
VLIKAS PRIMENA
Nors baigiasi birželis ir mes šiame 

krašte pravedėm atitinkamus birže
linių įvykių paminėjimus, bet vis 
tiek skelbiame kad ir pavėluotai pa
siekusį Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atsišaukimą, kuris mūsų 
nuotaikas ir nusistatymus tegali tik 
sustiprinti. Red.

Birželio mėnesį lietuviai mini dvi 
gedulingas sukaktis. Kai 1940 bir
želio 15 naciai puolė Paryžių, Stalino
- Hitlerio sandėrininkas Sovietų Są
junga, įsiveržusi į Lietuvą, užslopi
no jos laisvę ir nepriklausomybę. 
Po metų, 1941 birželio 14-20, per so
vietinį masinį terorą Lietuvoj žuvo 
apie 5000 gyventojų ir 35.000 vyrų, 
moterų bei vaikų buvo išvežta į Gu
lago salyną. Šią deportaciją iki 1952 
metų sekė kitos - iš viso palietosios 
apie 400.000 asmenų. Daugį išvež
tųjų pakirto nežmoniškos sąlygos: 
šaltis, ligos ir badas vergų stovyklo
se. Abi birželinės gedulo sukaktys 
yra glaudžiai viena su kita susijusios
- antroji yra pirmosios neišvengiama 
išdava. Lietuvai primesta komunis
tinė sistema atnešė tautai didžiąją 
kančią - genocidą.

Jau 38 metai, kai Lietuvą gniaužia 
sovietinė okupacija, bet Lietuva yra 
tautinio susipratimo pavyzdys, ir 
lietuvių pasiryžimas būti laisvais ir 
nepriklausomais yra nepalūžęs.

Lietuvių ryžtinga laikysena prieš 
svetimųjų jungą ir atgyvenusią to
talitarinę santvarką sovietinėje im
perijoje yra daugeliu atžvilgių iš
skirtinė. Paskutinėmis žiniomis,
Lietuvoj nuolat pasirodo septyni 
pogrindžio leidiniai. Nors engiama 
ir persekiojama, tebegyvuoja lietu
viškoji Helsinkio grupė. Itin ryškus 
yra tautinio išdidumo jausmas, kurį 
pastebėjo Paryžiaus dienraščio Le 
Monde bendradarbis, 1978 metais 
lankęsis Lietuvoj. Vakarų žurnalis
tai, rašydami apie disidentų judėji
mą Sovietų Sąjungoj, dažnai mini 
ribotą aktivistų skaičių ir rusų ma
sių abuojumą. Visai kitaip yra Lie
tuvoj, kur tautiniai ir religiniai akti- 
vistai randa galingą atramą plačiau
siuose gyventojų sluogsniuose. Pa
radoksine prasme, kaip tik Partijos 
nariai ir jų kolaborantai turėtų būti 
vadinami disidentais, nes jie eina 
prieš visuotinio nusistatymo srovę.

Radijo laidos 
lietuviu kalba

AUSTRALIJOJE
SYŪNEY stoo^EA ;800 kHz

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
ifečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

Melbourne Stotis 3EA ;II2O kHz
P,rmadieniais 11 vai. ryto 
"enktadieniais 3vai. p. p.

CaNBERRA Stotis 2XX ; 1010 kHz
Ketvirtadieniais 8-8.30vai.vak.

ADELAI DE Stotis 5UV ; 530 kHz

Šeštadieniais 9 vai. ryto

Nors Stalino laikų masiniai išve
žimai jau nebevykdomi, Brežnevas 
tebetęsia, kad ir mažesniu mastu, 
Gulago salyno politiką. Lietuviai, 
perėję sovietinio teismo komediją, 
tebesiunčiami į darbo stovyklas vien 
tik už tai, kad nori praktiškai vyk
dyti žodžio ir minties laisvę, kuri 
jiems yra sovietų konstitucijos ga
rantuota. Ankstesnis teroras tebe- 
tęsiamas. Paskutinioji jo auka yra 
Balys Gajauskas, anksčiau jau iška
lėjęs 25 metus Gulago salyne, o 1978 
metais vėl nuteistas dešimčiai metų 
griežto režimo stovykloj ir penke- 
riems metams nutrėmimo. Gajaus
kas nuteistas vien dėl to, kad rinko 
istorinę medžiagą apie lietuvių par- 
‘•‘■’rm-įJudėjimą 1944-1951 metais.^* 

/^Lietuviškosios Helsinkio grupės na
rys Viktoras Petkus taip pat laukia 
teismo, ir jam gręsia ilgas įkalini
mas.

Per 38 sovietų okupacijos metus ' 
totalitarizmas Lietuvoj iš esmės ne- j 
pasikeitė, bet taip pat nepasikeitė ir ' 
lietuvių tautos ryžtas atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

ĮVYKIAI
NATO KONFERENCIJA

Kai Jungtinėse Tautose vyko 
karšti debatai dėl nusiginklavimo, 
tuo pačiu metu Washingtone buvo 
sušaukta NATO (North. Atlantic 
Treaty Organisation) konferencija, 
kurioje buvo svarstoma, kaip sėk
mingiausiai atremti galimą puolimą 
prieš Vak. Europą iš rytų. Konfe
rencijoje iškeltas susirūpinimas dėl 
vis didėjančio karinio jėgų sukon
centravimo Vak. Europos rytiniame 
pasienyje pagrinde statant puola
muosius ginklus. Sovietų Sąjunga ir 
Varšuvos Sąjunga, kurią kontro
liuoja Sov. Sąjunga, sovietų sateliti
niuose kraštuose sukoncentravusi 
20.500 tankų, 2.800 lėktuvų, 10.000 
patrankų ir apie milijoną karių. Va
karų Europai ginti parengties padė
ty yra 7000 tankų, 2000 lėktuvų, 
2700 patrankų ir 670 000 kareivių. 
Reikia prie to pridėti ir sovietų ka
rinį laivyną su puolamaisiais povan
deniniais laivais. Vakariečiai pasiti
kėdami savo technišku pranašumu, 
prez. Carterio nuomone, esą pakan
kamai stiprūs netikėtam puolimui 
atremti, bet ateitis neaiški atsime
nant sparčiai vystomą sovietų gink
lavimąsi. Konferencijoje vis tiek 
numatyta apie 80 bilijonų vakarų 
gynybai sustiprinti.

Paulius Augius Šauksmas

NATO konferencija atkreipė dė
mesį į sovietų ir kubiečių politinius 
ir karinius įsikišimus Afrikoje, ypač 
po sovietų inspiruoto neva sukilėlių 
įsiveržimo į Zaire iš Angolos, kurio 
metu buvo masiškai žudoma juodieji 
ir baltieji. Tas žudynes nutraukė 
staigus Prancūzijos ir Belgijos įsiki
šimas. Taip pat nutarta teikti pagal
bą Somalijąi, kurią spaudžia sovietai 
ir kubiečiai iš Etijopijos.

* *
Jau iš disidento Tomo Venclovos, 

kuris metų pradžioje viešėjo Aus
tralijoje ir kalbėjo apie padėtį Lie
tuvoje ir Sov. Sąjungoje, girdėjome, 
kad visoje Sov. Sąjungoje niekas 
netiki komunistine ideologija, tą 
patį tvirtina ir Vakaruose patekęs i
sovietų buvęs generolas Grigoren- I
ko, kuris karo metu buvo sovietinis i 
herojus, bet kai įsijungė į disidentinį i 
sąjūdį už žmogaus teises, jis buvo 
degraduotas, suimtas ir kalintas ir 
pagaliau išleistas į vakarus be teisės 
grįžti į Sov. Sąjungą. Jis viešai skel- 1 
bia, kad sovietų Sąjungoje žodis de- j 
mokratija yra išstatytas pajuokai, 
lygiai niekas netiki ir sovietine ide- j 
ologija, nors viešai ji giriama. Pagal 
Grigorenko, viešų disidentų Sov. 
Sąjungoje nėra daug, bet slaptų 
esančios masės. ’’Pamatytumėt, sa

ko jis, kas pasidarytų, jeigu Sovieti- 
joje būtų leista viešai balsuoti”.

Daugumas sovietinių pabėgėlių ir 
tremtinių yra nusivylę vakariečių 
politiniu trumparegiškumu, jų tarpe 
ir gen. Grigorenko. Jis primeta va
karų politikams trūkumą pastovios 
ir ilgų distancijų politinės progra
mos. ’’Tai lyg šachmatų žaidimas, 
kuriame meisteris lošia su naujoku, 
neturinčiu jokio plano.”

♦ ♦ ♦

Australijoje nuo birželio 7 d. vi
siems dirbantiesiems pakeltas atly
ginimas 1,3 %.

Premija poetei 
D. Sadūnaitei

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA 
- DANGUOLEI SADŪNAITEI

Lietuvių rašytojų draugijos 1.000 
dol. premija, kurios mecentas yra 
Lietuvių Fondas, gegužės 27 d. Chi- 
cagoje paskirta Danguolei Sadūnai
tei už poezijos knygą ’’Baltas ievos 
medis”.Į vertinimo komisiją, suda
rytą LRD valdybos, įėjo Povilas 
Gaučys - pirmininkas, Dr. Živilė Bi- 
laišytė - sekretorė, nariai - Julija 
Švabaitė-Gylienė, Dr. Kęstutis 
Keblys ir Česlovas Grincevičius. 
Premija paskirta balsų dauguma.

1



Išvykstančius 
palydint

Su pagristu pasididžiavimu perei
tą savaitę į Šiaurės Ameriką išlei
dome didelį būrį Australijos lietu
vių, kurie kaip mūsų reprezentantai 
daugumoje aktyviai dalyvaus visuo
se Pasaulio Lietuvių Dienų parengi
muose. Ypač tenka džiaugtis, kad 
šios išvykos didžiausią dalį sudaro 
jaunimas, kurio entuziazmas tiesiog 
kelia nuostabos. Išvykusieji su- 
skirstytini į tris kategorijas: sporti
ninkai (vati didžiausia), choristai ir 
visi kiti likusieji kaip turistai arba 
turį specifinių įsipareigojimų. Susu
mavus išvyka siekia virš dviejų 
šimtų galvų. Tai bene pats didžiau
sias "exodus"iš Australijos Lietuvių 
Bendruomenės. Žinome, kad visi iš
vykstantieji turi geriausius norus 
kaip tinkamiau kiekvienas savo sri
tyje reprezentuoti Australijos lietu
vius. Norai verti dėmesio, ir tikime, 
kad isvykusieji mūsų neapvils. O 
užsiangažavimai tikrai verti dėme
sio: jaunimas - sportininkai pasiryžę 
išsilaikyti aukštame lygyje sporto 
varžybose, choristai irgi norės susi
laukti pripažinimo ir įvertinimo ka
nadiečių ir amerikiečių akivaizdoje, 
na ir visi kiti, kurių tarpe gal atsiras 
ir mūsų bendruomenės atstovų Pa
saulio Liet. B-nės Seime, bus tinka
mi reprezentantai kiekvienas savo 
vietoje. Taigi, idealiai galvojant, 
šioji išvyka nėra kokia paprasta iš
kyla į gegužinę, bet susijusi su 
reikšminga ir mūsų bendruomenei 
misija - atstovauti, reprezentuoti, 
plačiu mastu pabendrauti su užjūrio 
lietuviais bei jų organizacijom ar 
kultūriniais vienetais.

Jau pripažinta, kad mes mokame 
gražiai reprezentuotis namie. Norė
tųsi tikėti ir linkėti, kad toji repre
zentacija nemažiau būtų įvertinta ir 
užsienyje.

Kodėl toks rūpestis reprezentaci
ja? - gal ne vienas paklaus, skaity
damas šia eilutes. Juk mūsų repre
zentantai neatstovaus mūsų kur 
nors Amerikos kongrese ar Kanados 
parlamente, o susitiks su tokiais pat 
lietuviais, kaip ir mes čia. Juk nesa
me kokie lokaliniai patriotai, kad 
mums būtų svarbiau Australijos 

Aukos Dainos Sambūriui
$ 2880 - B. ir J. Stankūnavičiai 

(Business Holiday Travel Pty. Ltd.).
$ 1000 - Melbourne Lietuvių Klu

bas.
$ 500 - ALB Melbourne Apylinkės 

Valdyba.
$ 200 - Kooperatyvas ’’Talka” 

Melbourne.
$ 163.95 - Melbourne Lietuvių 

Katalikių ir Socialinės Globos Mote
rų Draugijos (Likutis nuo vakarie
nės).

