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TAUTOS AUKOS DIDĖJA
TREČIAS SUSIDEGINO PROTESTO 

VARDAN.
Sydney. Liepos 7d. Daily Tele

graph paskelbė žinute iš Maskvos, 
kad trečias lietuvis susidegino pro
testuodamas prieš Rusijos okupaciją 
Lietuvoje.

Persispausdiname ištisai Mel
bourne dienraščio “The Age’’ liepos 
7d. paskelbta žinia apie Lietuvoje 
vykstančius tragiškus įvykius.

Lithuania
— another
fire death

MOSCOW, July 6. — An elderly 
man has burned himself to death 
in the Soviet Baltic Republic of 
Lithuania, apparently for political 
reasons, according to unofficial re
ports reaching here today.

Unofficial sources gave details of 
the man’s death on June 3 in the 
town K-iu—vZ,- a. 20-yza~
old youth, Roman Kalanta, burned 
himself to death on May 14.

Kalanta’s death was followed by two 
days of rioting during which several 
hundred people were arrested and 
Soviet troops were sent to the town.

The latest suicide victim was named 
as Andrus Hukavichus, born in 1912. 
The sources said he poured petrol over 
himself in a Kaunus square. He died 
next day in a military hospital.

The sources said that, on June 9, 
another .Lithuanian, Zaliz Kauskas, 62, 
tried to bum himself to death using 
acetone, but was arrested by police 
before he could set himself alight.

The sources also gave the first de
tailed account of the suicide by fire 
of a youth on May 29 in the town of 
Varėna, about 50 miles to the south of 
the Lithunian capital of Vilnius.

They identified him as Stonis, a 
plumber born in 1949. They said his 
self-immolation took place in the town 
square and he died on June 10

It is not clear whether the latest 
reported suicides were a religious pro
test, or a sign of more general national
ist feeling.

The sources of today’s information 
said the latest burnings had not been 
followed by any disorders. But they 
said that more than 100 students were 
arrested in Vilnius during an interna
tional handball tournament there in 
mid-June, after jeering Soviet players, 
hanging Lithuanian national flags in the 
streets, and refusing to stand for the 
Soviet national anthem.

— AAP.

Melbourne Lietuviai!
Mūsų pavergtoje Tėvynėje laisvės kova vyksta nežiūrint griežčiausių Sovietų 

Sąjungos daromų represijų. Kovos aukomis jau tapo keturi mūsų broliai lietuviai 
paaukoję savo gyvybes. Mūsų pareiga visur ir visada skelbti ir protestuoti prieš 
Sov. Sąjungos daromus mūsų tautai nusikaltimus.

Australijos Federalinė Baltų Taryba nutarė vykdyti masines protestų demons
tracijas visose valstijų sostinėse.

Melbourne didžioji protesto demonstracija įvyks š.m. liepos mėn. 21d., penk
tadienį, 7.30 vai. vakare.

Kiekvieno lietuvio šv. pareiga dalyvauti šioje demonstracijoje. Demonstra
cijose dalyvauja Latvių, Estų, Lietuvių Melbourne bendruomenės, o taip pat kvie
čiamos ir visų kitu. Sovietų pavergtų tautų vietos bendruomenės.

Demonstracijos eisena vyksta iš miesto aikštės su degančiais deglais prie 
Parlamento Rūmų, kur bus perduoti protesto memorandumai Federalines ir Victo- 
rijos vyriausybės atstovams.

Federalinė Baltų Taryba
Melboumo Apylinkės Valdyba.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS 
ATSAKO BALTIJOS LAISVĖS 

TARYBAI.
Valstybės Departamento Sovie

tų Sąjungos reikalams direktorius, 
Jack. F. Matlock, atsakydamas Bal
tijos Valstybių Laisvės Tarybos 
1972.5.9. raštą Prezidentui Nixonui 
ryšium su jo kelione į Maskvą, savo 
birželio 26 rašte Tarybos Pirminin
kui V. Sidzikauskui, paminėjęs JAV 
nepripažinimo politiką Sovietų Sąjun
gos aneksuotų Baltijos valstybių at
žvilgiu, toliau pažymi:

Per prezidento lankymąsi 
Sovietų Sąjungoje nebuvo jokio veiks
mo mūsų nepripažinimui prievartinės 
Baltijos valstybių aneksijos pakeis
ti. Vykdamas į Sovietų Sąjungą, pre
zidentas buvo gerai įsisąmoninęs šio 
krašto gilų susirūpinimą nelaiminga 
padėtimi tautų, kurioms paneigtos pa
grindinės laisvės. Ir jūs galite būti 
tikri, kad musų (JAV) tvirtas užsian
gažavimas Visuotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos principams Sovie
tams buvo aiškiai pareikštas.!

(SPĖJIMAS
Vienas iš žinomiausių. Australijoje 

kalbėtojų ypač per radiją ir televiziją, < 
teisininkas B.A. Santamaria, š.m. bir
želio 25d. per 14-ką Australijos televi
zijų stočių kalbėjo apie prezidento Nix- 
ono vizito į Maskvą reikšmę ir apie žmo
nių uz geležinės uždangos laisvės troš
kimus. Talpiname jo kalbos santrauką.

Po prezidento Nixono vizitų i 
Pekiną ir Maskvą gal būt jau galima 
padaryti kai kurias išvadas apie da
bartinius santykius tarp Vakarų demo
kratijų ir komunistinių kraštų.

Svarbiausias Prezidento lanky
mosi Pekine tikslas buvo pasiekti 
didesnės pusiausvyros su S-tu Są
junga. Dėl Amerikos vidaus sunkumų, 
Sovietai susilygino ar net militari- 
niai pralenkė J.A.V-bes. Taip, kaip

JAV Prezidento žmona Patricia Nixonienė ir inž. Valdas Adamkus atidarant Tautinių 
šo ki ų šventę. J. Ga r los nuot ra ukg^.

VAKARAMS
Kinijai reikia draugo prieš Sovietų 
grasinimus, taip jo reikia ir Amerikai.

Prezidento vizitas i Maskvą 
išpuolė kaip tik tuo metu, kada Ameri
ka stipriai reagavo į Šiaurės viet
namiečių invaziją - užblokuodama 
uostus ir bombarduodama S. Vietna
mą. Tačiau šie įvykiai Sovietams ne
sutrukdė šiltai priimti Maskvoje be
silankanti prezidentą. Matyti Sovietai 
turi galvoje svarbesnius rūpesčius ne
gu Vietnamas. Jie senai jaučia, kad 
vieną dieną turės užpulti Kiniją. Jau 
treti metai, kai ta galimybė jiems rūpi 
ir nors šiuo metu kalbos apie užpuo
limą yra aprimusios, tačiau lengvai 
gali ir vėl atsinaujinti. Sovietų poli
tikos tikslas Vakarų atžvilgiu, yra 
užsitikrinimas, kad konflikto su Ki
nija atveju, jie nebūtu tuo pat laiku 
puolami iš Vakaru, atseit kad netektų 
kariauti dviejuose frontuose.

Priimdami Amerikos prezidentą 
Sovietai visur rodė “taikingos koeg
zistencijos’’ pastangas, tuo siekdami 
sustiprinti senatorių Mansfield ir 
Fullbright reikalavimus, kad Ameri
kos daliniai būtų iš Europos atitrauk -

PASI KEITIMAS KRAŠTO 

VALDYBOJ.
Nuo š.m. birželio 22d., p. J. 

Vasiliauskas, dėl šeimos rūpesčių, 
pasitraukė iš Krašto Valdybos. Jo 
vietoj vice pirmininko pareigas per
ėmė p. Mečys Rudzenskas. Kiti K.V. 
nariai paliko savo pozicijose. 

ti, nes jų tolimesnis buvimas atsi
žvelgiant i Sovietų “taikingumą’’ ne
bereikalingas. Tačiau jau ir pati prad
žia Amerikos dalinių atitraukimo su
mažintų Europos pasitikėjimą Ameri
ka ir NATO organizacija. Tai ryškiai 
susilpnintų Europą.

Lygiagrečiai Sovietams nebuvo 
sunku perkalbėti Libiją ir Iraką, kad 
jie nacionalizuotu Vakarų alyvos 
kompanijas. Sovietų tikslas yra išlai 
kyti, kad ir netiesioginę kontrolę gy
vybinės arterijos tiekiančios alyvą 
Europai ir Japonijai.

Tik vieno Sovietai nenori: tai 
rizikuoti atominiu karu. Tačiau jiems 
ir nereikia rizikuoti, nes ir be to turi 
kontrolę visuose svarbesniuose sie
kimuose.

Blogiausia, kad Vakaru viešoji 
opinija visiškai nesupranta Sovietų 
politikos, Charakteringąs Įsitikini
mas yra, kad Sovietų vadai savo 
krašte nors ir diktatoriai, bet libera
liški ir geros valios, ir todėl užsie
nyje į juos žiūrima kaip į racionalius 
žmones trokštančius tik “taikingos’’ 
koegzistencijos.

Iš tikrųjų Soviatai pas save el
giasi priešingai. Jie vis stipriau 
veržia kilpą tiems savo piliečiams, 
kurie siekia demokratiniu, tautinių 
bei religinių laisvių. Jie tikisi kad 
persekiojamųjų šauksmai jų pastan
gomis Vakarų liberalų liks ignoruo
jami.

Okupuotoje- Lietuvoje Birželis 
yra kartaus prisiminimo mėnuo. 1941m. 
birželio m. tūkstančiai lietuviu buvo 
nužudyti ir 34,000 išvežti į Stalino 
vergų stovyklas.

(Nukelta į 6 psl.)
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būsime laimingi
Lietuvių Bendruo- 
p. S. Barzduką,

LAIKAS PRADĖTI RUOŠTIS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMUI.

Daug kartų skaitėme spaudoje 
apie LD Rengti Komiteto pasirengi
mus, planus, sugestijas ir iš to žino
me, kad Komitetas dirba intensyviai. 
Mūsų pasitikėjimas ir viltys taip pat 
auga ir stiprėja, matant kad darbas 
planingai vykdomas.

Lietuvių Dienos apima mūsų 
visą kultūrinį, visuomenini, ir net po
litini bendruomenės gyvenimą. Šalia 
malonaus kultūrinio pasireiškimo: 
choru pasirodymo dainų šventėje, 
teatro, meno ir foto parodos, tautinių 
šokiu ir sporto klubų rungtyniavimu 
bei Nauju Metų gražaus sutikimo, tu
rime ir labai svarbų Tarybos atstovų 
suvažiavimą. Tai yra mūsų Bendruo
menės vairuotojų subuvimas su rimta 
programa ateičiai ir su kritišku žvilgs
niu praeičiai.

Šiais metais 
turėdami Pasaulio 
menės pirmininką
kuris turės progos pamatyti Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės pastan
gas kovoje dėl savo pačiu, lietuviš
kumo tvirtybės, kovoje su vis labiau 
mus norinčia užgožti aplinkuma, bet 
taip pat jis turi pamatyti ir mūsų pla- 

. nūs ir mūsų pastangas vairuoti ben
druomenę erdvės ir laiko platybėse. 
Kiek mes Įstengsime nueiti, tiek 
būsime verti.

Tarybos Suvažiavimui apsilan
kymas PLB pirmininko yra labai svar
bus ir malonus. Nepaprastai būdavo 
malonūs Juozo Bačiūno apsilanky
mai, tai pakeldavo visos šventės 
nuotaika, tikėkime kad tas pats bus 
ir su p. S. Barzduko apsilankymu, 
iš kitos pusės mes turime pasitempti, 
pasiruošti, kad viskas eitų kaip pri
dera eiti kultūringoje bendruomenėje. 
Mūsų planai ir projektai turi iš anks
to būti gerai apgalvoti ir išdiskutuoti 
jau spaudoje, kad susirinkę žinotume 
apie ką kalbėsime ir ką svarstysime, 
kad nereikėtų bereikalingom šnektom 
laiko gaišinti ir gal nervus vieni 
kitiems gadinti. Todėl jau dabar lai
kas būtų kelti spaudoje rūpimus 
klausimus kiek tai liečia suvažia
vimo darbus.

Ten kur yra veikla atsiranda ži
noma ir kritika ir jos neturėtume 
vengti, tai natūralus 
galvojimo kelias. Bet 
lieka sprendžiamasis 
mažuma, iki sekančio 
privalo paklusti daugumos sprendi
mui, o ne pasitraukti iš bendruome
ninio gyvenimo, kaip tai atsitiko po 
praeito Tarybos suvažiavimo. Toks 
elgesys silpnina bendruomenės gy
vastingumą. Toi kaip tik turime 
vengti.

demokratiško 
dauguma pasi- 

veiksnys ir 
susitikimo,

a.m.

