
BRAŽINSKAI AMERIKOJE

Prano ir Algirdo Bražinskų suk
viesta lietuvių spaudos ir radijo 
darbuotojų konferencija įvyko 1976 
m. rugsėjo 22 d. dr. J .K. Valiūno na
muose, New Rochelle, NY. Į konfe
renciją atvyko per 30 asmenų. Da
lyvavo ir trys Bražinskai: Pranas, 
Algis ir jaunamartė, Bernadeta Mi
liauskaitė - Brazinskienė, ir jos tė
velis iš Worcester, Mass.

Dr. Valiūnas pasveikino susirin
kusius ir pakvietė Praną Bražinską 
tarti žodį. Jis perskaitė raštu pa
ruoštą 5 V2 pusi, pranešimą, kuris 
paskui buvo išdalintas spaudos 
žmonėms. Duotame pareiškime ra
šoma:

’’Mes, Pranas ir Algirdas Bražins
kai, prieš šešerius metus sėkmingai 
prasiveržę pro geležinę uždangą, 
sunkioje ir ilgoje kovoje, viso pa
saulio lietuvių patriotų draugiškos 
pagalbos dėka, nugalėję visas sovie
tų spendžiamas pinkles bei statomas 
kliūtis, pasiekėme laisvus Amerikos 
krantus ir esame laimingi, kad šian
dien pirmą kartą turime galimybę 
tiesiogiai susitikti su laisvosios lie- 

; tuvių spaudos ir radijo atstovais.
Pirmiausia, mes norime perduoti 

pavergtos, bet nepasidavusios ir 
kovojančios Lietuvos broliškus 
sveikinimus patriotinei lietuvių 
išeivijai laisvajame pasaulyje ir 
prašymą dar vieningiau bei ryžtin
giau visais įmanomais būdais pa
remti pavergtus brolius ir seseris 
kovoje už laisvę, nepriklausomybę ir 
pagrindines žmogaus teises. Lietu
vių tautos kova už tautinį išlikimą, 
savo kalbos, kultūros, religijos ir 
aplamai lietuviškos tapatybės iš
saugojimą bei valstybinės nepri
klausomybės atstatymą yra teisėta 
ir teisinga kova, kuri anksčiau ar 
vėliau apsivainikuos pergale”.

Toliau Pranas rašo, kad 1940 m., 
kuomet įvyko sovietų okupacija, jis 
buvęs 16-kos metų jaunuolis. Jau 
tada jam užviręs kraujas ir prisiekė 
kovoti prieš okupantus. Jis toliau 
tęsia:

’’Savo priesaikai aš likau ištikimas 
1941 m. birželio sukilime, kuriame 
buvau sužeistas. 1941-44 m. rezis
tencijoje prieš hitlerinius grobikus 
ir 1944-54 m. partizaniniame kare
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prieš rusiškus bolševikinius oku
pantus. Kovoje aš nebuvau vienas. 
Tų, kurie jautė ir galvojo panašiai 
kaip ir aš, ir davusių priesaiką iki 
mirties kovoti už tėvų žemės laisvą 
rytojų, buvo dešimtys tūkstančių. 
Tai buvo daugiausia jauni vyrai ir 
moterys, pilni tikėjimo ir ryžto. Ir 
kaip buvo,skaudu matyti juos krin
tant didvyriškose kovose su žymiai 
didesnėmis priešo pajėgomis, apsu
pime susisprogdinant granata ar 
pasiliekant paskutinį šūvį sau. Ir ką 
reikėjo pergyventi, kai iš apsupimo 
išneštas sužeistas draugas miršta ir 
paskutiniai žodžiai sustingę jo lūpo
se yra - Tegyvuoja laisva Lietuva!... 
Visa tai pilnai suprasti gali tik tas, 
kas pats patyrė viso to laikotarpio 
siaubą ir didvyriškumą”.

Toliau jis paminėjo, kad jo tėvas, 
Stasys Bražinskas, 1949 m. žiemą 
žuvęs kovose su enkavedistais, o jis 
pats 1947 m. buvęs sužeistas, suim
tas ir ištremtas į Sibirą. Po to, jau 
Lietuvoje, buvęs suimtas 1955 ir 
1963 m., o 1967 m. buvo ištremtas į 
Kazakstaną be teisės sugrįžti į Lie
tuvą. TiįJ968 m. atsidūręs Uzbe
kistane. Į čia slaptai atvykęs sūnus 
Algirdas. Dar 1969 m. buvęs supla
nuotas pabėgimas ir 1970 m. spalio 
15 d. pasisekė sovietų lėktuvą nu
tupdyti Trabzono aerodrome, Tur
kijoje.

Beveik šešerius metus pragyvenę 
Turkijoje valdžios priežiūroje, jie 
visą laiką svajojo gyventi Ameriko
je. Š.m. liepos 12 d. Balfo porminin- 
kės p. M. Rudienės globojami ir ly
dimi, jie išvyko į Italiją, o rugpiūčio

ĮVYKIAI
Žinomas rusų disidentas Andrei 

Amalrik, rašytojas, istorikas, nese
niai sovietų išvarytas į Vakarus, 
turėjo pasikalbėjimą su Juri Melni
kov per Laisvės Radiją. Duodame 
keletą įdomesnių jo minčių.

Paklaustas apie savo krašto žmo
gaus teisių sąjūdį, jo reikšmė, 
Amalrikas pareiškė, jog jis optimis
tiškai žiūri į jo ateitį ir džiaugiasi di
sidentų labai didele įtaka Sovietijos 
moralinei atmosferai, nepaisant la
bai nepalankių sąlygų. Nors aktyvių 
valdžios kritikų dabar maža, tačiau 
užtenka, kad būtų tik kelios asme
nybės, gyvenančios pagal aukštus 
moralės reikalavimus. Jų pavyzdį 
seka kiti ir tai gali gerokai išjudinti 
totalitarinę aplinką. Be to, jis mano, 
jog dalimi disidentų dėka, Maskvos 
ir Europos komunistų santykiai pa
kriko. ELTA

Rodezijoje dešimčiai metų nuteis
tas katalikų vyskupas už tai, kad rė
męs juoduosius revoliucionierius. 
Rodezijos vyriausybė susilaukė ne
gatyvių atsiliepimų iš kitų kraštų 
vyskupų ir Vatikano.

♦♦♦

Sovietai pasigrobė apie 50 japonų 
žvejų su jų laivais po to, kaip sovietų 
lakūnas su slaptu lėktuvu rugsėjo 6

5 d. iš ten į Venecuelą. Iš ten rug
piūčio 24 d. jie vieni du jau buvo 
New Yorke, kur juos priglaudė p.p. 
Valiūnai savo namuose.

Už nelegalų sienos peržengimą 
jiems iškelta byla teisme. Abu buvo 
suimti, bet dr. Valiūnui dainuo 
5.000 doL užkiekvieną, Bražinskai 
paleisti iki teismo. Pasamdytas ad
vokatas jų bylai ginti.

Konferencijos dalyviai, nuošir
džiai paploję už įdomų pranešimą ir 
už šešerių metų,varganą gyvenimą 
kalėjimuose ir pabėgėlių stovyklose. 
Prasidėjo klausimai, kurių buvo 
įvairių ir daug. Bražinskai, daugiau
sia Algirdas, atsakinėjo sumaniai. 
Jis papasakojo ir apie Turkijoje 
praleistą laiką. ELTA 

d. nusileido Japonijoje prašydamas 
azylio teisės. Dėl šio incidento so
vietai visai neketina pasirašyti su 
Japonija taikos sutarties. Taikos 
sutarties japonai nebuvo pasirašę su 
sovietais dėl sovietų pagrobtų Kuri
lų salų, kurios ir dabar yra sovietų 
kontrolėje.

♦♦♦
Mokslininkai ilgai abejojo, kas 

dengia Marso planetos ašigalius: 
sušalęs vanduo, ar sušalęs anglies 
dvideginis. Pastaruoju metu gauti iš 
Viking 2 daviniai abejones išsklaidė: 
Marso ašigaliuose guli sušalęs van
duo, kaip ir ant žemės. Tokiu būdu 
Marse yra vandens daugiau, negu 
manyta. Tačiau iki šiol dar neužtikta 
Marse kokių nors biologinių pėdsa
kų.

*♦*

Dedama pastangų, kad buvęs 
Vengrijos primas kardinolas J. 
Minszenty, ilgus metus bolševikų 
persekiotas Vengrijoje, kalintas ir 
kankintas kalėjimuose, būtų pas
kelbtas šventuoju. Jo kanonizacijos 
bylą numatoma netrukus pradėti.

♦♦♦

Panašiai kaip lietuvių Romas Ka
lanta, taip Rytų Vokietijoje protes
tantų kunigas, protestuodamas 
prieš krašto pavergimą ir krikščio

Kazys J. Kemežys

PALIKIMAS 
Kai naktis atėjo.

- Kibirkštis • *“ . X ?
-• trumpai sužibėjo.

Kaip naktis išėjo.

Paliko man atminimą, 
kurį suspaudęs delne 
stipriai laikau.* 
Juodos anglies 
gabaliuką , kuris 
naktį taip 
žibėjo, 
šu kuriuo 
dabar rašau.

nių persekiojimą, rugpiūčio 18 d. 
susidegino. Jis benzinu buvo apipy
lęs automobilį ir bandė susideginti, 
bet apdegęs mirė tik po kelių dienų. 
Vietinės valdžios organai paskelbė jį 
nenormaliu ir apie jį skleisti žinių 
plačiau yra griežtai uždrausta.

Taip pat protesto ženklan prieš 
esamą santvarką Rytų Vokietijoje 
kritęs po traukiniu rugsėjo 2 d. nu
sižudė žinomas mokslininkas bota
nikas Dr. Schmelzer. Jis taip pat 
kaip tikintysis buvo komunistų per
sekiojamas.

*♦*
Ruošiama spaudai prof. Antano 

Salio raštai, kurių susidarys trys 
stambūs tomai. Kalbininkas prof. A. 
Salys mirė 1972 m. Amerikoje.

Rugsėjo 9 d. Vilniuje buvo atida
ryta Lenkijos foto paroda, pavadin
ta "Lenkija - 76”. Apžvalginė kolek
cija pramonės, žemės ūkio, kultūros 
gyvenimo. ELTA

* *
Pastarojo meto tyrimų rezultatai 

rodo, kad Australijoje per metus li
goninėse padaroma apie 145.000 
operacijų, kurios daromos be reika
lo. Perskubi diagnozė paguldo ligonį 
po chirurgo peiliu, kai dažnu atveju 
to galima išvengti.
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Nemokame 
susikalbėti?

Kažkaip pasidaręs lyg ir normalus 
reiškinys, kad lietuvis su lietuviu 
nemoka susikalbėti, ypač jeigu kal
ba sukasi apie politinius, pasaulė
žiūrinius ar religinius reikalus. Daž
nu atveju požiūrių priešingybės pri
veda net prie asmeniško priešišku
mo. Ir tai vien dėl to, kad mūsuose 
aiškiai matosi tolerancijos stoka, to
lerancijos, kuri socialiniame gyveni
me ir tarpusavio santykiuose yra 
gyvybiškai būtina. Neišauginus sa
vy skirtingai nuomonei pakantos 
(nekalbant jau apie pagarbą!) nuolat 
ir nuolat mūsuose susidaro nesan
taikos židiniai, netgi didesnio ar ma
žesnio masto savotiškos revoliuci
jos. Ne vieną jų pergyvenome ir mes 
čia, Australijoje. Malonu pripažinti, 
kad anksčiau galioję tie visi aštru
mai pastaruoju metu lyg ir atšipo, ir 
net anksčiau buvę ’’mirtini” prieši
ninkai šiandie jau ne tik kad susiei
na, bet net gi gražiai bendradar
biauja. Gal tai yra su amžiumi blės-- 
tančio agresyvumo apraiška, o gal 
(norėtųsi tikėti) yra pirmieji, po 
karčios patirties, prigijusios tole
rancijos vaisiai.

