
POLEMIKOS
KLAUSIMU

Kiekviena laikraštinė polemi
ka tik tada pasiteisina, jeigu jo
je svarstoma kokia nors aktuali 
ir svarbi skaitančiąja! visuome
nei problema ir jei polemizuo
jant nekliudomas oponentas as
meniškai. Tokia polemika visa
dos įneša gyvumo toje pačioje 
spaudoje ir drauge kalbamuoju 
reikalu atskleidžia daugiau nuo
monių, kas leidžia skaitytojui 
susidaryti sau atitinkamas išva
das. Tai yra tarsi koks gyvas, in~ 
triguojąs pokalbis, kurio malonu 
klausytis ir yra ko pasimokyti.

Kaip jau ne kartą buvo pa
stebėta, mes, deja, spaudoje po
lemizuoti nemokame. Kiekvienu 
atveju vos prasidėjusi polemika 
tuoj pat išvirsta į demagogiją, 
kurią apdairus redaktorius turi 
anksčiau uždaryti, negu ji įside
gė-

Liūdniausia yra tai, kad pasi
sakęs vienu kuriuo klausimu au
torius netveria neatsiliepęs po to 
kai išgirsta tuo pačiu klausimu 
skirtingą nuomonę. Tokie pa
prastai stengiasi aiškinti, kad jis 
oponento buvęs nesuprastas ar
ba ne viską pasakęs, ką turėjęs 
pirmuoju atveju pasakyti. Taip 
ir prasideda daina be galo — 
vienas sako, kitas atsikerta, įsi
jungus trečiajam pirmieji du vėl 
veržiasi šį trečiąjį pamokyti ir 
t.t. ir t.t. Prieinama ligi to, kad 
įsisiūbavus tokiai polemikai į 
pabaigą užmirštama net, kokiu 
klausimu buvo iš viso pradėta 
ginčytis, o nuklystama į visai ša
lutinius epizodus įrodinėjant, 
kiek išmanau aš, o kitas apie 
reikalą visai neišmanąs. Dar kiti 
jų iškeltu klausimu toje pačioje 
spaudoje išgirdę kitokią nuomo
nę greit užsigauna, kam leista 
buvo kitam pasisakyti, nes nesą 
tuo ar kitu reikalu kitokios nuo
monės. Turint tokią praktiką 
taip ir verčiamės spaudoje netu
rėdami jokio gyvesnio dialogo. 
Pagaliau yra ir pačių skaitytojų, 
kurie net ir nekalčiausią polemi
ką urmu pavadina asmeniškais 
per spaudą ginčais, drumsčian
čiais mūsų tautinę ir bendruo
meninę vienybę...

Pastebėtina dar ir toks keistas 
reiškinys, kad spaudoje būtinai 
turįs būti koks nors polemizuo
jamu klausimu sprendimas. Ki
taip sakant, laikraštis turįs būti 
teisėjas ir dėl to pradėtu polemi
zuoti klausimu turi būti leista 
pasisakyti iki tol, kol dalykas 
galutinai išaiškės.

Šioje vietoje reikia pabrėžti, 
kad ne laikraštis duoda į iškeltą 
problemą atsakymą, bet tik pats 
skaitytojas. Jeigu laikrašty leid
žiama vienam ar kitam tuo pa
čiu reikalu pasisakyti, tai tik tuo 
pabrėžiama pačios problemos 
svarba ir kad į ją galima pasi
žiūrėti iš įvairių taškų ir gali bū
ti skirtingų išvadų. Pasisakiusie
ji viešai gali turėti vienokias, o 
skaitytojas vėl kitokias išvadas.

Taip ir šio laikraščio redak
cija į polemiką spaudoje žiūri 
kaip į pozityvų kūrybinį veiksnį, 
kuris pristato visuomenės dau
gumai aktualų rūpimą klausimą, 
laikosi demokratinio principo iš
klausyti ir toleruoti priešingą 
nuomonę. Gaila, ne visada ir re
dakcijos galioje išlaikyti pole
mikos nuosaikumą ypač tais at
vejais, kada pradėjęs kalbą į 
būsimą pokalbį žiūri kaip į lo
šimą kortomis pirmiausia paleis
damas kaip argumentus devyna- 
kes ir bartukus, o spaudoje pa
silaikydamas kozerinius tūzus, 
kad netyčia ant šios meškerės 
užkibusį oponentą galėtų “efek
tyviai pribaigti’’. Kad to išven
gus ateity redakcija nusistačius 
polemizantams leisti pasisakyti 
tik vieną kartą neatsižvelgiant į 
argumentus, kad “aš pradėjau, 
tad mano teisė pasakyti paskuti
nį žodį”. Jeigu skaitytojas ar 
oponentas kalbantįjį ne taip su
prato, tai kalbėjusio ar rašiusio
jo kaltė: reikia išsireikšti taip, 
kad kiekvienas suprastų lygiai tą 
patį, kas norėta pasakyti.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
nepriklausomybės šventėje (lie
pos 4 d.) visokiose susisiekimo 
nelaimėse žuvo daugiau kaip 1000 
žmonių.
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VYTAUTAS BERNOTAS

KARO SUNKUMAI VIETNAME
Dvylikatūkstantajam Jungtinių 

Amerikos Valstybių kariui pagul
džius galvą Vietname, vyriausy
bei tenka susimąstyti prie ko tas 
karas veda ir kokios perspektyvos 
tą karą sutrumpinti.

Prieš pusmetį komunistų aukos 
buvo žymiai didesnės. Imant pro
porcingai žuvusiųjų skaičių ko
munistų pusė patirdavo dešimltį 
kartų didesnių nuostolių. Pasta
ruoju metu smarkiai pakilo ir są
jungininkų aukos. Gerai, jei prie
šas pasitraukia su didesniais 
nuostoliais, bet dažnai tenka pasi
tenkinti lygiomis.

Dar 1964 m. Amerika nebuvo 
nusistačius, kaip elgtis prieš ko
munistų agresiją Vietname. Kaip 
tik tada gen. Mac Arthur gulėda
mas mirties patale perspėjo Ame
rikos vyriausybę ir dabartinį 
ginkluotų pajėgų vadą gen. W. 
Westmoreland neįklimpti į pietry
čių Azijos chaosą. Generolo Mac 
Arthur teigimais Amerika turėjo 
visomis jėgomis ir visu svoriu ag
resorių likviduoti žaibišku greitu
mu arba iš viso nosies nekišti į 
Vietnamą. Jeigu kas abejojo ge
nerolo savotiškais patarimais ar 
jo militariniais sugebėjimais šian
dieną gailisi: jo pranašystė Viet
name pildosi.

TRAGEDIJA CANBERROJE

Rita ir Bruno Jarašiai

Negausioje Canberros bendruo
menėje nelaimė seka nelaimę. 
Tik per šių metų pirmą pusmetį 
jau mirė trys lietuviai ir kiti trys 
žuvo susisiekimo nelaimėse.

Štai liepos 14 d. 7 vai. vak. au
to Imašinos katastrofoje buvo 
mirtinai sužeisti ir po poros va
landų ligoninėje mirė Rita Brigi
ta Jarašienė ir Bruno Juozas Ja
rašius, vyras ir žmona, palikda
mi našlaičiais du berniukus: Pau
liuką 7 metų ir Liną 9 metų.

Šioji pastaroji nelaimė ypač 
sukrėtė visus Canberros ir apy
linkių lietuvius, nes su jais can- 
beriškiai prarado du visapusiškai 
veiklius ir sąmoningus lietuvius.

Rita, gimusi Misevičių šeimoje 
1933 m. spalio 1 d. Vilkaviškyje. 
Pradžios mokslą išėjo Lietuvoje, 
gimnaziją baigė Šveinfurte (Vo
kietijoje), Canberros universitete 
studijavo filosofiją. Paskutiniu 
metu turėjo atsakingas pareigas
C.S.I.R.O. Electronic departa
mente.

Karas Vietname pasunkėjo ne 
vien dėl neįprastų kovos metodų 
su teroristais džiunglėse ar dėl 
pastiprintos priešo ofenzyvos, bet 
pati sunkumų priežastis glūdi 
Amerikos civilinės valdžios laiky
senoje. Karo parėdymus Vietna
me duoda ne kariškiai, o civiliai 
iš Washington©. Amerikos civili
nė karo vadovybė viena ranka 
stumiasi gilyn į karą, o kita var
žo karo veiksmus.

Šiuo metu Vietname yra apie 
460.000 Amerikos karių. Neskai
tant Pietų Vietnamo pajėgų, iš 
kurių apie 700.000 valdo ginklą, 
kitus 50.000 sudaro Korėjos, Fili
pinų ir Australijos daliniai. Vadi
nasi, sąjungininkų pusėje stovi 
apie 1.2 milijono karių. Dar šių 
metų pabaigoje vien Amerika ža
da papildyti savo pajėgas iki 
600.000. Gal 1.2 milijono karių 
ir neatrodo įspūdingas skaičius, 
tačiau rytų fronte Hitleriui ne
reikėjo nė tiek, kad nusidangintų 
iki Maskvos.

Sąjungininkų karių didinimas 
susietas su dviem Washington© 
tikslais. Vienas jų — paveikti 
priešą psichologiniai, kitas — ka
ro veiksmams suteikti reikalingą 
impulsą, kuris šiuo metu stovi 
vietoje.

