmadienį, vasario 15 d.
Pradėsime iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Joachimo bažnyčioje, Lldcombe 
11.30 vai. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti organizuotai su vėliavomis. 
Oficialioji ir meninė dalis vyks 
Lietuvių namuose, Bankst.owne.
2 vai. Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
parodos atidarymas.
3 vai. minėjimas. Programoje: - 
Jūratės Reisgytės - Frazer paskaita, 
jaunimo pasirodymai, tautiniai šokiai 
ir "Dainos” choras.
Vasario 21 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose, didžioje salėje, 
turėsime lietuvių ir estų bendrą 
RECEPTION - priėmimą, į kurį esame 
pakvietę vyriausybės ir opozicijos 
atstovus, parlamentarus, senatorius, 
spaudos atstovus, Radijo ir TV 
reporterius, draugiškų tautų vadovus 
ir mūsų tautos gerus bičiulius.
Ta proga Dr. G. Kazokienė ruošia 
trijų Baltų tautų meno parodą 
viršutinėje salėje.
Kadangi priėmime - "Reception", - 
visi svečiai bus aptarnaujami valgiais 
ir gėrimais, tai įėjimas bus tik su 
bilietais: vienam asmeniui - $15, porai 
- $25.
Norintieji dalyvauti prašome užsire
gistruoti užsimokant pas: A. Giniūną, 
R.Kavaliauskaitę ir D. Bižienę iki 
vasario 15 dienos. Jie budės sekma
dieniais Lietuvių namuose, 
Bankstowne. E. Badauskienė prie 
Lietuvių bažnyčios.
Prašome visus skaitlingai dalyvauti. 
Bus gera proga susitikti su tais 
žmonėmis, kurie gali mums daug 
padėti dabartinėje padėtyje ir kovoje 
už tautos laisvę.

Sydnejaus Apyl. valdyba 

PRANEŠIMAS
Sydnejaus pensininkų klubas pra

neša narių žiniai, kad 1987 m. vasario 
5 d. 12 vai. (ketvirtadienį) šaukia 
visuotiną - metinį susirinkimą Sydne
jaus Lietuvių namų patalpose Banks
towne. Bus renkama nauja valdyba. 
Pageidaujama narius kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Sekretorė

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Gauta $100 auka Lituanistikos 
katedrai "vienišos Sydnejaus skaity
tojos", kuri paaukojo ilgamečio "Mūsų 
Pastogės" redaktoriaus Vinco 
KAZOKO dvejų metų mirties sukak 
čiai paminėti, nes jis uždegė skaistų 
lietuvybės žiburį.

Vieniša Sydnejaus skaitytoja.
V. Brilingas, gyvenąs Bathurste, 

paaukojo Lituanistikos katedrai $ 500 
Abiems aukotojams tariu ačiū.

Lituanistikos Katedros įgaliotinis

S VEI KI N A

"Mūsų Pastogės" prenumeratoriai 
Teresė ir Vytautas Trečiokai, gyveną 
Amerikoje atsiuntė prenumeratą ir 
auką, prašydami jų vardu pasveikinti 
prel. P. Butkų, A. Laukaitį, M.B. 
Gailiūnus, V.L. Šneiderius, J.M. 
Stačiūnus, J. Alkevičių, P.N. Andriu
kaičius, V.O. Jonušus, ir S.A. 
Blandžius.

T.ir V. Trečiokai visiems linki 
sėkmės 1987 - tuose metuose.
Mūsų Pastogė Nr. 3 1987.1.26 pusi. 8

MELBOURNE 
Lietxjcvi tą 

kalbos kursai

Melbourne Lietuvių kalbos kursai 
veikia jau nuo 1971. m. Per tuos 15 
metų nemažai lietuviškojo jaunimo 
yra lankę šiuos kursus ir nuo 1974 m. 
įsigiję brandos atestato (H.S.C) pažy
mėjimus su lietuvių kalba. Nevienam 
gauti laipsniai už lietuvių kalbą labai 
padėjo įstoti į pasirinktus fakultetus 
universitete.

Pereitais metais veikė 3 klasės: 
pradedančiųjų (7-8 m.) kurioje užsi
registravo 10 mokinių, pažengusiųjų 
(9-10 m.) užsiregistravusių buvo 14, 
ir vyresniųjų (11-12 m) su 10 
užsiregistravusių mokinių. Abitūros 
egzaminus laikė tik 3 mokiniai - tai 
mažiausias skaičius per visus buvusius 
metus.

Kursai, dėl mažo mokinių skaičiaus, 
pereitais metais pergyveno krizę. 
1983 m. dr. K. Brazaitienės inicia
tyva ir pastangomis buvo įsteigta 
nauja klasė, skirta nemokantiems ir 
menkai kalbantiems lietuviškai. Ši 
klasė egzistavo 4 metus. įdomu 
pažymėti, kad ją lankė beveik 
išimtinai svetimtaučiai. Lietuviai, tuo 
tarpu, neparodė užtenkamo susidomė 
ir nelankė. Pereitais metais dėl mažo 
lankančių mokinių skaičiaus, ši klasė 
šiais metais yra panaikinta. Mokiniai 
turės prisijungti prie pažengusiųjų 
klasės (9-10 m.) Toks klasių sujun
gimas į vieną, labai apsunkins moky
tojų darbą.