Galėtume į ateitį pasižiūrėti ir 
kiek optimistiškiau. Bet vėl gi - at
gyja naujas agresyvumas, kurį iš
šaukė skirtingi požiūriai i gyvenimo 
stilių tarp vyresniųjų ir jaunosios 
kartos. Atrodo, prasidėjo viskas nuo 
plaukų ir barzdų. Vėliau atėjo ir 
bendrai apranga; savotiška elgsena, 
kuri, iššaukusi iš konservatyviųjų 
pusės atitinkamos reakcijos, išvirto 
į savotiškus sąjūdžius. Be abejo, per 
pasaulį persiritusi revoliucinė jau
nimo banga negalėjo neužkliudyti ir 
mūsų lietuviškojo jaunimo. Visa lai
mė, kad mūsų jaunimas daugiau ar 
mažiau prisiėmė išorinę formą, o 
nenuėjo su kraštutiniais radikalais. 
Jie užsiaugino barzdas ir plaukus, 
nesilaiko griežtų formalybių etikete, 
aprangoj, būdami išaugę naujoje 
dvasioje ir išėję kitokią mokyklą, į 
daugelį iki šiolei vyresniesiems ga
liojusių aksiominių dalykų turi skir
tingą nuomonę, vis tik po, mūsų aki
mis žiūrint apšepusiu kiautu slypi 
sveika, lietuviška siela. Ir tai yra di

A.A.
ELENAI ALKEVIČIENEI

mirus, jos vyrą Joną ir dukteris su šeimomis bei artimuosius liūdesy 
nuoširdžiai užjaučia

Petrovinas Jurjonas

A.A.
PRANUI KATAUSKUI

mirus, mielą jaunų dienų mokslo draugę Feliciją ir jos sūnus su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia

Liuda Didžienė ir šeima

A.A. -
MARIJAI JANAVIČIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame 'jos vyrui Vytautui, sūnums Vytautui, 
Jurgiui, Algiui, jų šeimoms ir artimiesiems.

Tamara ir Vytautas Skrinskai

delė mūsų laimė, juo labiau kad be
veik visas mūsų jaunimas, vieni 
tampriau, kiti ne taip tampriai vis 
tebėra susiję su lietuvybe, ja suin
teresuoti ir daugelis jų net pabrėžia 
savo priklausomumą šiai išskirtinai 
etninei grupei.

Visa nelaimė, kad vyresniųjų re
tas kas supranta jaunąją kartą ir jai 
statydami formalius reikalavimus 
rizikuota net atviru konfliktu. Čia ir 
yra mūsų nelaimė, kad formalinių 
dalykų vardan rizikuojame pakirsti 
paskutinius saitus, kas prilaiko jau
nimą su vyresniąją karta ir net jos 
idealais.

Gyvename tokiame krašte, kur 
drausmės vietoje įvestas dialogas, 
kur auklėjimas grindžiamas ne 
rykšte ir prievarta, o įtikinimu. Čia 
ir yra skirtumas tarp senosios ir 
naujosios mokyklos. Todėl ir santy
ky vyresniųjų su naująja karta vis 
dėl to turėtų būti ieškoma naujų bū
dų susikalbėti ir bendrauti, bet ne 
prievartos ar policinėm priemonėm. 
Būtina atsiminti, kad šitas persilau
žimo kelias, ypač senosios mokyklos 
atstovams, nėra lengvas, nes čia ga
lioja ne vien tik metodo skirtumas, 
bet įeina ir ambicijų klausimas. Jei
gu pas mus nuo seno galiojo negin
čytina pagarba ir respektas vyres
niajam amžiumi, tai šiame krašte ši
to nėra nuo seno: jaunas su vyresniu 
kalbasi ir bendrauja stovėdami toje 
pačioje plotmėje kaip lygus su lygiu 
be jokių įsivaizduotų amžiaus per
tvarų. Tuo tarpu pas mus iki šiandie 
tebetaikomas senasis santykius tarp 
vyresniųjų ir jaunesnių normuojan
tis principas - jaunieji besąlyginiai 
turi priimti vyresniųjų išmintį, ne
svarbu, kiek ji gali būti išmintinga. 
Šioje vietoje ir yra klausimas, kas 
turi parodyti daugiau lansktumo: 
juk ateitis yra ne senių, bet jaunųjų, 
ir-todėl net ir ginant senuosius prin- 
ciipųš reikia skaitytis su būsimos 
kartos pažiūromis į tuos pačius da
lykus. Kad ir kaip kartais skaudu 
nusileisti tuose dalykuose, kurie 
anksčiau stovėjo nepajudinami, bet 
kurie ateinančios kartos akyse skai
tomi kaip atgyvenę, tačia tenka 
skaitytis su dabarties realybe ypač 
atsimenant, kad mūsų jaunimas ne
gyvena prieškarinės Lietuvos laikų, 
o dabar, kai daug kas pasaulyje yra 
pasikeitę. (v į j ,

pro memoria...
4.) -.

Latė Mr; Bruno Kaufeldas

It was in the early hours of the 
morning on Saturday 18th Septem
ber that our good friend. Late Mr. 
Bruno Kaufeldas left us for his Hea
venly Reward.

He was indeed a very true and 
sincere friend and the first Lithua
nian gentleman I ever knew and 
since I camė to know him I have the 
highest respect and regard for the 
Lithuanian Community, who jud
ging from my good friend appear to 
be a very generous and open hear
ted type of people.

I have known the late Mr. Kau
feldas for nearly two years since I 
came to live in the house next to his 
and I must say, we were really very 
happy that we had such a good man 
as our neighbour who was always 
ready to give whatever help he 
could, irrespective of colour and na
tionality, seeing that we were new
comers and older people. He was a 
good Catholic who followed the 
Christian Principles and Ideals and 
who often told me ’’Your problems 
are my problems” and was a lover of 
the community and the Club and 
spoke so well about them.

He believed in good honest hard 
work and I sought his advice regar
ding work in the house or garden 
which he readily gave and even 
came round with his dear wife Jani
na to see if we needed a helping 
hand. His illness no doubt discou
raged and depressed him when he 
could no longer work as he would 
have liked to do. His loss is very 
greatly felt by us who were so 
closely associated with him and the 
memory of so good a man is hard to 
erase.

He and his wife were so affection 
nate a couple, all the time helping 
one another in all their work, more 
especially during his illness, that 
Janina’s grief is no doubt inconso
lable and whilst praying for the re

pose of the soul of our good friend 
Bruno we also pray for Janiną that 
God may grant her the strength and 
the courage to bear up this irrepa
rable loss.

’’Eternal rest grant unto him 0 
Lord and let perpetual Light shine 
upon him”. ’’May he rest in Peace”.

A. Paul Fernando

Žinios
STAIGMENA SYDNEJAUS 

LIETUVIAMS

Sydnejaus lietuvių teatras Atžala 
vėl ateina į sceną: lapkričio 28 d., 
sekmadienį, Sydnejaus Liet. Klube 
įvyksta Atžalos premjera. Bus sta
tomas originalus Pauliaus Rūtenio 
veikalas - rimta trijų veiksmų ko
medija ’’Monika”. Režisuoja pats 
autorius. Vaidina: K. Dauguvietytė, 
O. Maksvytienė, D. Karpavičienė, 
D. Labutytė - Bieri, G. Zigaitytė, J. 
Dambrauskas, P. Rūtenis, H. Šlite- 
ris, S. Skorulis ir J. Maksvytis.

Įsidėmėkite: Atžalos premjera 
lapkričio 28 d. Syd. Liet. Klube!

AUKOS MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBUI

Įgyti Lietuvių Namų Jaunimo 
kambariui bilijardo stalą aukojo: 
p.p. Jonas Kaplūnas - 100 dol., J. 
Kvietelaitis - 100 dol., p. Vytautas 
Čižauskas - 20 dol. Kitiems remonto 
- gerinimo reikalams: p.p. A. Krau- 
sienė - 20 dol. ir B. Stankevičius - 6 
dol.

M.L. Klubo Taryba dėkadama au- 
kotojamtiki, kad organizacijos ir at
skiri asmenys taip pat prisidės prie 
M.L. Namų tinkamo įrengimo dar 
prieš Australijos Lietuvių Dienas, 
kurios įvyks metų gale.

M.L.K.
Mūsų Pastogė Nr. 41,1976.10.18, psl. 2
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Šiaurės Amerikos lietuviams di
džiausieji ir svarbiausieji kultūriniai 
įvykiai yra Tautinių Šokių Šventės. 
Jos yra Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Bendruomenės rengia
mos kas ketveri metai Čikagoje.

Tokių Lietuvių Dienų, kaip mes 
Australijoje turime kas du metus, 
J.A.V. nėra. Dainų Šventės, Tauti
nių Šokių Šventės, Sporto Šventės 
bei įvairūs suvažiavimai vyksta ats
kirai, galbūt todėl, kad net ir šie pa
vieniai parengimai sutraukia di
džiulius dalyvių skaičius. Be to, nėra 
tokių palankių laiko sąlygų, kaip 
Australijos Kalėdų - Naujų Metų 
atostoginio laikotarpio, tai suvažia
vimai yra dažniausia ruošiami per 
ilguosius savaitgalius. (Šioji Šokių 
Šventė įvyko per ’’Labor Day” ilgąjį 
savaitgalį).

Susidomėjimas šia švente Šiaurės 
Amerikos lietuvių tarpe buvo ne
paprastas - visi bilietai
buvo išparduoti jau daugiau mene 
šio: prieš šventę, net ir atvažiavu
siems iš užjūrių bilietų nebebuvo. 
Daug prakaito buvo pralieta bevil
tiškame bilietų ieškojime, kol paga
liau šventės patalpų (International 
Amphitheater) savininkai davė lei
dimą išspausdinti 500 naujų stovi
mom vietom bilietų, nors tas ir laužė 
miesto sveikatos departamento įs- 

? tatymus liečiančius salės talpą.
Kelios šokėjų grupės atkeliavo iš 

užjūrių - iš Anglijos bei 
Venezuelos.Buvo pasiruošusi at
vykti ir grupė iš Sao Paulo, Brazili
jos, bet to krašto valdžios naujas 
reikalavimas, kad už kiekvieną į už
sienį išvykstantį Brazilijos gyvento
ją būtų paliktas maždaug U.S. $1000 
užstatas, pastojo šokėjams kelią. 
(Šis reikalavims, pasirodo, buvo ne
seniai įvestas, nes Brazilijos valdžia 
susirūpino valiutos i iš vežimo užsie
nin ekonominiu impaktu.)

Ne viena Čikagos grupė, šventei 
artėjant, porą savaičių repetavb kas 
vakarą. Iš tolimų vietovių, kaip Ka
lifornijos, Anglijos ar Venezuelos 
šokėjai suvažiavo gerokai prieš 
šventę. Reikėjo ir jiems repetuoti, 
tai Čikagos pietinėj daly, kur gyve
na daugiausia lietuvių, ir kur dau
gumas svečių atsistojo, visą savaitę 
prieš šventę visokiausiose patalpose 
girdėjosi akordeonų muzika.

Visų grupių suderinimui ir galuti
niam paruošimui, šeštadienį, nuo 
ryto iki saulėleidžio, amfiteatre te
sėsi didžioji repeticija, o vakare 
Jaunimo Centre prisikimšo šokėjų, 
svečių ir bendrai Čikagos jaunimo 
susipažinimo šokiams. Tik Dievas 
galėjo tiksliai žinoti kiek tame pa
rengime dalyvavo - daug kas spėjo, 
kad kokie 4000. Abejose salėse grojo 
po orkestrą; į jas sunku buvo nosį 
įkišti. Koridoriai, vestibiuliai, kam
bariai prigrūsti. Nemažam sode ta
kai ir žolė apkloti kūnais, net ir kitoj 
pusėj gatvės parkas priglaudė klos- 
trafobijos pakankintų dalyvių.

Pagaliau atėjo tas visų laukiamas 
sekmadienis, šiltas ir saulėtas. Gra
žus oras tačiau ne visų dalyvių ūpą 
pakėlė, nes kada karštą dieną sena
sis amfiteatras prisipildo, jo vėsini
mas nepaspėja atšviežinti oro, ko 
rezultate silpnesnės sveikatos žiū
rovams bei šiltais tautiniais rūbais 
apsirengusiems šokėjams buvimas 
patalpose pasidaro trijų valandų 
kančia. Atėjo antra valanda, salėje 
kamšatis, bet šį kartą nereikėjo taip 
kentėti - kažkodėl nepasidarė taip 
dušna kaip iš patyrimo buvo tikėtasi.

Suėjo garbės svečiai, jų tarpe J. 
A.V. prezidentienė Betty Ford, ir 
Illinois valstijos gubernatorius Wal
ker. Įneštos vėliavos, sugiedoti 
himnai ir iškilmingai įžygiavo šokė
jai bei jų globėjai. Sekė pristatymai, 
kalbos, sveikinimai. Tik po valandos 
visų taip laukiami šokįai prasidėjo.

Šokėjų dalyvavo virš dviejų tūks
tančių, 74 grupės, suskirstytos am
žiumi į jaunimo, jaunių, vaikų ir ve- 

’ teranų kategorijas. Amfiteatro 
grindys, apimančios maždaug dviejų

PĘNKTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

krepšinio aikščių plotą, šventei yra 
padalintos į 28 kvadratus, nurodan
čius šokančioms grupėms ribas ku
riose joms reikia prisilaikyti. Todėl 
daugumas šokių susideda iš 28 ’’Ra
telių”, iš viso apie 400 šokėjų. Kai 
šie šoka, nešokančios grupės laukia 
išsirikiavusios aplink aikštę ir užku- 
liuose, (nes net ir aplink aikštę visos 
netelpa) iki kol ateina joms laikas 
pasirodyti.