Bruno gimė 1934 m. rugsėjo 
28 d. Utenoje. Gimnaziją pradė
jęs Vokietijoje ir ją užbaigė Syd
nejuje, o studijavo ekonomikos 
mokslus ir juos baigė Canberros 
universitete. Bruno dirbo finansų 
ministerijoje ir paskutiniu metu 
buvo perkeltas į National Deve
lopment departamentą gana atsa
kingom pareigom.

Rita ir Bruno susipažino Can- 
berroje ir 1955 m. gruodžio 10 d. 
sukūrė tikrai laimingą ir pavyz
dingą lietuvišką šeimą. Jau nuo 
dvylikos metų abu aktingai bu
vo įsitraukę į lietuvišką gyveni
mą: šoko tautinius šokius ir vė
liau jiems vadovavo, buvo entu
ziastingi sportininkai, uoliausi ir 
nuoširdžiausi Canberros ’’Aušros” 
choro dainininkai. Bruno pats bu
vo vienas iš Canberros Lietuvių 
Klubo steigėjų ir jam net paruo
šė statutą. Lygiai abu buvo nuo
širdūs skautai ir dalyviai lietu
viškoje veikloje. Abiejų gilų tau
tinį sąmoningumą ypač paliudija

Washingtonas skelbia, kad pa
dėtis Vietname krypsta gerojon 
pusėn. Vargu, ar tokie teigimai 
tikslūs. Nauji reikalavimai padi
dinti karines įgulas prieštarauja 
optimistiškiems nusrteikimiams1 
Washingtone. Argi karinės pajė
gos didinamos, jei karo veiksmai 
krypsta gerojon pusėn? Priešin
gai. Geriausiu atveju jos tik pa
pildomos, bet dažniausia mažina
mos.

Čia pat kyla ir kitas klausimas: 
ar padidintos pajėgos pagreitins 
karo pabaigą ir atneš sąjunginin
kams pergalę? Tikriausia šiek 
tiek prisidės, bet karo sutrumpi
nimas glūdi visai kitame perimet
re. Amerikonai, užuot pataikavę 
Maskvai ir lankstęsi Kosyginui 
perleistų karo vadovybę kariš
kiams, ir dar šiais metais padėtis 
Vietname pasikeistų.

Negalima būtų sakyti pilna to 
žodžio prasme, kad amerikonai 
Vietname kariauja. Jie kariauja 
pietuose su teroristais, bet šiau
rėje, kur tie teroristai veisiami, 
terliojamasi. Šiaurės Vietnamo 
uostai, kareivinės bei kariniai 
įrengimai, esą šalia miestų, ne
liečiami. Neliečiami dėl to, kad 
nesužalotų sovietinio laivo ar ne
užmuštų kokio sovietinio instruk
toriaus ir tuo nesusidarytų apie 
save blogos opinijos. Negi pasau
lio opiniją nustato vien tik Peki
nas, Paryžius ar Maskva?

Iš patirties žinome, kad komu
nizmas skaitosi tik su jėga. Ir 
kada tokia jėga parodoma, jis 
traukiasi į ankštį. Jeigu Ameri
kos civilinė karo administracija 
išmestų iš galvos trečiojo pasauli
nio karo riziką, pasaulio opiniją, 
tikrai netektų tūkstančiams kloti 
galvas nedėkingame Vietnamo

vykiai
Korėjoje iš šiaurės įsiveržę ko

rėjiečiai demilitarizuotoje zonoje 
nukovė tris amerikiečius karius, 
kurie tarnavo U. N. O. komando
je. Paskutiniu metu tokių provo
kacijų iš komunistų pusės labai 
pagausėjo.

— ★ —
Net ir vakarai stebisi, kad ne

seniai prie Maskvos įvyko kapita
listinis žaidimas — arklių lenkty
nės, kuriose be gausybės žmonių 
dalyvavo ir Sov. Rusijos preziden
tas Brežnevas. Sako jis taip buvo 
neproletariškai apsirengęs, kad 
net dauguma rusų, daugiau stebė
ję jį, o ne lenktynes, garsiai ste
bėjosi — jis tikrai atrodo kaip 
užsienietis!

— ★ —
įvykiai Vietnamo kare rodo, kad

jų gražiai lietuviškai išauklėti 
vaikai.

Gera nuotaika ir draugiškumu 
jie sau lygių neturėjo: jie lygiai 
pritapo prie vyresnės kartos ir 
nepamainomi draugai jaunimui.

Ypač didelį skaudulį iš kultū
rinės pusės pergyvena negausus, 
bet stiprus Canberros “Aušros” 
choras, netekęs dviejų tikrai nuo
širdžių ir entuziastingų daininin
kų. Tačiau nemažesni sopulį ken
čia ir kitos lietuviškos organiza
cijos, kuriose dalyvavo ir veikliai 
reiškėsi Rita ir Bruno Jarašiai, 
nekalbant jau apie skausmą gi
minių ir artimųjų bei draugų.

Nors skundais ir ašaromis jų 
ir neprisišauksime, bet jų atmi
nimo vardan mes canberiškiai 
ryžkimės dar glaudžiau burtis ir 
gyventi tais lietuviškais idealais, 
dėl kurių gyveno ir dirbo a.a. Ri
ta ir Bruno Jarašiai. Kaip švie
sūs jie buvo čia, tikėkime, jie 
bus šviesūs ir amžinybėje.

a.a.

Lietuvos sukakties programa
Birželio 30 d. įvyko Vliko tary- 6. Vadovaujančių pareigūnų 

bos posėdis. Pirmininkavo Rytų pasisakymai. Vliko delegatūros ir
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
atst. K. čižiūnas, sekretoriavo 
Liet. Valst. Liaudininkų S-gos 
atst. J. Audėnas. Vliko valdybos 
vardu pranešimus padarė J. Au
dėnas ir P. Vainauskas. Dr. B. 
Nemickas referavo 1968 metų Lie
tuvos Laisvės Kovos Programą. 
Ji priimta tokia.

1. Politinė Konferencija Wa
shingtone. Šaukia Vlikas, 1967 m. 
spalio 22-23 d. Dalyviai: Vlikas, 
Lietuvos diplomatai, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, Amerikos 
Lietuvių Taryba (kol kas teigia
mai dar nepasisakė) ir Lietuvos 
Laisvės Komitetas.

2. Leidiniai. Lithuania (pataisy
ta laida), Martilogijos I tomas, 
Trumpas informacinis leidinys 
apie Lietuvą ,Vliko sandaros pa
aiškinimai (sąlankos pavidalo lei
dinys).

3. Vliko delegatūrų ir kitų or
ganizacijų žygiai į visų kraštų vi
suomenes (per spaudą, radiją, te- 
levizijė) ir vyriausybes bei par
lamentus (vizitais ir peticijomis).

Jf. Manifestas ir informacinė 
medžiaga, per delegacijas pateik - 
tina vyriausybių bei parlamentų 
sluoksniuose.

5. Peticijos tekstas, kurį, paski
ruose kraštuose gyvenančio lietu
vių jaunimo pastangomis aprūpin
tą tų kraštų įžymių asmenybių 
parašais, įteiktų atitinkamoms vy
riausybėms lietuvių jaunimo atsto 
vai, dalyvaudami bendrose lietu
vių delegacijose.

kare.
Gen. Westmoreland lengvai su

sidorotų su priešu, jei civilinė ad
ministracija ir senatoriai, užuot 
sėdėję ant karšto akmens, karo 
vadovybę perleistų kariškiams.

paskutiniu metu daugiau žūsta 
Amerikos karių, negu pačių viet
namiečių. Tai aiškinama, kad vi
sas karo svoris krinta amerikie
čiams kariams. Vien tik pereitais 
metais Vietname amerikiečių žuvo 
5008 ir sužeistų 30.093.

— ★ —
Prisiuntus UNO dalinius Sueso 

srity paskutiniu metu incidentai 
pasibaigė ir čia dabar ramybė.

— ★ —
Sovietų Sąjungoje paskutiniu 

metu vyksta didelis žydų perse
kiojimas, kurį iššaukė Artimųjų 
Rytų krizė. Daugelis žydų žudosi 

KONKURSAS DAILININKAMS
Veiksnių suorganizuotasis Jungtinis Finansų Komitetas Lė

šoms Telkti Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 50-ties Metų 
Sukakties Minėjimo Reikalams

skelbia laisvojo pasaulio lietuviams dailininkams konkursą 
suprojektuoti piešinius-kūrinius šiems dalykams:

1) Metaliniam ženkliukui, tinkamam segti į švarko atlapą;
2) Ženkliukui lipinti ant laiškų vokų ar atvirukų;
3) Atitinkamam piešiniui, kuris būtų panaudotas numato

miems išleisti vokams;
4) Numatomų išleisti atvirukų piešiniui.
Visi piešiniai turi atžymėti Lietuvos nepriklausomybės atsta

tymo 50-ties melų sukakti.
Projektus prašoma atsiųsti ne vėliau kaip 1967 m. rugsėjo 

1. šiuo adresu: United Lithuanian Finance Committee, 29 West 
57 Street — 10 Fl., New York, N.Y. 10019.

Dailininkui ar dailininkams, kurių projektai sudarytosios ko
misijos bus priimti, K-tas sumokės po $100. — už kiekvieną 
priimtąjį šių keturių dalykų projektą.

Nepremijuoti projektai, autoriams pegaidaujant, bus jiems 
grąžinti. Premijuotieji tampa konkurso skelbėjų nuosavybė ir ga
lės būti naudojami betkuriuo atveju minint Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 50 metų sukaktį.