$ 150 - Australijos Lietuvių Fon
das.

po $ 100 - Lietuvių Karių Vetera
nų Sąjunga Melbourne, Melb. Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugija, 
Juozas Mikštas, Studentų Korp! 
Romuva.

$ 70 - Vacys Povilaitis.
po $ 50 - Adelaidės Lietuvių cho

ras Lituania, J. Jerinkevičius, Mel
bourne Parapijos choras, F. Sodai- 
tis, Vyt. Žukauskas.

$ 30 - D. ir G. Žemkalniai.
$ 21.60 - Vyt. Aniulis.
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prestižas, ne bendrieji lietuviški in
teresai.

Iš tiesų klausimai vietoje. Prak
tiškai viskas daroma, organizuojama 
ir rengiama ne Amerikos, ne Kana
dos ar Australijos garbei ginti, o 
bendram lietuvių ir lietuvybės rei
kalui ir naudai. Ir vis tik Australijos 
lietuvių yra gerokai skirtinga padė
tis, negu tų pačių lietuvių Šiaurės 
Amerikoje. Atsimenant, kad ne pas 
mus, o Amerikoje yra visos lietuvių 
išeivijos kultūriniai bei politiniai 
centrai ir tuo pačiu jie ir kultūriškai, 
ir ekonomiškai yra pajėgesni visose 
srityse, ir dėl to daugeliu atvejų ir 
Australijos lietuvių bendruomenė 
yra tiesioginiai priklausanti nuo 
Amerikos lietuvių veržlumo, veik
los, o tuo pačiu ir nuo jų požiūrio į 
mūsų gyvenimą ir veiklą. Amerikoje 
susikoncentravusi didžioji lietuvių 
išeivijos spauda, knygų leidyklos, 
kultūrinis ir politinis svoris, kas turi 
tiesioginio ryšio ir su mūsų veikla 
bei užsimojimais. Jeigu, sakysim, 
mūsų sportininkai pasirodytų pas
kutiniai lepšiai sporto žaidynėse, 
kas iš tenai su mūsiškiais skaitytųsi, 
iškilus reikalui atsikviesti sporti
ninkus iš Amerikos, kaip kad turė
jome 1964 metais, kada lietuvio var
das nuskambėjo garsiai per visą 
Australiją. Jeigu mes neturėsime 
balso ar savo nuomonės Pasaulio 
Liet. B-nės Seime, ar kreips kiek 
daugiau dėmesio į mus P.L. B-nės 
vadovybė, kiek ji kreipė iki šiol. Su
tikime, kad išvykstantieji savo užsi
mojimuose yra rinktiniai ir jie savo 
misiją atliks. Ir visai vietoje turėti 
mūsų vietinės bendruomenės pab
rėžtino sąmoningumo ir ambicijos, 
kas verstųir anos pusės lietuvius su 
mumis skaitytis ir vertinti. Prieš 
akis Pasaulio Lie tumų Jaunimo 
kongresas ar kitokie platesnio mas
to suvažiavimai, galimi Australijoje. 
Tokių ir panašių klausimų sprendi
mas priklausys nuo to, kaip mes re- 
prezentuojamės ir koks mūsų pajė
gumas. Skautai šių metų pradžioje, 
surengdami VI-ją tautinę stovyklą, 
savo egzaminus puikiai išlaikė.

Tad išleisdami visus mūsų bend
ruomenės reprezentantus tokiu 
gausiu būriu, linkime jiems geriau
sios sėkmės ir tvirtai tikime, kad jie 
sugrįš garbingai atlikę savo parei
gas. Gero vėjo visiems.’ (v.k.)

po $ 20 - G. Ališauskienė, A.G. 
Karazijos, Balys Leitonas, B.L. 
Padgurskis, A. Šabrinskas, S.A. 
Stankunavičius.

po $ 10 - Z. Mackevičius, J. Pleč
kaitis, S. Šabrinskas, V. Stagis, R. 
Steponavičius.

po $ 5 - N. Butkūnas, L. Kilčiaus- 
kas, I. Vaitkus.

Sambūrio nariai dėkoja visiems 
aukotojams, organizacijoms ir pa
vieniams asmenims, kurie sveikino 
žodžiu ar raštu linkėdami sėkmės ir 
laimingos kelionės.

Ačiū Melbourne Apylinkės Val
dybai, Melbourne Lietuvių Klubo 
Tarybai, Socialinės Globos ir Kata
likių Moterų Draugijoms už suorga
nizavimą ir paruošimą vakarienės 
po koncerto.

Nuoširdus ačiū visiems.

Melb. Dainos Sambūris

Melbourne Lietuvių Klubo nariui ir Lietuvių Namų rėmėjui 
Dr. KAZIUI JUOZAPAVIČIUI

mirus, jo liūdinčius žmoną Verutę, dukterį Elenutę ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Melb. Liet. Klubo Taryba

Vladinių proga
prisimenu VI. Radzevičių

Vlado vardas buvo gana populia
rus lietuvių tarpe, todėl man teko 
pažinti nemažai Vladų, bet čia aš 
noriu prisiminti ir pakalbėti apie 
vieną buvusį adelaidiškį Vladą kurio 
jau senokai netekome, kuris buvo 
žinomas ne vien adelaidiškiams, bet 
ir visiems Mūsų Pastogės skaityto
jams, tai būtent Vladas Radzevičius.

V. Radzevičių pažinau dar iš Lie
tuvos, bet aš ir mano šeima arčiau 
susipažinome Adelaidėje. Pamėgo
me jį kaip atvirą, tiesų, nuoširdų ir 
tikrą lietuvį, kuris nesidrovėdavo 
viešai pareikšti savo nuomonę. Bū
damas gabiu žurnalistu, pilna to 
žodžio prasme, jis viešai spaudoje 
iškeldavo ir nagrinėdavo mūsų 
bendruomenėje pasireiškiančias 
teigiamas ir neigiamas puses. Nepa
gailėdavo šiltų įvertinimo žodžių or
ganizacijoms ir pavieniems asme
nims, kurie jo nuomone buvo to nu
sipelnę. Neretai pabardavo tuos, ku
rie lietuviškam darbui rodė pasyvu
mą. Savo išsamiais straipsniais gra
žiai nušviesdavo bendrą adelaidiškių 
gyvenimą ir veiklą, žodžiu, suko lie-, 
tuvybės ratą.

Šiandien, daugiau negu bet kada 
jaučiasi ta spraga, kai jo neturim 
savo tarpe. Jis turėtų drąsos viešai 
paklausti kodėl iš suvirš tūkstančio 
Adelaidėje gyvenančių lietuvių, ku- 
rie galėtų reikštis lietuviškoje veik
loje yra ne daugiau kaip 250 žmonių 
ant kurių remiasi visas lietuviškas 
judėjimas. Tuos pačius lietuvius 
matome minėjimuose) susirinki
muose, įvairiuose parengimuose, 
organizacijų vadovybėse, net ir 
aukų lapuose tik tos pačios pavar

Praktiškiausios 
dovanos giminėms Lietuvoje

Siuntinys 1 — 1978

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių spalvų, labai 
populiari medžiaga dviem suknelėm; gėlėta arba lygių spalvų crimplene 
medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; moteriškas nailono 
apatinis arba vyriški nailono viršutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų 
arba moteriškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių ci
garečių': dėžė šokoladinių saldainių; 1 svaras pupelių kavos; vienai eilu
tei vilnonė labai gera medžiaga su įaudimu ’’All wool made in England*’,
gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidoms — $ 170.00
Taip pat dar galima pridėti į šį siuntinį 9 svarus prekių, pavyzdžiui, 4 

m. medžiagos; 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kitokių dovanų.
žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui $ 70.00
Jeans "Wrangler”, vyr. arba mot., (galima siųsti 4) $ 35.00
Geresnės rūšies nertinis $ 25.00
Nailoninės kojinės, vyriškos arba moteriškos $ 2.50
Vilnonė medžiaga suknelei $ 20.00
Vilnonė skarelė $ 9.00
Geresni marškiniai $ 13.00
Lietsargis telescopic $ 10.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai $ 30.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui $ 25.00
Angliška eilutei medžiaga ("All wool made in England) $ 40.00
Geresnė eilutei medžiaga (’’All wool made in England") $ 50.00

Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir stetoskopus.
’ Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 23.00 už visas persiun

timo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, Epgland, Tel. 01 460 2592

dės, o kur dingo visi kiti, kurie ne
šioja lietuvio vardą? Solidarumo 
mokestis, atrodo, kiekvieno lietuvio 
pareiga, o tik nuo 60 ligi 90 asmenų 
susimoka.

Australijos Lietuvių Fondui, ku
rio tikslas remti kultūrinę veiklą 
Adelaidėje aukotojų skaičius vargiai 
siekia pusę šimto.

Žinau, kiek Vladas Radzevičius 
pergyventų matydamas vegetuo
jančius chorus, kada turime apsčiai 
balsingų žmonių. Turime gražias 
mokyklas ir pasišventusius mokyto
jus, bet neatsiranda tėvų,kurie ra
gintų savo vaikus mokytis lietuvių 
kalbos. Taip gražiai veikusios mo
terų organizacijos su baime žiūri j 
ateitį nerasdamos pakaitalo, kas jas 
pavaduos. Jis turėtų drąsos viešai 
pasakyti ir pakaltinti tuos lietuvius, 
kurie taip greitai apsiprato su ta 
mintim kaip toje lietuviškoje pasa
kėčioje - ”ir mano ten tėvynė, kur 
geresnis pienas”. Už Vlado Radze
vičiaus atvirumą ir drąsą viešai pa
sakyti vieni jį mėgo, kiti gal ne, bet 
jis buvo vienas iš tų, kuris budėjo 
tautinėje sargyboje ir buvo griežtas 
tiems, kurie jos nevykdė.

Todėl aš šiandien Vladinių proga 
pasigendu Vlado Radzevičiaus, 
kuris žadintų mus visus prie lietu
viško darbo kurio iš mūsų tikisi ir 
laukia mūsų broliai ir tauta.

Elena Dainienė

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!
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PASIKĖSINIMAS PRIEŠ SĄŽINĘ
V. Kazoko žodis, pasakytas minint persekiojamą Lietuvos Bažnyčią 

birželio 18 d. Sydnejuje '

Paminėti persekiojamieji

Šiandie susirinkome ne tiek ap
raudoti žuvusiųjų, nukankintųjų, ne 
tiek pasididžiuoti heroiška praeitimi 
ir apgailestauti prarastosios laisvės, 
bet atsistoti prieš nuogą faktą, kad 
visa tauta tebekovoja ir kad mūsų 
visų pareiga jungtis su jais ir jiems 
talkinti. Mes turėtume įsisąmoninti, 
kad ir šią valandą visa pavergta 
tauta tebėra atviroje kovoje su oku
pantu, kad ji niekad nesiliovė nu
traukti vergijos pančių ir su nepa- 
lūžtama viltim laukia pagalbos iš 
laisvųjų, pirmoj eilėj iš mūsų.

Klysta tie, kurie mano, kad Lie
tuvoje išsilaisvinimo kovos pasibai
gė paskutiniam partizanui - laisvės 
kovotojui paleidus iš rankų ginklą. 
Priešingai, miško brolių pradėtoji 
kova niekad nenutrūko iki šiandie, 
tik kovojama ne ginklu, o kitais me
todais. Šioje išlikimo, o drauge išsi
laisvinimo, sakau, išsilaisvinimo, nes 
jei sąmoninga tauta, tai visados sie
kia ir sieks savarankiškumo, taigi 
išsilaisvinimo kovoje frontai labai 
platūs pradedant nuo gimtosios kal
bos ir baigiant žmogaus teisėmis bei 
politiniu nepriklausomumu. Čia įei
na politiniai, kultūriniai ir asmens 
sąžinės faktoriai. Tačiau kiekvienu 
atveju, kur tik pažeidžiama Lietu
voje žmogiškai pripažinta vertybė, 
tuo pačiu pažeidžiama kiekvienas 
lietuvis individualiai, ir visa tauta 
bendrai. Šitai jaučia ir išgyvena 

į kiekvienas lietuvis tėvynėje, lygiai 
tą patį turėtume justi ir mes išeivi
joje. Todėl ir drįstame klausti, kiek 
mes patys sutapatiname save su ko
vojančia tauta ir kiek esame tik ste
bėtojai. Klausimas, į kurį atsakyda
mi patys sau nurodome vietą - kovo
tojų ar tik žiūrovų pusėje.