PASIKALBĖJIMAS SU L.D. RENGTI 
KOMITETO PIRMININKU DR. B. 

VINGILIU.
Liepos 2d. turėjome malonią 

progą susitikti su LD Rengti K-to 
pirmininku dr. B. Vingiliu, kuris su
tiko painformuoti spaudą apie vyks
tančius pasiruošimus, iškilusius ne
aiškumus ir bendrai pasidalyti nuo
monėmis su plačia visuomene.

Pasitarime dalyvavo žurnalis
tas A. Laukaitis kaip “Dirvos” atsto
vas, p. J. Slavėnas “Tėviškės Aidų” 
Įgaliotinis ir dr. A. Mauragis “Mūsų 
Pastogės” redaktorius.

Pasitarimą pradėjo LD Komite
to Spaudos ir Informacijos Dalies ve
dėjas p. J. Zinkus pareikšdamas kad 
toki pasitarimą darome pirmą kartą 
norėdami duoti progos spaudos atsto
vams daugiau sužinoti kas darosi ko
mitete, kaip eina reikalai, o labiau
siai norėtume išgirsti patys kas, bū
tent, labiau reikėtų daryti, kad LD pa
sisekimą užtikrinti. Po trumpo įžan
gos žodžio buvo pakviestas dr. B. 
Vingilis padaryti platesni pranešimą.

Dr. B. Vingilis plačiai apžvelgė 
LD tikslus, sąlygas ir galimybes pa- 
sireiksti. Čia patiekiame jo pranešimo 

turi pastovu lizdą. Sydnėjui reng lyg:,m 
jaus

santrauką:
— Žmones visuomet bando lygin

ti vienas L.D. su kitomis. Tai yra 
visiškai neteisinga. Adelaidės, Mel
bourne ir Sydnėjaus lietuvių koloni
jos daugeliu atveju yra labai skirtin
gos. Adelaide ir Melboumas turi ge
rai Įrengtus savo nuosavus namus. 
Jie 
ti L.D. yra pats sunkiausias darbas. 
Šiandien Sydnėjuje mes neturime be
veik jokių savų namų. Visi parengi
mai turi vykti nuomuotose patalpose 
ir jas nėra taip lengva, prieinamom 
sąlygom, gauti. Atstumai dideli ir su
sisiekimas chaotiškas. Lietuviai 
gyvena plačiai išsimėtę po visą 2l/z mi
lijonų gyventojų miestą. Komiteto 
didelė viltis yra dabar statomas Lie
tuvių Klubas Banks town e. Jeigu Klu
bas nebus baigtas iki Kalėdų, atsi
rasime gana tragiškoje padėtyje. Ne
turėsime pastovios būstinės koordi
nuoti visą veikimą laike L.D. ir su
darys sunkumų Įvykdyti kai kurias 
suvažiavimo funkcijas.

L.D. Programa
L.D. programa yra stadartinė t.y.
1. a) iškilmingos L.D. pamaldos

b) Meno paroda
c) Jaunimo koncertas ir susi

pažinimo vakaras.
d) Tautinių šokių vakaras
e) Dainų šventės koncertą:;
f) Teatro spektaklis
g) N.M. tradicinis balius.

Šiais metais iš programos yra 
išleistas Literatūros vakaras, prie
žastys buvo paskelbtos spaudoje. 
Žinoma, ne visi žmonės nori tai su
prasti, kad L.D. susideda iš trijų 
pagrindinių dalių.

1. AL B atstovų suvažiavimas.
2. Sporto Šventė.
3. Ankščiau minėti paruošimai.
Visi šie parengimai turi įvykti 

per 5 karšto sezono dienas, išmėtyti 
po didelį miestą.

Komitetas stengėsi ruošti visas 
L.D. vienoje vietoje ir buvo užsaky
tos patalpos. Kaip buvo pradėti pa
skiri parengimai nagrinėti reikėjo nuo 
šio plano atsisakyti. Patalpos gėros 
vienam koncertui, negeros kitam, ge- 
ros vienam priėmimui, negeros so- 
kiams. Čia, ir vėl, pasigendame savų 
namu.

Paaiškinimas apie N.M. Balių.
Yra išgirsta nepasitenkinimų, 

kad’N. M.balius yra ruošittmas Chev
ron Hotel - Kings Cross, Nors Syd- 
nejus yra didelis ir gražus miestas, 
bet didelių salių baliams, kurios tal
pintų, 1100 asmenų, prieinamom są- 

, beveik nėra. Tradicinė Sydnė- 
Town Hall salė negauta. Ap

laksčius beveik visas patalpas, bu
vo prieita prie Chevron Hotel - Grand 
Ballroom. Salė graži ir turčių būti 
pats šauniausias balius Sydnėjuje. 
Kaina $7.00, atrodo gana brangi, bet 
į tą kainą įeina gera vakarienė, pil
nas viešbučio patarnavimas, geras 
orkestras ir pelnas L=D. Apsirengimas 
nėra jokia problema. Kiekvienas vy
ras turi tamsų ar juodą kostiumą, 
b?.’tu s marškinius. Ponios ir panelės, 
nesvarbu kur balius bebūtų, vistiek 
išleidžia daug pinigų rūbams.

Kaip dėl jaunimo!
Dabartinis jaunimas augęs pasto

viose ir gerose sąlygose daugiau dė-

Dr. B. Vingilis.

mesio kreipia i gražią, aplinką, negu 
mes vyresnės kartos žmonės. Daugu
mas jaunimo dirba ir yra finansiniai 
gana pajėgus. Pigus Įėjimas nereiš
kia pigų balių? Nors įeidamas mažai 
sumoka, bet laike baliaus įvairiais 
būdais, daug daugiau išleidžia

Pagarsinti A.L.D. po visą lietu
višką pasauli paruošėme plakatus, 
kuriuos Sydnejaus Jaunimo Kongreso 
atstovai apsiėmė išplatinti laike kon
greso Chikagoje. Gaila, kad kiti pa
saulio lietuviai, ypatingai JAV, ne
rodo jokio susidomėjimo Australijoje 
vykstančia lietuviška veikla.

Komitetas.
Pats komitetas yra labai darbš

tus, sumanus ir prityręs. Jam prie
kaištų daryti negal ima/ išskyrus ma
ne patį. Aš esu pasiruošęs visus 
nesklandumus, kurie įvyks laike L.DV 
prsiimti savo atsakomybėn, kitaip 
sakant, pagyrimai komiteto nariams, 
o kritiką pirmininkui. Darysime viską 
kas yra įmanoma ir turime vilti kad 
pasiseks, baigė pirmininkas savo 
pranešimą.

P o p-ko" pranešimo * iškilo ke
letas klausimų. Ponas J. Slavėnas 
paklausė, ar negalima buvo, salia 
pagarsėjusių menininku parodos, ruoš 
ti ir jaunesniųjų dailininkų parodą, 
kurioje jaunimas galėtų pasireikšti 
su savo darbais. Dr. B. Vingilis at
sake, kad svarbiausia kliūtis tam 
yra patalpos. Kartu ruošti nėra įma
noma, nes galerijos silpnesių darbų 
neįsileidžia, o ir patys dailininkai 
nenorės su pradedančiais kartu mai
šytis. Tokia jaunesniųjų dailininku 
paroda būtų galima ruošti savo patal
pose, bet mes Sydnėjuje jų neturime.

Kiti iškelti klausimai lietė Li
teratūros Vakarą ir N.M. sutikimą, 
bet tie klausimai jau buvo nagrinėti 
M.P. anksčiau, todėl čia jų, nekar
tosime.

am.

Mieli Bendradarbiai,
Sąryšyje su paskutiniaisiais 

Įvykiais Lietuvoje M.P., redakcija 
gauna tuo reikalu daug iškarpų ne tik 
iš australu laikraščiu bei žurnalu, 
bet ir iš čia išeinančių imigrantų 
spaudos: italų, graikų, ukrainiečių, 
lenkų, vengrų, latvių, estų ir kt. Tai 
parodo, kokį gyvą atgarsį Lietuvos 
lietuvių rezistencija yra susilaukusi- 

Australijos spaudoje. Redakcija 
apgailestauja, kad del mūsų savait
raščio riboto formato negalime sutal
pinti visų tų atsiliepimų kad ir su
trumpintuose vertimuose.

Dėkojame tautiečiams, kurie 
talkininkavo siųsdami mums spaudos 
iškarpas.

M.P. Redakcija.
***
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PIRMOS ŽINIOS IŠ JAUNIMO 
KONGRESO.

Liepos 2d. Įvyko tautinių šo
kių šventės atidarymas. Švente ati
darė JAV Prezidento žmona Mrs. P. 
Nixon. Žiūrovų buvo per 13,000 žmo
nių, net bilietų pritrūko. Šokiuose 
dalyvavo 2,000 šokėju.

I Jaunimo Kongresą suvažiavo 
250 atstovu. Kongreso atidaryme 
dalyvavo virš 700 žmonių.

Vakare šokiuose buvo tiek daug 
žmonių, kad sunku buvo ir pajudėti. 
Su tokiu dideliu pasisekimu praėjo 
liepos 2d.

KAIRĖJE:
Maža dalis didingos tautinių šokių 

Šventės. je Garlos nuotrauka
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APIE MOSUL JAUNIMĄ
GRAŽŪS ATSILIEPIMAI APIE 

MUSU ATSTOVĘ R. KUBILIUTĘ
Rašo Juozas Šlajus.

Jaunimo Kongreso būstinen iš 
visų kontinentu suplaukia daug laiškų 
bei raštų, kuriuos prisiunčia lietuviai 
jaunuoliai, besidomi įvairiais JK-so 
darbais bei rūpesčiais. Tuos raštus 
besklaidant užtinki ir gražių brilijan- 
tukų. Tarp daugelio kitų raštų, atkrei
piau dėmesį į Rasos Kubiliutės laiš
ką, parašytą JK pirmininkui R. Saka- 
dolskiui dar praeitais metais. Net su
abejojau, ar be kitų pagalbos ji suge
bėtų taip gražiai rašyti lietuviškai, 
prileidžiant aplinkybes, jog tolimoji 
Australija neturi tokių gerų sąlygų 
mokintis lietuvių kalbos, kaip pav. 
Chicagos ar kita lietuviška kolonija, 
kur yra geros lituanistinės mokyklos 
ir Pedagoginis Lituanistikos Institu
tas. Pasirodo, kad atsiranda ryžtas 
pas1 kurį lietuviuką, tai nugalimos vi
sos kliūtys išmokti gerai lietuviškai 
skaityti ir rašyti. O kai viename JK-so 
posėdyje Clevelande sutikau Atstovų 
komisijos pirmininkę Mildą Lenkaus
kienę, pasiteiravau, ar žino JK atsto
vę Rasą Kubiliutę, ir ar tikrai ji pati 
gali taip gerai rašyti lietuviškai. Po
nia Lenkauskienė nesuabejojusi at
sakė: “O, taip! Kai buvau nuvažiavu
si į Australiją, aš ją sutikau Adelai
dėje ir tikrai ji gražiai kalba ir rašo 
lietuviškai, nes ji ima ar ėmė neaki
vaizdinio dėstymo pamokas iš Peda
goginio Lituanistikos Instituto”...

Rasa Kubiliutę yra baigusi Ade
laidės seselių Dominikonių vadovau
jamą pradžios mokyklą, mergaičių 
gimnaziją ir vietos lituanistinę mokyk
lą. Muzikos- pianino pradėjo mokin
tis belankydama pradžios mokyklą, 
o baigiamuosius egzaminus 1969m. 
išlaikė su aukštais pažymiais ir geriau 
siais visoje Pietų Australijoje. Gilin
dama muzikos studijas, jau treti me
tai kaip lanko Muzikos fakultetą.

Rasa jau nuo vaikystės pradėjo 
reikštis lietuviškoje veikloje, o pa
augusi dirbo vaikų darželyje, mokyto
javo lituanistinėje mokykloje ir paga

liau kaip dainų mokytoja. Adelaidės 
“Lituania” chore eina dirigentės- 
pavaduotojos pareigas, ir kai reikia 
akompanuoja chorui. Akompanuoja 
sol. G. Vasiliauskienei, Adelaides 
moterų kvartetui, kuris nesenai iš
leido plokštelę su Rasos akompana- 
vimu. Akompanuoja ir vyrų kvartetui. 
Scenoje pasirodo su deklamavimu, 
vaidinimu ir pianinu. Ji yra jaunučių 
ir jaunesniųjų ateitininkų moksleivių 
globėja bei Studentu ateitininkų pir
mininkė, Adelaidės Jaunimo kongreso 
komiteto sekretorė, Lietuviu. Bendruo
menės aktyvi narė, dalyvauja Ade
laides lietuvių sporto klube “Vytis”.