Jungtinis Finansų Komitetas yra sudarytas iš Vliko, PLB ir 
JAV LB bei Lietuvos Laisvės Komiteto skirtų atstovų, yra vado
vaujamas prel. J. Balkūno, o jo nariai yra: D. Penikas, A. Reven- 
tas, H. Miklas, P. Minkūnas, Vyt. Banelis, Apol. Radzivanienė, 
Al. Balsys, V. Alksninis, A. Ošlapas ir J. Pažemėnas. Laukiama 
dviejų Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų paskyrimo.

Jungtinis Finansų Komitetas

kitoms lietuvių organizacijoms 
teks uždavinys pasirūpd|nti, kad 
vyriausybių atstovai, parlamenta
rai, gubernatoriai bei miestų bur
mistrai padarytų atitinkamų vie
šų pareiškimų Lietuvos laisvės 
klausimu.

7. Kreipimaisi į Bažnyčių hie- 
rarchus, kad jie tinkamai atkreip
tų tikinčiųjų dėmesį į Sovietų S- 
gos Lietuvai padarytą skriaudą.

8. Spaudos konferencijų organi
zavimas sostinėse ir kituose cen
truose, ypač kur gyvenama lietu
vių.

.9. Veikimas į JAV ir kitų Lie
tuvai draugingų valstybių parla
mentus, siekiant juose prieš Lie
tuvą įvykdytos Sovietų Sąjungos 
agresijos pasmerkimo.

10. Veikimas į Jungtines Tau
tas, ypač į 24-jų Komisiją, per J. 
T. narių vyriausybes bei delegaci
jas, kad svarstytų sovietinio ko
lonializmo panaikinimo reikalą.

11. Pastangos surengti specia
lių televizijos bei radijo progra
mų apie Lietuvą.

12. Siekimas Lietuvos laisvės 
aspiracijų supratimo laisvojo pa
saulio akademiniuose sluoksniuo
se, lietuvių profesorių, studentų 
bei kitų Lietuvos draugų rūpes
čiu organizuojant atitinkamas pa
skaitas bei seminarus.

13. Atitinkamų pašto ženklų iš
leidimas Lietuvai drauginguose 
laisvojo pasaulio kraštuose.

(ELTA}

tardymų metu. Tik Vengrijoje ir 
Rumunijoje žydai nepersekiojami 
ir net jiems netrukdoma simpati
zuoti bei remti Izraelį.

Raudonojoje Kinijoje Mao Ce
Tungo paveikslais aprūpinta be
veik kiekvienas kinietis. Vien 
šiais metais atspausdinta 8 su 
puse milijono Mao paveikslų su 
jo kalbų ar raštų ištraukomis”.

NUKENTĖJO LIETUVIS 
ČIKAGOJE

Čikagoje vakare grįžtant iš dar
bo lietuvį Praną Matulionį užpuo
lė būrys jaunų negrų, kurie pava
dinę jį “baltuoju velniu” užpuolę 
primušė ir peiliais subadė. Ne
laimingajam suteikta pirmoji pa
galba ir nuvežus į ligoninę jam 
susiuvinėjo apie trisdešimt žaiz
dų. Sužeidimai nebuvo mirtini ir 
jis šiuo metu sveiksta namuose. 
.Pranas yra žinomo gydytojo Dr. 
B. Matulionio brolis.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1967 m. liepos 24 d.

MOTERYS KVIEČIA
(Melbourne Mot. Socialinė* Globos Draugijai 15 metų)

JONAS SOLIŪNAS

PARODOJ PASIŽVALGIUS

šįmetinė pasaulinė paroda Montrealyje (Kanadoje) yra to
kia didelė, kad viską joje apžiūrėti beveik neįmanoma. Tad neti
kėkite, kas jums pasakos, jog buvo pasaulinėje parodoje ir “viską 
matė”. Tą parodą tegalima tik aplankyti ir joje pasižvalgyti.

Pati paroda pirmiausiai imponuoja parinkta vietove. Ji įrengta 
keliose salose ir pusiasaliuose. Ir todėl vandens niekur netrūks
ta. Visur tik kanalai, kanalėliai ir ežerėliai. Netrūksta ir pastatų. 
Jų masė. Pastebėtina, kad parodoje, dalyvauja apie 70 tautų su savo 
paviljonais. O dar ir šiaip pristatyta įvairių pastatų.

Pastatų ir žmonių gausumas neleidžia apžiūrėti visokiausių 
eksponatų. Prie kai kurių tautų (čekų, italų, amerikiečių) pavili- 
jonų reikia laukti ištisas valandas, norint tik patekti vidun. Gi 
vidun patekus vėl problema. Šimtai žmonių pagriebia srovėn ir ne.- 
ša. Sunku atsilaikyti prieš tą srovę ir nelengva ką nors daug pa
matyti. Gi tvarkdarių kaip ir nėra. Už tat nemaža stumdymosi. 
Laimi apsukresnis ir stipresnis.

Nors parodoje ir neįmanoma viską pamatyti, tačiau joje pa
sižvalgyti vis tik verta. Kaip ir visur, taip ir parodoje yra labai 
geru dalykų (čekų, italų, krikščionių pavilijonai), bet netrūksta ir 
balasto (amerikiečių, kanadiečių, vokiečių pavilijonai). Charakte
ringa, kad parodoje bene blogiausiai pasirodančios kaip tik angliš
kai kalbančios tautos. Sakykime, amerikiečiai tegali pasigirti tik 
savo pastato grožiu ir ilgiausiu judančiu eskalatorium (šešių aukš
tų). Kanados pavilijonas taip pat jokio įspūdžio nepalieka. Tai 
pastatas su daugeliu stogų. Anglijos pavilijone galėjai išprotėti 
nuo baisaus triukšmo. Čia ponai britai persistegė ir viską norėjo 
atvaizduoti tik garsais, judančiu filmu bei fotografijomis. Užtat 
patekus j britų pavilijoną pasijunti lyg būtum patekęs į milžiniš
ką bytnikų buveinę: tamsa, baisi spūstis ir ausis kurtinąs triukšmas.

Kita ekstrėma — savo ramumu ir tuštumu pasižymi Austra
lijos pavilijonas. Australai nedaug ką parodo. Geras dailus pasta
tas su daugeliu “šnekančių kėdžių” (kėdėn atsisėdus girdi aiški
nant apie Australijos laimėjimus kultūroje bei civilizacijoje). Ži
noma, Australijos paviljoną aplankė daug žmonių ne tiek norė
dami pasiklausyti tų aiškinimų, kiek pagundos vedini ramiai pa
sėdėti ir kiek pailsėti.

Bene juokingiausiai nevykęs yra Amerikos Jungt. Valstybių 
pavilijonas. Šįmet amerikonai tikrai prašovė. Jie neparodo nieko 
skoningo nei vertingo. Juk ką gali sužavėti tūkstančiai paprastų ke
purių, Holywoodo artistų milžiniškos fotografijos ar lova, kurioje 
miegojo artistė? Aplankai žmogus tą tuščiavidurį kamuolį ir gai
la pasidaro, tų nevykusių tvarkytojų, kurie čia taip nuvertino 
Jungt. Amerikos V-bes. Juoba, kad kitoje kanalo pusėje tiesiog 
prieš amerikiečių pavilijoną stovi puikus Sov. Rusijos pastatas. At
rodo, pats rusų pastatas nėra labai originalus, nes tai tikra Dulles 
aerodromo netoli Washingtono pastato kopija.

Kaip rusai čia reprezentuojasi? Palyginus su kitomis tauto
mis — neblogai. Ruskeliai sugebėjo pastatyti ne tik gražų pasta- 
t ą,bet taip pat privežė nemažai ir visokiausių produktų, vaizduo
jančių jų civilizacijos ir kultūros progresą. Rusai, žinoma, nesi
drovi pasinaudoti savo respublikų produkcija. Akin krinta daug 
fotografijų apie įvairius pastatus. Ir čia nepaprastai dažnai gali
ma matyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos vaizdus.

Rusai ruošia ne tik atskirų respublikų kultūrinius pasirody
mus, bet taip pat skiria specialias dienas respublikų gyvenimui 
pavaizduoti. Birželio 23 diena buvo Lietuvos diena. Tą dieną visas 
rusų pavilijonas buvo skirtas Lietuvai. Buvo išdėstyti įvairūs Lie
tuvos eksponatai, dailės darbai, knygos bei atskiras propagandi
nis leidinys anglų, prancūzų kalbomis apie tarybinę Lietuvą. Kiek
vienas parodos lankytojas galėjo pamatyti, kiek lietuviai ir prie 
dabartinių sąlygų pasiekę. Nėra abejonės, kad Lietuva ir šiandie 
kitas Sov. Rusijos respublikas yra pralenkusi daugelyje sričių.

Birželio 23-sios vakare rusų pavilijono salėje įvyko iš Vil
niaus atvykusio Lietuvos ansamblio ir styginio kvarteto koncertas. 
Šio koncerto pasiklausyti buvo tiek daug norinčių, kad visus pa- 
tenktinti nebuvo įmanoma. Už tat programa buvo perduota ir per 
lokalinę televiziją. { koncertą lietuviai atvyko iš tolimiausių mies
tų, miestelių ir kaimų. Deja, jau aštuonetą valandų prieš koncerto 
pradžią buvo pranešta, jog salėje vietų nelikę. Kas nutiko? Nagi, 
paprasčiausiai rusai, koncerto rengėjai, sukvietė iš visur parau
dusius lietuvius, idant šie užpildytų salę ir jon nepatektų “reak
cionieriai dypukai”. Jiems šis pokštas beveik pasisekė. Bet tik 
beveik. Į salę vis dėl to užtektinai pateko ir reakcionierių”. Kon
certas buvo nepaprastai puikui. Gėrėjomės styginiu kvartetu, šau
niais šokėjais ir skudutininkais bei kanklininkėmis. Buvo puikūs 
ir abu solistai: Saulevičiūtė ir Daunoras. Daug visiems plojome. 
Tačiau įvyko ir demonstracijų. Po puikiai atliktos Daunoro 
“Lietuva brangi” dauguma klausytojų atsistojo ir plojo bei valiavo 
net keletą minučių.