Būdami šioje pusėje ir atskirti 
tūkstančių mylių ir trisdešimties 
metų tarpo, vargu ar galime taip 
įsisąmoninti ir sutapti su kovojančių 
gretomis šiandieninėje Lietuvoje, 
kaip kad kovojama tenai. Praktiškai 
jau mes esame žiūrovų eilėse, kurie 
tik laukia sensacijų iš anos pusės. O 
tų sensacijų kasdien ateina vis dau
giau ir daugiau. Dar anais partiza
niniais laikais, kai tebesėdėjome 
saugiai DP lageriuose ir iš tiesų 
nuoširdžiai jaudinomės vykstant 
partizaninei kovai, iš mūsų tik vie
nas atsirado, kuris jau šioje pusėje 
būdamas nuvyko į Lietuvą ir prisi
jungė prie kovojančių. Tai buvo 
žurnalistas Julius Būtėnas, kuris po 
poros mėnesių žuvo kaip išdavimo 
auka. Ir šiandie ta kova vyksta ir vis 
dažniau aukų vardai pasiekia mus: 
Kalanta, suimtieji ir nuteistieji Sa- 
dūnaitė, Petkus, Gajauskas, Žyprė 
ir daugybė kitų iš šimtų, nekalbant 
apie tuos, kurie tebėra nuolatinėje 
grėsmėje. Tie, kurie rašo protesto 
skundus, kurie leidžia pogrindžio 
spaudą, kurie demonstruoja, jie visi 
rizikuoja viskuo, įskaitant ilgų metų 
katorgą ir net gyvybę. Tačiau 
niekas jų neatbaido, o tik dar labiau 
grūdina ir skelia naujas ryžto ir pa
siaukojimo kibirkštis.

Iš savo pusės mes dar nesame tiek 
atbukę, kad bent moraliai su kovo
jančiais broliais solidarizuojame ir 
juos pristatome laisvajam pasauliui 
kaip kovotojus ir didvyrius, tuo 
nervuodami atkaklų okupantą. Ir ši
tam darbui būtina jei ne gyvybės, 
tai materialinės aukos. Ta prasme ir 
paskelbtas vajus padėti Lietuvos 
kenčiančiai Bažnyčiai.

Mūsų tarpe yra nemažai religiniu 
atžvilgiu atšąlėlių ir indiferentų, ir 
gal ne vienas klaus, ką bendro turi 
Bažnyčia su prispausta lietuvių tau
ta. 0 turi, galbūtu, net daugiau, ne
gu mes įsiv tiz<: mjame. Nežiūrint, 

kad istoriniai faktai liudija, jog vi
suotinė Bažnyčia niekad nebuvo pa
lanki lietuvių tautai, vis tik yra at
vejų, kada kritiškose situacijose 
Bažnyčia pasilieka vienintelė 
atrama, kaip kad yra šiandie Lietu
voje. Šiuo metu tikinčiųjų interesai 
nuostabiu būdu sutampa su tauti
niais interesais, ir kuo labiau perse
kiojama Lietuvoje Bažnyčia, tuo la
biau persekiojama ir pati lietuvių 
tauta. Ir jeigu mes turime ir galime 
padėti persekiojamai Lietuvos Baž
nyčiai, tai lygiai tuo pačiu padedame 
ir kovojančiai tautai.

Tikėjimo persekiojimas yra ne 
kas kita, kaip kėsinimasis į žmogaus, 
į asmens sąžinę, kas yra brangiausia 
ir esmingiausia, ką iš viso turi žmo
gus, kaip tikintysis, kaip asmuo, 
kaip tautietis, nes su sąžine susietas 
ne tik religinis momentas, bet lygiai 

ir tautinis bei individualinis, kas pa
daro žmogų ne masės bevardžiu nu
meriu, o nelygstama vertybe - as
menybe. Sugriauk žmogaus sąžinę, 
ir jis liks tik klusnus ir bejausmis 
įrankis tirono rankose. Šitai dabar
tinis okupantas labai gerai žino, ir 
dėl to Bažnyčia Lietuvoje ir yra tie
sioginiu jo taikiniu.

Kai buvo lietuvių tauta rusinama 
carų laikais pirmiausia brukant pra- 
voslaviją, tuo laiku Lietuvos Baž
nyčia buvo pagrindinė užtvara - py
limas, kuris pastojo kelią rusinimo 
bangai - ne Vatikanas, ne toji visuo
tinė Bažnyčia, o Lietuvos Bažnyčia. 
Tuo pačiu pylimu šiandie Lietuvos 
Bažnyčia stovi ir prieš bolševikinį 
rusinimą, gindama be tik tikinčiojo, 
bet ir tautiečio sąžinę. O šitą frontą 
atlaikyti galbūt ir yra šiuo metu 
pats esmingiausias uždavinys kovo
je už tautinį išlikimą. Beveik nebuvo 
pasipriešinimo, kai savu laiku buvo 
atimta nuosavybė - namai, žemė, ta
čiau kiečiausias pasipriešinimas 
vyksta, kada kėsinamasi į žmogaus 
sąžinę, nes su ja neatskiriamai su-

Birželio 18 d. kun. P. Butkui va
dovaujant buvo surengta Sydnejaus 
Lietuvių Klube Akademija kenčian
čiai Lietuvoje Bažnyčiai paminėti. 
Tą dieną buvo ta intencija atlaikytos 
iškilmingos pamaldos Lidcombe, o 
pati Akademija pravesta 3 vai. Syd. 
Lietuvių Klube. Akademiją pradėjo 
kun. P. Butkus savo žodžiu ir malda. 
Sekė p. Savickienės deklamacija ir 
Akademijos prelegentai: ALB 
Krašto Valdybos vicepirmininkas V. 
Patašius, V. Juška ir V. Kazokas. 
Visi kalbėtojai pabrėžė vieną mintį - 
drauge su persekiojama Bažnyčia 
Lietuvoje tuo pačiu persekiojama ir 
pati lietuvių tauta, nes šiuo metu ti
kinčiųjų ir lietuvių tautiniai intere
sai sutampa. (V. Kazoko žodį skel
biame ištisai. Red).

Tolimesnėje akademijos eigoje 
jau pažįstamos sydnejiškės daini
ninkės R. Searl ir A. Šliterytė duetu 
sudainavo tris daineles, M.M. Sla
vėnienė ir J.A. Jūragis paskaitė sa
vos kūrybos, St. Skorulis skaitė iš

rišta ir religiniai įsitikinimai, ir tau
tinis sąmoningumas. Pažvelkime tik 
tai į režimo ramsčius, į tuos, kurie 
aklai vykdo jiems pavestus valdžios 
uždavinius, į KGB valdininkus. Jie 
yra žmonės su sugriauta sąžine. Jie 
yra akli įrankiai, kurie yra įsakyti ir 
persekioja šiandie tikinčiuosius, są
moningus tautiečius. Tokie galbūt 
rytoj, pasikeitus režimo krypčiai, su 
tokiu pat atsidavimu ir uolumu per
sekios ir žudys tuos pačius komu
nistus ar bolševikus. O tai tik dėl to, 
kad jie jau neturi sąžinės, kuriems 
nieko nėra nei švento, nei kilnaus, 
vien tik tarnyba savo ponui ir darb
daviui. Jiems ir suteikta neribota 
galia, kurios nevaržo nei įstatymai, 
nei konstitucijos, nei jokia moralė. 
Pats tironas irgi jais pasitiki, nes 
žmogus be sąžinės yra tuo pačiu ir 
be valios, ir be sąmonės, neturįs 
nieko savo - nei minčių, nei idėjų. 
Kitaip sakant, žmogus be sąžinės 
yra visiškai nužmogintas žmogus - 
automatas, bejausmis įrankis vado
vo rankose ir valioje. Tokių kaip tik 

trauką iš ’’Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” apie Klaipėdos baž
nyčios statymą ir jos užgrobimą, ir 
pabaigė viešnios iš Newcastle "Trio 
+ 1” dar sudainavo keletą dainų. 
Akademija baigta Tautos Himnu.

Nors šį mėnesį minėjimų buvo 
gana apsčiai kiekvieną savaitgalį, 
vis tik ši akademija buvo savo turi
niu svari ir reikšminga. Kai skaito
me apie tikinčiųjų persekiojimus 
Lietuvoje, gal tūlas ir pagalvoja, 
kad liečia tik kunigus ir tikinčiuo
sius, kurie neprisitaiko prie vietos 
įstatymų, tačiau iš tiesų su bažny
čios persekiojimu drauge persekio
jama ir visa lietuvių tauta, nes tai 
okupanto pastangos sugriauti žmo
gaus sąžinę, o žmogus be sąžinės 
palieka be atramos ir principų ir pa
sidaro aklas režimo įrankis.

Dalyvių pergausiai nebuvo, bet 
akademija laikytina sėkminga. Jos 
metu buvo renkamos aukos perse
kiojamai Lietuvos Bažnyčiai parem
ti. Matėsi, kad žmonės gana gausiai 
aukojo.

ir siekia sovietinis režimas, pradėjęs 
puolimą prieš žmogaus sąžinę. Šiuo 
metu Lietuvoje kaip tik tą žmogaus 
sąžinę ir simbolizuoja Lietuvos Baž
nyčia.

Savu laiku ir Bažnyčia naudojo 
kietas priemones palenkti sau žmo
gaus sąžinę. Šito ji neatsisako ir da
bar. Tačiau Bažnyčios pastangos už
valdyti žmogaus sąžinę yra pastan
gos palenkti patį žmogų gėrio kryp
timi, kad žmogus pasidarytų vertin
gas Dievo akivaizdoje. Sovietinės gi 
pastangos yra sugriauti žmogaus 
sąžinę ir jį paversti klusniausiu ver
gu ir patikimu įrankiu vadovaujan
čių naudai ir tikslams. Tie, kurie šito 
siekia, labai gerai žino, kad žmogus 
be sąžinės yra tuo pačiu ir be sąmo
nės, išskyrus gyvybės instinktą, 
kurį turi kiekvienas gyvis. Todėl 
žmogui be sąmonės negalioja jokie 
įsitikinimai, jokia pasaulėžiūra, jo
kia tautybė, jokia moralė. Tad visai 
pagrįstai žmogaus sąžinę ir sąmonę 
galima jungti lygybės ženklu - sąži
nė = sąmonė. Kai sakome žmogus 
be sąmonės, pirmoj eilėj tokį įsi
vaizduojame apalpusį, pusiau gyvą. 
Tačiau žmogus gali būti be sąmonės 
ir apsvaigintas ar apsisvaiginęs, ku
ris atlieka daug net neįtikėtinų dar
bų to visai nežinodamas arba kito 
diriguojamas. Štai ko siekia dvide
šimtojo amžiaus naujoviškas reži
mas, pasistatęs sau tikslu sukurti 
arba išauklėti toki žmogų, be sąži
nės. nesąmoningą žmogų, kuris 
vadintųsi homo sovieticus arba so
vietiškasis žmogus.

Sakysit, tai yra filosofinė speku
liacija. Priešingai, tai yra labai reali 
įžvalga j esamą padėtį ir suvokimas 
tų tikslų, ko siekia jau virš 60 metų 
trunkančios sovietinio režimo pas
tangos. Tai nėra pastangos sukurti 
žmogui gerbūvį kad jis saugiai ir 
patogiai gyventų kaip lygus tarp ly
gių. Faktai kalba visai ką kita. So
vietiniam režimui ne gerbūvis rūpi, 
o aukščiau iškelta prasme žmogaus 
nužmoginimas. Deja mums ir visam 
laisvajam pasauliui, kad šito šėto
niško ir mums tragiško užsimojimo 
šioje pusėje niekas pilnumoje neįž
velgia.