Apie IlPLJK-są Rasa Kubiliutę 
neseniai gautame laiške rašo taip: 
“Mano nuomone tokie kongresai yra 
labai svarbūs lietuvybės išlaikymui. 
Tik per pasaulinio masto suvažiavi
mus galim suartėti, užmegzti glaudžius 
ryšius, išspręsti problemas ir surasti 
būdų išlaikyti lietuvių kalbą, kultūrą, 
papročius kaip galima ilgiau. Sis 
Kongresas turėtų sukelti naujo entu- 
ziasmo ir naujų idėjų tarp viso pasau
lio lietuvių jaunimo. Pasiruošimas 
Kongresui pas mus Adelaidėje sukėlė 
labai daug entuziasmo tarp jaunimo, 
kurie tuoj kibo į darbą organizuodami 
įvairius parengimus, kurių vargiai 
būtu buvę jei ne prieš akis II PLJK.

“Nesvarbu ką bedirbsi visados 
atsiras problemų. Iškyla daug proble
mų ir su II PLJK. Man atrodo, kad 
perdaug temų norima sugrūsti į, mažą 
laiko tarpą. Ar ne geriau būtų mažiau 
temų, bet geriau jas išnagrinėti, ne
gu, kad jų begales ir nebus laiko jas 
išmąstyti...

“Aš važiuoju su ta mintimi: - pa
sidalinti veikimo metodais, idėjom, 
mintim, daina ir t.t., bet tuo pačiu 
tikiuos parsivežti iš Kongreso naujų 
veikimo metodų, idėjų, minčių, dainų, 

, tautinių šokių ir t.t kuriais pasida
linčiau su lietuvių jaunimu Austra
lijoje, konkrečiai Adelaidėje”.

Taip rašo dar tik devyniolikamete 
Rasa Kubiliutę, jau įsirikiavusi lie- 
tuviškon veiklon.

***

VIRGINIA INKRATAITĖ < 
KYLANTI PIANISTĖ IR 

SMUIKININKĖ.
Sydnėjaus ir net visos Australi

jos muzikiniuos sluoksniuos garsėjan
ti pianistė Virginia Inkrataitė gimė 
1954. Piano mokytis pradėjo 8 metų 
amžiaus. 1965 metais ji išlaikė kon
kursinius egzaminus ir buvo priimta 
į Sydney Konservatorijos gimnaziją. 
1969 m. su Honours baigė 8 piano 
klases ir išlaikė įstojamuosius egza
minus i diplomo klasę (fortepiano 
Teacher’s & Performers Diploma, 
D.S.C.M.).

1971m. baigė Konservatorijos gim
nazija, kurioje buvo Senior Prefect, 
labai gerais (excellent) pažymiais, 
kartu išlaikydama šešių smuiko. kla
sių ir antrų metų diplomo egzaminus 
su Honours.

Dabar studijuoja trečiuose dip
lomo metuose fortepiano klasėje su 
Miss Nancy Salas ir smuiką su Ro
bert Pickier.

Dideli Virginijos muzikiniai ga
bumai yra aukštai vertinami Konser
vatorijos vadovybės. 1967m. jai buvo 
paskirta Henrite Lamotte stipendija, 
1969m. Commonwealth Technical 
Scholarship, o 1971m. - Special 
A.M.E.B. Scholarship trims metams, 
kaip rezultatas gerai išlaikytų “Asso
ciate in Music” egzaminų.

Virginia Inkrataitė yra daug kar
tu dalyvavusi Konservatorijos ir kla
sinės muzikos klubų . ruošiamuose 
koncertuose kaip solistė ir kartu su 
Vidiam Trio muzikiniu vienetu, kurį 
sudaro Virginia Inkrataitė - painistė, 
Bill Hennesy - smuikininkas ir David 
Pareita - celistas. Šis Vidiam Trio

Virginija Inkrataitė.
šiais , metais kamerinės muzikos šven
tėje Melbourne (Moomba Chamber 
Music Festival) laimėjo pirmą vietą.

Virginijai yra suteikta ir Austra
lian Musician Guild free membership.

Virginija Inkrataitė buvo pa
kviesta dalyvauti ir II PLJ Kongreso 
metu ruošiamajam viso pasaulio lie
tuvių jaunųjų talentų vakare Chicago- 
je. Deja, dėl paskutinių metų studijų 
Konservatorijoje, turėjo atsisakyti. 
Tikrai gaila, nes Sydney jaunimas 
būtų buvęs atstovaujamas aukšto 
lygio muzikės, žavios išvaizdos, pui
kiai lietuviškai kalbančios ir neabe
jotinai tvirto lietuviško nusistatymo 
lietuvaitės.

t.r.

Tautinių Šokių šventės trijų kraštų atstovai M. GrebliOnienftfAus 
tralija), M. Dresleris (Vokietija) ir J. Ciurkinas (Urugvajus)užde
ga aukurą prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo.

J. Gar los .nuotrauka

PROTESTAI LIETUVOJE
Plačiai pasaulyje skaitomame 14d>> g0 mętu studentas Romas Ka- 

žumale Newsweek š.m. birželio }anta protesto ženklan susidegino 
26d. numeryje tilpo straipsnelis Kaune< po t0 įvykio tQkstail.
“Protestai Lietuvoje”. Talpiname čiai moksleivių demonstravo Kauno 
sutrauktą vertimą. gatvėse šaukdami: - “Laisvės!

Per vienos generacijos laiko- Laisvės!”
tarpi pasaulis mažai begirdėjo apie Policija stengėsi demonstrantus 
Lietuvą. Didžiųjų pajėgų varžybose išsklaidyti, tačiau jiems tai nepavy- 
Lietuva buvo Sovietų aneksuota ko. Sovietų valdžia riausiu malšini- 
1941m., vėliau per II Pasaulinį karą mui pasiuntė specialią saugumo poli- 
ji buvo užimta vokiečių, o karui bai- ciją ir parašiutininkų dalinius. Suimta 
giantis vėl rusų, Nuo tada Lietuva 800 moksleivių. Šeši šimtai buvo 
drauge su kaimyninėmis Latvija ir vėliau paleisti, tik policija nuskuto 
Estija, buvo pilnai inkorporuotos į_ jų ilgus plaukus. Tačiau 200 studentų 
S-tų Sąjungą. Maskva dėjo visas liko kalėjimuose ir laukia teismo, 
pastangas užgniaužti bet kokias lie- Tuo tarpu valdžia bijodama, kad 
tuvių tautiškumo žymes. Tačiau, nors lietuvių pavyzdys nepaskatintų kitų 
Kremlius ištrėmė tūkstančius lietu- Sovietų tautų tautinių pasireiškimų, 
vią intelektualų į Sibirą. Sovietams darė viską, kad demonstrantus dis- 
niekad nepavyko užslopinti šitos kredituotų. Jie buvo apšaukti pasi- 
imažos Baltijos tautos tautinių pasi- leideliais skelbiančiais laisvą mei- 
reiskimų. lę. Kalanta apšauktas narkotikų var-
Ir dabar, pagal prasiveržusias žinias totoju.
iš Baltų kraštų, Lietuvoje neramumai Bet lietuvių patriotizmo užside- 
nesustoja. Tie neramumai pagyvėjo gimas nesidavė taip lengvai užgesi- 
nuo to momento, kai Sovietu valdžia namas - Birželio m. pradžioje kitas 
pradėjo veiksmus Lietuvos katalikų jaunuolis užlipęs ant vieno Varėnos 
Bažnyčios užgniaužimui, padidino miesto pastato, užsipylė gazolinu ir 
priešbažnytinę propagandą ir suėmė užsidegęs šoko žemyn į baisią mir- 
kunigus mokančius vaikus religijos tį. Nors valdžios įsakymu Romo Ka
be valdžios leidimo. Iš 3 milijonų lantos kūnas buvo pašalintas iš ka- 
Lietuvos gyventojų apie 80% yra ka- po, pranešama, kad lietuviai kasdien 
talikai. Šių metų pradžioje 17.000 ateina į jo susideginimo vietą ir pa- 
tįkinčiųjų pasirašė peticija, prasan- deda gėlių vainikus. Vienas politi- 
čią Jungtinių Tautų užtikrinti religi- nis ekspertas taip prasitarė: - “So
jos laisvę Lietuvoje. Peticija buvo vietai buvo netikėtai pastatyti prieš 
išvežta, kaip pranešama, su pagalba gilą lietuvių tautiškumą. Bet jie 
Lietuvos žydų ir Įteikta J.T. Genera- šiuos nepasitenkinimus užgniauš. Jie 
liniam Sekretoriui. Tačiau protesto neleis Lietuvai pavirsti į antrą Če- 
veiksmai tuomi nesiribojo. Gegužės koslovakija”.
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BIRŽELIO MINTIMIS
J. Pažeraitis.

Birželio minėjimuose stengiama
si paryškinti visuotiną Lietuvos lie
tuviu rezistenciją prieš okupantus, 
peržvelgti ir prisiminti Lietuvos lais
vei sudėtas gyvybių ir kančių aukas, 
o taip pat ir idealus dėl kurių jie 
aukojasi.

Ypatingai prisimename tuos Lie
tuvos laisvės kovotojus, kurie žuvo 
kovoje, buvo nukankinti kalėjimuose, 
vergu stovyklose, kurių gyvybė per- 
ankstyvai užgeso tremtyje.

O mums išeiviams Birželio minė
jimas yra ne tik gedulo diena, bet ir 
proga pažvelgti Į save ir i savo są
žinę; ■ paklausti, ar laiko tėkmėje, 
gyvendami saugiai, besidžiaugdami 
laisvu ir sočiu gyvenimu nepraradom 
jautrumo kenčiančiai tėvynei ir lais
vės kovotojų idealams, ar tebenorime 
gilintis į tėvynėje vykusio ir tebesi
tęsiančio pasipriešinimo prieš oku
pantus prasme, ar tebekreipiame mūsų 
išeivišką visuomeniną gyvenimą to 
pasipriešinimo parėmimui, ar gal kar
tais, kad ir nejučiomis jam paken
kiame.

Mūsų tautos kančios prasidėjo 
1940m. birželio 15d., kai raudonieji 
Rusijos imperialistai smurtu užgniau
žė Lietuvos nepriklausomybę. Nuo 
pat pirmos okupacijos dienos pavergti 
lietuviai kovojo dėl laisvės giliame 
pogrindyje, o taip pat atviru sukilimu, 
ginkluotu partizaniniu pasipriešinimu 
ir tylia moraline rezistencija. Jei 
bandytume susumuoti mūsų mažos 
tautos sudėtas gyvybių ir. kančių au
kas besipriešinant prieš svetimųjų 
prievartą, gautume milijoninį skaičių. 
Ir tai nėra vien negyvas skaičius. Tai 
milijonas - virš trečdalio mūsų tautos 
narių, kas trečias lietuvis - brolis, 
kaimynas, draugas kentėjęs žuvęs 
tik dėl to, kad troško savo tautai 
laisvės, kad mylėjo savo prakaitu 
nulaistytą žemės sklypelį, kad norėjo 
laisvai ir savo kalba kalbėti, mels
tis ir pats savaip savo gyvenimą 
tvarkyti.

Pirmasis okupacijos dešimtmetis 
tėvynėje praėjo ženkle kovos už Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymą ir 
pareikalavo daugiausia aukų. Tuo lai
ku vykęs karas ir pokarinė Įtampa 
tarp karo laimėtojų atrodė duodą vil
čių, kad ir Lietuvai rasis proga išsi
laisvinti. Pavergtieji tikėjosi, kad 
išgarsintoji Atlanto Charta bus demo
kratijų, vykdoma. Chartoje buvo dek
laruota atstatyti suverenines nepri
klausomų valstybių teises toms tau
tom, kurios jas turėjo pries karą ir 
kurioms jos buvo prievarta atimtos.

Tačiau, pamažu, greito išsilais
vinimo galimybių viltys žlugo ir rezis
tencija prieš okupantus pavirto į pa
stangas išlikti lietuvių tautai išsau
goti tautinį, kultūrinį ir ideologinį sa
vitumą, tradicijas, papročius, religi
nius ir moralinius įsitikinimus ir gin
tis nuo Lietuvos rusais kolonizavimo 
ir rusifikacijos.

Taigi, prieš ką šiandien Lietuvos 
lietuviai priešinasi?