Pradedančiųjų klasės panaikinimas 
buvo didelis smūgis ir labai gaila, kad 
taip įvyko.
Lietuvių bendruomenė turi susirū
pinti, kad toks pat likimas neištiktų ir 
likusių dviejų klasių, nes dabar 
švietimo departamentas reikalauja, 
kad kiekvienoje klasėje mokinių 
skaičius kas šeštadienį nenukristų 
žemiau 10.

Tolimesnė kursų egzistencija tu
rėtų būti mūsų visų rūpestis. Dabar
tinė kursų padėtis dėl mokinių stokos 
yra kritiška.
Yra pastebėta, kad iš Parapijos 
mokyklos vis mažiau mokinių ateina į 
kursus ir esant mažam mokinių 
skaičiui yra pavojus klasėms būt 
uždarytoms. Kurį laiką nebuvo jo
kio vieneto kuris rūpintųsi lietuvių 
kalbos reikalais, todėl pereitų metų 
vidury D. Baltutienės pastangomis 
buvo įsteigtas švietimo Komitetas, 
kuris rūpinsis Parapijos mokykla ir 
Lietuvių kalbos kursais.

Kursus gali lankyti netik mokyklinio 
amžiaus moksleiviai, bet ir suaugę. 
Mokslo metai prasideda vasario 7 -tą 
dieną, 9 vai. ryto. Pamokos vyksta 
University High School patalpose, 
Story St., Parkville.

Tėveliai, paraginkite savo vaikus bei 
jaunimą prisidėti prie šių kursų. 
Lietuvių kalbos išlaikymas turėtų būti 
mūsų visų rūpestis. Neapleiskime
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savo gražios kalbos - nepamirš 
kime savo pareigą pamokyti vaikus 
lietuviškai, nes tik nuolatinės pastan
gos ir kalbos vartojimas gali išlaikyti 
kalbą vaikuose.
Mokykla sustiprina, praplečia ir pato
bulina mūsų vaikų lietuvių kalbos 
mokėjimą. Jeigu prarasim kalbą, 
prarasim savo tautinį indentitetą ir 
charakterį.

Mel E>o urno
Pensi tai rak a ms

Pranešame, kad vasario mėn. 10 d. 
(antrąjį mėn. antradienį), 12 vai.', 
Lietuvių namuose šaukiamas metinis 
Sąjungos narių susirinkimas. Po ata
skaitinių pranešimų ir diskusijų bus 
renkama nauja valdyba. Prašome 
skaitlingai dalyvauti.

Pensininkų Sąjungos valdyba.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
N AMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414

Vasario 2 d. pirmadienį 7 vai. vakare įvyks Keston College paskaita. 
Kalbėtojas Rev. Michael BOURDEAUX
Jo tema yra apie įvairius sąžinės kalinius Sovietų Sąjungoje ir kaip 
galima jiems padėti.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti ir pagerbti svečią,kuris 
aktyviai dalyvauja kovoje dėl sąžinės laisvės komunistų užimtuose 
kraštuose.

SMO R G ASBOARD

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00.

Klubui reikalingas BARO VEDĖJAS (BAR SUPERVISOR).Patyrimas bare , 
pageidaujamas. Atlyginimas ir darbo sąlygos pagal susitarimą. Susidomėję j 
šiuo darbu rašykite : The Secretary, Lithuanian Club Ltd. Box 205, -J 
Bankstown, N.S.W. 2200. Arba kreipkitės asmeniškai į klubą. j

VALDYBA

Business Holiday Travel Pty Ltd.f w
BHT/ 620 St Kilda Road, Melbourne J004.T /03/ 51 1478

I Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių įstaiga
I Australijoj organizuoja

GRUPINES KELIONES į LIETUVĄ 1987 METAIS:
I 7 naktys Vilniuje ir 2 naktys Rygoje.
| Maršrutas:

Sydney/Melbourne - Bangkok - Hannover - Vilnius - 
Ryga - Hannover - Amsterdani/Frankfurt - Bangkok - 
Sydney/Melbourne.

Kainos,įskaitant visą transportą ir I. klasės viešbučius 
su sustojimais apsipirkimui/ekskursijom ir pilnu 
maisto aprūpinimu Vilniuje ir Rygoje, asmeniui.

PAVASARIO

VASAROS

RUDENS

GRUPĖ išvyksta balandžio mėn. 10 d - $3,600

n

u

gegužės

rugpiūčio

22

14

n - SJ,8oo

- IJ,8OO

I DAINŲ IR ŠOKIŲKELIONĖ 
naktys Vilniuje/ išvyksta š,m. liepos mėn

SPECIALI
VALĮ /6
Specialus- I. klasės ekspresas miegamaisiais vagonais be per
sėdimo iš Hannover Į Vilnių ir atgal.
Kaina asmeniui, Įskaitant visą transportą, I. klasės viešbu
čius au sustojimais apsipirkimui/ekskursijom ir pilnu maisto 
aprūpinimo Vlniuje - $3,700,-

LIETUVOS FOLKLORINĮ FESTI-
1. 10 d.

Dėl vietų ribotumo, siūlome registruotis anksti, Įmokant S3OO 
užstato. Pilnesnės kelionių detalės bus išsiuntinėtos užsire
gistravusiems keliautojams,

BALYS ir JONAS STANKŪNAVlClAI - SAVININKAI
I AT A A F T A IPAC
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