Gal istorijos eigoje Bažnyčios 
tikslai nesutapo ar net kryžiavosi su 
lietuvių tautos aspiracijomis, bet 
yra momentų, kur Bažnyčios ir mū
sų tautos interesai fatališkai sutam
pa. Šį momentą kaip tik mes ir išgy
vename. Ir ta prasme mūsų kritiš
koj kovoj ne kas kita, o Lietuvos 
Bažnyčia yra patikimiausia mūsų 
sąjungininkė. Juo labiau, kad ir šiuo
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Namie ir svetur PADĖKA

BRISBANE
PABALTIEČIŲ ŠVENTĖ

Birželio 10-tą dieną visos trys 
Brisbanės Pabaltijos valstybių 
Bendruomenės kartu paminėjo 60 
metų Nepriklausomybės paskelbimo 
Jubilėjų. Į šventę buvo pakviesti ir 
keli australai svečiai tarp jų liberalų 
ir darbiečių Federalinės valdžios se
natoriai. Minėjimą suruošė vietos 
Baltų Komitetas, kuriame atstovau
ja: lietuvius A. Perminąs, latvius J. 
Kukums ir estus M. Korkmoble. Mi
nėjimas vyko Railway Instituto sa
lėje City, kurį atidarė Baltų Komi
teto pirm. - Korkmoble estas. Pas
veikinęs susirinkusius, pasakė ilgą 
kalbą apibudindamas visų trijų 
valstybių istoriją ir pirmojo karo 
pabaigoje jų kovas dėl nepriklauso
mybės bei paskutiniąją raudonųjų 
okupaciją. Kalbėtojas kalbėjo iš at
minties ir nuostabiu tikslumu prisi
minė skaudžiuosius įvykius visų 
trijų valstybių, net ir Vilniaus kraš
to okupaciją. Po to kalbas pasakė 
darbiečių senatorius ir Citizens for 
Freedom prez. H. Wright. Kun. Dr. 
P. Bačinskas oficialią minėjimo dalį 
užbaigė trumpu žodžiu ir malda. Po 
to sekė meninė dalis. Latvių solistė 
padainavo tris dainas ir jų tautinių 
šokių grupė pašoko du tautinius šo
kius. Lietuvių moterų sekstetas pa
dainavo dvi dainas. Tautinių šokių I 
grupė, vadovaujama V. Mališaus
kienės, pašoko du mūsų tautinius 
šokius. Akordeonu pritarė mūsų 
sekstetui ir tautiniams šokiams gro
jo V. Lorencas. Estų tautinių šokių 
grupė pašoko du šokius. Scenoje 
buvo iškabintos keturios vėliavos - 
lietuvių, latvių, estų ir australų. Po 
meninės dalies sekė suneštinės vai
šės ir galiausiai bendras visų pasi
linksminimas grojant žymiai aus
tralų kapelai. Šventė buvo suorga
nizuota gerai ir praėjo pakilioj nuo
taikoj, kartu buvo malonus čia susi
tikimas bendro likimo brolių ir sesių 
pabaltiečių.

♦ * *
Birželio 12 d. ilgai sirgęs mirė 

Kazimieras Jonušas, 70 metų am
žiaus. Velionis gimė 1908 m. vasario 
8 d. Telšių apskr. ūkininkų šeimoje. 
Prieš karo pabaigą pasitraukė į va
karus ir kiek laiko gyvenęs Vokieti
joj 1948 m. imigravo į Australiją, 
atvyko į Brisbanę, kur ir gyveno iki 
mirties. i

Kazimieras buvo viengungis tai- ’ 
kaus būdo nors ypatingesnėj lietu- • 
viškoj veikloj nesireiškė, bet buvo j

Pasikėsinimas...
Atkelta iš psl. 3

metu Bažnyčia tebeturi tą neaprė
piamą moralinę galią, su kuria skai
tosi ir ginkluotieji atomais, bet ar ji 
įžiūri šitą giliai paslėptą pavojų, at
sakys tik ateitis. Ar ne mūsų parei
ga dėti visas pastangas, kad jį pa
matytų ir visas likusis pasaulis? 
Kalbos apie ekonominį sovietinio 
pasaulio atsilikimą, apie atskirų as
menų bei sąmoningų tautų perse
kiojimą toli gražu neatidengia pačios 
esmės. Greičiau pasaulis išgirs nau
jus atidengimus, negu kartojant jau 
žinomus kasdieninius faktus.

Šiuo ir norėčiau baigti savo žodį 
be moralų ir be skatinimų. Kol esa
me žmonės su sąmone ir sąžine, 
kiekvienas žinome savo nusistaty
mus ir įsipareigojimus. Gal ir gerai 
padėti kitam apsispręsti patarimu, 
perspėjimu, bet nieko nėra baisiau, 
kaip indoktrizacija, kuri kiekvienu 
atveju yra neginčijamas laisvo žmo
gaus prievartavimas. Kas jaučia 
tiesioginį ryšį su savo kovojančiais 
tautiečiais, tas jungsis prie jų savo 
turimom priemonėm. 

gana aktyvus mūsų parengimuose 
atsilankymu ir dosnus aukomis. Bir-
želio 14 d. po gedulingų pamaldų, 
kurias atlaikė kun. Dr. P. Bačinskas, 
gausaus būrelio vietos lietuvių ve
lionis buvo palydėtas į Nadgee kapi
nes. Čia su velioniu atsisveikino baž. 
komiteto vardu K. Bagdonas ir 
Apyl. valdybos vardu K. Stankūnas. 
Sugiedojus Viešpaties angelas, a.a. 
Kazimiero globėjai - p.p. Urbučių 
šeima pakvietė visus į lietuvių na
mus šermenų pietums. Tai jau
antras naujas kapas ir taip neskait
lingoj mūsų kolonijoj. Ilsėkis ramy
bėje brangus Kazimierai, koresp.

PERTH.
Baltiečių Komitetas Perthe su

rengė birželio išvežimų minėjimą 
birželio 18 d. Latvių salėje. Džiugu 
pranešti, kad Baltiečių Komitete 
lietuvius atstovauja p. B. Steckis.

* *
Gerųjų Kaimynų organizacija 

Perthe, kurios radiju naudojosi et
ninės grupės, pamažu likviduojasi, 
ir etninės grupės savo radijo reika
lus turės tvarkytis pačios. Etninės 
grupės organizuoja ’’Ethnic Broad
casting Committee of W.A.”, kuris 
bus sudarytas po du atstovus iš 
kiekvienos etninės grupės. Per šį 
komitetą eis ir visa valdžios parama.

Melbourne
Istorinis Birželis

Lietuvos ir Pabaltės valstybių 
okupacija bei po to sekantis tų tautų 
naikinimas buvo paminėtas ir ne
kaltos aukos pagerbtos birželio 18-tą 
dieną pradedant pamaldomis, vi
soms mūsų organizacijų vėliavoms 
išsirikiavus ties altoriumi ir unifor
muotiems skautams rikiuotėje daly
vaujant pamaldose. Tai tragiškai 
progai pritaikytame pamoksle kun. 
P. Vaseris kreipiasi į visų tautų lei
dėją prašydamas: ’’Viešpatie, ar jau 
neužtenka mūsų tautos aukų ir 
kraujo! Maldaujame - suteik jai lais
vę!”

Mišių metu įspūdingai ir jaudi
nančiai giedojo p. P. Morkūno vado
vaujamas parapijos choras, taip, kad 
net atvykę mus solidarizuoją aukšti 
australų pareigūnai ne kartą atsi
gręždami žiūrėjo choro linkme.

Oficialioji dalis vyko Lietuvių Na
muose. Pilnutėlė salė iškalbingai 
liudijo, kad toji mums rusų padaryta 
žaizda dar tebekraujuoja. Minėjimas 
vyko Pavergtųjų Tautų vardu, ku
rias, be kitų atstovų, atstovavo to 
komiteto pirmininkas Mr. Rožicki.

Atidaromoje kalboje apyl. p-kas 
p. A. Pocius pranešė, kad Australian 
Labour Party irgi jau pakeitė savo 
politinį nusistatymą Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu ir rusų okupacijos 
jau nebepripažįsta. ’’Lietuvos bude
liai - Stalinas, Berija, Dekanozovas 
ir kiti - jau senai po velėna, o Lietu
va dar gyva ir ji bus gyva! Dievas 
mums padės mūsų kovoje už laisvę,” 
baigė savo žodį p. A. Pocius.

Minėjimo ko-ordinatorė p. Birutė 
Šaulytė, reprezentatyviai atrodanti 
tautiniuose drabužiuose ir grakščiai 
valdanti abi kalbas, pakviečia kun. 
S. Gaidelį invokacijai, kurios metu 
tylos minute buvo pagerbtos nekal
tos aukos.

Pirmasis kalbėtojas - federalinis 
senatorius Mr. David Hamer pami
nėjo vokiečių baisų ir nepateisinamą 
žydų sunaikinimo faktą, pabrėžda
mas, kad Sovietų Sąjunga daug kar
tų žiauriau ir daugiau yra sunaiki
nusi tiek savo, tiek kitų tautybių 
žmonių, bet spauda ir televizija apie 
tai nekalba. ’’Lengviau yra plakti 
pastipusį arklį, negu gyvą,” sarkas
tiškai jis pridūrė. Sovietų S-ga nie
kuomet neatiduos užimtų kraštų, jei

Viso Sūkurio tėvų vardu širdingai dėkojam p. Marinai Cox ir jos padė
jėjui p. Jonui Biretui už tokį gražų ir įdomiai paruoštą koncertą, kuris
įvyko (6.5.78). Taip pat p. Jonui Zubrickui grupės populiariam muzikan
tui ir p. Nijolei Stašionienei, kuri davė progą mums pamatyti,kad mūsų 
krašte ne tiktai įdomūs papročiai bet ir įvairūs ir gražūs liaudies drabu
žiai, p. Nijolei Jurkšaitienei ir p. Aldonai Kolbakienei, grupės adminis
tratorėm už energiją ir labiausiai džiaugėmės vaikais, kurie tiek daug 
kantriai ir rūpestingai dirbo ir koncerto vakare mums prisiminimo ir 
džiaugsmo suteikė.

Linkime visai grupei vienybės ir stiprybės, su mūsų parama visuomet.
Tėvai

Sekanti lietuviška radijo valandėlė 
numatoma birželio ’29 d.

♦ ♦
Birželio 10 d. Perthe Ona Jurge- 

lienė atšventė 90 metų sukaktį.
* *

Jau ilgesnis laikas kaip serga kū
rėjas savanoris Andrius Klimaitis, 
kuris drauge su velioniu V. Šliogeriu 
Australijoje įsteigė savanorių kūrė
jų sąjungos skyrius. Linkime svei
katos.

* *
Pertho lietuviai numato dideliu 

būriu dalyvauti metų pabaigoje 
Australijos Lietuvių Dienose Syd- 
nejuje. Drauge su tautinių šokių 
grupe Šatrija organizuoja išvyką 
lėktuvu, kad būtų mažesni kaštai.

Veikloj
ji nebus priversta politinių ar eko
nominių sąlygų. Tam tikslui reika
linga kelti aikštėn: 1) Sov. S-gos 
konstitucijos apgaulę, kad jos tautos 
esančios laisvos, 2) kad pasiteisini
mas Hitleriu jau seniai nebegalioja 
ir 3) kad tik viena Sovietų S-ga be
paliko kaip kolonijas valdanti vals
tybė.

Antras kalbėtojas - jaunas Mel
bourne universitetą baigęs Mr. Ian 
Blandthorn nušvietė, kas vyksta 
politinėje srityje Australijos uni
versitetuose ir aukštose švietimo 
institucijose. Į universitetą ateina 
jauni, be aiškių politinių principų 
18-19 metų jaunuoliai, o iš ten po 
kelerių metų išeina aršūs marksis
tai, komunistai, anarchistai. O jie 
yra busimieji valstybės vadai. Tas 
destruktyvus elementas universite
tuose nėra skaitlingas, bet aktyvus 
ir gerai organizuotas, nesiskaitąs su 
priemonėmis, todėl užima visas va
dovaujančias pozicijas studentų są
jungoje, kuriai kiekvienas studentas 
priverstinai privalo mokėti nario 
mokestį. Su trimis ketvirčiais mili
jono metinių pajamų, toji sąjunga 
yra antra didžioji finansavimo insti
tucija įvairiems raudonųjų tikslams. 
Tik vos dabar, dėka pasišventusių 
kovai prieš komunizmą studentų, 
padėtis pradeda keistis ir pamažu 
tie kraštutiniai elementai nustoja 
savo pozicijų ir to pasėkoje piniginė 
užsitraukė raudonųjų tikslams. Bet 
tie pasišventėliai savo kainą užmo
ka: jie yra apmušami, išjuokiami ir 
moraliai bei fiziniai persekiojami.

Kova su marksizmu vyksta visa- ‘ 
me pasaulyje, o mes, pavergtos tau
tos, esame pavyzdys toje kovoje, 
užbaigė kalbėtojas.