Maskvos pastangos yra ne tik 
sukomunistinti, bet ir surusinti pa
vergtas tautas. Ir lietuviu tautai gre
sia pavojus būti ištirpdytai dįdžiaru- 
siškam katile. Apie tautybių sulydymą 
į betautinį internacionalą. Leninas 
šitaip pareiškė: “Socializmo tikslas 
yra ne tik pašalinti dabartini žmoni-
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jos pasiskirstymą į mažas valstybes 
ir atsiribojimą tautybėmis, ne tik tau
tas suartinti vienas su kitomis, bet 
ir visiškai jas sulydyti”. Siekiant to 
sovietų tautų “sulydymo” ir suvieni
jimo stengiamasi ir lietuvių tautą kuo 
greičiau integruoti į rusų kamieną su 
vienintele rusų kalba. Toji rusų kal
ba brukama ižuliu atkaklumu lietu
viams, kaip ir literatūra, menas, gy
venimo būdas. Radio ir televizija vis 
daugiau duoda rusišku programų. 
Leidžiama itin gausi rusiška spauda.

Pačių Sovietų statistika rodo, 
kad rusų skaičius kitų tautų apgyven
tose teritorijose žymiai auga. Net ir 
satelitiniuose kraštuose jų skaičius 
didėja. į Lietuvą rusai veržiasi ne
kontroliuojamai, jie ten gauna geres
nes tarnybas, aprūpinami butais ir 
priveligijuota padėtimi. Jie užima 
politrukiškas pozicijas - įstaigose, 
Įmonėse, kolhozuose. Rusų ant
plūdžiui sunku priešintis, nes pasi
priešinę tuojau pakaltinami naciona
listiniais nukrypimais ir šovinizmu. 
Pavergtų kraštų kolonizacija rusais 
vaizdžiai nusakyta 17 Latvijos komu
nistu laiške skirtame komunistu par
tijoms užsienyje, kuriame jie skun
džiasi, kad leninizmu prisidengęs di- 
džiarusiškas šovinizmas stumia lat
vius iš jų krašto. Latvių jų teritori
joje belikę 57%, o Rygoj tik 40%. Lie
tuvoje rusų skaičius ne taip sparčiai 
auga, bet plečiantis industrijai be 
abejo ir kolonizavimo tempas bus pa
didintas.

Kultūrinė veikla tėvynėje toleruo
jama tik tiek, kiek ji tarnauja komu
nistinės ideologijos ir didžrusiškam 
idealui. Istorijos, filosofijos, teisės 
sociologijos mokslo pagrinde yra klas
tojimas ir melas.

Lietuvos švietimas pajungtas 
komunistinei ideologijai ir rusinimui. 
Stengiamasi jaunimą išjungti iš šei
mos, tautos ir Bažnyčios ir sukurti 
naują sintetinį žmogų - vergą.

Religijos persekiojimas vyksta 
nepaliaujamai. Okupantai ateizmą 
perša net gi labiau negu komunizmą. 
Lietuvos kom. partijos Centro K-to 
sekretorius Barkauskas ragina mokyk
lose mokinti ateizmo. Jo žodžiais - 
“ugdyti kovingus ateistus yra kiek
vieno pedagogų kolektyvo, kiekvieno 
mokytojo pareiga”. Religija jiems 
atrodo esanti ne tik dvasinė jėga, bet 
ir kliūtis lietuvių komunistinimui ir 
rusinimui.

Tai prieš šitą, priespaudą ir nu
tautinimo pastangas šiandien kaip iš
manydami priešinasi Lietuvos lietu
viai.

Jie visais būdais stengiasi sau
goti, branginti ir atstatyti istorijos 
paminklus, puoselėti tautinę kūrybą, 
Įvairiais būdais apeinant cenzūros 
varžymus kurti ir išleisti eilę groži
nių kūrinių, surinkti ir pagarsinti 
daug brangintinos medžiagos iš Lie
tuvos praeities ir tautos kūrybos.

Vis dėl to, nevisuomet Lietuvos 
rašytojams, menininkams, mokslinin
kams pasiseka apeiti ar išvengti ko
munistų partijos direktyvų. Kai kurie 
gal save saugodami pataikauja rėži
mui. Kai kurie gi, per drąsiai pasi
priešinę, patys pražūva. Spėjama, kad 
už partijai nepaklusnumą pastaruoju 
metu paslaptingai sunaikinti bent 
penki lituanistai mokslininkai: -

Latvių ekskursija Lietuvių Sodyboje. Pirmoje eilėje iš kairės p. O. 
Baužiene ir trečias iš dešinės p. A. Zarinš, Australijas Latvietis 
redaktorius.

Jurgis Lebedys, Vilniaus U-to profe
sorius; Jonas Kazlauskas, istorijos 
ir filologijos fakulteto prodekanas; 
Kazys Umbrazas, Pedagoginio Insti
tuto docentas (sakoma mates Kaz
lausko suėmimą ir pašalintas, kaip 
nepageidaujamas liudininkas); Juo
zas Senkus, kalbininkas; Stasys Bud
rys, lietuvių dailės istorikas.

Ypatingai ryškus lietuvių kata
likų pasipriešinimas prieš religijos 
persekiojimus. Už vaikų religinį auk
lėjimą nukentėjusių kunigų drąsios 
kalbos teismuose yra pagarsėjusios 
ne tik S-tų Sąjungoje bet ir laisvame 
pasaulyje. O pats reikšmingiausias 
Lietuvos katalikų religinės laisvės 
šauksmas yra memorandumas sul7,054. 
tikinčiųjų parašais pasiųstas Brežne
vui ir Jungtinių Tautų Generaliniam 
sekretoriui, kuriame prašoma Sovietų 
konstitucijoje užtikrintos, bet gyve
nime paneigtos sąžinės laisvės. Šio 
memorandumo skundas plačiai pagar
sintas laisvojo pasaulio spaudoje ir 
per radiją. Anglų žurnalistas M. Pot
ter lankėsi Vilniuje daro išvadą, kad 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje gali bū
ti laikoma šventovė, kurioje dar ru
sena tautinio sąmoningumo ugnis.

Pagaliau, visai nesenai, gegu
žės m., skausmingai nuaidėjo tyliąja 
rezistencija nebepasitenkinančių lie
tuvių laisvės šauksmas, kai Kaune 
Įvyko masinės jaunimo demonstraci
jos laidojant dėl protesto prieš lietu
vių persekiojimą viešai susideginusį 
jaunuolį Roma, Kalantą. Spėjama, kad 
susideginimą ir demonstracijas iššau
kė kratos, tardymai, suėmimai vyks
tantieji ne tik Lietuvoje bet ir kituo
se sovietiniuose kraštuose. Visi tie 

Iš pavykusio Sydnėjaus skautų kaukių baliaus, Dr. V. Kišonas su savo dukrele 
Dalia. Jo kauk'ė laimėjo trečią vietą.

tylios ar į viešumą prasiveržusios 
rezistencijos reiškiniai parodo, kad 
tėvynėje yra daugybė lietuvių nebijan
čių pažvelgti mirčiai ir kančiai i 
akis pastangoje pasipriešinti prie
vartai ir apginti savo žmogiškąjį tau
tinį bei religini savitumą. Jų balsai 
vis dažniau prasiveržia per geležinę 
uždangą ir šaukiasi į pasaulio są
žinę.

Vakarai apie augantį nepasiten
kinimą dėl ideologinio, tautinio ir 
religinio persekiojimo visoje S-tų Są
jungoje, o taip pat ir Lietuvoje dau
giausia sužino iš ten leidžiamu po
grindžio leidinių, ypač plačiau yra 
žinomi “Dabartiniu įvykių Kronika” 
ir “Ukrainos Šauklys”. Nemaža infor
macijų parūpina ir Vakarų spaudos 
korespondentai Maskvoje.

“Ukrainiečių Šauklys” Vakarus 
itin išsamiai informuoja apie tautini, 
nepasitenkinimą. Ukrainoje, apie uk
rainiečių kalbos, kultūros, mokyklų 
slopinimą rusų naudai. Toks tautinis 
nepasitenkinimas rusų hegemonija 
ryškėja visose nerusiškose respub
likose.

Lygegreciai vis drąsiau galvą 
kelia rusų intelektualų demokratų po
grindžio sąjūdis, reikalaująs žmogaus 
teisių vykdymo gyvenime.

Londono žurnalas “The Econo
mist” spėja, kad S-tų Sąjungos komu
nistų partijos centro komitetas praei
tų metų pabaigoje nutarė griebtis 
griežtų priemonių pogrindžio sąjūd
žius sunaikinti. Po minėto nutarimo 
prasidėjo kratos, tardymai ir suėmi
mai Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje, 
Moldavijoje, pačioje Rusijoje ir 
kitur.

(Bus daugiau)
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Inž. Jonas Petraitis

GYVENIMAS TROPINĖSE 

SOLOMONO SALOSE.
Tęsinys

Jau esu rašęs bendrai apie 
Naująją Gvinėją, toliau rašau apie 
vietinius žmones, jų kultūrą ir pa
pročius.

Naujoje Gvinėjoje yra apie dų 
su puse, milijonų gyventojų, apie 10 
tūkstančių, tautelių (tribes), suvirs 
700 kalbų ir nesuskaitoma daugybė 
dialektų. Kai kur aukštesniuose kal
nuose žmonės gyvena taip primityviai, 
kad pasaulis baigiasi ant sekančio 
kalnelio.

Bet laikai keičiasi taip, kad 
kalnuose kur žmonės nematė balto 
žmogaus prieš antra Pasaulini karą, 
miesteliai kaip Goroka ir Mt. Hagen 
jau išaugo ir yra klestėjantys cen
trai. Nauji keliai duoda progos se
niems kalnų gyventojams pamatyti 
jūrą prieš mirtį.

Vietiniai žmonės yra mišinys 
iš Melanezų, Negrų, Polinezu, Mala- 
jiečių ir AboridŽinų. Buka ir Bougain
ville salose žmonės yra tamsiai juo
di su gražiais veido bruožais. Jie 
didžiuojasi savo juoda spalva ir to
dėl draudžia mišrias vedybas su kitų 
salų gyventojais. Trobriand salelėse 
žmonės yra tikrųjų Polinezu palikuo
nys; o Naujosios Gvinėjos vakaru 
kalnuose, žmonės yra mažesni su 
ilgesnėmis nosimis, ryškiais veido 
bruožais ir turi gerą prekybos instink
tą. Yra manoma, kad tai tautelės at- 
klydusios iš Izraelio. Retai sutinki 
vietinį žmogų aukštesnį negu penkių 
su puse pėdų ir su mažesne kaip 10 
numerio pėda. Didelės ir plačios pė

dos išsivystė dėl to, kad žmonės 
nedėvi batų, vietove yra karsta ir 
žemės paviršius gruoblėtas. Tuose 
rajonuose kur vietiniai žmonės susi
tinka su europiečiais, jų charakteris 
per trumpą laiką pasikeitė ir juos 
lengva išskirti iš bendrų tautelių.

Prieš baltųjų žmonių atvykimą 
Naujosios Gvinėjos žmonės gyveno 
atskirtomis tautelėmis; kuriuose žmo
nių skaičius būdavo nuo pora tuzinų 
šeimų iki pora šimtų žmonių. Nebuvo 
tokių didelių tautelių kaip Afrikoje ir 
neturėjo nuolatinio karaliaus. Stipriau 
sias kovotojas būdavo vadas karo 
laiku, o taikos metu jie neturėjo dau
giau įtakos negu eilinis žmogus. Tau
telėje sprendimus darydavo vyresnių
jų taryba. Visos gentys būdavo nuo
latiniam karo stovyje su kaimynais. 
Kautynes retai būdavo žmogus prieš 
žmogų. Nužudymai Įvykdavo klastin
gu, netikėtu užpuolimu. Nužudytojo 
giminaičiai būdavo įpareigoti žudyto
jui atkeršyti. Tokiu būdu atsirado 
“Pei Bėk” feodalizmas, kuris dar ir 
šiandieną egistuoja ne tik vietinių 
tarpe, bet ir europiečiu atžvilgiu. 
“Pei Bėk” yra įvykdoma pagal “akis 
už akį” principą ir ne tik fiziniu bū
du. Vietinė administracija dar ir šian
dien negali įtikinti vietinius žmones, 
kad “Pei Bėk” paprotis yra neteisin
gas pagal modemišką mokslą.

Kitas negeras paprotis - tikėji
mas i burtus ir raganavimą. Žmonės 
turi saugotis, kad jų kūno likučiai, 
(nagai, plaukai ar ekskrimentas) ne
pakliūtų į priešo rankas, nes jie gali 
būti panaudoti raganavimui. Visi tiki 
ir bijo raganiaus daktaro, nes jo ran
kose yra žmonių likimas. Jis yra didy
sis kunigas, vėjo ir vandens dvasia, 
ir gydytojas gydo žolių vaistais kurie 

tikrai veikia.
Jų birtininkai išaiškina kodėl 

šiame šimtmetyje “Cargo Cults” at
sirado. Vietiniai žmonės mato, kaip 
daug ir didelių dalykų yra iškraunama 
iš laivų ir lėktuvų, bet nežino kur ir 
kaip tie dalykai pagaminami ir kas už 
juos moka. Prekyba ir komercija virš 
jų supratimo. Kitas gerai žinomas 
kultas “Vailala Madness” arba “Head 
- e - go - round sickness” atsirado 
prieš antrax Pasaulinį karą. Maždaug 
1920 metais vienas žmogus įpuolė į 
ekstazę šaukdamas, kad velnias įlin
do į jo pilvą, jo galva sukinėjosi iš 
vienos puses į kitą o kojos ir rankos 
vis drebėjo. Kai jis teisingai išprana
šavo, kad 1922 metais lėktuvas nusi
leis, visi žmones gyvenę 200 mylių 
pajūryje, pradėjo drebėti ir laukti sa
vo protėvių nusileidžiant iš dangaus.