-Muzika palydi šokėjus du orkest
rai, kartais prisidėjus jungtiniam 
chorui, sudaryto iš penkių Čikagos 
chorų. Vienas orkestras profesiona
linis, pagrindinai pučiamųjų instru
mentų, diriguojamas pamainomis 
Algio Modesto ir Aloyzo Jurgučio, o 
antras, lietuvių liaudies instrumen
tų ansamblis, sudarytas iš keturių 
Šiaurės Amerikos vienetų, diriguo
jamas Alfonso Mikulskio.

Šokių repertuaras paruoštas 
šventės programos direktorės, Det
roito Galinos Gobienės, kartu su 
Lietuvių Tautinių Šokių Instituto 
vadovybe. Grupių judesiai yra daž
nai taip suplanuoti, kad susidaro 
gyva šokėjų pynė, kaip visą laiką 
keičiantis raštas. Tai reiškia, kad 
visos grupės kartu nesisuka į vieną 
pusę ar išsirikiuoja viena kryptim, 
bet, pavyzdžiui, viena grupė for
muoja ratelį, kai gretima sukasi 
sparnais. Yra didelis menas tokius 
judesius išdirbti ir suderinti - ir kokį 
vaizdą tas sudaro žiūrovams, sėdin
tiems aukštai virš šokėjų! Jaunimo 
grupės pašoko Landytinį, Aušrelę, 
Žėkelį, Audėjėlę, Mikitą, Blezdingė
lę, Abrūsėlį, Bernelius Apgavikus ir 
Ūsauninką. Jauniai išpildė Šustą, 
Prienų Suktutę ir Vėdarą, vaikai - 
Aguonėlę, Piemenėlį ir Žvejų Polką, 
o veteranai - Rugelius, Lėtūną, 
Ketvirtainį. Be to, jaunimas dar pa
šoko tradicinį Amerikos šokį ’’Vir
ginia Reel”, atminti J.A.V. dviejų 
šimtų metų nepriklausomybės 
sukaktį. Kaip įžanga atrodė per ilga, 
taip šokių išpildymas per greitai pa
sibaigė; tikras džiaugsmas regėti, 
klausyti ir išgyventi tokį spektaklį; 
tiesiog baisu pagalvoti, kad šeštoji

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOSE DALYVAUJA VISI
LIETUVIAI

TAI MŪSŲ TAUTINIO SOLIDARUMO ŠVENTĖ!
GRUODŽIO 26-31 d.d. MELBOURNE

Šventė įvyks tiktai už keturių metų.
Su šokėjų išžygiavimu iš arenos 

šventė daug kam pasibaigė, bet šo
kėjams, kitiems dalyviams ir tiems, 
kuriems teko įsigyti bilietų, vakare 
įvyko iškilminga savaitgalio finale - 
banketas, Me Cormick Place, Čika
gos garsiąjame parodų ir susirinki
mų centre, dvejose didelėse salėse 
susėjo po 1200 jaunimo ir vyresnių
jų. Po vakarienės, kada prasidėjo 
muzika ir sekė šokiai, dar prisirinko 
daug šimtų jaunimo, kuriam neteko 
nusipirkti banketui bilietų dėl apri
boto dalyvių skaičiaus. Kaip ir prieš 
dvidešimt keturias valandas Jauni
mo Centre, vėl teko susigrūsti per? 
mažose patalpose, bet, užuot vaka
rykščių susitikimų, pasisveikinimų

Talentingas filmų kūrėjas

Paryžiuje leidžiamas lenkų kalba 
žurnalas ’’Kultūra” 1976 m. liepos - 
rugpjūčio numeryje įdėjo žinią, pa
vadintą ”Litwin na Broadway’u” - 
Lietuvis Broadway’juje. Yra tai 
trumpa Jono Meko filmų kūrybos 
apžvalga. Cituojamas Paryžiaus ”Le 
Monde” laikraščio New Yorko ko
respondentas, Louis Marcorelles.

Filmo demonstravime matėsi ir 
gražus lietuvių emigrantų būrelis. 
Jie, paaiškino Mekas, priklauso 
grupei ’’Laisvoji Lietuva”. Tos gru
pės veikla ir yr filmo tema. ’’Mes 
visi”, sako Mekas, ’’svajojome grįžti 
į tėvynę, kai Lietuva atgaus nepri
klausomybę. Trisdešimt metų 
praėjo nuo to laiko, kai atplaukėme į 
New Yorko uostą. Mūsų svajonės 
pasirodė esančios visai nerealios. 
Jeigu priklausai didelei tautai - sa
kykim italų -tai žmogus gal nejauti 
per daug skrupulų pavirsti ameri
konu. Bet kai priklausai mažai tau
tai, kurios egzistencijai gręsia pavo
jus, sveria kiekvienas žmogus. Vi
suomet apie tai galvoju. Nenoriu 
būti amerikonu. Esu Jungtinių 
Valstybių pilietis, bet tatai nereiš- 

bei susipažinimų, šiąnakt buvo lai
kas atsisveikinimams.

Atrodo .kad susidomėjimas Penk
tąja Švente buvo didesnis negu 
ankstyvesnėmis. Tai liudijo visos 
perkimštos patalpos. Buvo žmonių, 
kuriems neteko matyti šventės tik 
dėlto, kad trūko jiems vietų. Toks 
susidomėjimas lietuvių kultūra tik
rai džiuginantis, bet jokiu būdu ne
galima leisti panašiai situacijai vėl 
iškilti sekančioj šventėj, šeštajai 
Tautinių Šokių Šventei visiems pa
rengimams reikia surasti didesnes 
'patalpas ir tuo suteikti sąlygas dar 
didesnėm miniom pamatyti ir išgy
venti išeivijos lietuvių didžiausią 
spektaklį.

Algimantas Milvydas.

kia, kad apsisprendžiau likti čia iki 
gyvos galvos. Mano esybės dalis vi
siems laikams paliko Lietuvoje”.

Toliau rašoma, kad labiausiai pa
sisekęs Meko filmas yra ’’Atsimini
mai” iš jo kelionės į Lietuvą, kurią 
1971 m. buvo aplankęs su broliu 
Adolfu. Korespondentas Marco
relles toliau sako: ’’Kinematografi
jos istorijoje yra tai vienintelis fil
mas... Jis padarė milžinišką įtaką 
laisvojo New Yorko filmo jaunų re
žisierių kūrybai, kurie seka Jono 
Meko režisavimo stilių”.

Gimtojo krašto aplankymas esą 
viltingai nuteikęs Meką. ’’Mano ke
lionė”, sako jis, ’’patvirtino mano 
įsitikinimą, kad Lietuva nebus iš
braukta iš pasaulio žemėlapio, nes 
žmonės tenai yra kieti. Pavojingas 
jiems esąs komunizmas (?E.), o rusų 
respublika, kuri yra pavojus ir ki
toms respublikoms: užmeta joms 
rusų kalbą, bruka savo alfabetą-Ru
sų respublika norėtų, kad pasaulis 
kiek galima mažiau girdėtų apie kitų 
respublikų egzistenciją... Gruzinai, 
lietuviai, latviai, estai ir kitos tautos 
privalo skelbtis, kad jos esančios 
gyvos. Pas save respublikose jos 
stengiasi pažaboti galingojo rusų 
kaimyno ekspansiją”. "Kai fil
mas buv susuktas”, prisipažįsta re
žisierius, ’’pamačiau, kad rodant 
New Yorko vaizdą matosi daug me
džių ir sniego. Filmuodamas turėjau 
prieš akis vaikystės atsiminimus - 
medžius ir sniegą... Suformavo ma
ne Lietuva, ir jos atminimas rikiuoja 
mano filmų planą”. ELTA
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Muz. Joną Zdanių prisimenant

(Pernai, spalio 23 d. Amerikoje 
mirė muzikas Jonas Zdanius, prieš 
daug metų darbavęsis ir veikęs su 
Australijos lietuviais Adelaidėje).

Su prieš metus Amerikoje miru
siu muziku Jonu Zdanium susipaži
nau 1949 metais Adelaidėje, Pietų 
Australijos sostinėje. Adelaidėje 
Jonas Zdanius išgyveno šešerius 
metus. Per tuos šešerius metus 
Adelaidėje, man teko nekartą žavė
tis muziko Zdaniaus gilia muzikine 
erudicija, jo nepaprastu draugišku
mu ir nuoširdumu.

Jis buvo taip pasinėręs muzikos 
pasaulin, kad ji domino visi muziki
niai renginiai vykę ir išeivijoje. ir 
Lietuvoje.

Nebuvo nei vieno simfoninio kon
certo, kamerinės muzikos rečitalio, 
chorinio koncerto, nebuvo nei vieno 
lietuviško kultūrinio parengimo, 
kurį jis būtų praleidęs.

politikoje
PREZ. G. FORDO POŽIŪRIS Į 

RYTŲ EUROPĄ
Kaip iš spaudos žinome, tarp prez. 

G. Fordo, respublikonų partijos 
kandidato, ir J. Carter, demokratų 
partijos kandidato į JAV preziden
tus, per televiziją vyko viešas dis
putas. Spalio 6 d. San Francisco 
mieste antrame politiniame dispute 
nagrinėjant užsienio politiką, For
das smarkiai pralaimėjo Carteriui.

Carter pradėjo disputą nurody
damas, kad Fordo užsienio politika 
buvusi ”be esmės, o tik vaidyba” ir 
pralaimėjo nepasirodęs kaip vado
vas.

Perėjęs į defensyvą ir gindamas 
Helsinkio paktą drauge su Sov. Są
junga, prez. Fordas pareiškė: ’’Rytų 
Europoje nėra jokios sovietų domi- 
nacijoš ir tokios nebus prie Fordo 
administracijos”.

Vienas iš debatuose dalyvaujan
čių su nusistebėjimu užklausė: ”Ar 
teisingai supratau, kad pagal Jūsų 
nuomonę rusai nenaudoja rytų Eu
ropos kaip savo nuosavos įtakos 
sferos?

Fordas atsakė: ”Aš nemanau, kad 
jugoslavai... rumunai... lenkai laiky
tų save dominuojamais Sov. Sąjun
gos”. Kiekvienas iš šių kraštų yra 
nepriklausomas, savarankiškas, turi 
teritorialinį neliačiamumą, ir Ame
rika nelaiko, kad tie kraštai yra Sov. 
Sąjungos dominuojami”.

Į tai Carter’is pareiškė: ”Aš norė
čiau, kad p. Fordas įtikintų šiame 
krašte gyvenančių lenkų, čekų, 
vengrų kilmės amerikiečius, kad jų 
kraštai už geležinės uždangos nėra 
Sov. Sąjungos kontrolėje ir priežiū
roje”.

Skubindami šią Fordą klaidą už
maskuoti Fordo patarėjai puolėsi 
įtikinti spaudos reporterius, kad 
prez. Fordas tik tariamai norėjęs 
pasakyti, kad JAV nesutinka su 
Sov. Sąjungos dominavimu Rytų 
Europoje.

Man atrodo lyg koks teatras. Kitų 
tuose debatuose klausimų neminiu, 
nes jie mūsų neliečia. Paminėtina, 
dar, kad Fordas kritikavo Carterio 
siūlymą sumažinti ginklavimosi iš
laidas septyniais milijardais dolerių 
(iš 100 milijardų karo biudžeto) ir 
tuo mažinant amerikiečių karių įgu
las užsienyje.

Nors Fordas ir Kissingeris savo 
rinkiminėje kampanijoje ir paneigė 
aną garsiąją Sonnenfeldt’o doktriną, 
pagal kurią rytų Europos tautos, 
dabar esančios sovietų kontrolėje, 
turėtų organiškai įaugti į Sov. S-gą, 
vis tik toji doktrina užkulisuose te
begalioja, prileidžiant jei Fordas bus 
išrinktas prezidentu.

V.Š.

Visus šiuos girdėtus koncertus jis 
mokėjo giliai įvertinti ne tik viską 
užginant, bet dažnai žiauriai bet pa
grįstai, konstruktyviai kritikuojant.

Man teko garbė pažinti jį iš arčiau 
ir aš tikrai turiu būti jam nepapras
tai dėkingas, kaip mokytojui, kole
gai ir nuoširdžiam bičiuliui.

Mums tekdavo dažnai pasikalbėti 
ir pasiginčyti muzikos klausimais, ir 
aš žinau, kad tie pokalbiai, ginčai, 
dėka jo didelės muzikinės nuovokos 
ir žinojimo, mano muzikinį akiratį 
yra gerokai praturtinę. Mano kas
met Adelaidėje rengiamus dainų ir 
arijų rečitalius, mano pasirodymus 
Adelaidės radiofone, jis nepaprastai 
vertino, padėdamas man savo nuo
širdžiais konstruktyviais patarimais 
ir paminėdamas juos lietuviškoje 
spaudoje. Negailėdavo jis tų patari
mų ir kitiems besidominties muzikos 
menu. Prisimenu jo nepaprastą do
mėjimąsi Adelaidės lietuvių daini
ninke Zita Petkūnaite ir žinau, kad 
daug kartų jis yra jai pataręs ir pa
dėjęs ruošiant koncertus ir rengi
nius.