Dar ne viskas. Koncertui pasibaigus staiga pasigirdo galingi 
Lietuvos Himno garsai. Koncerto vadovai įsakė skudutininkams 
smarkiai groti. To dar neužteko — rusai uždėjo spiegiančios mu
zikos plokštelę. Bet ir ta nepajėgė nustelbti Lietuvos Himno. Him
nas buvo sugiedotas. Publika stovėjo ir... sėdėjo. Žinoma, sėdėjo 
tie, kuriems Lietuvos Himnas jau yra svetimas.

Mes gėrėjomės mūsų meninkais iš Lietuvos. Jeigu ir nieko 
parodoj nebūtum matęs, buvo verta atvažiuoti ir išgirsti šį ne
paprasto lygio koncertą.

Bendrai, apsilankymas ir pasižvalgymas naudingas visais 
atžvilgiais.

Per ilgą laiką jau apsipratom, 
kad mūsų moterys dirba ne tik 
namuose bei fabrikuose ar įstai
gose, bet ir mūsų bendruomenė
je. Kur būtų dingę visi veikėjai 
vyrai, jei moterys nebūtų atėju
sios į talką parengimuose, minė
jimuose, baliuose ar priėmimuo
se? Juk per visus tremties metus 
mūsų moterys, susibarusios į vie
ną ar kitą moterų organizaciją 
stovėjo greta vyrų ir gelbėjo vi
sur, kur tik reikėjo. Jos nepavar
go. Jos dirba ir dirbs toliau — 
rengs talkas, loterijas, vajus, lan
kys ligonius, ruoš vaišes, kvies, 
prašys...

šį kartą Melbourno Soc. Glo
bos Moterų Draugija švęsdama 
savo 15 metų veiklos sukaktuves, 
nenori švęsti viena — ji norėtų 
savo vargais bei džiaugsmais pa
sidalinti su visais, todėl ir PRA
ŠO ir KVIEČIA ne j balių, ne į 
vajų ar talką lėšų sutelkimui, tik 
į kuklų minėjimą Lietuvių Na
muose sekmadienio popietėj, kad 
praleistume kelias valandas kar
tu.

Niekas neprašo kloti rožių po 
kojų sukakties proga — ateikite 
be žodžių, be dovanų, tik ateiki
te kuo skaitlingiausia (ypač vy
rai!) ir tuo įrodysite, kad įverti
nate jų darbą ir džiaugiatės su 
jomis kartu.

A. t A.
Vyr. Sesei RITAI ir broliui j. budžiui BRUNO 

JARAŠIAMS

eismo nelaimėje žuvus, jų tėvus, seserį, brolius ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučia

Canberros vyr. skautės ir j. budžiai.

Penkiolika metų — gal ir ne
imponuojantis amžius, bet už jų 
slepiasi daug triūso, vargo ir dar
bo dienų. Per 15 metų iš vaiko 
išaugo jaunuolis, kuris skaito sa
ve subrendusiu ir nori tokiu būti 
kitų skaitomas ir traktuojamas. 
15 metų tai beveik ketvirtoji mū
sų gyvenimo dalis, o šių dirban
čiųjų moterų ir motinų pati gra
žiausioji amžiaus dalis, kurią jos 
pašventė kitiems.

Mūsų Melbourno Soc. Globos 
Moterų Draugija per tą 15 metų 
ne tik išaugo, subrendo, bet ir tą 
savo subrendimą įrodė savo rim
tu darbu, giliu pasišventimu ir 
pasiaukojimu, kurį mes priimame 
kaip natūralų kasdieninį faktą... 
Ji įsigijo visų mūsų pasitikėjimą 
ir dėkingumą, todėl skaitydami 
ją kaip garbingą pilnateisę visuo
menės narę įrodykime ir tinkamą 
pagarbą ir traktuokime ją kaip 
tokią.

Tad be didelių prašymų liepos 
30 d. susirinkime visi pagerbti 
mūsų socialinės globos draugijos 
moteris Melbourne ir įrodykime,
kad mes ne tik įvertiname jų 
darbą, bet nešame drauge jų rū
pesčius ir norime dalyvauti ir ta
da, kai jos ilsisi ir džiaugiasi.

Kol moterys savo darbe nepa
vargs, tol ateitis bus šviesi!

(M)

From now on . 
Include the Postcode i 

in every address. 
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Brangiems draugams

RITAI IR BRUNO JARAŠIAMS

tragiškai žuvus, šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Roma, Vytas Geniai ir šeima

A.A.

Ritai ir Bruno Jarašiams, tragiškai žuvus, jų sūnums, 
tėvams ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Pajauta ir Juhani Pullinen

Tragiškai žuvus

RITAI ir BRUNONUI JARAŠIAMS,

reiškiame gilią užuojautą jų tėveliams: p.p. Misevičiams, 
p. Jarašienei ir seseriai su švogeriu p.p. Alytams.

J. ir R. Venclovai, Sydney

RITAI IR BRUNO JARAŠIAMS

tragiškai žuvus, šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Lietuvių Klubas Canberroje

Tragiškai žuvusių

RITOS IR BRUNO JARAŠIŲ
visus artimuosius skausme giliai užjaučia ir kartu 

liūdi

Ceičiai
Labučiai
Pilkai
Velioniškiai

RITAI IR BRUNO JARAŠIAMS

tragiškai žuvus ir palikus didžiausią spragą “Aušros” 
choro eilėse, sūnums, tėvams, seseriai, broliams ir 
visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Choras “Aušra”

Brangiems
RITAI IR BRUNO JARAŠIAMS

tragiškai žuvus, šeimai bei artimiesiems gilią užuojau
tą reiškia ir kartu liūdi

/. ir V. Daudarai

Bičiuliams
RITAI IR BRUNO JARAŠIAMS

tragiškai žuvus, šeimai ir artimiesiems reiškia užuojautą 
ir kartu liūdi

O. ir A. Andruškai
V. ir J. Roberts

A. A. JURGIS MEIZYS
Liepos 12 d. Gippslande, netoli 

Orbost, tragiškai žuvo susipratęs 
lietuvis mokytojas Jurgis Meižys, 
apie 56 metų amžiaus.

Kilęs iš Maž. Lietuvos netoli 
Priekulės baigė Duonelaičio vardo 
lietuvių gimnaziją Klaipėdoje ir 
mokytojų seminariją Tauragėje.

Aktyviai dalyvavo lietuviškoje 
veikloje, Santaroje ir sporto klube 
žaisdamas futbolą Klaipėdos lie
tuvių komandoje.

Mokytojavo Šilutėje iki vokie
čiams užimant Pasitraukęs į 
Didž. Lietuvą mokytojavo Gargž
duose. Po karo lietuvių stovyklo
se vėl mokytojavo ir vedė anglų 
kalbos kursus.

Atvykęs į Australiją ir atlikęs 
darbo prievolę gavo Victorijoje 
mokytojo vietą ir Orbost gimnazi
joje dėstė matematikos mokslus. 
Mokėjo gerai anglų kalbą ir buvo

tikras savo srities specialistas.
Mokytojaudamas už 7 mylių 

nuo Orbost nusipirko apie 160 
akrų ūkį, kurį laisvu laiku valė 
nuo miško ir norėjo senatvei įsi
rengti gerą pragyvenimo šaltinį.

Nelaimė atsitiko buldozeriu 
verčiant medį. Paslydus buldoze
rio peiliui medis virto priešinga 
kryptimi tiesiog ant vairuotojo.

Šioje nelaimėje netekome «usi- 
pratusio lietuvio kuris, nors ir 
toli gyvendamas nuo visų centrų 
domėjosi lietuviška veikla, prenu
meravo lietuvišką spaudą ir savo 
sūnų Martyną išmokino lietuviš
kai kalbėti ir rašyti, ir beveik kas
met atsiųsdavo į skautų stovyklą.

Ilsėkis, Mažosios Lietuvos sū
nau, šioje Pietų Kryžiaus žemėje 
nebesulaukęs saulėto laisvės ryto 
savo numylėtai tėvynei Lietuvai.