Pramoginėje dalyje latvių vyrų 
choras padainavo tris dainas.

Mūsų ’ Dainos Sambūrio choras, 
vadovaujamas p. D. Levickienės p. 
Z. Prašmutaitei akomponuojant, 
padainavo šešias dainas.

Birželio aukų pagerbimo diena 
baigiama p. B. Šaulytės padėkos žo
džiu Pavertų Tautų Komiteto var
du.

Pažymėtina, kad ši mūsų iškilmių 
bažnytinė dalis buvo filmuojama ir 
vėliau transliuojama 9-tos televizi
jos stoties su mums palankiais ko
mentarais.

J.P.

Informacija
PATIKSLINIMAS

Dėkojant Sūkurio rėmėjams buvo 
I minėta, kad Sūkurį parėmė R. ir M. 
i Cibai (senj), o turėjo būti jaunieji R. 
Į ir M. Cibai. Maloniai dėl to atsipra- 
I šome

Sūkurys
I PRANEŠIMAS

' I
Sydnejaus Apyl. Valdyba prane- 

I ša, kad valdybos pirm. V. Gulbinas 
; išvyko į Šiaurės Amerikos Sporto 

Žaidynes, Toronto, Kanadoje.
i Laikinai jo pareigos pavestos vi- 
į cepirmininkui V. Bitinui, tel.

969 6394.
Syd. Apylinkės Valdyba 

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pranešame Sydney Lietuvių Klu
bo nariams, kad metinis Klubo nario 
mokestis privalo būti sumokėtas iki 
liepos 1 dienos. Pagal N.S.W. valsti- 
jos klubų nuostatus nariai, nesumo
kėję nario mokesčio nustatytu laiku, 

lf) automatiškai turi,būti išbraukti iš 
{ narių sąrašo ir neįleidžiami į klubą.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba 
į ***

Birželio 16 d. Australijos Lietuvių 
Dienoms Rengti Komiteto įvyko ne
formalus posėdis su svečiu iš Čika
gos p. Aleksandru Lauraičiu pasi- 

I kalbėti Clevelando taut, šokių gru- 
! pės Grandinėlės atvykimo reikalais. 

Iš pokalbio paaiškėjo, kad Grandi
nėlės išvykos reikalai palankiai vys
tosi, kad Grandinėlės vadovybė 

: ypač patenkinta čia L.D.R. Komite
to sudaryta Grandinėlės maršruto 

; programa. Svečias A. Lauraitis yra 
į American Travel Service Bureau 
• vadovaujanti figūra ir jis tvarko 
Grandinėlės išvykos reikalus. Būda- 

j mas Australijoje jis lankėsi Brisba- 
; ne, Sydnejuje, Adelaidėje, Mel- 
Į bourne visur susitikdamas su lietu
viais. Išvyko į Čikagą birželio 23 d.

PAMINĖTAS ROMAS KALANTA

Jau šešeri metai, kai Romas Ka
lanta Lietuvos laisvės vardan paau
kojo savo gyvybę Kauno teatro so
delyje susidegindamas. Melbourno 
Liet. Jaunimo S-gos valdyba gegu
žės 21 d. surengė R. Kalantos pami
nėjimą, gi gegužės 19 d. per vietos 
lietuvišką radijo pusvalandį B. Šau
lytė ir A. Milvydas pristatė R. Ka
lantos aukos prasmę radijo klausy
tojams.

Minėjimas pradėtas gegužės 21 d. 
pamaldomis bažnyčioje. Pamaldas ir 
pamokslą pasakė kun. P. Vaseris 
primindamas, kad be aukos laisvės 
niekas neduos.

Toliau minėjimas buvo tęsiamas 
Liet. Namuose, kur visą programą 
paruošė ir atliko jaunimas su dekla
macijomis, giesmėmis, dainomis ir 
šokiais. Minėjimas pravestas gana 
sklandžiai ir įspūdingai.

Po minėjimo buvo demonstruoja
mas V. Karazijos paruoštas filmas iš 
1976 m. Lietuvių Dienų Melbourne.
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PARODYKIME
GRANDINĖLĘ KITIEMS

Įsikūrę Australijoje atsidūrėme 
tartum tolimoje planetoje. Ne tik 
tėvynė Lietuva, bet ir stambesnės 
lietuvių kolonijos kituose žemynuo
se atsidūrė nuo mūsų už keliolikos 
tūkstančių kilometrų. Jautėmės 
vieniši ir izoliuoti. Negausūs savo 
skaičiumi per keliolika metų tvar
kėme savo visuomeninį, politinį ir 
kultūrinį gyvenimą grynai savom 
jėgom, nesitikėdami ir nelaukdami 
paramos ar pagalbos iš šalies.

Taip mus ’’užsimetusius” pasaulio 
pakrašty prieš keliolika metų ’’sura
do” mūsų iškilusis tautietis J.J. Ra
čiūnas. Jis mus guodė, drąsino ir 
doleriu kitu parėmė, o kas svarbiau
sia, mus išreklamavo amerikiečių 
lietuvių tarpe. Tarp mūsų ir Ameri
kos lietuvių ėmė megstis kaimyni
niai santykiai, atsirado kultūriniai 
mainai. Šie mainai, arba tikriau sa
kant kultūrinis importas iš Ameri
kos, pastaraisiais metais vis plečia
mi. Mus aplankė visa eilė iškilių so
listų, sportininkai, aktoriai, tautinių 
šokių grupė iš Kanados Gyvataras, 
poetas B. Brazdžionis, šiaurės Ame
rikos skautai, kuriems Australija ir 
jos lietuviai taip patiko, kad atsi
sveikindami suruošė demonstracijas 
su plakatais - ’’Sudie, mama, palieku 
Australijoj”, ’’Mes mylime Australi
jos museles”, ’’Kas nors ženykitės 
mane - aš nenoriu važiuoti namo” ir 
kt. Tai jaunatviškos išdaigos, bet 
nemeluojančiai rodančios svečių su
sižavėjimą Australijos lietuviais ir 
jų svetingumu.

Štai liko vos pusmetis iki Lietuvių 
Dienų Sydnejuje. Visų kolonijų me
niniai vienetai su įkarščiu ruošiasi
šiam didžiajam sąskrydžiui. 'Bet ne
užmirštame ir skolos amerikiečiams. 
Didelis būrys sportininkų, Melbour
ne Dainos Sambūris ir nemaža pa
vienių asmenų išvyko į Pasaulio 
Lietuvių Dienas Toronte.

Su džiaugsmu sutinkame žinią, 
kad šių metų gale įvykstančiose 
Australijos Lietuvių Dienose turė
sime progos pasidžiaugti iškiliausios 
išeivijoj lietuvių tautinių šokių gru-

pės ’’Grandinėlės” pasirodymu. Kas 
sekė lietuvių spaudą per pastaruo
sius 25-rius metus, nuolat pastebėjo 
geriausius atsiliepimus apie šios 
grupės pasirodymus ne tik Šiaurės, 
bet ir Pietų Amerikos žemynuose, 
bet taip pat ir Europoje. Šį kartą 
Grandinėlė atvyksta ir pas mus. At
sigabenti apie 50 šokėjų surišta su 
netoli šimto tūkstančių išlaidomis. 
Nesame tokie skaitlingi ir nepertur- 
gingi, kad pirkdami į jų koncertus 
bilietus galėtume bent žymesnę dalį 
išlaidų padengti. Grupės vadovai tai 
gerai žino ir kelionės išlaidoms pa
dengti bus suradę kitus šaltinius. 
Tad ekonominį klausimą tektų lai
kyti tik antraeiliu. Esminis mūsų 
įsipareigojimas būtų šį aukšto lygio 
lietuvių tautinių šokių grupės pasi
rodymą ne tik patiems pamatyti, bet 
jį parodyti mūsų kaimynams (lat
viams, estams, ukrainiečiams ir ki
tiems), lygiai ir australams. Per 
pernai Adelaidėje koncertavusio 
Gyvataro pasirodymą vienas latvis, 
atsitiktinai šokius stebėjęs, beveik 
pasipiktinęs pareiškė, kad ’’tokio ly
gio šokių grupė priklauso ne vien 
lietuviams, bet mums visiems”. Iš 
tikrųjų tikras menas nepakenčia už
daro ir egoistinio atsiribojimo nuo 
viešumos. Grandinėlės parodymas 
kitiems, ne vien lietuviams, yra ne 
tik materialinis išskaičiavimas, bet 
ir mūsų tautinės ambicijos reikalas. 
Tai patyrėme per Gyvataro pasiro
dymą Melbourne Liet. Dienose, kai 
šios grupės šokėjai buvo pakviesti 
pasisvečiuoti pas federalinio parla
mento pirmininką Mr. B. Sneden. 
Tas neabejotinai pasitarnavo mūsų
bendruomenės prestižui australų 
akyse.

Iš patirties žinome: jokios politi
nės kalbos ar vizitai, spauda ir kny
gos tiek neatkreipia vietinio gyven
tojų dėmesio, kaip aukšto lygio me
nininkų ar meninių vienetų parengi
mai. Toks meninis kolektyvas kaip 
Grandinėlė pas mus svečiuojasi pir
mą, o gal ir paskutinį kartą. Išnau
dokime šią retą progą ne tik patiems

pasidžiaugti, bet ir kitiems parodyti, 
kad turime kuo pasididžiuoti.

Konkrečiai siūlyčiau: 1) surasti 
koncertams erdvias sales, 2) kviesti

Grandinėlės šokėjai Romas Plio- 
džinskas ir Dana Palubinskaitė šo
kyje ’’Jaunimo žaidimas”. Labai gy 
vas šokis, kurį matysime ir Austra
lijoje.

-1- kaimynines, draugiškas etnines 
grupes bei jų jaunimą atvykti į kon
certus, per jų bendruomenių vado
vybes įteikti bilietų pardavimui. 3) 
Gauti Grandinėlės nuotraukų ir 
spaudos atsiliepimų apie Grandinė
lės koncertus ir juos viešai iškabinti 
bilietų platinimo vietose. 4) Per 
australų spaudą panaudojant pažįs
tamus žurnalistus (paruošiant jiems 
kuklų priėmimą) pareklamuoti 
Grandinėlės koncertus. 5) Privačia

■ iniciatyva ir apylinkės kultūros ta- 
j rybai vadovaujant ištirti, kaip gali- 
i ma būtų pigiausiu būdu apie tai pa- 
! sigarsinti australų spaudoje ar tele- 
' vizijoje. Tam reikalui lėšų gal sudė

tų mecenatai ar pravestos viešos 
rinkliavos.

Neskaitau, kad šie mano pasiūly
mai yra vieninteliai ir patys geriau-

BE REIKALO
f

Sako, Prahoje, Čekoslovakijos 
sostinėje, plačiai pasakojama isto
rija apie Brežnevą, kuris numirė i • • •ir ėmė ir nuėjo, atrodo, į tą vietą, 
iš kurios pagal nuopelnus jau 
skirstoma, kur teks išbūti visą 
amžinybę.

Nuėjo jis ten, laukia jis ten sa
vo eilės, stumdosi iš kampo į kam
pą ir susitinka paskutinįjį Rusijos 
carą Nikalojų. Caras ir klausia 
Brežnevą:

— Sakyk man, ar mano šventoji 
Rusija vis tebėra didžioji galy
bė?

— Taip, tikrai, — atsako Brež
nevas.

— O ar ji vis dar tebelaiko di
delę armiją!? 

Newcastelio lietuvių kolonijoje, 
kuri yra ir taip maža, lietuviško jau
nimo dar mažiau, nes daugelis, baigę 
mokslus, išsiskirsto po plačią Aus
traliją. Nuotraukoje newcastliete 
Julija Žemaitytė, kuriai įteikiamas 
Advance Education diplomas gegu
žės 5 d.

si. Taip pat žinau, kad vieša reklama 
nėra pigi. Bet jaučiu, kad šios auksi
nės progos negalime palikti jos kuo 
plačiausiai neišnaudojus. Jei ką nors 
darysime, gal ką padarysime, bet 
nieko nedarant nebūtų ko ir tikėtis. 
Pusmetis nei pertrumpas, nei peril- 
gas laiko tarpas. Yra laiko ir pas
varstyti, ir paorganizuoti. Gal ne vi
sose kolonijose bus tam palankių są
lygų, bet jei vienoj ar kitoj vietoj 
Grandinėlė bus plačiajai publikai 
pristatyta, ir šokėjai, ir mes patys 
galėsime tik pasidžiaugti.