Jo suorganizuotas ir vedamas, 
Adelaidėje, lietuvių dainos oktetas, 
buvo ir liks vienu iš brandžiausių ir 
muzikiniai pajėgiausių muzikinių 
vienetų Australijos lietuvių kultū
ros istorijoje. Muzikas Jonas Zda
nius, patekęs į Adelaidės valstyvinį 
radiofoną atsakingoms programos 
vedėjo^ pareigoms ir čia nepamiršta 
lietuvių. Tuoj pat jis įtraukia lietu
viškas dainas į vietinę programą,
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...uLniiktl, HAVAJAI IR NAMAI.

Labai daug kas manęs klausė ir 
klausia, kas per šiuos šešis kelionių 
mėnesius buvo man įdomiausia? La
bai daug ir labai įvairių nutikimų 
turėjau, mačiau labai daug ir įvairių 
pasaulio kraštų, bei jų įžymybių, ta
čiau iš visos mano ilgos kelionės aš 
galėčiau išskirti tris dalykus, kurie 
man daugiausiai įstrigo. Pirmas ir 
neginčijamas dalykas, dėl kurio aš, 
daugumoje ir pradėjau savo kelionę, 
tai buvo Montrealio olimpiada. Tai 
buvo trečioji mano pilna olimpiada, 
kurią aš ištisai stebėjau, aprašiau 
spaudoj ir kurios metu, kaip ir 
ankstyvesnėse, turėjau labai daug 
neužmirštamų momentų, susitin
kant su savais lietuviais sportinin
kais iš viso pasaulio kraštų. Jeigu 
jau mano buvusi miela ir tokia ma
loni šeimininkė Montrealyje G. Čep- 
kauskienė iš garsiosios operos solis
tės kone nepavirto sportininke ir, 
gal pirmą kartą savo dabartiniame 
gyvenime, įstengdavo keltis anksti 
ir vietoj saldžių sapnų apie olimpia
dą, važiuodavo į stadionus stebėti 
ten buvusių olimpinių varžybų, tai 
jau man, veteranui sportininkui, 
nors ir kovojant kiekvieną dieną su 
nemigu, ši, kaip ir kitos olimpiados, 
buvo labai svarbios ir jas aš stebė
davau su didžiausiu pasitenkinimu ir 
malonumu.

Antras iš mano kelionės svar
biausių dalykų jau buvo lietuviškas, 
tai Čikagoje buvusi Tautinių Šokių 
šventė. Ji man suteikė tikrai dar iki 
šiol nematytą ir didingą įspūdį, ku
ris nežinau ar kada galės išnykti iš 
mano atminties. Ne man vienam.

Nuotraukoje iš k.: muz. J. Zda
nius, S. Povilaitis ir P. Rūtenis 1950 
m. Adelaidėje

įpiršdamas jas dainuoti Australijoje 
pagarsėjusiam dainos ansambliui 
’’Adelaide Singers”.

Vyriausiąjį radiofono muzikos di
rektorių kompozitorių Dr. H. Per
kins, jis taip sužavi lietuvių liaudies 
dainomis, kad kompozitorius Dr. H. 
Perkins harmonizuoja 25 liaudies 
dainas, nepaprastai jomis susido
mėjęs. Dr. Perkins harmonizuotos 
liaudies dainos, Jono Zdaniaus dėka, 

• yra išleistos atskiru leidiniu.
Jono Zdaniaus dėka, Adelaidės 

radiofone, pasirodo ir mūsų lietuviai 
solistai gyvenę Adelaidėje, lietuvių 
choras ’’Lituanika” ir jo paties ve
damas oktetas.

Jonas Zdanius, gyvendamas Ade
laidėje, sukuria pluoštą dainų ir re
daguoja kun. dr. Jatulio išleistą lie
tuvišką giesmyną. Visus šiuo darbus 
muzikas Jonas Zdanius atlieka su 
jam įprastu užsidegimu, reiklumu ir 
kuklumu.

Išvykęs Amerikon, kiek žinau, jis 
išvaro didelęs vagas lietuviškos mu- 

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys)

bet, manau, ir kitiems 12.000 žiūro
vų, kurie su tokiu dideliu pasigėrė
jimu stebėjo šią lietuviškų tautinių 
šokių manifestaciją, dviejų tūkstan
čių šokėjų grakščiai sušokti šokiai 
sukėlė tokį pasigėrėjimą, kad vargu 
ar kada nors aš galėsiu ką nors gra
žesnio dar pamatyti. Visa tik bėda, 
jog aš jaučiausi tikrai vienišas ir gal 
su skaudančia širdimi, kai jokiu bū
du negalėjau pamatyti šokių grupės, 
kurios priekyje būtų buvę nešamas 

užrašas su žodžiu ’’Australija”. O to
kia grupė ne tik galėjo, bet ir turėjo 
būti. Tiek to, tikiuosi, kad ateityje 
kas nors bus iš mano draugų laimin
gesnis ir sekančioje šventėje tokį 
užrašą tikrai pamatys.

Gi trečias įspūdingiausias mano 
matytas dalykas buvo - Disneyland. 
Skaitytojai, ypač australiečiai, tikrai 
nusišypsos paskaitę tai ir pasakys, 
kad jau visai tas Laukaitis suvaikėjo 
ir pradėjo labai žavėtis vaikiškais 
dalykais. Tikrai būtų labai malonu, 
kad taip sau atgal grįžtų mano vai
kystė ir tokį Disneyland galėčiau 
stebėti vaikiškom akimis. Deja, to 
nebuvo ir nebus. Los Angeles mies
te, be visų kitų galybės mano drau
gų ir prietelių, turiu ir savo buvusį 
sportinį kolegą, Australijos pabėgė
lį, inžinierių Algį Seką, su jo puikia 
žmona, kuri, nežiūrint to, kad augi
na penkis vaikus, kai Algis nori pa
daryti juos sportininkais, šių metų 
pabaigoje baigia universitetą ir nori 
pradėt pati sau bosavot. Apsilankęs 
jų puikiame name, Algiui dykumose, 
kur jis dirba, gavus kažkokių tai 
saulės ir vėjo pagimdytų bacilų, ku
rių nei skočiukas neįstengė užmušti, 
palikome jį lovoje prakaituoti ir su 

zikos dirvonuose, organizuodamas 
lietuvių dainų šventes, redaguoda
mas, Vilniuje mirusio kompozito
riaus, J. Siniaus dainas, kurdamas 
lietuvišką muziką, garsindamas 
Lietuvos vardą muzikiniame pasau
lyje.
Aš tikras, kad muz. J. Zdanius sa

vo vardą įamžino išeivijos muzikos 
istorijoje kaip kruopštus muzikas, 
kompozitorius, visą gyvenimą sielo
jęsis lietuviška daina.

Paulius Rūtenis.

TAUTOS FONDO ŽINIOS.

Canberroje mirusio a.a. Prano 
Katausko pagerbimui vietoj gėlių ir 
vainikų per Tautos fondo Įgaliotinį 
A. Švedą, Lietuvos laisvės reika
lams surinkta $ 229.00 Šiuo užjau
čiame velionies Prano žmoną Felici
ją ir sūnus ir dėkojame jiems, kad 
leido rinkti šiuo skaudžiu atveju, 
aukas Tautos Fondo reikalams.

Tai gražus pavyzdys ir kitoms lie
tuviškoms kolonijoms. Gražu yra 
gėlių puokštė nuo šeimos, bet paša
liniai ir draugai turėtų pagalvoti pa
našiomis progomis ir šią sumą, pas
kirtą gėlėms, paaukoti vienai ar ki
tai lietuviškai institucijai.* ♦ * *

Tautos šventės proga Canberroje 
aukojo Tautos Fondui:

Po $ 5.00 - J. Janulaitis, B. Minius, 
Z. Sipavičius, A. Čeičys, p.p. Kerai- 
čiai, R. Šilinis, P. Grušauskas ir G. 
Schick.

Po $ 2.00 - M. Martišienė, E. Au- 
gutienė, K. Makūnas.

Po $ 1.00 - S. Skukauskienė ir G. 
Lapienė.

Viso $ 48.00.
Dėkojame T.F. įgaliotiniui p. A. 

Švedui ir visiems aukotojams Can
berroje ir tikimės, kad jūsų gražiu 
pavyzdžiu paseks ir kiti.

Tautos Fondo atstovybė 
Australijoje.

Rašo Antanas Laukaitis - 

žmona, bei jų sūnumi, išvažiavome 
apžiūrėti tą stbuklingąjį Disney
land. Važiuojant tūkstančiai auto
mobilių taip kad judame vėžlio 
žingsniu. Pagaliau jau ir šiame di
džiajame pasakų mieste. Ir koks nu
sivylimas, kai pasako, kad šis vaka
ras yra privatus ir skirtas netoliese 
stovinčiam marinų daliniui. Ką da
ryt? Pasakau, kad esu iš Australijos, 
niekad čia nebuvau ir pan. Ir kągi, 
visi trys esame pakviesti būt marinų 
draugais. Tikra laimė, nes niekur 
nereikia mokėt, jokių didelių eilučių 
prie paskirų įėjimų nėra ir mes per 
šešias valandas įstengėme pamatyti 
tai, ko normalią dieną būtų įmanoma 
pamatyti gal tik trečdalis, nes čia 
yra tokia didelė masė žmonių, kad 
visur tik reikia laukt ir laukt. Lai
minga mano žvaigždė ir čia manęs 
neapvylė ir, būdamas marinų sve
čias, aš tiek prisižiūrėjau taip 
trumpai kirptų galvų, kad aš pats, 
jau truputį truputi su ilgesniais 
plaukais, jaučiausi kaip generolas 
savo didybėje. Pats Disneyland yra 
kažkas nepaprasto, ne vien tik vai
kams, bet ir suaugusiems, todėl 
kiekvienam turistui, būnant Los 
Angeles yra būtinas dalykas pama
tyti šį jaunimo dienų ’’stebuklą”.

Ir štai po gražaus Disneyland, po 
teatro, po visų džiaugsmingų ir mie
lų subuvimų, mano jaunystės dienų 
draugas St. Ilgūnas, kartu su savo, į 
Havajus įsimylėjusia žmona, padaro 
savo namuose paskutinį ir taip nuo
širdų atsisveikinimą, kurio metu 
prisimename daugybę jaunystės 
dienų išgyvenimų ir vėliau įsodinę į 
lėktuvą, paleidžia į San Francisco. 
Kelionė trumpa ir štai jau aš šiame
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RAŠYTOJŲ DRAUGIJAI 30 METŲ Australijos lietuvių Fonde

Išskyrus Lietuvių Bendruomenę 
beveik visos išeivijoje lietuvių orga
nizacijos yra buvusių Lietuvoje or
ganizacijų tęstinumas. Neišsiskiria 
ir Lietuvių Rašytojų Draugija, kuri 
atkūrė savo veiklą dar Vokietijoje 
1946 m., kai po karo Tuebingene bu
vo sušauktas pabėgėlių lietuvių ra
šytojų pirmasis suvažiavimas ir iš
rinkta Rašytojų Draugijos valdyba, 
kurios pirmininku buvo Stasys 
Santvaras.

Skirstantis iš Vokietijos stovyklų 
po įvairius kraštus, didžioji daugu
ma rašytojų įsikūrė Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse, tuo pačiu ir 
ten perkeltas Rašytojų Draugijos 
centras. Dar prieš emigruojant iš 
Vokietijos Amerikoje jau darbavosi 
poetas Jonas Aistis, ten sutelkęs į 
Amerikos Lietuvių Rašytojų Drau
giją vietinius rašytojus. Daugeliui 
rašytojų atvykus iš Europos į Ame
riką draugijos susijungė ir Ame
rikoje Rašytojų Draugijos pirmi
ninku išrinktas Jonas Aistis. Vėliau 
Rašytojų Draugijai išeivijoje pirmi
ninkavo Benys Babrauskas, Juozas 
Tysliava, Pranas Naujokaitis, Ber
nardas Brazdžionis, Aloyzas Baro
nas ir dabartinis pirmininkas poetas 
Leonardas Andriekus.

Lietuvių Rašytojų Draugijai išei
vijoje priklauso virš šimto narių. 
Draugija kaip tokia yra labai reikš
minga ne vien tik jos nariams, bet ir 
atlieka labai svarbų reprezentacinį 
darbą: palaiko ryšius su kitomis, 
internacionalinėmis rašytojų sąjun
gomis, dažnai iškelia tarptautinėje 
plotmėje ne vien tik mūsų rašytojų, 
bet ir mūsų tautinius kultūrinius 
reikalus. Taip pat Draugija deda 
pastangų išleisti atskirų narių kūry
bą, saugoja mirusių narių palikimą.