Kitas paprotis “Wan tok” arba 
draugystė. Sugalvojęs aplankyti savo 
draugą gyvenantį tolimam miestelyje, 
vietinis žmogus mano, kad visai na
tūralu pas savo draugą gyventi tiek 
laiko kiek jam patinka, o draugas 
niekad nerodo jokio nepasitenkinimo 
dėl jo buvimo.

įdomus yra žmonių vedybiniai 
papročiai. Kuo daugiau žmonų vyras 
turi, tuo jis turtingesnis. Jie skaito, 
kad pirma žmona gauta dėl žemės 
sklypo, antra - del kiaulių, o trečia 
yra jau tikroji žmona - nepirkta. Vy
ras kuris ieško trečios žmonos yra 
labai gerbiamas ir turtingas.

Kanibalizmas dar tebeegzistuoja. 
Kai kurios tautelės suvalgo numirė
lius kaip maistą. Kitos, gyvenančios 
rytų kalnuose, valgo del pagarbos 
numirusiems. Šie žmonės yra žinomi 
mokslininkams del nepaprastos li
gos vadinamos “Kur, ar juoko mir

tis”. Šioji liga nėra randama niekur 
kitur pasaulyje, o tik šioje vietoje. 
Nervų sistema yra taip paveikta, kad 
žmogus pradeda drebėti ir nesuvaldo
mai juoktis. Vėliau negali vaikščioti 
ir stovėti, ir pagaliau metų laike mirš
ta iš bado. Kai vienas iš jų miršta jo 
kūnas yra užkasamas porai dienų, po 
to iškasamas ir giminės turi lavoną 
suvalgyti dėl pagarbos ir kad jo siela 
būtų laiminga. Mokslininkai galvoja, 
kad valgant sugedusį žmogaus kūną 
ši liga ir atsiranda.

Dar ir šiandieną vietiniai žmo
nės neturi pasitikėjimo laikyti savo 
pinigus banke ir nori, kad pinigai 
būtų metaliniai, nes popierinius ne
gali užkasti žemėje. Dėl to Naujo
sios Gvinėjos kalnuose yra randama 
užkasta daug vokiškų markių ir ang 
liškų šilingų.

Per porą trumpų straipsnių yra 
neįmanoma pilnai aprašyti Naujosios 
Gvinėjos ir aplinkinių salų žmones, 
jų kultūra ir papročius. Manau, kad 
skaitytojams bus aišku iš keleto 
pavyzdžių, kad tarpe tiek daug iš
skirstytu žmonių, mažų tautelių, ir 
salų yra begalės įvairių įspūdžių ir 
problemų atsibundant į modemišką 
pasaulį.

LIETUVIŠKUMO IŠLAIKYMO PRIEMONĖS - MUSU PASTANGOS
(Paskaita skaityta 1972 m. Studijų Dienose Melbourne.)

3 V. Neverauskas

Tuo tarpu manyčiau, kad savait
galio mokyklos pirminis tikslas turė
tų būti sąmoningumo skiepijimas, 
siekiant, kad būdami tautiniai sąmo
ningi . jaunimas noriau ir geriau mo
kysis ir tėvų kalbą.

Jaunimo auklėjimo pastangas 
prijungia prie švietimo tik todėl, kad 
manau, jog čia yra daug panašumo. 
Ta prasme, kad kaip kurias savo jau
nimo organizacijas mes pavertėme 
lituanistinėmis mokyklomis.

Mūsų jaunimo organizacijos yrą: 
skautai, ateitininkai, sporto klubai, 
na ir dar tenka prijungti tautinių 
šokių grupes.

Tiek skautai, tiek ateitininkai 
savo pirmuoju tikslu laiko mūsų jau
nimo tautinį auklėjimą. Ju programos 
yra tam pritaikytos ir dažnai jų darbo 
metodai priartėja prie mokyklos me
todų. Kartais ir kyla klausimas, ar 
dalinai ne dėl šių metodu kaltės mes 
esame priversti skustis savo jaunimo 
organizacijų susilpnėjimu.

Mūsų sąlygose atsirado ir jau 
vystosi į tam tikrą jaunimo sambūri 
tautinių šokių grupės. Nors kol kas 
jos dar laikosi grynai reprezentaci
niams reikalams, bet tas faktas, kad 
šiuo metu tos grupės pajėgia sutrauk
ti tam tikrą skaičių jaunų lietuvių, 
turėtu būti išnaudotas tautinės sąmo
nės diegimui.

Atskirai tenka paliesti sporto 
klubus. Jų darbo metodai lietuviškumo 
išlaikyme smarkiai skiriasi nuo anks
čiau minėtų organizacijų. Gal dėl to 

sporto klubai dažniau susilaukia kri
tikos. Kiek ta kritika pagrįsta, nema
nau čia vertinti, bet faktas yra, kad 
sporto klubai yra mūsų jaunimo orga
nizacija, prie kurios lengviausiai pri
tampa ir nelietuviškas jaunimas, nes 
būti geru sportininku, kalba mokėti 
nėra būtina.

Bet į mūsų vis dažnėjančius nu
siskundimus, kad. jaunimo auklėjimo 
pastangos toli gražu nedavė norimų 
rezulžatų, norėtųsi paklausti: o kas 
būtų atsitikę jei mes neturėtume nei 
savaitgalio mokyklų, nė skautų, ne 
ateitininkų, nė sporto klubų?

Organizacinėmis pastangomis 
tenka laikyti mūsų visų susibūrimus 
į įvairias grupes, kurių savo tarpe 
turime daug, net per daug. Šio gausu
mo priežastis randame savo pačių 
skirtinguose įsitikinimuose, skirtin
guose pažiūrose į tautinį darbą, skir
tinguose pomėgiuose kultūrinėje sri
tyje, skirtinguose profesijose, jau
nimo auklėjimo metoduose, laisva
laikio praleidimo pomėgiuose ir t.t. 
Rezultate turime chorus, teatro gru
pes, ramoves, moterų draugijas, jau
nimo organizacijas, teisininkus, in
žinierius, savišalpos draugijas, komi
tetus, valdybas, sambūrius ir t.t.

Mūsų visų organizacijų ryškiau
siu atstovu tenka laikyti ALB, kurios 
tikslas yra suburti ir apimti visus 
Australijos lietuvius. Per savo įvai
rius padalinius, ALB stengiasi vado
vauti lietuviškam gyvenimui ir tuo 
pačiu, kiek Įmanoma, sulėtinti nutau
tėjimo procesą.

Ne be ko, savo organizacijų di
deliame skaičiuje kartais pradedame 
ir pasimesti. Gyvenimui einant pir
myn, tam tikros organizacijos visai 
išnyks, kitos susijungs, o vėl kitos 
išliks, kol bus koks nors lietuviškas 
gyvenimas Australijoj. Išlikimo gali
mybės pramatau toms organizacrjčms, 
kurios savo paskirtimi apima kuo 
didesnį lietuvių skaičių: pav. ALB, 
parapijos, arba tos organizacijos, 
kurios susikūrė jau čia ir turi speci
finius tikslus: kaip pav. organizaci
jos skirtos Bendruomenės; turtui val

dyti.
Lietuvybės išlaikymo fronte 

mūsų religinės pastangos, pasireišr 
kiančios per parapijas, lietuviu kalba 
atliekamas pamaldas, lietuvių kunigų 
teikiamus patarnavimus, bei palaiko
mą ryšį su visais lietuviais, ne Cik 
katalikais, yra labai didelis ir labai 
svarbus veikshys. Mūsų lietuviai 
kunigai būdami išimtinoje padėtyje, 
ir dažnai turėdami daugiau laisvės 
savo laiko ir darbų tvarkyme, atlieka 
be galo didelį darbą burdami lietu
vius draugėn, juos lankydami ir su
teikdami įvairius kitus .patarnavimus. 
Drįstu sakyti, kad dėl savo padėties, 
mūsų kunigai turi daug daugiau gali
mybės dirbti visuomeninį darbą, negu 
kas kitas..

Bet kartu tenka apgailestauti, 
kad mūsų lietuviškos parapijos be
veik visur tiesioginiai priklauso aus
tralų vyskupų žiniai ir yra nuo jų ma
lonės priklausančios. Todėl ir tų 
vyskupų atsinešimas ir supratimas 
kitų tautybių reikalu, turi lemiamos 
reikšmės lietuvių parapijų ateičiai, 
kaip lygiai turi reikšmės ir mūsų pa
čių mokėjimas įrodyti tautinių para

pijų reikalingumą. Nes mūsų lietuviškų 
parapijų ateitis, lygiai, kaip mūsū 
visos lietuviškos veiklos ateitis pri
klausys ir priklauso nuo musų pačių 
pastangų, o tik vėliau nuo kitų aplin
kybių.

Mūsų ekonominės pastangas 
skirstyčiau į šias pagrindines grupes:

1. musų kiekvieno asmeninis 
įsikūrimas,

2. lietuviško darbo finansavimas 
ir lietuviško turto įsigijimas ir

3. lietuvišku ekonominių orga
nizacijų steigimas.

Asmeninio gerbūvio pakėlimą 
supratome labai greitai. Išmokom tau
pyti, iš bankų skolintis ir atmokėti, 
didinti savo turtą, viršvalandžius 
varyti - ne vienas net lietuviško dar
bo sąskaiton. Rezultate lietuviai 
Australijoj yra gerai įsikūrę, savo 
vaikus į mokslą išleidę ir jiems ge
ras profesijas davę.

Finansų sudarymą savaitgalio 
mokykloms, jaunimo organizacijoms, 
laisvinimo veiksnių išlaikymui, lie
tuvių namų įgijimui,socialiniai globai 
ir visiems kitiems reikalams, yra daž
niausiai pagrįstas mūsų pačių davimu, 
aukojimu, pirkimu, ir pardavimu. Lie
tuvių namai buvo pastatyti ar nupirkti 
mūsų pačių aukomis ir darbu, lygiai, 
kaip nemažos sumos yra sudaromos 
per metų metus įvairiems kitiems rei
kalams, Manyčiau, kad sudarę kokį 
nors centrinį ojganą. pirmumams nusta- 
styti ir skirstydami pinigus per ji, 
mes galėtume geresnių rezultatų pa
siekti ir ekonominiai sustiprinti tas 
vietas, kurios daugiausiai padeda 
lietuvybės išlaikyme.

(Bus daugiau)
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ALFAS VALDYBOS 
PRANEŠIMAS.

Siaurės Amerikos Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Sąjungos Centro Valdy
ba po ilgoi susirašinėjimo su Austra
lijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Są
jungos Valdyba, galutinai susitarė 
del Australijos lietuvių vyrų krepši
nio rinktinės dalyvavimo Sporto Šven
tėje Chicagoje II-jo pasaulinio jau
nimo kongreso metu ir taip pat dėl 
rinktinės pasirodymo Kanadoje ir ki
tose Siaurės Amerikos vietovėse. 
SAFAS S-ga sutiko finansiniai šią 
išvyką į Šiaurės Ameriką paremti ir 
rūpintis visomis pragyvenimo ir ke
lionės išlaidomis Amerikoje.

Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinė i Šiaurės Ameriką išvyko iš 
Sydnėjaus š.m. birželio mėn. 27d. su 
Jaunimo Kongreso dalyviais. Rinkti
nes sąstatas yra sekantis: -

VADOVAS - Jonas Tamošiūnas, 
ALFAS-gos Pirmininkas.

TRENERIS - Jonas Gružauskas.
ŽAIDĖJAI - G. Brazdžionis, V. 

Brazdžionis, S. Karpuška, V. Madin
iai tis, M. Mikalauskas, A. Milvydas, 
J. Obeliūnas, P. Obeliūnas, R. Rei- 
vytis ir A. Andriejūnas.

Ši išvyka nebūtų įvykusi be Siau
rės Amerikos, o taip pat ir be Austra
lijos lietuvių finansinės paramos. 
ALFAS Valdyba kreipėsi į visus Aus
tralijos lietuvių sporto klubus, prašy
dama prisidėti prie lėšų talkimo va
jaus, kuria bendra santrauka ir patie

SPORTAS GEELONGE
Pasibaigus 1972 metų vasaros 

sezonui, Vyties valdyba norėtų padė
koti visiem treneriam, sekcijų vado
vam, kapitonam ir visiem žaidėjam 
už įdėta darbą ir atsiektus rezulta
tus.