Lauktina, kad ir kiti šiuo reikalu 
plačiau pasisakytų.

Br. Straukas

— Taip.
— Ir puikų laivyną?
— Taip, tikrai.
— O ar ji vis tebesitęsia išti

sai nuo Baltijos iki Ramiojo van
denyno?

— Tebesitęsia.
— O slaptoji policija ar ir da

bar tebelaiko žmones po savo 
kumščiu?

.ė — Tebelaiko.
— O politiniai nerimo kėlėjai ar 

vis dar tebesiunčiami į Sibirą?
— Taip.
— O ar mano tauta dar vis te

begeria vodką?
— Taip, tebegeria.
— O ar ji ir iki šiol vis te

bėra 38 laipsnių?
— Ne, dabar ji yra 40 laipsnių.
— Tai sakyk man, ar dėl tų 

dviejų laipsnių iš tikro buvo rei
kalinga ruošti revoliuciją?

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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Skaitytojai pasisako LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

Gerb. p. Redaktoriau.

Perskaičiau M T. Nr. 21 p. G.E. 
Kazokienės straipsni Susimąstymai 
po Sūkurio koncerto suradau jame 
labai sveikų minčių ir patarimų, į 
kuriuos tikrai reiktų atkreipti dė
mesį visoms tautinių šokių grupėms.

Sūkurio koncerto nemačiau, todėl 
negaliu pasisakyti taip, arba kitaip, 
bet kas liečia bendrai tautinius rū
bus jau senai turėjau noro viešai pa
reikšti savo nuomonę. Visos tautos 
atpažįstamos iš geografinės padė
ties, kalbos, papročių ir tautinio me
no.

Esant išeivijoje skaitau dideliu 
nusikaltimu mūsų tautinį meną iš
kreipti arba sumoderninti. Nesvar
bu, ar kam patiks ar ne, bet mūsų 
visų pareiga iškelti pastebėtus ne
tikslumus, kad tuo iš anksto užkir
tus kelią išsigimimui. Mūsų tautiniai 
rūbai ypatingai skirtingi iš visų kitų 
tautybių,nes jie atsirado tada, kada 
dar nebuvo šilko, mezginių ar kitos 
išsivysčiusios industrijos. Lietuviški 
tautiniai rūbai yra nepaprastai gra
žūs ir įvairūs, turtingi spalvomis, 
raštais, pasiuvimu jie nėra unifor
miniai, bet reprezentuoja atskirų 
vietovių liaudies meno kūrybą. Ne
nuostabu, kad svetimtaučiai jais do
misi, gėrisi ir įvertina.

Nemalonu skaityt, kada jaunes
nės kartos atstovai sveikas mintis 
patarimus priskaito prie demorali
zavimo ir apkaltina bendruomenės 
laikraštį, kuris spausdina tokius 
straipsnius.

Po anų metų suvažiavimo Adelai
dėje man pačiai kilo mintis rašyti 
straipsnį ir perspėti vadovaujančius 
asmenis, kad jie per mažai kreipia 
dėmesio į paskirų individų išsišoki
mus, kurie ne tik gadino bendrą 
vaizdą, bet dalinai nutautino mūsų 
tautinius rūbus persirišdami kaktas 
kad ir tautinėmis juostomis. Čia aiš
kiai matėsi pasiskolinimas iš indėnų 
tautinio meno, arba juostų nusmau- 
kimas ant šlaunų priminė daugiau 
kaubojus negu lietuvius. Jeigu tą 
viską praleisime nepastebėdami ir

Pigiausios kelionės į užjūrius
Į Vilnių ir atgal nuo $1457
Į Varšuvą ir atgal $ 1259

(Iš Varšuvos į Vilnių ir atgal traukiniu arba lėktuvu) 
Vilniuje leidžiama apsistoti 6 dienas ir Druskininkuose 4 dienas
Į Čikagą ir atgal (YAP bilietas) iš Sydney $ 1223
arba 28 dienų ekskursinis bilietas $ 1394

11 Čikagą galima keliauti per Los Angeles arba Tokio)
Į Los Angeles ir atgal (YAP bilietas) $ 951

28 dienų ekskursinis bilietas $ 1129
Į Toronto ir atgal (YAP bilietas) $ 1257
28 dienų ekskursinis $ 1427

Kelionė aplink pasaulį su daug sustojimų $ 1909
***

Pasirinkimas išvykų į Pacifiką, Japoniją, Hong Kong ir kt.

Nemokamai tvarkome jūsų kelionės reikalus ir dokumentus. 
Atstovaujam Qantas, Pan America, Singapore A’rlines, British 
Airways, Lufthansa, P.&O. ir kitas lėktuvų ir laivų bendroves.

«•«
Visais reikalais pilną informaciją teikia

Alg. Žilinskas
(turįs 18 metų patyrimą kelionių tvarkyme)

TRAVEL SERVICE (IATA, AFTA)
PICCADILLY COURT, 222 PITT ST., SYDNEY (IV aukštas) 

Tel. 26 6102
SKYRIUS MELBOURNE: Argonaut Travel, Shop 38, 

Southern Cross Hotel
**•

Kitų vietovių lietuviai prašomi kreiptis laišku
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neiškelsime viešumon tik tam, kad 
galime įžeisti vieno kito jaunuolio 
asmenišką ambiciją, tai mūsų noras 

, ir pastangos išlaikyti tautinį meną 
išeivijoje liks beprasmis. Čia noriu 
priminti anais metais televizijoje 
parodytą filmą, pavadintą lietuvišku 
ansambliu, žinoma, pagal Maskvos 
režisūrą, kurioje lietuvaitės šokėjos 
dėvėjo trumpus sijonus, o vyrai il
gus ko ne ligi kelių marškinius. Šir
dis virė krauju, žiūrint į tokį lietuvių 
tautos meno iškraipymą ir išniekini
mą.

Negaliu sutikti ir su p. N. Stašio- 
nienės pareiškimu - ”Tarsi tie rūbai 
būtų liturginiai, šventi, užkonser
vuoti ir nevalia nuo modelio nu
krypti”. Mano nuomone, lietuviški 
tautiniai rūbai privalo būt užkon
servuoti ir išlaikyti tokiais, kokiais 
išsilaikė per šimtmečius, kurių au
tentiškumą įrodė jų atkūrėjai, įdė
dami daug kruopštaus ir didelio 
darbo.

Elena Dainienė

APYLINKĖS V-BOS ’TURTAS” 
(į p. V. Neverausko laišką ”M.P.” 
Nr. 21)

Kai atsakiau į korespondento p. B. 
Strauko klausimą (”M.P.” Nr. 18) 
apie apyl. v-bos iždo stovį, aš rė- 
miausi buv. v-bos visuotiniam susi
rinkimui patiektais daviniais. Susi
rinkimo eigoje ir skaitlinių pynėje 
dalyvis negalėjo susidaryti, kaip ir 
aš pats, šiam susirinkimui pirminin
kavęs, tikro apyl. v-bos iždo (kasos) 
stovio. Tą korespondentui ir pasa
kiau. Tą pat dieną, tuoj po susirinki
mo, kai tik paaiškėjo išrinktos 
v-bos sąstatas, buvome paprašyti 
aukų ir paramos. Tas privertė aty- 
džiau pažvelgti į v-bos kasos stovį ir 
pasidaryti atitinkamas išvadas. To
dėl atsakydamas į žurnalisto klausi
mus nemačiau reikalo slėpti tikros 
padėties. Mes nebuvome sus-mo 
dieną ir nesame dar ir dabar taip 
turtingi, kaip mes visi, gal būt, no
rėtume ir kaip p. V. Neverauskas

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metikių palūkanų, už termi
nuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansi
nių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% dividento.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuot i ja iš 12%Jki $ 1000 
be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi 
kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 vai. iki 2 vai. p.p. ir sekma
dieniais nuo 1.30 vai. iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose 50 Errol 
St., Nht Melbourne.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001. 
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namai, 
6 Eastry St., Norwood.

pristato mus ”M.P.” skaitytojams.
Nenoriu varginti ”M.P.” skaityto

jų skaitlinėmis ir sąskaityba. Ade
laidės skaitytojai ir apyl. nariai, jei 
domisi, gali atsakymus gauti tiesiog 
iš v-bos iždininko. Nors ir norėčiau, 
bet negaliu sutikti ir esu priverstas 
atkreipti dėmesį bent į kelias p. V. 
Neverausko sąskaitybos skaitlines, 
skirtingas nuo tų, kurios buvo vi
suotiniame susi-me pasakytos ir 
protokole užrašytos.

P". V. Neverauskas suskaičiuoja ir 
rašo galįs ’’faktais” įrodyti, kad nau
jai išrinkta apyl. v-ba perėmė $ 690.- 
Užmiršta yra, kad skaičiai savaime 
yra faktai, o ypatingai tie, kurie yra 
viešai paskelbti ir užrašyti. Nauja 
v-ba, pagal jai patiektas ir parašais 
patvirtintas apyskaitas, susirinkimo 
dieną perėmė $ 531.- Abeją - netik
rumą sukelia ir ’’specialioji sąskai
ta”. Nujaučiu, kad šiuo paprastu 
ir šiai progai pritaikintu vardu yra 
pavadintas ’’Laisvės Lietuvai Fon
das”. Tas pats, kurį aš prisiminimų 
įtakoje pavadinau ’’nevykusiu” Ko
vos Fondo vardu. Atsiprašau. Kaip 
tai bevadintume, bet apyl. v-ba ne
turėjo ir neturi ’’specialios są-tos”. 
Susirinkimo dieną šiame fonde buvo 
$ 1327.- P. V. Neverauskas po dviejų 
mėnesių nuo su-mo suveda apyl. 
valdybai sąskaitas ir fonde randa 
$ 1200.-(?).

Nevisai tiksli yra ir ’’specialios 
są-tos” atsiradimo istorija. Buvo ir 
yra (nuo 1972) Laisvės Lietuvai 
Fondas ir jo pinigai buvo laikomi 
’’Talkos” koop-ve. Apyl. v-bos eina
moji są-ta buvo laikoma atskirai 
banke. Tarp kitko, ’’Laisvės Lietu
vai” fondas buvo ’’užvestas” ne dėl 
1975 m. ’’pamokos” su Mr. Whitlam, 
kurį tuometinė Krašto v-ba rado 
reikalą telegrama pasveikinti lai

DŽIUGO TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
maloniai kviečia visus atsilankyti į metinį

BALIU
kuris įvyks liepos 8 d., šeštadienį, 7 v. v. Lietuvių Namuose

Geras orkestras, užkandžiai, skani vakarienė
Įėjimas $ 8. Moksleiviams $ 5. Bilietus užsisakyti pas p. V. Laukaitį tel.

859-5424 ar p. F.M. Savickienę tel. 311-5665

A.L. Fonde
Pastaruoju metu A.L. Fondas ga

vo aukų:
200 dol. - a.a. Vaclovo Šliogerio 

atminimo - pagerbimo įnašas, įmo
kėjo p.p. Kazimieras ir Nadežda 
Butkai. Bendra p.p. Butkų Fondui 
įmokėta suma $ 460.

100 dol. - A.L. B-nės Melbourne 
Apylinkės Valdyba, jos bendra 
suma $ 260.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkodama aukotojams, jaučia parei

mėjusį rinkimus, bet trejais metais 
anksčiau - R. Kalantos mirties pa
sėkoje.

Susirinkime ir vėliau, pareigų 
perdavimo dieną paskelbti įsiparei
gojimai yra pasilikę tie patys. Tada 
nėra tikslu galvoti apie pinigų per
kėlimą iš šventadienės kišenės į 
kasdieninę ir nelaikyti to skola. 1976 
m. visuotinio metinio bendruomenės 
su-mo protokole yra užrašyta, kad 
susirinkimas leidžia apyl. v-bai iš 
’’Laisvės Lietuvai” fondo pasisko
linti $ 1000.- Šių metų susirinkime 
buvo pranešta, kad $ 700.- buvo 
grąžinta, o $ 300.- reikės grąžinti. 
Taigi skola yra skola ir švarkų ir ki
šenių savininkai, kaip žinome yra ne 
tie patys. "Netto $ 300.-” pervedi
mas iš vienos sąskaitos į kitą turėtų 
būti atliktas su fondui aukojusios 
bendruomenė pritarimu.