Poetas kun. L. Andriekus, OFM, 
dabartinis Lietuvių Rašytojų Drau
gijos išeivijoje pirmininkas.

kasmet parūpina vieną literatūrinę 
premiją. (Pastaruoju fnetu nuolati
nis šios premijos mecenatas yra 
Lietuvių Fondas Amerikoje). Pažy
mėtina, kad Rašytojų . Draugijos 
premija mūsų tarpe turi didžiausią 
moralinį svorį.

Draugijos narių skaičius iki šiandie 
tebėra beveik pastovus. Nors vienas 
po kito vyresnieji nariai ir pasitrau
kia iš gyvųjų tarpo, bet vis iškyla 
naujų talentų iš jaunųjų, ypač Ame
rikoje, .kujie papildo retėjančias 
gretas.

LĖŠŲ TELKIMO VAJUS. Malo
nu skelbti naują A.L. Fondo rėmėjų 
sąrašą. Pastaruoju metu aukojo:

100 dol.: p.p. Elena ir Izidorius 
Jonaičiai (Syd.)

100 dol.: p. Juozas Jasulaitis 
(Melb.)

100 dol.: p.p. Adelė ir Jonas Var
kaliai (Melb.)

50 dol.: p. V. ir K. Keraičiai (Can- 
bcrra)

10 dol.: p. P. Vaitkus (Melb.)
A.L. Fondo šimtininkai: p.p. E. ir

I. Jonaičiai, J. Jasulaitis ir J. ir A. 
Varkaliai įrašyti į A.L. Fondo šimti
ninkų sąrašą.

A.L. Fondo Valdyba sveikindama 
naujuosius šimtininkus, nuoširdžiai 
dėkoja visiems Fondo rėmėjams už 
aukas.

PAGERBTAS a.a. PETRAS PILKA
Pagerbiant mirusį a.a. Petrą Pil

ką, Canberros tautiečiai ir kiti jo 
laidotuvių dalyviai, vieton vainikų 
ar gėlių, aukojo A.L. Fondui: 50 dol. 
p. P. Keršulis, 30 dol. p D. ir D. Bie- 
ri, 21 dol. p. P. Dirkis ir šeima, po 20 
dol.: p.p. R. Daukus, B. Matečiūnas, 
Palanga Travel, R. Putarak, V. Šli- 
teris, H.G.V. Viebke; po 10 dol.: p.p.
J. ir A. Andruška, O. ir A. Andruš- 
ka, ALFAS Valdyba, V. ir A. Bal- 
nioniai, D. ir P. Baltučiai, G. ir A. 
Baltučiai, p. Mučinskai, V. Genys, J. 
ir A. Kovalskiai, p. Liutikų šeima, 
Lions Club, V. ir C. Martišiai, Z. Si
pavičius, V. Šimkus, P. ir L.- Velio- 
niškiai; po 5 dol.: p.p. A. ir G. Alyta, 
G. Bennett, V. Biveinis, P. Bradford, 
P. Dabrega, N. Davies, K. Keraitis, 
M. Labutienė, M. Martišienė, K. 
Makūnas, B. Minius, J. Mieldažytė, 
R. Ragauskas, E. Vazgelevičius, P. 
Wend; po 4 dol.; p.p. T. Tzatt, G. 
Kovalskienė, A. Misevičienė, L. 
Venslovas, T. Žentelis; po 3 dol.: 

p.p. L. Budzinauskas, E. Daubaris, 
J. Janulaitis; po 2 dol.: p.p. M. Mau- 
ragis, G. Petys, A. Švedas, V. Ži
linskienė; 1 dol. p F. Gružas.

A.L.F. Valdyba su dėkingumu 
pažymi, kad šia auka prasmingai 
pagerbtas ir palydėtas amžinybėn 
taurus tautietis.

♦♦♦

A.L. FONDUI AUKOS. Malonu 
vėl skelbti naują Fondo rėmėjų są
rašą. Fondui aukojo:

200 dol.: p. Zigmas Sipavičius 
(Canberra)

100 dol.: p. V. Klimaitis (Perth)
35 dol.; p. Alg. Klimas (Melb.)
25 dol: p. V. Martišius (Canberra)
Po 20 dol.: p.p. fc. ir T. Klupšiai 

(Melb.), A. Žilys (Syd.).
Po 10 dol.: p.p. J. Federavičius 

(Brisbane), ALb. Kutka (Syd.), J. 
Miškinis (Brisbane), E. Pankevičius 
(Melb.).

5 dol.: p. M. Martišienė (Canber
ra)

A.L. Fondo šimtininkai: p.p. Z. 
Sipavičius ir V. Klimaitis įrašyti į 
A.L.F. šimtininkų sąrašą.

.A.L. Fondo Valdyba sveikindama 
naujuosius šimtininkus nuoširdžiai 
dėkoja visiems Fondo rėmėjams už 
suteiktas aukas.
A.L.F0ND0 ĮGALIOTINIS 

GEELONGE
ALB Geelongo apyl Valdybai pri

stačius p. Praną Vaičekauską, A.L. 
Fondo Valdyba jį paskyrė Fondo 
įgaliotiniu Geelonge. Jo adresas: 13 
Malcolm st., Bell Park, Vic. 3215

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
naują įgaliotinį, linki jam sėkmės 
darbe, tikėdama, kad Geelongo lie
tuviai vieningai ir solidariai savo 
aukomis jungsis į A.L. Fondo rėmė
jų eiles.

A.L. Fondo Valdyba

ATVIROMIS...
garsiajame Amerikos mieste, kuris 
yra ’’Sister city” mano Sydnejuį ir 
kurie įvairiausiais atžvilgiais keičia
si kultūrinėmis, meno ir sporto pa
jėgoms. Čia manęs ir vė laukia kita 
Australijos pabėgėlė Lila Pažemė- 
nienė. Prikišę kone pilną jos auto
mobilį savo kelionės daiktų, pasilei- 
džiame į jos ir vyro Reniaus rezi- 
denciją._Nors abu ir gyveno anks
čiau Australijoje, kur ir dabar yra 
likusi Lilos mama ir du broliai, 
tačiau Amerikoje jie yra įsikūrę tik
rai labai gražiai, tarp kitko turėdami 
ir ”Bosų” vietas savose darbovietė
se. Tik nespėjus atsisveikinti, čia ir 
vėl prasideda sutiktuvės. Skanus, 
maistas, daug įvairių bonkų, bonke- 
lių taip ir neleidžia padoriam žmogui 
laikytis giminės daktaro nurodymų, 
kad negalima to ir to daryti, to val
gyti ir pan. Ką darysi, labai gražiai 
pasitenkinam savais namais. Čia 
visko yra, tik žmogus turėk sveika
tos ir spėk laikytis prieš savo drau
gus.

San Francisco miestas yra tikrai 
labai gražus ir įdoiyns. O dar geriau 
yra, kai savo vadove turi ir savo šei
mininkę Lilą, kuri, paėmusi kelias 
laisvas dienas, labai gerai prižiūrėjo 
mane. Pats miestas tai yra kalvų 
miestas ir jeigu žmogus pavargsti 
bevaikščiodamas aplinkui jas, tai tik 
atsiremk į vieną ir vėl pailsėsi. Mano 
vadovė, savo japonišku automobiliu, 

kurių Amerijoj vis daugėja ir daugė
ja, mane veža pro ’’Golden Gate” 
garsųjį kabantį tiltą, atsiduriame 
garsiajame artistų ir menininkų 
SausaŪto rajone, kuris man primena 
panašius kvartalus Paryžiuje, Mad
ride, New Yorke, Londone ir net 
mūsų- Sydnejuje. Įdomus • šiame 
mieste yra ir ’’Fisherman’s Wharf”, 
kur su savo vadove, nusipirkę vėžių 
ir alaus, čia pat gatvėje valgėm; gė

rėm ir gardžiavomės, niekam net į 
galvą neimant, nes pilnos gatvės čia 
yra bekeliaujančių, hipių ir taip lais
vą gyvenimą mėgstančių žmonių, 
taip kad ką čia bedarytum, nieks net 
į galvą neima. O barų, barelių, ta
vernų ir kitokių linksmų vietų, su 
pusnuogėm, nuogom padavėjom, 
šokėjom ir net scenoje natūralią 
meilę rodančiom porom, gyvas ga
las, atrodo, kad aš papuoliau ne į 
San Francisco, bet kur į Kopenhagą 
ar Hamburgą. Gerai kad mano va
dovė Lila yra mano sena pažįstama, 
o taip tai tikrai aš, o gal ir ji pradė
tume raudonuoti; bežiūrėdami į 
šiuos moderniškos meilės ’’dzyvus".

San Francisko mieste ir tikrai ne
žinau kodėl, lietuvių nėra daug. 
Skaitoma apie 500. Tačiau jie yra la
bai draugiški, turi savo bendruome
nę, tautinius šokius, bažnyčią ir kt., 

'tačiau su didžiąja Los Angeles kolo
nija negali lygintis. Būnant pas Pa- 
žemėnus, susipažinau ir buvusią 
Clevelando advokatę M. Matulio
nienę, kuri su savo medicinos dak
taru vyru paliko Clevelandą ir šiuo 
metu labai gražiai yra įsikūrę antra
me Amerikos azartinių lošimų mies
te - Reno. Kvietė jie ir mane apsi
lankyti į jų puikius namus ir paban
dyti savąją laimę prie įvairių lošimų, 
tačiau, jau baigėsi man laikas ir pi
nigai ir šį vizitą atidėjome ateičiai.

Malonu yra svečiuotis, malonu 
sutikti ir vėl savo senus draugus, 
malonu, jeigu tik sveikata leidžia, 
yra su jais nubaliavoti, prisiminti 
senas jaunystės ar padūkimo dienas, 
tačiau viskam ateina galas. Taip ir 
gražiajame San Francisco, jau tre
čiąjį kartą kelionėje sutikęs savo 
sydnejiškį prietelių St. Stirbinskį 
(Pupa), kuris kelionėje žadėjęs iš
būti tik šešias savaites, kaip užkliu
vo pas savo draugus Amerikoje, taip 
ir prabuvo ten virš trijų mėnesių. 
Gerai, kad Australijoje niekas dėl 
darbo nesirūpina ir jeigu jau užba- 

liavoja, ypatingai su savo žemaičiais 
draugais, tai ir užbaliavoja.

Ir štai pagaliau mano paskutinioji 
diena Amerikos žemyne. Maloniai 
atsisveikinęs, taip gražiai mane pri
ėmusią R. ir L. Pažemėnų šeimą, aš 
pakylu ir skrendu Havajų link, ku
riuos pasiekiu maždaug po penkių 
valandų. Nors ir anksčiau čia trum
pam esu buvęs, tačiau Honolulu man 
yra labai mėgiamas ir gražus kuror
tas. Atskridęs tuoj susirandu visai 
prie pat Waikiki paplūdimo gerą, 
bet nebrangų hotelį ir viską pame
tęs, tuoj pat spaudžiu į gražųjį pajū
rį. Kaip ramu, kaip malonu po visų 
tų triukšmingų ir vagabundiškų še
šių mėnesių gulėti auksiniame smė
lyje, užmerkus akis pamiršti viską ir 
tik ilsėtis ir ilsėtis. Gi švelnios, daug 
mažesnės negu Australijos pajūrių 
bangos, atrodo, išplovė viską, kas 
pasiliko kituose būtuose žemynuose. 
Tačiau atminimai ir tie gražūs 
bei malonūs kelionės įspūdžiai nie
kuomet negalės būti ištrinti ar net 
didžiausių pasaulio bangų išplauti iš 
mano atminties. Kaip ir pirmoji pa
saulinė kelionė prieš ketverius me
tus, taip šioji, mano gyvenime yra 
gražiausi asmeniniai išgyvenimai, 
kurių jokie pinigai ir jokios brange
nybės negalėtų man nupirkti. Todėl 
nesigailiu ir niekuomet-nesigailėsiu 
tų kelių dolerių, kurie mano pilką 
gyvenimą taip praskaidrino ir paro
dė, kad gyvenimas gali būti toks 
įdomus ir gražus.

Havajai ir Honolulu yra tikrai la
bai gražus kurortas, susidedantis iš 
paskirų fantastiniai gražių salų. Ne
nuostabu todėl, kad amerikiečiai yra 
tiesiog užplūdę šias salas. Aplankiau 
ir aš daug įdomių vietovių pats vie
nas ir su ekskursijomis. Linkiu ir 
būsimiems Honolulu lankytojams ir 
vasarotojams pamatyti kiek galima 
daugiau čia, pasigėrėti jų šokiais, jų 
gražiomis dainomis. Ir tikrai, aš nie

kur kitur pasaulyje nesu matęs va
karais tiek daug laimingų ir ypatin
gai vyresnių, žmonių. Apsirengę 
havajiškai, pasipuošę jų gėlių vaini
kais, žmonės atrodo lyg povestuvinę 
kelionę čia švenčia, bevaikščiodami 
rankomis susikabinę ir, pamiršę 
viską, rodos, čia tik mylėtis atvyko. 
Mano patarimas besipykstančiom 
šeimom ar porom yra važiuoti į Ha
vajus, nes čia natūrali meilės ir 
draugiškumo aplinkuma gali viską 
išlyginti. Gaila, kad aš papratęs 
viengungiškai keliauti...