Alb. Pocius

PADĖKA

Lietuvoje, mirus mano mylimam Broliui ir Globėjui proj. 
Vincui Mykolaičiui-Putinui, tebeslegiama gilaus liūdesio, nuošir
džiai dėkoju: Sydney Lietuvių Kapelionui kun. P. Butkui, suruo- 
šusiam du įspūdingus bažnytinius paminėjimus, atnašavusiam 
Šv. Mišias ir pasakiusiam turiningus pamokslus; muz. K. Kava
liauskui ir jo vadovaujamam “Dainos” chorui pamaldų metu 
jautriai giedojusiam “Nuliūdo kapais apsiklojus tėvynė, kurios 
žodžiai minimojo velionio; ilgaamžiu! garbingajam rašytojui 
kun. M. Vaitkui už labai prasmingus užuojautos žodžius; kun. 
S. Gaideliui, S.J; Laukaičių šeimai, užprašiusiai šv. Mišias; bran
giems kolegoms šatrijiečiams-rašytojams: B. Brazdžioniui, K. 
Bradūnui ir J. Tininiui; artimiesiems Zakarevičiams, A. Krausui, 
Baužėms, E. ir R. Lipšiams, V. Bukevičiui, Radauskams, Pu
žams, švedams; “Tėviškės Aidų” Redakcijai; Sydnėjaus Moks
leiviams ateitininkams, jų tėveliams ir dvasios vadovams; Skir- 
kams, surengusiems velionio paminėjimą savo namuose; Sydney 
Literatų Būrelio nariams-rašytojams: A. Lukgytei-Grinienei, J. 
Janavičiui, J.A. Jūragiui ir Poniai, V. Kazokui, dr. A. Mauragiui 
ir šeimai, Aid. Prižgintaitei-Spykers, Br. Žaliui ir Poniai; “Verpetų 
redaktoriui Pr. Pusdešriui; V. Agurkiui; P. Aleknai, A. Tamuly- 
nui; rašytojai K. Pažėraitei-Kaseliūnienei ir Penioms: Jadzei En- 
dziulaitytei-Maldeikienei, Emilijai Petrauskaitei, D. Radzevičienei, 
Jadzei Česaitytei-Prapuolenienei ir rašytojai Monikai Krasnickai- 
tei-Liulevičienei-O. Nendrei; — visiems, o visiems, — Australi
joje, Lietuvoje ir kituose, kraštuose — prisiminusiems mane ir mano 
šeimą, pareiškusiems užuojautą bei suraminimą per spaudą, laiš
kais ir žodžiu — dar kartą iš gilumos kenčiančios širdies dėko
ju. Dėkoju ir visiems autoriams, teikusiems plačią informaciją apie 
a.a. Putiną.

Kartu su visais liūdinti
M. Mykolaitytė-Slavėnienė 

ir šeima.
Sydney, 1967 m. liepos 12 d.
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ALSKS VALDYBOS INFORMACIJA
XVIII SPORTO ŠVENTĖ

XVIII Australijos Lietuvių 
Sporto šventė įvyks Adelaidėje 
gruodžio 26 — 31 d. d. šventės 
rengėjai Adelaidės Sporto Klubas 
“Vytis”. Visi klubai sporto šven
tės reikalais prašomi kreiptis tie
siog į Adelaidės sporto klubo sek
retorių B. Nemeikų, 68 Cuming 
St, MILE-END., S. A. Visi klu
bai prisiunčia ALSKS valdybai 
savo klubo kvalifikuotų narių su
rašą, kurie turės teisę dalyvauti 
Sporto Šventėje, ne vėliau lapkri
čio 25 d.

A. L. S. K. S. Valdyba

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
MOTERŲ RINKTINĖS 

REZULTATAI
ACT RINKTINĖ — LIETUVIŲ 
RINKTINĖ 44 — 30 (21 — 13)

Lietuvių rinktinėje žaidė ir taš
kas pelnė: R. Starinskienė 7, D. 
Skapinskaitė 0, M. Savickaitė 2,
G. Meškauskaitė 0, L. Čelkytė 0,
D. Statkutė 14, ir R. Milvydaitė 7.

A, C. T. RINKTINĖ — 
LIETUVIŲ RINKTINĖ 41 — 48 

(28 — 21)
Lietuvių rinktinėje žaidė ir taš

kus pelnė: V. Soha 2, S. Lukoše
vičius 11, A. Andrejūnas 0, A. 
Milvidas 8, V. Mačiulaitis 7., V. 
Radzevičius 0., V. Brazdžionis 2., 
ir E. Palubinskas 18.

PADĖKA
Priėmusiems nakvynėn ir vai

šinusiems Australijos Lietuvių 
Rinktinės žaidėjus p. p. Budzi- 
nauskams, Borumams, čeičiams, 
Geniams, Gružams, Labučiams, 
Makūnui, Miniotams, Palubins
kams, Perlibakams, Pilkienei, Si-

KOVO KLUBE
KOVAS — HOSTLERS 34:18 
Už Kovų žaidė ir taškų pelnė:

A. Dulinskas 12, J. Belkus 8, A. 
Laurinaitis 6, V. Šatkauskas 2, 
K. Genys 2, R. Mickus 4.

KOVAS — CONDELL PARK 
36:55

Šiose rungtynėse geriausia žai
dė naujai įstojęs į komandų Pet
ras Dubauskas, kuris vienas už
dirbo 28 taškus; likusius aštuonis 
pelnė A. Dulinskas.

NAUJAS KLUBO ADRESAS 
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 

"Kovo” naujas adresas: J. Motie
jūnienė Fiat 5, 13 Mary St., Lid
combe, N.S.W.

S.L.S.K. “Kovas”

TRUMPAI
Sporto klubų pirmininkų suvažia
vime Canberroje be kitų reikalų 
buvo svarstytas ir sporto sky
riaus redaktoriaus klausimas. Syd
nėjaus sporto klubo valdybai pa
vesta šiuo reikalu tartis su buvu
siu redaktorium A. Laukaičiu ir 
su Krašto Valdyba.

— ★ —
Iš Tasmanijos atstovo M. Ko- 

ziko pranešimo paaiškėjo, kad jų 
klubas yra labai blogoje finansi
nėje padėtyje. Vietiniai lietuviai 
kurių yra tik keletas šeimų dar 
nepajėgė atsigauti nuo gaisro 
siaubo. ,

Norėdami išlaikyti sporto klubų 
ruošia loterijų kurios bilietus pla
tins visi Australijos lietuvių spor
to klubai. Prašome tautiečius pa
remti Tasmanijos sporto klubų 
perkant loterijos bilietus.

Sydnėjaus sporto klubo suruoš
ta iešminė praėjo su dideliu pasi
sekimu. Didžiausias nuopelnas 
priklauso ponioms Asevičienei, 
ir Bitinienei kurios linksmino da
lyvius savo gražiomis dainomis.

— ★ —
Krepšinio mėgėjų neatbaido ir 

tolimos kelionės. Canberroje ma
tosi ir ponia Bladzevičienė, Mel
bourno sporto klubo pirmininko 
A. Bladzevičiaus žmona. Tai dau
giausia pasidarbavusi sporto la
bui lietuvių šeima.

Matas 

pavičiams, švedams, Velioniš- 
kiams, Ženteliams, Č. Žilinskams, 
J&B Žilinskams, K. Žilinskams, ir 
T. Žilinskams nuoširdžiai dėkoja
me. Visiems, atsilankiusiems į 
rinktinių žaidynes ir taip stipriai 
palaikius morališkai mūsų žaidė
jus, dėkojame. Visiems sporto klu
bų atstovams, visiems sportinin
kams ir sportininkėms, nepagailė
jus vargo ir išlaidų atvykstant į 
Canberrų, o įpač Hobartiškiams 
didelis ačiū.

A. L. S. K. S. Valdyba

GEELONGO KLUBE
MERGAITĖS Turint minty, kad ši komanda yra

Neatvykus visoms į rungtynes 
pralaimima 20-čia taškų silpnam 
priešininkui. Kad daugiau taip 
nepasikartotų komandų papildė 
jauna kylanti žaidėja R. Vaiče
kauskaitė. Sekančiose rungtynėse 
vyr. mergaitės vėl be priekaištų 
sulošė lengvai savo priešininkes 
įveikdamos.

Jaunųsias mergaites ištiko se
zono nepasisekimai — neįstengia 
priešininkių sutvarkyti nors kelių 
taškų skirtumu. Liūdniausia su 
metimais, kada iš 23-jų metimų 
laimima vos du taškai, čia ir yra 
pralaimėjimų priežastis ir dėl to 
taisytina.

VYRAI
• VYTIS — YMCA 66:52

Šiose rungtynėse vyrai visus 
nustebino puikiai sužaisdami ir 
per visas rungtynes nepadaryda
mi klaidų ir tuščių metimų. Išvys
čius didelę spartų net ir priešinin
kų ūgis jiems nieko nepadėjo.

Commonwealth of Australia

REGISTRATION for 
NATIONAL SERVICE
ALL MALE PERSONS RESIDENT IN AUSTRALIA
whether British or non British 
whether born in Australia or elsewhere 

whose twentieth birthday falls in the period 
1st July 1967 to 31st December 1967 inclusive

MUST REGISTER FOR NATIONAL SERVICE
between 24th July 1967 and 7th August 1967

How to register:
Registration Forms are obtainable from District Employment Offices 
of the Department of Labour and National Service and from Post 
Offices. Detailed instructions are given in these Forms.

When to register:
Completed Registration Forms must be forwarded to the Registrar for 
National Service by 7th August 1967 even though the person required 
to register may not actually turn 20 until after that date. A person 
who is absent from Australia during the period within which he is 
required to register must register within 14 days after his return.

Early registration:
Male persons who have attained the age of 18 years and 9 months, 
but who have not yet been required to register, may apply for 
registration by completing the Registration Form if they wish to 
volunteer for national service ahead of the normal call-up.

EXEMPTIONS: The ONLY persons who do not have to register are 
certain diplomatic personnel, aboriginal natives of Australia and full- 
time serving members of the Permanent Naval, Military or Air Forces.

FAILURE TO REGISTER by 7th August 1967 by a person required to 
register will render him liable to a penalty of up to $100 and to be 
called up for service regardless of the result of the ballot to select 
persons for call-up.

Iš visų sportinių žaidimų tur
būt dažniausiai keičiamos krepši
nio taisyklės. Tuo norima patobu
linti žaidimų, padaryti jį žiūrovui 
įdomesniu ir kartais suvaržyti 
aukštaūgius žaidėjus. Dažnai po 
tokių taisyklių pekeitimų reikalin-
ga keisti žaidimo taktikų.