Ta pačia proga tenka padėkoti p. 
V. Nevėrauskui už apyl. v-bos, sa
kyčiau, praturtinimą. Sujungti įsi
gytą turtą (assets) su turimais ka
soje pinigais ir paskelbti, kad v-ba 
pradeda darbą su keletu tūkstančių 
dolerių yra turbūt labai nauja ir dar 
mažai žinoma sąskaitybos forma. 
Tiesiog nesinori tikėti, kad garsia
kalbiais ar plokštelėmis, kad ir lie
tuviškos muzikos, jau galima būtų 
mokėti sąskaitas.

Šį, mano supratimu visiškai netu
rėjusį pagrindo susirašinėjimą, jei 
gerb. Redaktorius leis, skaitau 
baigtu. Dar kartą primenu, kad kal
bėjau ir dabar rašau apie bendruo
menės su-mo dienos (19.3.1978) da
vinius, o ne apie tai, kas įvyko po 
dviejų mėnesių, ar kas įvyks po ke
turių, šešių mėnesių ar po vienerių 
metų...

Su pagarba
Č.J. Zamoiskis

gą pažymėti, kad p. Butkų įmokėta 
auka ypač reikšminga, nes ja pa
gerbtas taurus tautietis, kuris visa
da dirbo ir jautriai sielojosi mūsų 
bendruomenine ir kultūrine veikla.

Taip pat graži ir vertinga auka 
Melbourne Apylinkės Valdybos, 
kuri pati turėdama didžių rūpesčių 
remti vietinę veiklą, nepamiršo ir 
bendrojo visos Australijos lietuvių 
aruodo A.L. Fondo.

Gražūs ir visų sektini pavyzdžiai.

A.L. Fondo'Valdyba
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Sportininkų išleistuvės
Birželio 17 d. Sydnejaus Lietuvių 

Klube buvo surengtas ypatingai 
jaukus ir šiltas sportininkų išleistu
vių vakaras, kur tarp gausių dalyvių 
pirmoj eilėj dominavo jaunimas. Tą 
vakarą buvo daugumoje suvažiavę 
išvykstantieji sportininkai iš Vikto
rijos, Tasmanijos, nekalbant apie 
sydnejiškius. Visi pasidemonstravo 
gražiomis sportininkų išeiginėmis 
uniformomis, pilni entuziazmo ir 
drausmingi. Vakarą pravedė šio pa
rengimo šeimininkas - Sydnejaus 
sporto Klubo Kovo pirmininkas p. 
Juozas Dambrauskas, kuris visus 
vykstančius sportininkus į Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynes Toronto 
mieste, Kanadoje, gausiai publikai 
gražiai pristatė. Šalia to, vakaro 
programą praturtino Sydnejaus 
"Linksmieji Broliai”, kurie savo 
taikliu jumoru išvykstantiems pa-
linkėjo gero vėjo.

Nesimatė tik jaunimo iš Adelai
dės, kurie kaip tik tą patį vakarą tu
rėjo panašias išleistuves Adelaidėje, 
kur Lietuvių Namuose irgi buvo su
rengtas pasigėrėtinas išleistuvių 
balius, paviliojęs beveik visus akty
viuosius Adelaidės lietuvius. Jų iš
leistuvėse dalyvavo netoli 400 žmo
nių, jų tarpe ir iš Sydnejaus ALFAS 
Valdybos pirmininkas p. A. Laukai
tis.

Sekančią dieną jau beveik visi iš 
kitur suvažiavę sportininkai dar tu
rėjo vien sportininkams surengtą 
susipažinimo iešminę - B—B—Q p. 
V. Gulbino ’’dvare” Ashfielde.

AUSTRALIJA
IR NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI liepos mėn., M.A. nariams skyrė 
sekančias intencijas: ' ; ą "
bendrąją - kad Bažnyčios ir vals
tybių santykiai būtų pagrįsti abipu- 
sia laisve ir savitarpiu darnumu; 
misijų- kad padaugėtų pašauki
mai tarpe tų, kurie dvasiniai aptar
nauja mažumas Amerikoje.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese,
1965 metais, baigiantis Vatika

no II suvažiavimui, jo dalyviai pas
kelbė pasaulio valdovams sekančią 
deklaraciją: ’’Jūsų žemiškame bei 
laikiname mieste Dievas mums ne
suprantamu būdu kuria savo dvasinį 
bei amžiną miestą - savo Bažnyčią. 
Ir ko gi toji Bažnyčia prašo iš jūsų, 
pasaulio galybės, po beveik dviejų 
tūkstančių metų įvairiausios patir
ties santykiaujant su jumis? Ko 
šiandien Bažnyčia prašo iš jūsų? Ji 
tai pasako jums viename iš didžiųjų 
šio suvažiavimo dekretų.”

’’Bažnyčia prašo iš jūsų tiktai lais
vės tikėti ir jai leisti tą tikėjimą 
skelbti, taip pat laisvės mylėti savo 
Dievą ir Jam tarnauti, laisvės gy
venti ir skleisti žmonėse gyvybės 
žodį. Nesibijokite jos. Ji yra sukurta 
pagal paveikslą savo Mokytojo, ku
rio viršgamtiška veikla ne tik kad 
nesikerta su jūsų teisėmis ir privile
gijomis, bet dar gi gydo visa, kas 
yra pražūtingai silpna žmogaus pri
gimtyje, ją performuodamas ir pri
pildydamas viltimi, tiesa ir grožiu.”

Istorijos bėgyje Bažnyčios ir 
valstybių santykiai niekuomet ne
buvo pastovūs - jie keitėsi nuo vieno 
kraštutinumo ligi kito. Besikeisda- 
mos pasaulinės valdžios nuolatos 
keisdavo ir savo nusistatymą Baž
nyčios atveju, dažnai sulaužydamos 
ankstyvesnius susitarimus, liečian
čius Bažnyčios ir tikėjimo laisvę. 
Ypač tai ryšku mūsų laikais ir net 
krikščioniškose valstybėse, nekal
bant jau apie ateistinius ar nekrikš
čioniškus kraštus.

Suvažiavę sportininkai ir jau su
darę pilnas komandas dar per turi
mas iki išvykos laisvas pora dienų 
surengė išbandomąsias draugiškas 
žaidynes su atitinkamomis 
australų komandomis.

Birželio 22 d. apie šimtinė jaunimo 
ir kelių kitų asmenų buvo išlydėti į 
Pasaulio Lietuvių Dienas Kanadoje. 
Tikimės žinių ir gražių atsiekimų 
Sporto Šventėje Toronte. To jiems 
ir linkime.

Nuotraukos: viršuje sportininkų išvykos vadovai - ALFAS sekr. V. 
Binkis, vyrų tinklinio treneris G. Sauka, vyrų krepšinio treneris S. Šu
tas, išvykos moterų vadovė S. Gustafson, moterų tinklinio treneris R. 
Dambrauskas ir ALFAS iždn. V. Gulbinas.

Apačioje bendra išvykstančių nuotrauka išleistuvių baliuje Syd. Liet. 
Klube. ALFAS nuotraukos

Spaudoje
Amžius ir sveikata

Paskutiniaisiais metais lietuviškoje 
spaudoje randame gana daug sveikatos 
patarimų, kartais net prieštaraujančių 
vienas kitam. Daugiausia, žinoma, tie pa
tarimai liečia du didžiausius „killerius“ 
—širdies ligas ir vėžį. Tarsi nenorėdamas 
atsilikti nuo visų kitų, retkarčiais ir „E/ 
Lietuvis“ pabando į „daktarystę“ įsimai
šyti.

šį kartą norime pakalbėti apie Šveica
rijoje gyvenančio gydytojo H. Davies 
knygą „Modern Medicine: A Doctors Dis
sent“, kuri buvo gražiai rekomenduota 
„Sunday Telegraph“ žurnale (liepos 3 d.).

Toje knygoje daktaras Davies pasako
ja apie šiaurinėje Meksikoje Barranca 
del Cobre kalnuose gyvenančią indėnų Ta- 
rakumaro gentį. Tt>s genties žmonės gy
vena 7.000-8.000 pėdų aukščo kalnuose, 
sveria vidutiniškai tiktai apie 135 svarus 
ir suvartoja žymiai mažiau kalorijų, ne
gu normaliai žmogui reikia. Mėgiamiau-

Čia paminėtu pareiškimu, Vatika
no II suvažiavimas turėjo tikslą su- 
normuoti ir išryškinti Bažnyčios ir 
pasaulinės valdžios santykius paski
ruose kraštuose. Jame užakcentuo
tas faktas, kad abi šios institucijos 
yra laisvos ir savo sferose viena nuo 
kitos nepriklausomos ir todėl jos tu
ri pripažinti ir gerbti viena kitos 
teises. Betgi, nežiūrint, kad jos yra 
autonominės ir viena nuo kitos ne
priklausomos, vis dėlto jos turi 
bendrą tikslą - tarnauti žmogui, ži
noma, kiekviena savo srityje.

Tad, Bažnyčios ir valstybės san
tykių darnumas yra viena iš sąlygų 
socialinei tvarkai ir teisėtumui vals
tybėje, ypač, jei valstybė respek
tuoja prigimtines žmogaus teises, 
kurių sargyboje yra Bažnyčia.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

sias jų užsiėmimas yra bėgimas per kal
nus. Per dvi dienas jie nubėga iki 150 my
lių, darydami vidutiniškai apie 6 mylias 
per valandą, ir dar kojomis varydami me
dinį kamuolį... JAV gydytojai nustatė, 
kad širdies ligos (cardiac or circulatory 
diseae) toje gentyje yra nežinomos.

Tie patys gydytojai iškėlė klausimą: 
kaip gali nepakankama; gaudami kalori
jų žmonės savo patvarumu ir sveikata 
pralenkti gerai besimaitinančius? Atsa
kymas galįs būt; keleriopas: 1) moderniš
kieji maitinimo ekspertai yra nustatę per 
dideles maisto normas, 2) aukštų kalnų 
klimatas per ištisas generacijas yra pa
daręs patvariausių žmonių atranką, 3) 
bėgimas padeda išvengti širdies ligų.

H. Davies mano, kad Tarakumaro gen
ties žmones veikia visi trys faktoriai, bet 
daugiausia maitinimas. Jis yra įsitikinęs, 
kad jie gauna idealų kolorijų kiekį, o mo
derniški žmonės persivalgo... Kas atrodo 
idealu sudarant maitinimo normas, daž
nai pasirodo nebe taip idealu, kai imama 
kalbėti apie širdies atakas ir „strokus“. 
Esą visiškai aišku, kad arteriosklerozė 
dėl suvalgomų riebalų pertekliaus žymiai 
daugiau žmonių užmuša turtinguose, ne
gu maisto trūkstančiuose kraštuose. Pa
kanka tik žmonėms iš džiunglių persikel
ti į miestus ir pradėti vartoti riebų mais
tą, tuoj atsiranda širdies ligos.

Autorius rašo: „Manau, kad mūsų or
ganizmas yra pritaikytas kartais paba
dauti. Gyvuliai gali bėgti greičiau ir to
liau, jei jų pilvai tušti. Tas pats yra ir su 
mumis. Mes iš tiesų niekada nesame al
kani. Mes valgome pagal iš anksto nusta
tytą tvarką reguliariais laikotarpiais. Ei
nant miegoti, pilvas yra perkrautas virš
kinamais produktais, ir taip gulime as
tuonias valandas, turėdami lėtą širdies 
veikimą, žemą kraujo spaudimą ir .blogą 
cirkuliaciją. Tai yra metas, kai kūnas ne 
apsivalo nuo nereikalingų medžiagų, bet 
susirenka jų atsargas.“

Toliau jis kalba apie perdėtą ir dėl to 
kenksmingą druskos ir vitamino D varto

jimą. Jis mano, kad vartoti tabletes cho
lesterinui sumažinti, ar vietoje sviesto 
valgyti margariną yra menkos reikšmės 
dalykas. Vakarų maitinimo specialistai 
turėtų išaiškinti, kad didžiausią sveikatos 
problemą sudaro ne maisto trūkumas, bet 
persivalgymas.

Grįžtant prie to bėgimo. Anądien žino
mas JAV žurnalistas ir rašytojas Alistair 
Cooke paskelbė savo trijų pažįstamų gy
dytojų nuomonę, kuri, trumpai išsireiš
kiant, yra tokia: kiekvienas, kuris sulau
kęs 50 metų nori prailginti savo amžių 
bėgimais — pasiskbina prisišaukti mirtį. 
Tie patys medicinos specialistai pareiškę, 
kad greičiau miršta tie, kurie nuolat ieš
ko „šviežio oro“ ir skersvėjų, negu gyve
nantieji „dušnuose“ kambariuose, laikas 
nuo laiko juos išvėdindami.