Gerokai saule nudegus ir po visų 
lietuviškų balių ir subuvimų puikiai 
pailsėjus, palikau gražiuosius Hava
jus ir paskutinį kelionės etapą, kaip 
geras australas, skrendu jau aus
trališkuoju Quantas linijos lėktuvu, 
po ilgo, ilgo laiko galėdamas ir vėl 
pasidžiaugti ir atsigaivinti mūsų ge
ruoju alučiu. O skonį jau beveik bu
vau pamiršęs. Laimingai jau aš ir 
vėl Australijoje. Namas stovi kaip 
stovėjo, gėlės, nors ir žiemą, gražiai 
auga, žolė nupiauta, atrodo, kad aš 
net niekur ir išvažiavęs nebuvau. 
Gerai turėt gerų žmonių visur.

Baigdamas savo kelionės aprašy
mus, noriu iš visos širdies padėkoti 
visiems savo draugams, prieteliams 
ir naujai sutiktiems pažįstamiems 
visame plačiame pasaulyje, kurie 
mane taip nuoširdžiai ir tikrai bro
liškai lietuviškai priėmė, globojo ir 
man padėjo. Ačiū, ačiū labai! Aš ti
kiu, kad kada Australijoje ir aš ga
lėsiu bent maža dalimi jums atsily
ginti, parodant, kad ir mes galime 
būti lietuviams tik artimi broliai.

(Pabaiga)

Užbaigėme spausdinti mūsų 
bendradarbio Antano Laukaičio 
spalvingus pasakojimus iš savo ke
lionių. Ačiū, Antanai, už Tavo didelį 
ir prasmingą darbą!

Red.
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IŠRINKTI KRAŠTO TARYBOS 
NARIAI

Spalio 10 d. įvyko Sydnejaus apy
linkės visuotinis susirinkimas, ku
riame buvo išrinkta ALB Krašto 
Tarybos nariai nuo Sydney apylin
kės.- Susirinkimas, įvykęs Sydney 
Liet. Klubo mažojoje salėje, nebuvo 
gausus. Jį atidarė apyl. pirm. p. K. 
Stašionis, kuris visiems pritariant 
susirinkimui pirmininkauti pakvietė 
Dr. B. Vingilį, o sekretoriauti p. A. 
Dudaitį. Darbotvarkėje perskaity
tas praėjusio susirinkimo protoko
las, išklausyta apylinkės valdybos ir 
revizijos komisijos ataskaitiniai 
pranešimai ir vėliau rinkti apylinkės 
atstovai į Krašto Tarybą. Pravedus 
balsavimus (balsus skaičiavo p.p. N. 
Vaičiurgytė, V. Patašius ir R. Venc
lovas) į Krašto Tarybą išrinkti: V. 
Bitinas, I. Jonaitis, V. Simniškis, A. 
Mauragis, V. Jaras, P. Ropė, O. 
Baužienė, M. Zakaras, B. Stašionis, 
B. Vingilis, T. Vingilienė ir V. Kazo
kas.

Susirinkimo eigoje buvo pasikal
bėta dėl veiklos. Apyl. pirmininkui 
savo pranešime nusiskundus, kad 
tautiečiai nėra jautrūs ypač politi
niuose reikaluose, kur reikia viešai 
pasirodyti ir pademonstruoti, buvo 
iš auditorijos replikuota, ir valdybai 
padaryta priekaištų, kad iš pačios 
valdybos neparodyta reikiamos ini
ciatyvos ypač politinėje srityje. Ta 
proga p. A. Laukaitis kiek plačiau 
papasakojo apie Seinų lietuvių Len
kijoje kovas už teisę turėti lietuviš
kas pamaldas Seinų bazilikoje. Susi
rinkimas išrinko p.p. A. Laukaitį ir 
A. Dudaitį, kurie susirinkimo vardu 
paruošę pasiųstų protesto rezoliuci
ją Seinų vyskupui.

Buvo ir malonių žinių: p. Vyt. 
Šliogeris pranešė, kad yra 
galimybių jog lietuvių kalba gali bū
ti įvesta kaip vienas iš abitūros mo
komųjų dalykų N.S.W. gimnazijose 
ir suorganizuoti lietuvių Kalbos 
kursai, kuriuos globos N.S.W. švie
timo ministerija duodant tinkamas 
patalpas ir apmokant mokytojus, 
panašiai kaip Viktorijoje. Dar buvo 
užkliudyta Sydnejuje lietuvių radio 
pusvalandis, kur p. A. Kramilius sa
vo kalboje padarė priekaištų su sa
votiškais įtarimais. Susirinkimas 
tuo reikalu savo nuomonės nepa
reiškė. Mūsų Pastogės reikalu kal
bėjo p. V. Šliogeris, senj., pabrėžda
mas, kad Mūsų Pastogė atliekanti 
nepaprastai didelį vaidmenį lietu
vybei ir ji turėtų visomis pastango
mis remtina. Tuo reikalu susirinki
mas nieko netarė.

Šiaip visas susirinkimas praėjo 
labai gyvai ir buvo gana darbingas.

Inf.

LIETUVIŲ RADIJO PUSVALAN
DŽIO KLAUSYTOJAMS

ŽINOTINA

Spalio 15 d. šio turinio raštas buvo 
nusiųstas:

1. Sir Henry Bland, Chairman, 
Australian Broadcasting Commis
sion,

2. The Hon. Eric L. Robinson, Mi
nister for Post and Telecommunica
tions,
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3. The Hon. Michael J.R. Mac- 
Kellar, Minister for Immingration 
and Ethnic Affairs, ir

4. Melbourne leidžiamojo dien
raščio ’’The Age” redaktoriui, kuris 
1976.9.21 laidoje paskelbė to rašto 
kiek modifikuotą versiją.

Eilė 3ZZ Access Radijo programi
nių komitetų atkreipė šio laiško pa
sirašiusiųjų dėmesį, kad toje stoty
je yra žymi kraštutinai kairiojo 
sparno įtaka į kaikurių programų 
turinį.

Tas atsiekiama su ryškiu kaikurių 
3ZZ stoties personalo narių suokal
biu.

Iki Jūsų paskyrimo į Pirmininko 
pareigas, mes žinojome, kad būtų 
beprasmis dalykas kreiptis į ABC su 
mūsų nusiskundimais ir pabrėžti 
mūsų rimtą susirūpinimą. 3ZZ yra 
faktinai tos stoties personalo veda
ma, kuris dirbo visiškoj sandaroj su 
buvusiuoju 3ZZ Planavimo Komite
to pirmininku, būtent p. G. Zangalis, 
Komunistų Partijos nariu.

Dabar 3ZZ personalas yra nuola
tiniam konflikte su dabartiniu Pla
navimo Komitetu, kuris š.m. vasario 
mėn. buvo demokratiškai išrinktas, 
kada p. Zangaliui nepavyko būti iš
rinktam.

3ZZ personalas tvarko stotį gele
žine kumštimi. Jie duoda taip vadi
namą priėjimą (’’access”), bet jų ski
riamas laikas daugumai etninių gru
pių yra labai ribotas ir geriausias 
laikas yra laikomas komunistų kli
kai, kurių propaganda yra daugiau-

Pabaltiečių 
koncertas

Melbourne
Prieš keletą metų p. L. Baltrūno 

ir Dainos Sambūrio iniciatyva buvo 
pradėta rengti bendri Melbourne 
lietuvių, latvių ir estų chorų koncer
tai. Tai gražus pabaltiečių bendra
vimo pavyzdys.

Šiais metais koncertą rengti teko 
mūsų Dainos Sambūriui. Susirūpin
ta dėl vis mažėjančio į šiuos koncer
tus lietuvių lankytojų skaičiaus, kas 
ir spaudoje buvo paminėta raginant 
tautiečius atvykti į koncertą bei pa
remti Dainos Sambūrį, kaip jo orga
nizatorių.

Koncertas įvyko rugsėjo 19 d. 
North Melbourne rotušės salėje, 
kuri yra kaimynystėje su Melbourno 
Liet. Namais. Koncertą pradėjo 
mūsų Dainos Sambūris, diriguoja
mas A. Čelnos, gana darniai padai
navę: Budrevičiaus Joninių dainą, S. 
Šimkaus Atsisveikinimas su giria, 
Tallat - Kelpšos Kur lygūs laukai ir 
Budriūno Pradės aušrelė aušti. Dai
nos Sambūris tiek sudėtimi (žymiai 
padidėjęs), tiek moterų tautinių rū
bų spalvingumu bei tvarkingumu 
teikė malonų vaizdą.

Sekantis koncerto dalyvis - latvių 
mišrus, gana skaitlingas ir draus
mingas, diriguojamas V. Bendrups, 
padainavo taip pat 4 latvių dainas, 
kurios skambėjo gana gerai.

PADĖKA

Mirus mūsų mylimam sūnui a.a. Petrui MIKALAUSKUI reiškiame 
nuoširdžią padėką kunigams Petrui Butkui ir Cox už velionio sielą con- 
celiabravusiems kartu gedulingas pamaldas, gražų pamokslą su pritai
kytais atsisveikinimo žodžiais. Taipogi dėkojam St. Joseth’s College per
sonalui už gražius žodžius, pasakytus atsisveikinimo proga su Petru. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame p; A. Kramiliui grojant vargonais bažny
čioje. Visiems giedoriams už sugiedotas giesmes pamaldų metu. P-lei 
Violetai Maksvytytei griežus smuiku nepaprastai gražią melodiją. Ačiū 
Sydnejaus Lietuvių sporto klubo ’’Kovo” Valdybai ir nariams už gėles ir 
raštu užjautusiems mus skausmo dienose. Taip pat visiems, kurie pa
reiškė užuojautą raštu bei žodžiu, gausias gėles ir vainikus. Mano žmona 
ir aš reiškiame širdingiausią padėką draugams ir pažįstamiems mūsų 
tautiečiams taip skaitlingai dalyvavus mūsų brangaus sūnaus Lidcombe 
katalikų bažnyčioje - laidotuvėse ir jį palydėjus į Rookwood Sydnejaus 
lietuvių katalikų kapines amžinam poilsiui. Širdingai dėkojame už prašy
tas šv. Mišias už Petro sielą p.p. Kava, Viskauskams, Jūraičiams, Anta
nui ir Letai Kramiliams, Lašaitienei ir Braželiams.

Tegu Dievas Jums visiems atlygina už Jūsų visų geras širdis!
Nuliūdę tėvai Margarita ir Petras Mikalauskai

šia nukreipta į graikų, italų, jugos
lavų ir australų bendruomenes.

Nekomunistiniai programų komi
tetai yra visa laiką spaudžiami ir yra 
teigiama, kad jie yra cenzūruojami 
ir jų programų laikas yra varžomas.

Kas liečia Planavimo Komitetą, 
tai jis yra kairiųjų to-komiteto narių 
ir stoties personalo varžomas ir yra 
naudojamas kaipo fasadas, teigiąs 
respektą jų varomai politinei propa
gandai.

Yra tiesiog apgailėtina, kad 3ZZ 
operuoja su 22 narių apmokamo 
personalo, kurie praleidžia daugiau
sia laiko trukdydami išrinkto Plana
vimo Komiteto darbą, gaudami al
gas iš stambaus stoties budžeto.

Mes, žemiau pasirašę, išreiškiame

Pabaltiečių koncerto Melbourne jungtinis choras. Gėlėmis apdovanoti 
dirigentai: A. Čelna, M. Taimre ir V. Bendrups

Tretysis dalyvis - estų moterų 
choras, diriguojamas M. Taimre. 
Choras nors skaičiumi ir mažesnis 
už pirmuosius, padainavo 4 estų 
dainas, kurios buvo publikos priim
tos gana šiltai. Žinoma, prie šio pa- 
sisekinjo prisidėjo ir simpatingos 
dirigentės maloni laikysena bei pat
raukli šypsena.

Po pertraukos į sceną susirinko 
visų trijų tautybių chorai (apie 150), 
kur matėme ir estų vyrus. Moterų 
tautinių rūbų įvairumas teikė puikų 
vaizdą. Bendras choras, diriguoja
mas V. Bendrups, padainavo dvi 
latvių dainas, diriguojant M. Taimre 
dvi estų dainas ir diriguojant A. 
Čelnai dvi lietuvių dainas: Naujalio 
Oi, žiba žiburėlis ir Učiuko Voverai
tė. Solo partiją atliko p. B. Staugai- 
tienė. Bendro jaungtinio choro dai
nos skambėjo galingai, sutartinai. 
Estų ir lietuvių dainos po vieną, 
publikai karštai plojant, buvo pa
kartotos. Dirigentams įtektos gėlių 
puokštės.