Vyriausia krepšinio vadovybė 
pasaulyje FIBA posėdžiavo Mon
tevideo mieste. Ten numatyta pri
imti 7 nauji paragrafai, kurie 
įneš keitimų į krepšinio žaidimų. 
Tie pakeitimai dar turės būti pa
tvirtinti Olimpiados metu Meksi
koje - Mexico City. Numatyta pa
daryti tokius pakeitimus:

1. Vėl bus įvesta centro linija, 
dalinanti aikštę į dvi dalis.

2. Krepšių tinkleliai bus su
trumpinti iki 30 cm.

buvusi pereito sezono nugalėtoja, 
vytiečių laimėjimas užtikrina, 
kad mūsiškių komanda progresuo
ja. Taškai: S. Lukoševičius 22, V. 
Brazdžionis 20, G. Brazdžionis 18, 
P. Dambrauskas 4, S. Šutas 2.

JAUNIAI ŽEMIAU 18 M.
VYTIS — SAINTS 23:39

Iki šiolei ėjusi be pralaimėjimų 
ši komanda atrodo kiek prisnūdo, 
nors ir buvo kovota prieš stip
riausių priešininkų. Žaidime ma
tėsi bereikalingo nervuotumo. Ti
kime, ši pamoka priduos daugiau 
ryžto ir prižadins iš apsnūdimo. 
Taškai: S. Karpuška 10, J. Jaku
bauskas 9, J. Obeliūnas 7, P. Obe
liūnas 3.

BERNIUKAI ŽEMIAU 16 M. 
VYTIS — YMCA 41:11

Jauniai vis dar eina be pralai
mėjimo. Aiškiai matosi ir žaidi
mo pažanga. Šis prieauglis duoda 
daug vilčių ateinantiems metams.

NUMATOMI PAKEITIMAI
3. Pertrauka tarp kėlinių 15 mi

nučių.
4. Žaidimo laikas automatiškai 

stabdomas po kiekvieno teisėjo 
švilpuko.

5. Po kiekvieno žaidimo sustab
dymo kamuolį į žaidimų įves tei-
sėjas. Tas galios tiek puolime, 
tiek ir gynyboje.

6. Paskutinėse trijose žaidimo 
minutėse ir per pratęsimus ka
muolį iš gynybos zonos į puolimo 
zonų reikės įvesti per 10 sek.

7. Paskutinėse trijose žaidimo 
minutėse taip pat per pratęsimus 
už kiekvienų tyčia padarytų bau
dų (pražangų) duodami du bau
dos metimai. Komanda, kuri gau
na šias baudas mesti, nuo antros 
baudos metimo gali atsisakyti.

Jeigu bus priimtos šios taisyk
lės Olimpiados metu, tai jos pilnai 
galios ir čia Australijoje. Beveik 
tikra, kad kai kurios eilinėse var-

Taškus pelnė: P. Obeliūnas 18, S. 
Karpuška 17, J. Jakubauskas, G. 
Kymantas ir R. Gvildys po 2.

— ★ —
Tik grįžus iš Canberros po rink

tinės žaidynių pasklido Geelonge 
gandas, kad Canberros australai 
šaukiasi revanšo. Sakoma, maž
daug po trijų mėnesių. Jei taip, 
tai geelongiškiai tikrai nesėdės 
namuose.

Jeigu ALSKS Valdyba priims 
iššūkį, būtinai nepraleisti progos 
leisti ir berniukų žemiau 18 metų 
rinktinei pasirodyti priešrevanši- 
nėse rungtynėse. Būkime tikri, 
kad mūsų berniukai tikrai nuste
bintų žiūrovus.

Viva

IŠVYKA į KALNUS
Rugsėjo 17 d. Vyties klubas su 

skautais numato iškylų į kalnus. 
Bus sekmadienis ir vyksime auto
busu. Norintieji vykti registruo
jasi pas klubo valdybos narius.

E. B. O. 

žybose bus apeinamos ir naudoja
mos tik per finalinius, tarpsteiti- 
nius arba tarptautinius susitiki
mus. Dėl perkrautos programos 
tikriausiai bus apeinamos 3 ir 4 
paragrafe siūlomi pakeitimai.

Didžiausių pasikeitimų žaidime
duos 6 paragrafas. Čia pradės di- *
dėlę rolę vaidinti aikštės spaudi- Buvęg y jeg sportininka8 Jo_ 
mas ir is kitos puses geras ka- nag Gumbys dabar ąg Dar_ 
muoho vedimas (dnblingas) bei vine> 8 Hepog vedė Jono žmona 
greiti kamuolio perdavimai. De- taip pat adelaidiškė. Vytiečiai lin- 
šimt sekundžių labai mažas lai- fc. jaunavedžiams iaimingos atei. 
kas perduoti kamuolį į puolimą, y- tjeg 
patingai kada priešininkas spaus- *
kietų asmeniškų gynybų nuo pat pietQ Australijos žiemoa tinkli- 
galinės linijos. njQ įurnyruj Vytis užregistravo po

To akyvaizdoje bus būtina vi
soms komandoms gerai naudoti 
asmeniškų aikštės spaudimų. Puo
lančiai pusei reikės gerai valdy
ti kamuolį. Praktikoje komanda, 
turinti prieš rungtynių galų pers
varų, turės nepaprastai gerai žais
ti, kad nepažeidus 10 sekundžių 
taisyklės, tuo pačiu neatidavus ka
muolio priešininkui. Pralaiminti 
komanda per paskutines tris mi
nutes panaudojusi gerų spaudimų 
gali tapti laimėtoja. Naudojant 
spaudimų neišvengiama baudų. Tų 
reguliuoti atrodo buvo sudarytas 

paragrafas. Juk aišku, kad daž
nai antras baudos metimas bus 
išmainomas į kamuolį, taigi gali

Polemika ar
M. P. Nr. 26 — 1967 tilpo dvie

jų skaitytojų pasisakymai dėl 
mano straipsnio “Mūsų santykiai 
su dabartine Lietuva” (M. P. Nr. 
23 — 1967).

Pasinaudodamas viešuose deba
tuose ir laikraštinėj polemikoj 
nusistovėjusia tvarka, kad pasku
tinis žodis tenka polemizuojamo 
klausimo iškėlėjui, — randu rei
kalingu dėl tų pasisakymų pada
ryti keletu pastabų.

1. Savo straipsnį parašiau pas
katintas dviejų dalykų: a) A. 
Mauragio greita reakcija į su
rengtų forumų, išreikšta jo strai
psny T. Aidų Nr. 21 — 1967; ta
me straipsnyje jis išsamiai ir tei
singai išnagrinėjo diskusinę tezę 
iš esmės, bet veik nepalietė, ko
kios reakcijos susilaukė diskutuo
jamas klausimas auditorijoje ir 
b) daugelio nusiskundimu, kad T. 
Aidams tinkamai reagavus į labai 
opų mums klausimų, bendruome
nės laikraštis — oficialus mūsų 
opinijos atstovas — laikėsi kietos 
tylos, davęs tik trumpų chronikinį 
aprašymų, atvaizdavusį forumo 
eigų savotišku tendencingumu.

2. M. P-gėj dviejų pasisakymų 
autoriai pasirinko keistų polemi
kos būdų: jie labai prabėgom ko
mentuoja Tik už oficialų santykių 
palaikymų kalbėjusių prelegentų 
mintis ir diskutuoja Tik su ma
nim, lyg kitaip kalbėjusių prele
gentų nebuvę, tarsi norėdami ati
traukti dėmesį nuo tikro ginčo ob
jekto ir paskleisti tik jiems rūpi
mas mintis.

3. Aš nedaviau forumo pilno 
reportažo, aš neturėjau prelegen
tų pareiškimų teksto ir jų man 
nereikėjo. Man užteko, kų aš gir
dėjau, ir patiekiau tik išvadinęs 
mintis ir kitų kalbėtojų išreikštų 
pagrindinę diskusijų linkmę. A- 
biejų straipsnių autoriai to negin
čija, bet nurodo, kad už santykių 
palaikymų kalbėję prelegentai ar
gumentavę kitaip. Deja, tas ne
turėjo jokios įtakos į jų išvadas, 
kurios buvo tokios, kaip aš apra
šiau.

Tai vėl tęsimas to pat pasirink
to polemikos būdo: užtušuoti es
mę, o atkreipti dėmesį į nekaltus 
dalykus.

4. Straipsnyje, kurį pasirašė 
“Dalyvavęs Diskusijose”, iškelia
mas teigimas, kad Petain’as buvęs 
išteisintas; tai — NETIESA. Per 
Verduno 50-siųs sukaktines, o vė
liau ir spaudoj buvo apgailestau
jama dėl jo tragiško likimo, aukš
tinami jo nuopelnai 1-jame pas. 
kare ir reiškiama opinija, kad jis 
vertas buvęs pasigailėjimo dėl pa
daryto tėvynės išdavimo II pas. 
karo metu. Bet jis niekada dėl to 
nebuvo išteisintas. Tai buvo vie
šosios opinijos sudaryta lyg po
mirtinė amnestija. Bet net įstaty
minė amnestija atleidžia tik nuo 
bausmės ar baudos, bet sprendi
mas kaltės atžvilgiu palieka, kaip 
buvęs.