Vasaros sezone dalyvavo šešios 
Vyties krepšinio komandos, užimda- 
mos sekančias vietas:

BERNIUKAI ŽEM. 12M. 
nepralošė nei vienų rungtynių ir iš
ėjo čempijonais užimdami pirmą vie
tą. Malonu pasveikinti šios koman
dos daugiausiai sumetusi tašku žai
dėją Stasiuką Šutą, kuris atsiekė re
kordą sumesdamas virš 400 taškų.

BERNIUKAI ŽEM. 14M. 
neblogai pasirodė užimdami trečia, 
vietą.

BERNIUKAI ŽEM. 16M. 
taip pat stipriai turėjo dirbti kad 
paimtų ketvirtą vietą.

'BERNIUKAI ŽEM. 18M. 
gražiai pasirodė užimdami antrą 
vietą.

VYRU KOMANDA, 
nedėjusi pastangų sezono pradžioje 
turėjo pasitenkinti penkta vieta'.

MOTERŲ KOMANDA.
Įdėjo daug pastangų ir išsikovojo 
šešta vietą.

VYRU TINKLINIS
Mūsų vyrai išsikovojo iki pusfina
lių, padarydami didelę pažangą ir 
užėmė ketvirtą vietą.

MOTERŲ TINKLINIS 
Nors buvo ir labai gaila, bet milsis'- 
kės finalus pralošė 2-3 rezultatu, 
užimdamos antrą vietą.

Vos pasibaigus vasaros sezono 
finalam, po savaitės prasidėjo žie
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kiame visų skaitytojų žiniai:- 
SAFASS Centro Valdyba $3115. 
Adel. LSK “VYTIS” $118.50
Canberros LSK “VILKAS” $53. 
Bankstowno LSK “NERIS” $51.75 
Geelong LSK “VYTIS” $637
Melb. LSK “VARPAS” $200.
Syd. LSK “KOVAS” $156.
ALFAS V-ba surinko Melbourne $362.

ALFAS-gos Valdyba dėkoja vi
soms Australijos lietuvių sporto klu
bų valdyboms ir visiems Šiaurės Ame
rikos ir Australijos lietuviams prisi- 
dėjusiems aukomis prie mūsų krepši
nio rinktinės išleidimo i Siaurės Ame
riką. Ypatinga padėka tenka Geelongo 
lietuviams kurių kolonija yra viena iš 
mažesnių Australijoj, tačiau jie su
aukojo didžiausia pinigų sumą t.y. 
$637. Negalima būtų nepaminėti ir p. 
Jono Tamošiūno, kuris pats vienas 
Melbourne surinko $330. Dar kartą 
visiems nuoširdus Ačiū.

Mūsų sportininkai yra nekantriai 
laukiami mūsų brolių Amerikoje, ką 
Įrodo sis didelis keliones ir rungty
nių planas paruoštas SALFASS-gos 
Centro valdybos. ALFAS-gos Valdy
ba linki mūsų krepšininkams kuo 
geriausios sėkmės reprezentuojant 
Australijos jaunimą Šiaurės Amerikos 
kontinente ir tikisi jog ši pirmoji 
išvyka nebus paskutinė.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos Valdyba.

***

mos sezonas, kuris dabar bus vadina
mas Geelong Championships. Sis tur
nyras užtruks iki pat Kalėdų. Vyties 
Klubas i šias varžybas užregistravo 
sekančias komandas:

1. Berniukų žem. 12 metų.
2. Berniuku žem. 14 metu,
3. Berniukų žem. 16 metų.
4. Berniuku zem. 18 metu.

f z
5. Vyrų I-moj divizijoj.
6. Moterų I-moj divizijoj.
7. Moterų 3-čioj divizijoj.
Kaip matote komandų skaičius 

didėja kas sezoną, bet prižiūrėtojų ir 
trenerių skaičius proporcingai nedi
dėja, tad kas sugeba ir gali neatsisa
kykit padėti savo jaunimui.

Seka kai kurie rezultatai: 
VYRU KREPŠINIS

Mūsų vyrai žaisdami pirmas 
rungtynes prieš pereitu metų cempijo- 
nus Y.M.C.A. pasirodė gan gerai., 
tiek dėl to, kad žaidžia be tu žaidė
jų (penkių) kurie dabar žaidžia Ame
rikoj su Australijos Lietuvių Rinkti
ne.
Rezultatai: Vytis 47 - Y.M.C.A. 88. 
Taškus pelnė R. Gvildys 10, V. Če- 
rakavičius 10, G. Kymantas 8, '. 
Jakubauskas 6, A. Renkauskas 6 ir 
E. Gvildys 7.

BERNIUKAI ŽEM. 14M.
Berniukai parodydami puiku su- 

sižaidimą ir tikslius mėtymus leng
vai laimi prieš Bell Park. Taip žais
dami turės geresnių galimybių patek
ti į finalą, negu per pereitą sezoną. 
Vytis 71 - Bell Park 19. Taškus su
metė D. Šutas 30, P. Šutas 20, V. 
Zyle 17 ir K. Jomantas 4.

MOTERŲ KREPŠINIS I-MOJ DIV.
Ši mergaičių komanda jau su-

AUSTRALIJOS LIETUVIU RINKTINĖS VARŽYBŲ IR KELIONĖS PLANAS
■

Rungtynės ‘Datos. Apygardos. Miestai. Oponentai.
I Rungtynės. Liepos 4. Vakarų. Chicago. Ch. L. Rink.
II. Rungt. “ 8. 1t' Clev. Clev.L.Rink.
III.Rungt. “ 9. t 4 Detroit. Dėt.L. Rink.
IV.Rungt. “ 14. Kanados. Toronto. Tor .L. Rink.
V. Rungt. “ 15. 4t 4 4 Kan.L. Rink.
VI.Rungt. “ 16. 4 4 Hamilton. Ham.L. Rink.
VII. Rungt. “ 21. Rytų. Kenn. Wat. “G.V.”
VIII.Rungt. “ 22. 4 4 Boston. Bos. L.K.
IX. Rungt. “ 23. 99 Wash. Wash.Apyl.R.
X. Rungt. ” 28. Vakarų. Chicago. Chic.ASK'Lit’
XI. Rungt. , ” 29. 99 99 ChicLSKNeris’
XII.Rungt. ” 30. 99 Cicero. Cicero Liet. R.
*

GEELONGO KREPŠININKU I 
AMERIKĄ IŠLEISTUVIŲ BALIUS.

Visų pirmiausia atitenka pagar
ba ir padėka Geelongo Lietuvių Ben
druomenės Valdybai ir Šatrijos Tun
tui už suteiktą progą šiam vakarui 
surengti. Ši balių rengė GLSK Vytis 
Valdyba pagerbti ir atsisveikinti su 
Geelongo “penketuku” vykstanti į 
Ameriką su Australijos Krepšinio 
Rinktine.

Buvo džiugu matyti tiek daug 
Geelongo lietuvių atsilankiusių išly
dėti mūsų krepšininkus, ir visi džiau
giamės mūsų krepšininkų grąžą išei
gine uniforma ir bendra išvaizda. 
Buvo proga aukavušiem šiai išvykai 
mūsų vyrukus nuogrindžiai apžiūrėti 
su patenkinamais rezultatais.

Baliaus metu buvo pristatyti 
publikai Rinktinės dalyviai; Gintas ' 
Brazdžionis - kapitonas, Vytas Braz
džionis GLSK Vytis Valdybos Narys, 
broliai Vytas ir Kęstutis Obeliūnai 
ir Saulius Karpuška.

Visų Geelongo lietuvių ir orga
nizacijų vardu atsisveikinimo žodį 
tarė Bendruomenės Valdybos Pirmi
ninkas Dr. S. Skapinskas, pasidžiaug
damas musų jaunimu ir Klubo įdėtų 
darbu; pabrėždamas kad iš Geelongo 
išviso išvyksta astuoni asmenys, 
trys su jaunimo kongresu ir penki 
krepšininkai. Padėkos žodi tarė Klu
bo pirmininkas, kuris taip pat pasvei
kino sportininkus pareikalaudamas 
gražaus reprezentavimo ir palinkėda
mas kietos bet garbingos kovos. Šia 
proga buvo Įteikta kiekvienam žai
dėjui Klubo dovana. Padėkos žodi 
žaidėjų vardu tarė Rinktinės kapito- 

žaidė dvejas rungtynes, nors ir abe
jas pralošė, pažanga yra pastebima 
ir komandos treneriai R. Zenkevičius 
ir R. Gvildys tikisi atsiekti geresniu 
rezultatų ateityje.
Vytis 25 - Teištars 49. Taškus pelne: 
A. Jančiauskaitė 10, O. Šimaityte 8 
ir A. Mačiulytė 7.
Vytis 27 - Sabres 46. Taškus pelne: 
R. Deckytė 14, R. Vaicekauskaitė 9 
ir A. Jančiauskaite 4.

MOTERŲ, KREPŠINIS 3-CIOJ DIV.
Kadangi susidarė per daug mer

gaičių žaisti teko sudaryti antrą 
komandą. Klubas bandė užregistruoti 
šią komandą antroj divizijoj, bet 
kadangi ten jau buvo perdaug komandų 
mūsiškėm atiteko trečia divizija. 
Tenka pasveikinti šios komandos na
res ir trenerę, buvusią Vyties krep
šininkę ir Klubo Sekretorę Lucija 
Volodkaite, uz' atsiektą pirmą lai
mėjimą.
Vytis 28 - Dodgers 7. Taškus pelne: 
A. Bungardaite 10, B. Gailiūtė 6, D. 
Manikauskaitė 6, G. Dombi 4, A. Klo- 
vaitė 2.

K.S. 

nas Gintas Brazdžionis padėkodamas 
Sporto Klubui ir visiem lietuviam 
kurie padėjo šiai išvykai.

Vyties valdyba reiškia nuošir
džią padėką visiem kurie prisidėjo 
prie šio baliaus pasisekimo.

Kadangi tą patį vakarą išpuolė 
ir Joninės visiem Jonams buvo su
giedota “Ilgiausių metų”. Baliaus 
dalyviai buvo Jonas Grybas, Jonas 
Venckus ir Jonas Obeliūnas.

K.S.
______________ ___________________

ĮSPĖJIMAS vakarams
Atkelta iš 1 pst.

Šiame birželyje ten 
buvo masinės demonstracijos, po to 
sekė suėmimai, slapti tardymai ir 
ištrėmimai.

1968m. Vakarų liberalai verke 
sūriomis ašaromis del Sovietų kari
nės agresijos. nuverčiant Čekoslova
kijos Dubčeką. Kaip tik okupacija 
buvo užbaigta, ir ašaros pernelyg 
greitai nudžiūvo... Praeitos savai
tės Londono “Times” pranešė apie 
naują bangą suėmimų, žiaurių tardy
mų Čekoslovakijoje. Australų spauda 
apie tai visai neužsiminė.

Visame pasaulyje žydai protesta
vo dėl antisemitinio persekiojimo 
S-tų Sąjungoje. Žydų protestai pri
vertė Kremlių leisti žydams išvykti 
į Izraelį.

Kada Nobelio premijos laurea
tas A. Solženicinas Sovietu vadams <c 
įteikė protestą prieš Ortodoksų Baž
nyčios persekiojimą ir KGB agento 
Arkivyskupo Nikodimo infiltraciją, - 
kiek Vakarų krikščionys padėjo šiam 
reikalui? Jie irgi ignoravo kančias 
ir persekiojimą. Jų vadai - Pasaulio 
Bažnyčių Taryba - ir, apgailėtina, 
net keletas Vatikano diplomatų, tęsė 
draugystę su persekiotojais.

Kaip turį sąžinę žmonės gali ig
noruoti ukrainiečių persekiojimus? 
Per kelis paskutinius mėnesius, šim
tai didvyriškų jaunų ukrainiečiu po 
slaptų tardymų buvo išsiųsti į vergų 
stovyklas. Kas Vakaruose girdėjo 
bent vardus tokių kaip Čomovil, 
Moroz, Svilicni ir jų draugų, kurie 
dabar randasi Sovietų darbo stovyk
lose?

O iš tikrųjų vienintelė tikra mora
liškai ir politiškai nusigyvenusių 
Vakarų viltis ir teglūdi tokiuose pasi
reiškimuose, kaip ukrainiečiu, žydų, 
čekų, lietuvių rezistencija; krikščio
niu rašytojų, kaip Nobelio laureato 
A. Solženicino balsas; Sovietų perse
kiojamos krikščioniškos bendruome
nės ir darbo stovyklose kenčianti 
Sovietų pogrindžio opozicija.