Koncertas, kuriam pasiruošti rei
kia daugiau darbo besimokant ketu
rias dainas svetima kalba, pavyko 
labai gerai. Reikia pasidžiaugti, kad 
ir mūsų tautiečiai savo gausiu atsi
lankymu neapvylė rengėjų - Dainos 
Sambūrio.

Po koncerto visas jungtinis choras 

mūsų nuoširdžią viltį, kad tai nepa
kenčiamai padėčiai nebus leista tęs
tis ateity naujai pertvarkytoj etni
nių radijo transliacijų organizacijoj.

Su pagarba Jūsų

Australijos Bulgaru Draugija 
"Rodina”, Bulgarų Rytų Stačiatikių 
Šv. Ivano Rilskio bažnyčia, Lenkų 
Organizacijų Fedaracija Viktorijoj, 
Vengrų Organizacijų Taryba Vikto
rijoj, Australijos Lietuvių Bendruo
menė Viktorijoj, Ukrainiečių Sąjun
ga Viktorijoj, Baltgudžių Centro 
Komitetas Viktorijoj, Baltgudžių 
Karo Veteranai, Baltgudžių Moterų 
Draugija, . Baltgudžių Jaunimo 
Draugija, Latvių Organizacijų Są
junga Melbourne.

susirinko į Lietuvių Namų jubilieji
nę salę, kur Dainos Sambūris pa
ruošė koncerto užbaigtuves - vaka
rienę.

Linkėtina, kad ši graži tautinio 
bendradarbiavimo apraiška 
Melbourne kasmet kartotųsi ir išju
dintų kitų didžiųjų kolonijų pabal- 
tiečius.

Ig. Alekna

Sydnejaus Liet. Klubo pirmininko 
Vytauto Simniškio sveikata gerėja, 
bet jis dar išbus porą savaičių ligo
ninėje. Jis yra Prince Alfred ligoni
nėje, naujame pastate, šeštame 
aukšte. Lankymo valandos: 11-12, 
2-5 ir 6.30 iki 8 vai.

Toje pačioje ligoninėje gydomas ir 
Dr. Juozas Miknius, irgi širdies 
priepuolio ištiktas.

*♦*

NAUJA KNYGA APIE KATYNĄ

Neseniai knygų rinkoje pasirodė Bro
nislaw Mylnarskio knygą, pavadinta „The 
79th Survivor“ (79-tas išsigelbėjęs). 246 
psl., kaina £5.50. Šitoje knygoje aprašo
mas Starobielsko .belaisvių stovyklos, ku
rioje buvo 3.841 lenkų karo belaisvis, su
naikinimas. Knygos autorius, kaip pats 
pavadinimas sako, buvo vienas iš išsigel- 
bėjusiųjų.
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Lietuviu Dienos . x 
Melbourne 'i

Programa -^S
SEKMADIENIS, gruodžio 26 d.

12.00 vai. - Iškilmingos pamaldos St. Patricks katedroje,
2.00 vai. - Lietuvių Dienų atidarymas - Dallas Brooks Hall,
4.0 vai. - Pietus garbės svečiams - Lietuvių Namuose,
8.00 vai. - Literatūros, Dainos, Muzikos Vakaras- Lietuvių Namuose, 

10.00 vai. - Vakaro dalyvių vakarienė - Lietuvių Namuose.
PIRMADIENIS, gruodžio 27 d.

9.30 vai. - Lietuvos pašto ženklų paroda (atidarymas) Lietuvių Namuose 
10.00 vai. - A.L. Studentų suvažiavimas (atidarymas) Lietuvių Namuose, 
11.00 vai. - Meno ir tautodailės paroda (atidarymas) Warehouse Galleries 
2.00 vai. Sporto Šventės atidarymas ir varžybos - Albert Park Stadium, 
7.00 vai. - Teatro spaktaklis - Lietuvių Namuose,
8.30 vai. - Jaunimo vakarienė (šokiai) - Central Hali.

ANTRADIENIS gruodžio 28 d.
9.00 vai. - A.L. B-nės Tarybos suvažiavimas - Lietuvių Namuose,
9.00 vai. - 5.00 vai. Sporto varžybos - Albert Park Stadium,

10.00 vai. - Ekskursija į Melbourne apylinkes,
2.00 vai. - M.K. Čiurlionio Koncertas - Lietuvių Namuose,
7.00 vai. - Jaunimo Koncertas - Kew Town Hall,
9.00 vai. - Jaunimo Koncerto dalyvių vaišės - Kew Town Hall, 
TREČIADIENIS, gruodžio 29 d.

9.00 vai. - A.L. B-nės Tarybos suvažiavimas - Lietuvių Namuose,
9.00 vai. - 5.00 vai. Sporto varžybos - Albert Park Stadium,

10.00 vai. - A.L. Studentų iškyla,
8.00 vai. - Tautinių Šokių Vakaras - Dallas Brooks Hall,

10.00 vai. - Tautinių Šokių dalyvių vakarienė - Lietuvių Namuose, 
KETVIRTADIENIS, gruodžio 30 d.

9.00 vai. - A.L. B-nės Tarybos suvažiavimas - Lietuvių Namuose,
9.00 vai. - 5.00 vai. Sporto varžybos - Albert Park Stadium,

10.00 vai. - A.L. Jaunimo S-gos suvažiavimas - Lietuvių Namuose, 

12.00 vai. - A.L. Studentų diskusijos (dalyvauja publika) - Lietuvių 
Namuose,

3.00 vai. - A.L. Inžinierių ir Architektų Suvažiavimas - Lietuvių Na
muose,
8.00 vai. - Dainų Šventė - Dallas Brooks Hall,

10.00 vai. - Dainų Šventės dalyvių vakarienė - Lietuvių Namuose,
10.00 vai. - A.L. Studentų suvažiavimo uždarymas - Lietuvių Namuose.

PENKTADIENIS, gruodžio 31 d.
9.00 vai. - 2.00 vai. Sporto varžybos - Albert Park Stadium,

10.00 vai. - A.L. Jaunimo S-gos suvažiavimas - Lietuvių Namuose,
10.00 vai. - Ramovėnų suvažiavimas - Lietuvių Namuose,
3.00 vai. - Sporto Šventės uždarymas - Albert Park Stadium,
8.00 vai. - Naujų Metų Sutikimo Balius - Royal Ballroom,
8.00 vai. - Jaunimo Naujų Metų sutikimas - Albert Park Stadium.
ŠEŠTADIENIS, sausio 1 d.

Gegužinė - Lake Emerald.
SEKMADIENIS, sausio 2 d.

12 vai. Pamaldos Šv. Jono bažnyčioje
Užsienio svečių - solistų ir ’’Gyvataro” Koncertas - Kew Town Hall.
PASTABOS: a) Be čia suminėtų L. Dienų parengimų įvyks šie paruo

šiamieji darbai:
SEKMADIENIS, gruodžio 26 d.

9.00 vai. - 6.00 vai. Lietuvių Dienų dalyvių registracija Lietuvių Na
muose.

ANTRADIENIS, gruodžio 28 d.
9.00 vai. - Tautinių Šokių repeticija - Dallas Brook Hall,
1.00 vai. - Jaunimo Koncerto repeticija - Kew Town Hall.
TREČIADIENIS, gruodžio 29 d.

9.00 vai. - Chorų repeticija - Dallas Brooks Hall,
b) Visi Lietuvių Dienų dalyviai ir svečiai prašomi registruotis Lietuvių 

Namuose, kur bus išduodami laikini M.L. Klubo pažymėjimai,
c) Dainų Šventės, Tautinių Šokių vakaro ir Jaunimo koncerto dalyviai 

turi atvykti laiku, kad galėtų dalyvauti repeticijose,
d) Numatyta ekskursija į Melbourne apylinkes įvyks, jei rasis pakan

kamas dalyvių skaičius, - ,
e) A.L. Dienų K-tas išleis ir netrukus bus pradėtas platinti patogus - 

kišeninio formato, informacinis leidinys, kuriame bus smulki parengimų 
programa ir parengimų žemėlapis.

Leidinį redaguoja kun. P. Dauknys.

APGYVENDINIMO REIKALAI.

A.L. Dienų K-to narys butų rei
kalams p. P. Kviecinskas prašo vi
sus Melbourne tautiečius registruo
tis, kas ir kiek sutinka apgyvendinti 
savo namuose laike Lietuvių Dienų. 
Melbourne lietuviams yra garbės 
pareiga.

Taip pat p. Kviecinskas infor
muoja, kad apsigyventi Melbourne 
Universiteto bendrabutyje - Inter
national House, yra patiektas bend
rabučio vedėjos šios sąlygos.

1. Duodamas atskiras užrakina
mas kambarys (1 ar 2 lovos) su pus
ryčiais,

2. Bendrabutis bus atidarytas nuo 
1976 m. gruodžio mėn. 26 d. iki 1977 
m. sausio mėn. 1 d.

3. Mokestis vienam asmeniui per 
parą 7 dol. (jei iki L. Dienų mokestis 
nebus Universiteto pakeistas)

4. Mokestis už visas 7 dienas rei
kės sumokėti iš karto, registruojan
tis Lietuvių Namuose,

5. Norintieji bendrabutyje apsi
gyventi, prašomi iki š.m. lapkričio 
mėn. 1 d. pranešti p. P. Kviecinskui. 
PAPILDOMI ADRESAI:

Jaunimo - mokinių choro ved.: Jo
nas Juška, 26 Mulga st., Altona, Vic. 
3018

Spaudos - inform. K-to narys - Ig
nas Alekna, 4/79 Union St., E. 
Brighton, Vic. 3187

Ig. Alekna 
K-to narys Spaudai ir inform.

TAUTOS
FONDE

Per Newcastelio Apylinkės pirm. 
Alf. Šerną gauta auka sumoje $10.00 
iš p. Donatos Bajalienės Tautos 
Fondo reikalams, už ką T.F. vardu 
tariu nuoširdų ačiū.

♦ * * *

Ilgus metus NpvVcastelyje ėjęs 
Tautos Fondo Įgaliotinio pareigas p. 
Jonas Lizdenis dėl silpnos sveikatos

Daug snaudai, 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę I
»»»*!—

persikėlęs gyventi pas savo dukrą į 
Canberrą. Dėl šių aplinkybių p. Jo
nas Lizdenis iš T.F. įgaliotinių pa
reigų atsistatydino.

Či Tautos Fondo vardu lai būna 
man leista išreikšti p. J. Lizdeniui 
nuoširdžią padėką už jo darbus ir 
atstovavimą Tautos Fondui New
castle mieste. Linkime p. J. Lizde
niui, dukros priežiūroje greitai su
stiprėti ir grįžti prie visuomeninių 
darbų.

♦ * ♦ ♦

Pakartotinai primename aukoto
jams, kurie kartais pasimeta sumai
šydami Tautos Fondą su Australijos 
Lietuvių Fondu. Tai yra dvi skirtin
gos institucijos. Australijos Lietu
vių Fondas buvo įsteigtas vieti
niams reikalams Australijoje ir 
jokių ryšių su Tautos Fondu neturi.

Tautos Fondo vadovybė su pirmi
ninku prelatu J. Balkūnu yra New 
Yorke ir rūpinasi Lietuvos laisvini
mo reikalais, apimdama visus lietu
vius vakarų pasaulyje.

Aukos Tautos Fondui yra visada 
laukiamos. Ypatingai mažosios Can- 
berros ir Pertho kolonijos čia pasi
žymi, kai palydėdami amžinybėn sa
vo artimuosius ir draugus, vietoj 
greitai nuvystančių gėlių, aukoja 
Tautos Fondui.

Aukoti, aišku, galima ir kitomis 
linksmesnėmis progomis, kaip 
varduvėse, ar gimtadieniuose, kas 
bus paskelbta spaudoje tuo pačiu 
pagerbiant patį solenizantą ir jo 
svečius.

A. Kramilius 
Tautos Fondo iždininkas 

Australijoje.

TREČIAS LAIMĖJIMAS

Aną savaitę Sydnejaus Liet. Klu
be įvyko metinės šachmatų draugiš
kos rungtynės prieš australų Can
terbury šachmatų klubo narius.

Canterbury šiais metais dalinosi 
pirmą vietą ir bendrai yra vienas iš 
stipriausių klubų Sydnejuje. Jie at
vyko nepilname sąstate ir buvo nu
galėti net 10:2 santykiu.