Antra vertus, kodėl autoriui 
parūpo išteisinti Petain’ų. Argi 
dėl to, kad man paminėjus pas 
mus bebręstančius petainus, būtų 
galima pateisinti jų veiklų!

5. Reikia sutikti, rasime vienų 
kitų ir jaunųjų tarpe galvojančių 
taip, kaip galvoja tų dviejų pasi
sakymų autoriai, bet — keletas 
tamsių dėmių balto audeklo nepa
daro juodu. Tiesa, jaunimo kon
greso metu buvo kilęs mažas di
sonansas, bet jis tuoj pat tų pačių 
jaunųjų pastangomis buvo elimi
nuotas. Jaunimo garbei reikia

mybė pelnyti du taškus.
Atrodo, kad naujos taisyklės, 

jeigu jos bus patvirtintos, labai 
pagyvins rungtynių pabaigų. Tai
syklių pakeitimas iš žaidėjų parei
kalaus geresnio kamuolio valdymo 
ir geros asmeniškos gynybos.

B.N.

ADELAIDE

vienų vyrų ir moterų komandų. 
Tinklinio vadovo pareigas dabar 
eina R. Petkūnas.

★
Australijoje besilankanti Ame

rikos Oregon State University 
krepšinio komanda, Pietų Austra
lijoje žaidė trejas rungtynes. Vie
nas rungtynes amerikiečiai laimė
jo 16 taškų skirtumu, antras 2 
taškų ir trečias 3 taškų skirtu
mais. Komanda turi aukštaūgių 
žaidėjų. Pora žaidėjų gana aukš
tos klasės. Palyginus su Š. Ameri
kos lietuvių rinktine, kuri čia lan
kėsi, reikėtų pasakyti, kad lietu
viai buvo gal net geresni.

RJV.

propaganda?
pasakyti, kad jie nepadarė gėdos 
nė pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese, nė filisterių būrelio suruoš
tame forume. Tokį priekaištų ga
lėtume padaryti kai kuriems vy
resniosios ir vidutiniosios kartos 
atstovams, kurie šiuo metu santy
kių užmezgimo klausimo iniciaty
vų laiko savo rankose.

6. Faktas, šiuo metu egzistuoja 
pavienių asmenų, stipriai propa
guojančių išplėsti santykius su 
Lietuva už privatumo ribų. Bet 
kų jie padarė dėl tos minties 
praktiško įgyvendinimo — nieko! *

Oficialioji bendruomenės linija 
šiuo reikalu yra išdiskutuota, aiš
ki ir jos griežtai laikomasi. Ji ge
rai išryškina, kaip jų vykdant rei
kia derinti idealizmų su realizmu. 
Jei kas nori kitaip, kodėl jie ne
apsijungia į kokių bičiuliškų gru
pę ir pradeda realizuoti savo pa
siūlas. Jiems niekas to daryti ne
gali drausti, jie visai laisvi veikti, 
kaip nori. Bet ne — jie tik “mu
ša būgnais, trimituoja” ir varo 
kitus, kaip tas paklydusias 
drumstam vandeny žuveles, į at
virų bučių.

Štai iš kur kyla klausimo miste- 
riškumas, štai iš kur atsiranda 
quisligai ir petainai, štai kas 
verčia kai kuriuos šauktis Pita
goro pagalbos. O rezultate mes 
turime — paprastų propagandų.

7. Vienas pasisakymo autorius 
savo straipsnį pasirašė — “Dis
kusijose Dalyvavęs”, o Red. pri
dėjo tokį prierašų: “Dėl gerai su
prantamų priežasčių šio laiško 
autorius prašė jo pavardės ne
skelbti”.

Kas gi čia per reikalas! — Kų 
autorius prašo redakcijos, tai 
grynai jo privatus dalykas ir apie 
tai skelbti, tai būtų žurnalistinio 
diskreditiškumo laužymas. Pagal 
senų spaudos praktikų, dar iš 
nepr. Lietuvos laikų, jei straips
nis pasirašomas pseudonimu (aiš
ku, suteikiant savo pavardę), tai 
niekas neverčia redakcijos išduoti 
tikrųjų autoriaus pavardę. Mes 
gi per eilę metų matome M. P-je 
straipsnių ir laiškų, pasirašytų 
inicialais, sutrumpinamais, pseu
donimais — ir niekada tokio prie
rašo nebuvo — ir tas visai tvar
koj. Man asmeniškai, nors auto
rius mane paliečia, visiškai nerū
pi jo pavardė, man užtenka jo 
straipsnio turinio. Jei to prierašo 
nebūtų buvę, būtų visai aišku ir 
normalu, o dabar — “gerai su
prantamos priežastys” pasidarė 
visai nesuprantamos.

Pabaigai, aš norėčiau patikinti 
kiekvienų, kuris jaustųsi neigia
mai paliestas mano pastabomis, 
kad aš visiškai neturėjau jokios 
intencijos kų nors tokia prasme 
paliesti. Aštriau išsireikšdamas 
turėjau galvoj reikalo svarbų: žų- 
la lieka žųla ar ji padaryta tyčios 
darbu ar neapdairiu veiksmu.

Mes išvykome iš Lietuvos ne 
turistiniam pasivažinėjimui, bet 
išvažiavome su tam tikrais įsipa
reigojimais. Jei dalis pradeda 
juos primiršti, tai dvasiškai mes 
vistiek esame tokie pat, mes vie
nodai siekiame priartėti prie tė
vynės ir savųjų. Mūsų pagrindi
nis siekis — ne praskleisti gele
žinę uždangų, bet jų visai panai
kinti ir matyti tautų visiškai lais
vų. Tad nenuostabu, kad kartais 
esame jautresni, jei kas trukdo 
eiti tuo pasirinktu keliu. Bet mes 
netrukdome, jei kas ramiai eina 
kitu keliu. Juk mūsų visų tikslas 
tas pats: matyti Lietuvą laimingą!

L. Lygumietis
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LIETUVIAI VISUR SYDNEY
LIETUVIO MOKESČIO

Likus jau tik keturiems mėne- 
siems iki bolševikinės revoliucijos 
Rusijoje garbinimo metų pabai
gos, sukaktuvinių rengimų gau
sa Lietuvoj su tirštėjo iki persi
sotinimo.

Paskutinę birželio savaitę į Vil
nių buvo sušaukti 83 chorai, 82 
“kaimo kapelos”, iš viso per 9 
tūkstančius žmonių, kurie buvo 
rengiami liepos 1 dienos jubilie
jiniam koncertui. Koncerto turi
nys ir forma — ištisai “socialis- 
tiški”, tai yra, bolševikinę revoliu
ciją garbinantieji dalykai. I tą 
muziką įjungiami ir gegužės mė
nesį katedros bokšte įrengtieji iš 
senų Lietuvos bažnyčių surinkti 
varpai... Drauge rengiamos ir 
sportininkų varžybos. Rengiama 
kamavališka eisena. Birželio 30 
d. atidaryta “liaudies dailės” pa
roda, kurioje dalyvaują 413 “liau
dies dailės meisterių”.

Pirmąją chorų repeticijų die
ną paaiškėjo, kad “estradoj per
daug tuščios vietos”: geroka dalis 
choristų, patekusių į Vilnių, išsi
lakstė po miestą pasidomėti ne 
taip labai revoliucingai dalykais... 
Turėjo būti griebtasi griežtesnių 
drausmės priemonių, kad “revo
liucijos garbintojai” būtų sulaiky
ti nuo nukrypimų.

(E)

IZRAELIS IR LIETUVOS 
KLAUSIMAS

Maskvos pozicija Izraelio — 
Arabų karo klausimu pagyvino 
Amerikos viešosios nuomonės pa
lankumo pasireiškimus ir Baltijos 
kraštų laisvės reikalavimams. Ne
abejotina, kad tam padėjo ir laiku 
pateiktieji atitinkami priminimai.

Be anksčiau minėtų atvejų, at- 
žymėtini dar šie ryškūs to palan
kumo pasireiškimai pastarosio
mis dienomis Jungtinių Valstybių 
Kongrese, spaudoje ir televizijoje.

Atstovai Harold R. Collier (R., 
III.) ir J. P. Addabbo (D., N. Y.) 
Kongrese priekaištavo preziden
tui ir J. V. ambasadoriui Jungt. 
Tautose, kodėl jie šiuo metu ne
pareikalavę įsakmiai, kad visų 
pirma rusai pasitrauktų iš karo 
metu jų neteisėtai užgrobtų sri
čių, ypač iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos. Reikalavo, kad Kongre
so priimtoji rezoliucija Baltijos 
valstybių klausimu būtų akivaiz
džiau vykdoma. (Žr. Congressio
nal Records, birželio 26 d.).

Rusų priekaištus Izraeliui, kad 
jis tęsiąs nacių grobikišką politi
ką, Izraelio atstovai atrėmė iškal
binga užuomina, kad tik jau ne 
žydai turėję sandėrių su naciais.

Jėzuitų žurnalas Amerika stip
riai parėmė N. Y. Times skelbimo 
pavidalu įdėtąjį lietuvių pareiški
mą, kuriame ryškiai iškelta bol
ševikų — nacių 1939 metų są
mokslo reikšmė ir jo pasekmės 
Baltijos valstybėms.

New Yorko Daily News (liepos 
5) priekaištavo prezidentui ir vy
riausybei už Pavergtųjų Tautų 
Savaitės proklamacijų nrublanki-

nimą ir nutolimą nuo Kongreso 
tuo reikalu priimtos rezoliucijos 
minties. Reikalavo, kad vyriau
sybė tiksliau laikytųsi Kongreso 
valios pareiškimų pavergtųjų tau
tų klausimu.