Moraliai ir politiniai padėti 
skriaudžiamiems - pasmerkti perse
kiotojus, yra visų krikščioniu, gailes
tingumo ir teisingumo pareiga, kuri 
turėtų galioti ir Vakarų pasaulio po
litiniams vadovams.

*♦*
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A.A. JUOZUI BARTKAIČIUI
mirus, jo žmonai Stefanijai ir sūnums Adui ir Arūnui su šeima reiš
kiame gilią užuojautą.

M. Vaškevičienė,✓
B. Sidlauskas,
J. Dubauskas.

A.A. JUOZUI BARTKAIČIUI
mirus, jo žmonai Stefanijai ir sūnums Adui ir Arūnui su šeima reiš
kiame gilią užuojautą.

J.H. ir D. Keraičiai,
». Alfonsas Valiulis.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Melbourne Dainos Sambūriui, Newcaste- 

lio Apyl. Valdybai ir visiems artimiesiems už gėles ir vainikus 
bei palydėjimą į kapines ir užuojautos pareikštos mums dėl tėvelio 
a.a. Rudolfo Deckio mirties. Visiems nuoširdus ačiū.

Žmona Paulina Deckienė, 
duktė Erna ir žentas Algis.

ALFONSAS GRAUSLYS 
- IEŠKAU TAVO VEIDO.

Kunigo Alfonso Grauslio vardas 
yra gana plačiai žinomas dabartiniame 
išeivijos katališkarhe pasaulyje, -o 
jis buvo jau žinomas ir nepriklauso
moje Lietuvoje, ypač kauniškajai 
visuomenei. Kas aname, maždaug 
1925-40 laikotarpyje iš lankančiųjų 
katalikiškas pamaldas nesigėrėjo to 
jauno modemiškais pamokslais! Sa
kau “moderniškais”, nes kunigas 
Grauslys tada buvo savotiškas dva
siškis - revoliucionierius - drąsus sa
vo mintimis ir veikla. Jis turėjo savo 
aiškią sistemą, kondensuotą, Įdomią, 
erudicinę mintį ir tos minties perda
vimo gerą planą. Savo pamokslus daž
niausia suskirstydavo į tam tikrus 
ciklus, kad tuo būdu būtų lengviau 
smulkiai išgvildenti pasirinktą temą. 
Jo pamokslai atrodydavo taip, lyg 
kad jie būtų imami iš kokio gero apo
logetinio veikalo ir įdomiai perduo
dami gyvu žodžiu. O ir lietuviškoje 
išeivijoje kunigas A. Grauslys eina 
anuoju, jo dvasios pasirinktuoju keliu, 
- tai matyti iš šios jo knygos “Ieškau 
Tavo Veido”.

“Ieškau Tavo Veido” - plačios 
apimties (296 puslapių) knyga, kurio
je jos autorius yra sukomplektavęs 
savo mintis religinėmis temomis. Tos 
mintys veržlios ir dinamiškos, labai 
rafinuotu būdu paliečia jautrią žmo
gaus dvasią, stengiasi paveikti taip, 
kad ji suprastų, kokiais keliais eina
ma, artėjama į Dievą, pamatytų, kur 
slypi tikrasis Dievo veidas. Pats kny
gos autorius savo knygos antrine ant
rašte nusako joje pateiktų minčių pa
skirtį - tai “rodylkės ieškojimo keliuo
se”. O tie ieškojimų keliai yra ne kur 
kitur, tik paties žmogaus dvasioje, 
jame pačiame, tačiau dažnai nepa
stebimi dėl kasdieniškumo menkys
tos. Savo patarimus, kaip žmogui eiti 
savo dvasios keliais į tobulėjimą, o 
tuo pąčiu ir į patį Dievą, autorius pa
teikia tokiais skyriais: 1. Gyvenimo 
būdas apsprendžia tikėjimą, 2. Kan
čia Dievo Veido šviesoje, 3. Nėra man 
gėra be Tavęs, 4. Grožis - kelias į 
Dievą, 5. Grožio šaltiniai, 6. Gera 
širdis - Dievažmogio širdies atspin
dys, 7. Širdis krikščioniškos meilės 
tarnyboje. Šiuose skyriuose patiekto
mis mintimis pabrėžiama, kad ir žmo
gaus kančia (taip dvasinė, taip fizi
nė), ir tikrasis grožis (taip artifikuo- 
tas, taip natūralus gamtos), ir žmo

gaus širdies gerieji polinkiai (meilė, 
gailestingumas, pasišventimas, al
truizmas) - tai tosios priemonės, ku
riomis vadovaujantis galima prisiar
tinti prie paties Dievo. Autorius savo 
knygoje dažnai primena, kad žmogaus 
Įsigalėjusios ydos, su kuriomis kovo
ti dažnai trūksta tikrojo ryžto, skleid
žia nuolatinę tamsą, kuri tarsi priden
gia'Dievo veidą. Kai kurių tų ydų duo
damos labai taiklios, net įspūdingos 
definicijos. Štai, kad ir šeštajame 
skyriuje (Gera širdis - Dievažmogio 
širdies atspindys) vaizdžiai nupasa
kojama, kas yra žmogaus puikybė: 
“Puikybės paliestas žmogus visur 
ieško savo garbės, nori būti visų gi
riamas, o nebūdamas tos garbės ver
tas, stengiasi pasirodyti žmonėms ki
toks, negu iš tikro yra. Kadangi to
kiam atrodo, kad kitų žmonių tikri 
(o gal ir tariami) pranašumai jo pa
ties įsivaizduotą didybę temdo, jis 
pradeda kitus žeminti, net purvais 
drabstyti, kad dar labiau suspindėtų 
jo paties vertingumas. Kaip matome, 
puikybė yra panaši pavydui, tik rei
kia pridėti, kad pavyde pavydima daž
niausia medžiaginio turto, puikybė gi 
- garbės. Žvelgiant į tuos budus, ku
riais puikybė reiškiasi, reikia pasa
kyti, kad nėra kitos ydos, kuri prisi
dengtų tokia gausybe kaukių, kaip ji. 
Tik pažvelkime. Išdidus žmogus, no
rėdamas visur savo spindėjimu kitus 
aptemdyti, nuolat apie save kalba, 
save giria, stengiasi visokiais būdais 
iš kitų išsiskirti. Savo nuomonės at
kakliai laikydamasis, jis nesiduoda 
kitų pamokomas, bet yra linkęs tą sa
vo nuomonę nemandagiai kitiems už
karti, kitus visur ir visame kritikuoti, 
prie savo klaidų ir įtikintas, neprisi
pažinti. ... Ir labiausiai teisėtos nuo 
kitų priklausomybės nepripažindamas, 
jis nuolat maištauja prieš visus auto
ritetus ir visas tiesas. Nepakęsdamas 
jokio prieštaravimo, su jo pažiūrom 
nesutikimo, ar jam daromo įspėjimo, 
puikuolis nuolat užsigauna. Trokšda
mas pagyrimų, jis draugauja tik su 
pataikūnais, kurie jam žodžių smil
kalo nesigaili. Norėdamas iš tokių 
pataikūnų išgirsti kuo daugiau pagy
rimų, jis taip apskaičiuoja savo žo
džius, veiksmus ir visa elgesį, kad 
kitiems didesnio įspūdžio padarytų, 
iš to išvada, kad puikybės pilnas 
žmogus dažniausiai yra veidmainis 
ir nenuoširdus. O toksai mylėti kito 
negali. ... Ypatingai biauri yra toji

PERTHAS 
Savanoriai posėdžiavo.

Birželio mėn. 20d. pas kūrėja 
savanorį Kazį Žuromskį susirinko sa
vanoriai posėdžiui, apsvarstyti eina
muosius reikalus. W.A. Perthe išviso 
buvo 13 Kūr. - Savanorių. 5 yra jau 
mirę, 2 nepriklauso organizacijai, gi 
akt i vu jų, yra 6, kurie pagal S-gos 
įstatus susiorganizavo į grandį, vieno 
asmens vadovaujamą.

Jausdami amžiaus slėgimą ir kai 
kurie sveikatos stoką, savanoriai iš
kėlė mintį kapuose pastatyti pamink
linę lentą, kurioje būtų išvardinti 
mirusieji lietuviai ir nurodyta jų kapo 
vietą. Tuo pačiu būtų sudarytas pėd- 
sakis, kad čia lietuvių gyventa. Tai 
minčiai įgyvendinti Savanoriai kvie
čia prisidėti Perthe veikianti L.V.S. 
“Ramovė” skyrių, kurių tarpe yra gan 
sumaniu ir veiklių asmenų. Tad iš- 
rinkus tam reikalui vykdyti specialią 
Komisiją, būtų tikrai galima pasitikė
ti, kad toji savanorių iškeltoji mintis 
tikrai taptų įgyvendinta.

Antrąjį klausima^ savanoriai svars- 
te-reikala, pagyvinti veiklą ir tam rei
kalui iš grandies persiorganizuoti į 
Savanorių Skyrių. Tas yra nesunkiai 
įmanoma padaryti pakviečiant 2 sava
norius koptuoti iš Adelaidės, kurie 
jau senai savo sutikimą yra davę. 
Su jais veikimas būtu, palaikomas ko- 
respondenciniu būdu. Pilnam skyriui 
esant valdomasis organas susidarytų 
3 asmenų ir veikla užtikrintai pagy
vėtų.

Nutarta a.a. S. Naruši užskaityti 
garbės nariu, nes 2 kartus jis buvo at
vykęs i Perthą ir čia maloniai jautėsi 
Kūrėju-savanorių ir Ramovėnų tarpe.

A.K.

Diogenas Sinopietis ir legendos apie jį
Diogenas Sinopietis, gimęs 412 m. 
pr. Kr. Be šio, buvo dar du Dio
genai — filosofai — tai Dioge
nas Apolomitis, gyv. 499—428m. 
pr. Kr. ir Diogenas Lartietis, filo
sofas ir rašytojas, gyv. apie 220m. 
jau po Kristaus .

Diogenas Sinopietis keliauda
mas skelbė ir pats vykdė tokį as
ketizmą, kuris nepaisė nei gėdos, 
nei tradicinių pažiūrų. Jo gyve
nimas apipintas legendomis. Štai 
jų kelios.

Kartą dienos metu Diogenas 
vaikščiojo su žvake Atėnų mies
to prekyvietėje ir vis į visas pu
ses dairėsi ir stebėjo preinan- 
čius žmones. Praeiviai paklausė, 
ko jis ieškąs. “Ieškau žmogaus”, 
atsakė Diogenas. “Nagi, žiūrėk, 
štai čia daugybė yra Žmonių.” 
— “Taigi, yra žmonių, bet nėra 
žmogaus,” atsakė jis. Vadinasi, 
Diogenas ieškojo tobulo žmo
gaus, su pilna asmenybe.

puikybė, kuri užsidėjusi nuolankumo 
kaukę, save žemina ir peikia tam, kad 
kiti tai paneigtų ir pradėtų jos “nuo
lankumą” girti”.
(Alfonsas Grauslys. “Ieškau Tavo 
Veido”, išleido Lietuviškos knygos 
klubas, Chicago, viršelis Giedrės 
Vaitienės).

M. SI.
***

MIRĖ JUOZAS BARTKAITIS
Birželio 29d. ligoninėje po ilgos 

ligos mirė, sulaukęs 70m. Juozas 
Bartkaitis. Paliko žmoną Stefaniją ir 
du sūnus Arūną ir Aidą. Velionis bu
vo kilęs iš Kudirkos Naumiesčio, 
Lauckainių kaimo ūkininko šeimoje. 
Baigęs gimnaziją dų metų studijavo 
Filosofijos Teologijos fakultete Kau
ne. Nebaigęs aukštųjų mokslų įstojo 
į policijos mokyklą ir jat sėkmingai 
baigęs, ilgą laiką tarnavo kaip nuo
vados viršininkas įvairiuose Lietuvos 
vietose.

1934m. vedė Stefaniją Misiūnaitę 
ir laimingoje santaikoje gyveno iki 
pat mirties. Karui siaučiant pasitrau
kė į Vokietiją ir kurį laiką gyveno 
Kemptene. 1949m. persikėlė gyventi 
į Australiją ir apsigyveno Sydney, čia, 
Pananijos priemiestyje, įsigijo namus 
užaugino sūnus, pats iki pensijos 
dirbo įvairose įmonėse darbininku. 
Prieš dvejus metus susirgo astma ir 
sunkiai sirgdamas nusilpo ko pasėkoje 
ir mirė.

Uz velionį buvo sukalbėtas roži
nis Funerals of Distinction koplyčio
je ir liepos 3d. atlaikytos Sv. Mišios, 
kun. P. Butkus atliko visus religinius 
patarnavimus. Pagal velionio valią 
buvo krematoriume sudegintas.

a.k.