Pagal lentų eilę lietuvių klubo ko
mandoje žaidė ir taškus laimėjo: V. 
Patašius 1, K. Madjaric 1, J. Helm 1, 
V. Tanev Vz, V. Augustinavičius 1, 
A. Dregorins 0, J. Karpavičius 1, A. 
Giniūnas 1, V. Šneideris 1, J. Kapo
čius Vz

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 
indelius 9*/?% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - .4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividendo. ”

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $ 3.000 su garantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
- *Įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol 

St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 p.p. Liet. Namai, 6 Eastry 

St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

Pagal nusistovėjusią tradiciją ki
tais metais žaidimai vyks jų klube.

Laikas registruotis
Spalio 20 d., trečiadienį, 7.30 vai. 

Lietuvių Klube prasidės trečiasis 
Sydnejaus Liet. Klubo viešas šach
matų turnyras, kuriame dalyvaus 
australų geriausi šachmatininkai iš 
visos N.S.W. valstijos.

Pirmųjų trijų vietų ir sekcijų lai
mėtojams numatomos dovanos. 
Šiais metais laimėtojo pavardė bus 
įrašyta pereinamoje taurėje, kurią 
parūpino Dr. L Venclovas ir pavadi
no ”V. Mikėno taurė”.

Lietuviai neturėtų praleisti pro
gos ir dalyvauti šiame turnyre, ku
ris kasmet įgauna vis daugiau popu
liarumo australų tarpe ir kartu gar
sina mūsų Lietuvių Klubą Sydneju
je.

Praėjusiais metais vienas lietuvis 
šachmatininkas atvažiuodavo net iš 
Newcastle žaidimams kiekvieną 
trečiadienį.

Turnyrui registruotis sumokant 
turnyro mokestį pas klubo sekreto
rių V. Augustinavičių, 10 Lorna 
Ave., North Ryde, tei. 884272
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APIE
MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO 
NARIŲ METINIS
SUSIRINKIMAS.

Susirinkimas gana gausus daly
viais (virš 120) įvyko rugsėjo 26 d. 
Lietuvių Namų koncertų salėje. 
Pirmininkavo klubo pirm. p. A. Ra
manauskas, sekretoriavo p. Dana 
Bertašiūtė.

Metinę apyskaitą davė klubo 
p-kas p. A. Ramanauskas, iždininkas 
p. M. Didžys ir samatą ateinantiems 
metams - vicepirm. S. Tamašaus
kas.

Iš pirmininko ataskaitinio prane
šimo paminėtina, kad Klubo Taryba 
dėjo pastangų stengiantis Lietuvių 
Namus ir Lietuvių Klubo patalpas 
gerinti: praplėstas bufetas, kuris 
duoda geresnį aptarnavimą; įsigyta 
reikalingos mašinos stiklų ir indų 
plovimui; pastatyti laiptai į tretį 
aukštą, kur bus didžiulis sandėiys; 
įrengtas jaunimo žaidimo kambarys, 
kuriame jau yra stalo teniso ir bili
ardo stalai. Kadangi metų gale Mel
bourne įvyks Australijos Lietuvių 
Dienos, pirmininkas kvietė visus 
tautiečius dar glaudžiau jungtis, kad 
svečiai Lietuvių Namuose rastų ge
rą užeigą ir patarnavimą. Dėkojo 
visiems už paramą ir paslaugas.

Iždininko pranešimas buvo na
riams patiektas raštu, kur smulkiai 
sužymėta praeitų metų piniginė 
apyskaita. Balansas suvestas 
87540,95 dol.

Ateinantiems metams samata, 
remiantis praeitų metų patvirtimi, 
sudaryta 28355 dol. šioje sumoje di
desnę poziciją sudaro salių vėdinimo 
numatyti įrengimai ir kiti remontai. 

Kontrolės k-jos aktą perskaitė p. 
A. Baltrukonienė. Valdinio revizo
riaus aktą, reviz. R. Špokas. Prane
šimai priimti vienbalsiai.

Už kruopštų ir nenuilstamą M. L. 
Klubui patarnavimą, ypač paruo
šiant ir tvarkant sekmadienių pie
tus, kuriais naudojasi šimtai Mel
bourne tautiečių, Klubo Tarybai pa
siūlius ir susirinkimui entuziastingai 
pritariant, p. Anelė Reimerienė 
paskelbta amžina garbės nare.

Į Klubo Tarybą darinkta: p.p. V. 
Ališauskas, A. Karazija, J. Petra- 
šiūnas ir F. Sodaitis. Taryboje antrų 
metų kadencijai yra likę: p.p. A. 
Ramanauskas, M. Didžys ir V. Žio
gas.

Į kontrolės komisiją išrinkti: p.p. 
A. Baltrukonienė, V. Laukaitis ir E. 
Marganavičius.

Susirinkimas, pirmininkui nelei
džiant kalbėtojams išeiti į lankas, 
buvo gana darbingas.

Po susirinkimo Klubo nariams 
buvo paruošti kuklūs užkandžiai ir 
alutis.

Ig. Alekna 
NEWCASTLE.

DISKUSIJŲ BŪRELIS.

Būrelio susirinkimas 
įvyko rugsėjo 26 d., dr. V. Donielos 
bute. Paskaitą skaitė Zina Zaka
rauskienė apie ’’Ateivius Australi
joje”. Prelegentė įdomiai ir infor
matyviai vystė mintį, kad ateivių 
problema Australijoje nėra nauja, 
nes pati krašto pradžia (skaitant nuo 
1788 m. oficialaus N.S.W. kolonijos 
įsteigimo) susidarė iš kolonistų, o ir 
vėliau atvykėlių proporcija nuolat 
buvo labai didelė. Prelegentė iškėlė 
tokiose aplinkybėse susidariusias 
socialines problemas bei sluoksnių 
įtampą. Jau iš karto buvo skirtumas 
tarp laisvųjų ir kalinių, vėliau tarp 
militarinro rėžimo ir kitų, tada tarp 
įsigyvenusių laisvųjų ir teisiniai su
varžytų ’’baudžiauninkų”, ir tik apie 
šimtą metų vėliau pradėta didžiuotis 
vietine kilme. Bet padėtį komplika
vo faktas, kad kraštas buvo britų 
dominija: vieni siekė valstybinio bei 
kultūrinio nepriklausomumo, ki-
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tiems tik britų salynas galėjo būti 
’’mother country”. Šią painiavą dar 
daugiau suraizgė imigracija po antro 
pasaulinio karo, kai staigiai pašoko 
nebritiškų ateivių skaičius. Prele- 

> gentė patiekė įdomios statistikos, iš 
kurios paaiškėjo, kad oficialiai po 
karo pabaltiečių atvyko tiek: latvių 
beveik 20.000, lietuvių 10.139, estų 
virš 6.000.

Diskusijose iškilo nemažai asme
niškų įspūdžių ir palyginimų, kaip 
ateiviai buvo sutikti po atvykimo ir 
kuriais atžvilgiais padėtis pakito per 
beveik 30 metų. Prisiminta buvo ir 
ateivių įtaka kraštui, neapsiribojant 
lietuvių įnašu. Būrelis vėl susirinks 
spalio 24 d. pas Ziną Zakarauskienę. 
Paskaitą skaitys dr. Gerutis Kišonas 
apie kontroversinį gydymo būdą 
”aquapuncture”.

vdn.

NAUJA SYD. LIET. KLUBO 
VALDYBA

Spalio 12 d. įvyko metinis Sydne- 
jaus Liet. Klubo susirinkimas, ku
riame išklausyta metinė klubo veik
los apyskaita ir paskelbta rinkimų į 
klubo vadovybę rezultatai. Naująją 
Klubo direkciją sudaro: B. Genys, 
Vyt. Juška, A. Migus, A. Reisgys, 
G. Sauka, V. Simniškis ir R. Skei
vys.

Palyginamai susirinkimas nebuvo 
gausus: iš virš 800 narių dalyvavo 
susirinkime 120. Klubo pirmininkui 
p. V. Simniškiui esant ligoninėje 
susirinkimą sklandžiai pravedė jo 
pavaduotojas p. A. Reisgys.

Maloniai kviečiame visus geelongiškius ir kaimynus iš Balarato bei 
Melbourne atsilankyti į bendruomenės ruošiamą

PAVASARIO BALIŲ
spalio 30 d., 7.30 vai. Geelongo Liet. Namuose.

Gros geras orkestras, veiks turtingas moterų draugijos bufetas. Laimę 
galėsit išmėginti loterijoje.

A.L.B. Geelongo Apyl. Valdyba

Pranešimai
PAVERGTŲ TAUTŲ

MOTORKADA SYDNEJUJE

Tęsiant toliau šių metų Paverg
tųjų Tautų savaitę spalio 23 d. ruo
šiama motorkada. Ši motorkada sie
jama su Vengrijos užgrobimu, kurį 
įvykdė Sov. Sąjunga prieš 20 metų.

Renkamės 1.30 vai. Wentworth 
Parke su mašinomis. Iš ten vyksime 
į Domain, kur kalbės eilė parlamen
tarų: P. Baume, Mr. Lojovic, W. 
Wentworth, J. Camėron ir D. Dar
by.

Po kalbų važiuosime prie sovietų 
konsulato Bellevue Hill, kur simbo
liškai, saulės užtemimo laiku bus 
paminėta Vengrijos ir kitų tautų 
Vergija. Neturį mašinų atvykite 
tiesiog į Domain prie Meno Galeri
jos. Prašome pasiimti žvakių arba 
kišeninių lempučių.

Visi maloniai kviečiami ir laukia
mi.

ALB Sydney Apyl. Valdyba

LOTERIJA SKAUTŲ NAUDAI

Siekiant finansiškai paremti 
Džiugo Tunto tautinę stovyklą, 
skautų tėvų Komitetas Melbourne 
lapkričio 7 d. šv. Jono bažnyčios sa
lėje ruošia .daiktinę loteriją.

Pusė pelno skiriame tautinei sto
vyklai paremti.

Skautai, jų tėvai ir rėmėjai prašo

FILIAI LIETUVIŲ KLUBE 
Spalio 20 d., trečiadienį, 7 JO. vaL 

AIRPORT
Didelės įtampos drama pagal to pa
ties vardo knygą.

8 SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
į 16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 708-1414

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 

val.penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 
val.,sekm. 12.30 iki 11 vaL

ŠOKIAI grojant “Golden Trio" hi 
kapelai: ?
šeštadieniais 8 -12 vai. 
Sekmadieniais 6-10 vaL

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Spalio 23., šeštadienį:
TEENA JEFFREY

Visapusiškai patraukli pasižiūrėti ir
pasiklausyti kabaretinė dainininkė

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama ■ 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite!

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai 
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

mi paremti loteriją fantais ir savo 
dalyvavimu.

Fantus jau dabar sekmadieniais 
priima prie liet, bažnyčios p. H. 
Statkuvienė ir kiti komiteto nariai, o 
Liet. Namuose klubo administrato
rius p. J. Kriščiūnas.

Melb. Liet. Namuose kiekvieno 
mėnesio trečią sekmadienį pietus 
ruošia Džiugo Tunto skąutų tėvai 
tunto naudai. Atsilankę skaniai ir 
pigiai pavalgysite, leisite pailsėti 
savo šeimininkėms ir paremsite 
skautus.

Skautų Tėvų Komitetas

SKULPTORIAUS VINCO 
JOMANTO PARODA

Rudy Kommon meno galerijoje 
(124 Jersey Rd., Woollahra, Syd
ney) spalio 9 d. atidaryta žinomo lie
tuvio skulptoriaus Vinco Jomanto 
skulptūros darbų paroda, kuri truks 
iki lapkričio 10 d. Galerija atidarą 
pirm. - šešt. nuo 10 iki 5 vai.

Skulporius V. Jomantas, gyvenąs 
Melbourne, yra vienas žymiausių šio 
meto Australijoje skulptorių. Tau
tiečiai maloniai kviečiami aplankyti 
parodą ir susipažinti su naujaisiais 
V. Jomanto darbais.

**♦ K

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6- 9 vaL vak., šešt. 6 

10 vai. vak.
Sekmadieniais 1-9 vai. vak. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitiene.

VIETOJ
3® GĖLIŲ <

Pagerbdami a.a. Mariją Janavi
čienę, vietoj gėlių Gr. ir L. Petraus
kai paaukojo Mūsų Pastogei. 20 do
lerių.

Pagerbdamas savo buvusią kai
mynę Wollongonge a.a. Eleną Alke- 
vičienę vietoj gėlių ant kapo p. P. 
Jurjonas paaukojo Mūsų Pastogei 
10 dolerių.

Spalio 9 d. mirė Marija Janavičie
nė, sulaukusi 81 m. amžiaus. Palai
dota spalio 14 d. Liūdesy paliko vy
ras inž. Vytautas Janavičius, ir trys 
sūnūs su šeimomis.

*♦*

Su operos gastrolėmis į Naująją 
Zelandiją išvyko ir Paulius Rūtenis. 
Žada ten išbūti keletą savaičių ir 
paieškoti kontaktų su vietos lietu
viais.
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