Ir štai dar viena „smulkmena“. „The 
Lancet“ žurnalas paskelbė JAV Sveikatos 
instituto tyrimo duomenis, kurie rodo, 
kad alkoholio saikingas vartojimas galįs 
būti naudingas širdžiai. Esą žmonės, ku
rie išgeria apie 12 stiklinių vyno per sa
vaitę arba atitinkamą kiekį kitokių alko
holinių gėrimų, turi mažesnį pavojų gau
ti coronary thrombosis, negu visiškai ne
geriantieji. Saikingas alkoholio kiekis su
mažinąs kraujuje cholesterolio kiekį taip 
pat, kaip specialios, gydytojų prirašytos 
dietos.

.Tačiau ten pat nurodoma, kad dar ne
turima pakankamai įrodymų, kad būtų 
galima raginti negeriančiuosius pradėt; 
vartoti alkoholį, kaip savotišką vaistą.

Taigi va, kiek galvų, tiek nuomonių. 
Vadinasi, geros sveikatos ir ilgo amžiaus
patentuoto recepto niekas neturi. Palauk
sime, kol koks nors specialistas paskelbs
naują ilgo amžiaus teoriją...

„Europos Lietuvis“ B. Šarūnas

AUKOS MOTERŲ DRAUGIJAI

Lietuvių Sodybos Engadine sek
lyčios statybai aukojo:

100 dol. K. ir N. Butkai;
po 20 dol. Makūnai ir A. Paulėnie- 

nė.
Nuoširdi padėka aukotojams.

S.L.M.S.G. Draugijos Valdyba
M A iv .... i.. ..MŪSŲ Pąstogė.Nr..25i 1978.6.26,naUZ.
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LIETUVIAI
LATROBE VALLEY
KUN. P. DAUKNIO IR

J. MIKŠTO PAGERBIMAS
•

Per Atvelykį kun. P. Dauknys at
vyko į Moe St. Kieran’s bažnyčią 
laikyti Latrobe Valley ir Sale seniū
nijų lietuviams pamaldų.

40 dalyvių gražiai giedojo giesmes 
ir išklausė velykinį pamokslą. Po 
pamaldų susirinkome į salę, kur lau
kė išpuošti, šampanu ir valgiais ap
krauti stalai. Seniūnė V. Koženiaus
kienė pasveikino kun. P. Dauknį 25 
m. kunigystės, sukakties proga ir J. 
Mikštą, švečiantį 65-tą gimtadienį. 
Abiems sukaktuvininkams įteiktos 
dovanos ir tautiniais motyvais piešti 
padėkos adresai su šventės dalyvių 
parašais.

E. Eskirtienė sveikino Sale seniū
nijos lietuvių vardu ir įteikė dovanų. 
Po sveikinimų ir griausmingo ’’Il
giausių Metų” kalbėjo kun. Dauk
nys, o poetas Mikštas paskaitė savo 
naujausių eilėraščių. Pagerbimo 
vaišėse dalyvavo ir vietos klebonas 
Fr. Ryan.

* ♦ ♦
Gegužės 30 d. p.p. Koženiauskų 

namuose Moe mieste įvyko A.L.B. 
Latrobe Valley seniūnijos metinis 
susirinkimas.

Susirinkimo pirmininkas G. Ba- 
leiša sekretorius V. Būčys.

V. Koženiauskienė padarė prane
šimą apie praėjusių metų veiklą. 
Nors seniūnijos narių skaičius dėl 
mirties ar kitų priežasčių mažėja, 

.bet seniūnija turi kietą branduolį 
tautiečių, kurie dalyvauja visuose 
parengimuose ir dosniai aukoja.

Seniūnija parengimams nuomuoja 
ir brangiai moka už salę, bet pelno 
yra, kuris kas metai išsiunčiamas 
spaudai ir kt. organizacijoms pa
remti. Beto, metų eigoje pagal aukų 
lapus ir loterijos bilietus dar buvo 
surinkta ir išsiųsta lietuviškiems 
reikalams $ 470.

Seniūnė padėkojo J. Mikštui už 
dalyvavimą parengimų programose 
su paskaitomis ir poezija, p. A. Šab- 
rinskienei už pagalbą parengimuose 
ir jos sūnui Vytautui už muziką. 
Šiemet solidorumo mokestį užsimo
kėjo 24 tautiečiai.

Revizijos komisijos narys Serva- 
cijus Šabrinskas pranešė, kad se
niūnijos atskaitomybė vedama 
tvarkingai

Vienbalsiai seniūne perrinkta V. 
Koženiauskienė, Revizijos komisija 
S. Šabrinskas ir J. šeštokas.

Susirinkimas nutarė iš seniūnijos 
kasos M. Pastogei ir T. Aidams pa
aukoti po 30 dolerių.

Tautos Šventės minėjimui išnuo- 
muota Vary St. salė Morwell mieste 
rugpiūčio 26 d. Vasario 16 minėji
mas numatytas surengti p.p. Šab- 
rinskų sodyboje Moe užmiestyje. 
Susirinkimas baigtas kavute.

* * ♦
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 4 d. maža grupė latrobie- 
čių nepabūgo potvynių ir vyko į Sale 
seniūnijos suruoštą birželio trėmi
mų minėjimą. Iš Melbourne atvyko 
kun. P. Dauknys ir A.L.K. Federa
cijos pirmininkas p. V. Laukaitis.

Dienos programą pradėjome pa
maldomis, kurios vyko jaukioje vys
kupijos vienuolių seselių koplyčioje. 
Dalyvavo apie 30 lietuvių, tai gies
mės ypatingai gražiai skambėjo. 
Fed. pirmininkas V. Laukaitis atliko 
skaitymus, kun. Dauknys pasakė 
dienai pritaikintą pamokslą.

Po pamaldų Sale kapinėse buvo 
pašventintas paminklas ant Juozo 
Žemantausko kapo. Prieš porą metų 
jo laidotuvėmis ir paminklo pasta
tymu pasirūpino seniūnė E. Eskir
tienė, rinkdama aukas Sale, Latrobe 
Valley ir Melbourne lietuvių tarpe.

Iš kapinių visi suvažiavome į p.p.
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AUSTRALIJOJE
Eskirtų namus, kur vyko minėjimas, 
p. Eskirtienė atidarė minėjimą ir 
paskaitai pakvietė p. A. Matukevi- 
čienę kuri vaizdžiai priminė mums 
trėmimų siaubą ir pakvietė žuvusius 
pagerbti rimties minute. Retas sve
čias, geras kalbėtojas p. V. Laukai
tis ragino neužmiršti okupanto 
mums padarytų skriaudų, dirbti ir 
aukotis, kad Lietuva vėl atgautų 
nepriklausomybę.

Kapelionas tarė padėkos žodį se
niūnei p. Eskirtienei už tokį puikų 
minėjimo suorganizavimą ir Sale 
katedros biuletenyje įdėtą straips
nelį, kuriame paminėti trėmimai ir 
raginimas tikinčiųjų melstis už Lie
tuvą.

Puikias vaišes paruošė seniūnijos 
ponios, kurių metu pravesta rinklia
va religinei šalpai. Ačiū Sale lietu
viams už pakvietimą dalyvauti mi
nėjime ir vaišingumą.

* * *
Visi pažįstame Juozą Mikštą iš jo 

eilėraščių, bet gal niekas nežino kad 
jis yra ir geras daržininkas. 
Yallourn miesto vadovybė, jau ke
linti metai jam skiria pinigines pre
mijas už sklypo tvarkingumą ir dar
želių gražumą.

a.a.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškoma Sonia (Sofija) Maissel, 
gim. 1927 m. spalio 7 d., į Australiją 
atvykusi 1950 m. kovo mėn. Ištekė
jusi už lietuvio, bet pavardė nežino
ma. Ji pati arba žiną apie ją prašomi 
pranešti: Irene Bielays, 54 Regents 
Str., Maitland, N.S.W. 2320.

I n f o r n^
DĖMESIO CANBERIŠKIAMS

Nuo birželio 29 dienos (ketvirta
dienio) pasikeičia Canberros Lietu
vių Balso radijo transliavimo laikas: 
tą dieną ir vėliau lietuviška radijo 
valandėlė prasidės pusę valandos 
anksčiau, t.y. 7.30 vai. vakaro, vie
toje įprastos 8 vai. vak.

Maloniai prašome įsidėmėti: lie
tuviškoji radijo laida Canberroje 
nuo birželio 29 dienos prasidės 7.30 
vai. vak.

DAINOS SAMBŪRIS
INFORMUOJA

Dainos Sambūriui išvykus į Ka
nadą, Sambūrio reikalais sutiko rū
pintis Frida ir Albinas Savickai. Vi
sais Sambūrį liečiančiais reikalais 
prašome kreiptis: A.F. Savickas, 4 
Alexandra Avenue, Sunshine, Vic. 
3020. Telef. 311 5665.

■ Nevažiavusiems į Kanadą choris
tams primename: pirmoji repeticija 
po išvykos įvyksta sekmadienį lie
pos 23 d. Kviečiame visus dalyvauti 
- Dainų Šventė nebe už kalnų.

Iki pasimatymo!

Sambūrio valdyba

SPORTININKŲ DĖMESIUI

ALFAS Valdyba, atsiklaususi vi
sų sporto klubų, skelbia, kad Aus
tralijos lietuvių Sporto šventė 1979 
metais numatoma pravesti Can
berroje. Su tuo sutinka Canberros 
sporto klubas Vilkas, kuris ir bus 
1979 m. sporto šventės rengėjas.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogėje buvo skelbta, kad 
A. Makaras sportininkų išvyką į 
Kanadą parėmė 3 dolerių auka. Iš 
tiesų p. A. Makaras sportininkus 
parėmė 30 dolerių auka. Suintere
suotus maloniai atsiprašome. Red.

a c i j a
TALKA PRANEŠA

Liet. koop. kredito Draugijos Tal
kos Valdyba praneša, kad Talkos įs
taiga Melbourne nuo liepos 2 dienos 
bus atidara ir sekmadieniais nuo 
1.30 vai. iki 3 valandos.

Talkos Valdyba

MELBOURNO KLUBO 
PRANEŠIMAI

Revizoriaus (Auditor) siūlymas.
Remiantis M.L. Klubo Statuto 40 

straipsniu kviečiame narius iki lie
pos 15 dienos raštu siūlyti revizo
riaus (Auditor) pareigoms kandida
tus, kurie yra teisiškai atsakomingi 
prieš įstatymus.

Siūlymus siųsti: The Secretary, 
Lithuanian Club in Melbourne, 
44/50 Errol st. N. Melbourne, Vic, 
3051.

* *
Klubo Taryba praneša, kad Tary

bos pirm. V. Ališauskas ir sekreto
rius J. Petrašiūnas birželio 23 d. iš
vyko į Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Dainų Šventę, Toronto, Kanadoje. 
Laikinai, kol jie sugrįš, jų pareigos 
pavestos vicepirmininkui Algiui 
Karazijai, tel. 338 2172.

Melb. Liet. Klubo Taryba

Birželio 2 d. Melbourne širdies 
smūgio ištiktas mirė Dr. Kazys Juo
zapavičius, sulaukęs 72 m. Nuliūdi
me liko žmona Vera ir dukra Elenu- 
tė.

Pasiekė skundai, kad Melbourne 
liet, kolonija skaudžiai nukentėjo iš
vykus į Šiaurės Ameriką apie šimti
nei lietuvių. Nereikėtų nusiminti: jie 
vėl sugrįš dvasiškai praturtėję.

VIETOJ <SX> 
a® gėlių
Dr Kaziui Juozapavičiui mirus, 

vietoje gėlių Melb. Lietuvių Na
mams aukojo: po 10 dol. V. Bakaitis, 
B. Juška, J. Smilgevičius, Dr. S. 
Statkus, Dorricot, J.S. Meiliūnai, 
R.E. Šemetai, Dr. E. Šurnienė, L. 
Ray, V. Vaitiekūnienė, D. Žilinskie
nė; po 5 dol. M. Antanaitienė, S. 
Bortkevičienė, J.Z. Kalpokai, V. Ja
kutis; po 4 dol. R. Klimas ir J. Pet
rašiūnas.
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