Antra apie jį legenda — tai 
Diogeno susitikimas su Aleksand 
ru Didžiuoju. Kartą Aleksandras 
Didysis (356—323 pr. Kr.), Ma
kedonijos karalius (336—323), 
nuvyko aplankyti Diogeno ir no
rėjo jį apdovanoti. Kai Aleksand
ras paklausė, ką galįs-jam gero 
padaryti, Diogenas atsakė:“Kara- 
liau, neužstok man saulės, tai 
bus tavo man didžiausia do
vana...”

Trečia legenda apie šį filosofą 
yra apie įvykį vienoje puotoje, 
kur buvo pakviestas. Šeiminin
kas vaišėms buvo pasirūpinęs 
daug skanių gėrimų. Pripylęs 
taurę geriausio gėrimo, padavė 
Diogenui ir prašė išgerti. Bet 
Diogenas tą gėrimą, užuot išgė
ręs, išpylė sau ant batų... “Ir ką 
tu padarei!” nustebę šaukė sve
čiai: toks brangus gėrimas, ir tu 
išpylei jį sau ant batų.” — 
“Matote”, ramiai atsiliepė Dioge 
nas: “jei aš tą gėrimą būčiau iš
gėręs, tai būčiau sau pakenkęs, 
o dabar batus nusivalysiu, ir vis
kas bus tvarkoj.”

Dar ir daugiau apie Diogeną, 
šį asketą filosofą, yra legendų. 
Jam priskiriami ir posakiai, su
rinkti Millbacho “Fragmenta phi 
losophorum graecorum” II 1867, 
295—300.

Mūsų Pastogė Nr. 28. 1972.7.17. psl. 7.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
VIEŠA PASKAITA 

MELBOURNE
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klu

bas praneša, kad š.m. liepos mėn. 
23d., sekmadienį, 5 vai. p.p. Lietu
vių Namuose,. Bendruomenės kamba
ryje (viršuje) įvyksta vieša paskaita. 
Dr. K. Kazlauskas skaitys apie psi
chines ligas, diskusijas praves Dr. 
St. Statkus. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Nervinės ligos yra sunkiausiai 
suprantami žmogaus kūno, o gal 
daugiau dvasios, susirgimai. Senovė
je dažnai juos aiškindavo raganų ap- 
kerėjimais, piktų dvasių ar kitokių 
būtybių apsėdimais. Nors yra sakoma 
kad tarp genijaus ir pamišėlio be
veik nėra skirtumo, ištiktųjų tai du 
kraštutinumai, kurie normaliam žmo
gui sunkiai suvokiami. Didžiausia 
žmogaus nelaimė - proto netekimas, 
iš čia ir posakis, kad ką Dievas no

ri nubausti, tai tam ir protą atima. 
Ar ne keista, kad šių dienų jaunas 
žmogus dažnai ieško pasitenkinimo 
kad ir laikiname išprotėjime, varto
damas tam tikrus chemikalus (LSD - 
lysergic acid diethyalmide).

Tik praėjusiame, šimtmetyje, 
pritaikius psichoanalizės metodus, 
psichinės ligos atsistojo ant moks
liško pagrindo. Gal mums žinomiau
sias yra Sigmundas Freudas, kuris 
analizavo net sapnus. Jei šiais lai
kais normalias žmogaus dvasios ap
raiškas tiria psichologija, tai sutri
kimus - psichiatrija, kuri yra tapusi 
svarbia medicinos mokslų šaka. 
Jaunas Dr. Karolis Kazlauskas, ku
ris šioje srityje dirba ir ruošiasi 
egzaminams, supažindins mus su siu 
dienų moksliniais laimėjimais, o jį 

diskusijas Dr. Sta- 
jau senai šia sri-

papildys ir praves 
sys Statkus, kuris 
timi domisi.

P. Baltutis.

NEWCASTLE
DISKUSIJŲ KLUBO 

PRANEŠIMAS
Birželio mėn. 4d. Diskusijų Klu

bo susirinkimas įvyko p. Šerno na
muose. Paskaita “Lietuviai partiza
nai Sov. Lietuvoje 1941-1951m. lai
kotarpy” skaitė p. Lizdenis. Paskai
ta pasižymėjo medžiagos gausumu, 
surinktos tiek iš užsieny leistos, 
partizanams palankios, spaudos į tiek 
iš Sov. Lietuvos rašytojų darbų.

Įžangoje paskaitos bendrai ap
tarė sąlygas ir priežastis, privertu- 
sios vienus trauktis iš tėvynės i va
karus, kitus likti tėvynėje ir stoti 
ginklu prieš rusų okupaciją. Partiza
nų veikla prasidėjo jau 1940m. įsi
kūrus LAF (Lietuvos Aktivistu Fron
tui), I-os rusų okupacijos metu. 1941 
m. masiniai trėmimai į Sibirą, papildė 
partizanų eiles naujais nariais, vienu 
ar kitu būdu išvengusiais šių trėmimų. 
Šio laikotarpio partizanų veikla kul
minavo 1941m. birželio mėn. sukilimu, 
vadovaujant (Kaune) Levui Prapole- 
niui, kada lietuviai partizanai patys 
vieni išlaisvino Kauną ir Vilnių ir 
sudarė laikiną vyriausybę (Jos gal
va pulk. Kažys Škirpa). Rusų II-os 
okupacijos metu, 1945 m. partizanų 
skaičius siekė 20,000 vyrų ir moterų. 
Paskaita vaizdžiai ir smulkiai aprašė 
jų veikla,, ypatingai minėdama Juozo 
Lukšos - Daumanto nuopelnus. Dide
lę paskaitos dalį užėmė ištisai duo
tas J. Luks'os atsišaukimas i užsie-

LIETUVIU

nio lietuvius, iš jo, 1948m. parašytos 
knygos “Partizanai” (išleista Ameri
koje). Likusi paskaitos dalis aptarė 
Sov. Lietuvos rašytojų darbus (nove
les, romanus, teatro veikalus), skir
tus pavaizduoti partizanų veiklą, ku
riuose ji, žinoma, yra parodoma komu
nistiniu pažiūru šviesoje, Ypatingai 
šiurpi dokumentinė apybraiža “Vana
gai iš Anapus” (išleista Vilniuje).

Pabaigoje paskaitininkas iškėlė 
du klausimus, iš kurių ypatingai pir
masis užėmė didesnę dalį po jos se
kusių diskusijų: 1. Ar Lietuvos regu- 
leri kariuomenė turėjo pasipriešinti 
ginklu 1940m. rusams okupuojant Lie
tuvą? 2. Ar pokario partizanų veikla 
buvo reikalinga ir naudinga?

Sekantis susirinkimas įvyks 
liepos mėn. 9d. 6 vai. p. Jazbučio 
namuose. Paskaita skaitys p. Nekro
šius. “Pasaulio moterys”.

V. Kristensen, 
Diskusijų Klubo Sekretorė.

REMKIME SAVO KLUBĄ!
Įvykus plieno fabrikų darbininkų 

streikams* klubo statyba buvo truputį 
sulėtėjusi. Bet streikams pasibaigus 
klubo statybos darbai pajudėjo pir
myn. Šiuo metu jau yra išmūryti fun
damentai iškasta kanalizacijos grio
viai ištiesti vamzdžiai. Dabar yra 
statomi plieniniai sienų stulpai ir jau 
šia savaite bus pradėta mūryti sie
nos.

Buvo patirta nusiskundimų iš 
klubo narių, kad. būtent, mes perdaug 
nugriovėme buvusią salę. Rangovo 
buvome užtikrinti, kad vietoje senos 
sienos turėsime naują. Beto mes tu
rime arkitektą, konstrukcijos inžinie
rių, kurių priežiūroje tai vyksta ir 
klubas bus pastatytas toks, koks 
buvo originaliai suplanuotas, nesvar
bu, kaip jis dabar atrodo.

Klubo valdyba deda visas pastan
gas, kad klubas būtų pastatytas prieš 
Lietuvių Dienas Sydnėjuje. Mes jau
dinamos financine klubo padėtimi ir 
būtų skaudu, jeigu dėl pinigų stokos 
klubo statyba būtų sutrukdyta.

Klubo valdyba kviečia visus 
narius, busimuosius narius, visa 
bendruomenę ir visas organizacijas 
prisidėti savo paskola prie klubo 
statybos. Už paskolintus pinigus bus 
mokama 8% palūkanų. Paskolos pri
imamos kiekvieną sekmadienį, Lid- 
combės klubo patalpose. Visais klu
bo reikalais skambinti p. M. Petro
niu! tel. 78S - 3939.

Dabar jau pats laikas turėti 
nuosavus namus - klubą Sydnėjuje. 
Tad, kviečiame visus £ talką! Pasko
los dydis neribotas, kiekvienas do
leris priartins mus prie užsibrėžto 
tikslo.

PADĖKA
S.m. birželio 10d. ruošiant 120 žmonių, mūsų jauniausios duk

relės Ingridos, vestuves, nebūtume vieni galėję tą darbą atlikti be 
mielu tautiečių paramos.

Už Jūsų geraširdiškumą ir malonų talkininkavimą reiškiame nuo
širdžią viešą padėką: P. I. Gailiūnienei už suorganizavimą vaišių 
stalo - produktų supirkimą prieinamom kainom, paskolinimą^ savo 
indų jaunavedžių stalui ir vadovaujant vestuvinio stalo paruošime.

Visoms šeimininkėms kuriosf sumanios kulinariniais gabumais? 
talkininkavo dekoruojant valgius ir stalus: P. A. Medelienei, Mrs.
H. Kernick, p. G. Valaitienei, p. B. Jankuvienei.

Specialus ačiū p. S. Obeliūnienei už namuose iškepimą 22 
vištų ir 4 tortų. Už įvairius virimus ir kepinius: p. A. Volotkienei, 
p. H. Adomaitienei, p. N. Brazelienei, p. B. Volkovickienei, p. N. 
Dedelienei, p. Bindokienei ir p. A. Zenkevicienei.

Už salės papuošimą, stalų sutvarkimą ir gėrimais aprūpinimą: 
p. C. Volotkai, p. V. Braneizeriui, p. I. Medeliui, p. Br. Jakaičiui 
ir p-lei A. Medelytei.

Greitai aprūpinusi nuotraukomis vietinę ir lietuvių spauda p. S. 
Valaičiui.

Lietuvių Namų Administratoriams už patalpas, G.L. Klubo 
“Vytis” ir G.L.S-gos Valdyboms už paskolinimą staltiesių.

Bendradarbiui p. T. Gailiui už transportą, patarimus ir už taip 
sumaniai pravedimą vestuvinės puotos.

Lietuviškas ačiū visiems svečiams už atsilankyma, ir gražias 
dovanas jaunavedžių porelei.

Edvardas ir Irena Aleksiūnai.

JUBILIEJINIS J&ONCERTAS - M AIDINIMAS
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/ V KRUŽIENĖ 
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BILIETAI^ $125 SUAUGUSIEMS

■ MOTERŲ SEKSTETAS /A CELNA

■ “KLUMPAKOJIS” / V STRAUKAS

■ SAVA KŪRYBA ■ BALETAS

$0.50M0KSL, IRTENSININKAMS

PRANEŠIMAS

Slidininkų Klubas “Neringa' 
praneša, kad' klubo patalpose
Bulleiyje dar yra laisvų vietų 
mis dienomis:
Liepos 17 - 21. 26 - 28. 31-4

Tarifas papigintas - $4.00 
parą.

Atvažiuokite atostogauti, slidi
nėti - nepasigailėsite.

Skambinti arba rašyti: Mr. A.
Staugaitis, 18 Wickham Ave.,

Mt
sio-

Rugp 
per

Remkime savo Klubą!
Sydnėjaus Lietuvių

Klubo Valdyba. Forest Hill. 3131. Telef. 878 - 5631 
ssss*

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu visiems mano prieteliams, drau

gams bei pažįstamiems, mane lankiusiems ligoninėje už sveikini- 
mus bei dovanas.

Širdingai dėkoju p.p. Talat - Kelpšams, Migevičiams, Glioner- 
tams, Jankauskams, Zablockienei, Gasiūnienei, Petroniui, Miniotui 
Jurevičiui, Šatkauskui, p. Vinevičiui ir Zarembai, kaipo “Ramo-’ 
venų” V-bos atstovams ir visai V-bai.

Taip pat gili mano padėka p. Dr. Barkienei ir Dr. Andersonui 
už rūpestingą priežiūrą ir gydymą ligoninėje.

Su pagarba,
J. Makarovas.

Devyniolikametis amerikietis studentas 
pasiekė stulbinantį rekordą: per 1(H) minu
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r--------------------------------------------- ;--------
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