Henry Morgan, TV aktorius 
(pramoginėse diskusijose, New 
Yorko 5 kanale, Merv Griffin 
programoje liepos 4 d. vakare), 
minėdamas kreivos logikos pavyz
džius, pareiškė, jog štai rusai tre
čią karo dieną ėmė reikalauti Iz
raelio pasitraukimo iš užimtų plo
tų, kai patys rusai jau 30 metų 
nesitraukia iš jų užimtos Lietu
vos, Latvijos, Estijos... Pareiški
mas auditorijoje buvo priimtas 
triukšmingu plojimu. (ELTA)

URUGVAJAUS PALANKUMAS
Urugvajaus spaudoje jau tradi

ciniu tapusį Lietuvos okupacijos 
metinių minėjimą šiemet žymiai 
nustelbė dėmesio nukrypimas į Iz
raelio karą su arabais. Net ir 
Vietnamas buvo beveik išstumtas 
iš spaudos skilčių. Tik vienas 
dienraštis, EI Diario Espanol, įdė
jo vedamuoju K. Čibiro straipsnį, 
primenantį neatitaisytą Maskvos 
agresijos žygį prieš Lietuvą.

Lta Voz de La libertad (Laisvės 
balsas) radijas kiekvieną birželio 
mėnesio pirmadienį davė paskai
tas apie Lietuvos padėtį. Birželio 
12 d. toj radijo programoj kalbėjo 
Lietuvos atstovas A. Gnšonas.

Montevideo lietuviai 1940 ir 
1941 m. birželio įvykiams pami
nėti buvo susirinkę į tam skirtas 
pamaldas lietuvių bažnyčioje ir į 
minėjimo aktą, atliktą tos para

pijos salėje. (E)

REIKALU
A. L. B. Sydnėjaus ir Banks

towno apylinkių valdybos š. ra. 
liepos 9 d. įvykusiame bendrame 
posėdyje apsvarstė lietuvio mo
kesčio rinkimo galimumus ir nu
tarė š. m. rugpiūčio mėnesį laikyti 
lietuvio mokesčio rinkimo vajaus 
mėnesiu.

Vajaus metu abiejų apylinkių 
valdybų nariai visomis progomis 
(prie bažnyčios, Lidcombės ir 
Bankstowno namuose, pobūviuose 
ir t. t.) prašys visus dirbančiuo
sius tautiečius susimokėti po 1 do
lerį metinio lietuvio mokesčio už 
1967-tuosius kalendorinius metus.

Sydnėjaus ir Bankstowno apy
linkių valdybos yra pilnai įsitiki
nusios, vad. visi dirbantieji šių 
apylinkių tautiečiai neatsisakys 
atlikti savo pareigos, nes pinigai 
šiemet ypač reikalingi, kai ren
giamasi 50-ties metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčiai, kuri 
norima atžymėti galimai įspūdin
giau.

Sydnėjaus ir Bankstowno 
Apylinkių Valdybos

Pranešimai
KRAŠTO VALDYBOS 

PIRMININKAS ADELAIDĖJE
A. L. B. Krašto Valdybos pir

mininkas, p. S. Narušis, atvyksta 
liepos 28 d., penktadienį (trauki
niu iš Melburno) ir Adelaidės 
Lietuvių tarpe išbus iki rugp. 15 
d.

Pirmininkas su savim atsiveža 
lietuvių tarpe išgarsėjusį filmą — 
“AUKSO ŽĄSIS”, kuris bus ro
domas rugpiūčio 5 d., iestiadiienįi 
5 v, v. Lietuvių Namuose,

{ėjimo kaina: Suaugusiems — 
$1.00; pensininkams bei mokslei
viams — 50 c; vaikams — veltui.

Tą pačią dieną, tuoj po filmo 
(apie 7.30 v. v.) Lietuvių Namuo
se ruošiamas p. Naručiui PA
GERBIMAS — VAKARIENE.

MUZ. K. KAVALIAUSKO 
DEŠIMTMEČIO VEIKLOS 

PAGERBIMAS
Skundžiamės, kad pamažėle 

kerpėja lietuvių kultūros velėnos. 
Būgštaujame, kad mūsų jaunimas

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ku-ka

Choro “Litanijos” Adelaidėje 
metinis balius rengiamas rugpiū
čio 12 d. Liet. Namuose. Progra
moje nuotaikinga programa ir 
fantais gausi loterija.

Kuka. Redaktorius susirūpinęs, 
ar nereikėtų skyrelio “Kiek aš su
žinojau” perkelti į pirmą puslapį 
vietoj vedamųjų.

_ ★ —
Paskutinėmis žiniomis Canber-

vis labiau grimsta vietinės ap
linkos pelkynam Jaudinamės, kad 
gali neužilgo mūsų daina nutilti, 
kai senoji karta iškeliaus į Dausų 
šalį...

Šios bevilties akimirkoje, ta
čiau, mus džiugina tie, kurie ne
nuilstamai puoselėja lietuviškąją 
kultūrą, kurie mūsąją dainą vil
tingai perduoda jaunajai lietuvių 
kartai.

Vienu tųjų lietuviškosios kultū
ros ramsčių ir jos kėlėjų yra ir 
muz. Kazimieras Kavaliauskas, 
kuris niekada nenuleidžia rankų 
ir nenunarina galvos. Jis tiesiai 
ir atvirai renka lietuviškos dainos 
garsus ir jau daugiau dešimtme
čio ištvermingai diriguoja Sydne- 
jaus “Dainos” chorą, paskutiniu 
metu į jo gretas įjungęs gražų 
lietuvių jaunimo būrelį.

Delei to liepos 9 d. A. L. B-nės 
Sydnėjaus ir Bankstowno apylin
kių valdybos bendrame posėdyje 
nutarė muz. K. Kavaliauską pa
gerbti šiai specialiai progai ren
giamame koncerte — baliuje, ku
ris vyks rugpiūčio 19 d. (šešta
dienį) “Dainavos” namuose Ban
kstowne.

Rengėjai tikisi, kad Sydnėjaus 
lietuvių visuomenė skaitlingai 
pagerbimo koncerte — baliuje da
lyvaus.

Smulkesnės informacijos tilps 
sekančiose “Mūsų Pastogės’’ lai
dose.

A. L. B-nės
Sydnėjaus ir Bankstowno 

Apylinkių Valdybos

VICTORIJOS EVANGELIKŲ 
ŽINIAI

ŠOKSIM — ŪŠIM — BALIAVOSIM!
RUGPJŪČIO 5 D., ŠEŠTADIENI, 7 V AL. VAK. 

LATVIŲ NAMŲ NAUJOJOJ SALĖJ 
3 DICKEN ST. ELWOOD E

I
 MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIS

rengia savo 1967 me-tų

Tradicini jauku balių | 
į kurį mūsų šaunieji dainininkai kviečia visus tautiečius, pasiilgusius gero ir šaunaus 
baliaus.

Jauki salė — puiki vakarienė — gera muz'ka.
Vietas ir bilietus užsisakyti pas: p. Balčiūnienę tel. 42 6603, p. Kunčiūnienę g

tel. 43 3131, p. Lazauską tel. 20 4185.

Sydnėjaus Soc. Globos Mot. 
Draugija ruošia ateinantį mėnesį 
šaunų vakarą, kur be kitų įdomių 
dalykų bus rodoma “aukso žąsis, 
kepta grietinėlėje”. Tai naujovė, 
niekad Sydnejuje nematyta!

— ★ — i
Vienas mano draugų, svarsty

damas mūsų šios dienos aktualias 
problemas (santykiavimo su lie
tuviais pavergtame krašte, ar 
reikėjo priešintis rusų invazijai 
1940 m. ir t. t), priėjo išvados, 
kad šitie klausimai turi daug gi
lesnes istorines šaknis. Jo many
mu šių problemų raktas glūdi 
klausime “Ar Vytautas Didysis 
turėjo mazolius ant kojų ir kiek 
jie trukdė jam Žalgirio mūšyje ar 
prie Vorkslos”. {temptai laukia
me šios studijos rezultatų.

— * —

roję sunkiai serga A. Andruška, 
vienas iš vietos aktyviųjų lietu
vių, buvęs pereitoje kadencijoje 
apylinkės pirmininku. Linkime 
greitos sveikatos.

— ★ —
Čikagoje p.p. Bačiūnams jų 

auksinių vedybų proga buvo su
ruoštas pagerbimas. Dirvos š.m. 
64 numery paduota keletas vaiz
dų iš to pagerbimo, iš kurių vie
nas parodo, abu p.p. Bačiūnus 
šokančius! Vis dęl to tokių kaip 
p.p. Bačiūnai metai nesendina!

— ★ —
Bostone (U.S.A.) lietuvių sa

vaitraštis “Keleivis” neseniai įsi
vedė savo puslapiuose skyrelį 
“Lietuviai Australijoje”, kur vi
sos žinios paduodamos tiesiog nu
kopijuotos iš Mūsų Pastogės”. 
Malonu, kad ir kitur apie mus

Apie fondus
Sudarydami naujus fondus ir 

fondelius vargu ar savo tikslą 
pasieksim, nes tie sudarinėjimai 
kažin ar atneš konkretaus pelno 
ir ar pagelbės norima kryptimi.

Prieš šešie mėnesius Krašto 
Tarybos suvažiavime buvo pasi
sakyta steigti Australijos Lietu
vių Fondą, sudaryta komisija. 
Kas gi su tuo nutarimu atsitiko? 
Negi išrinktoji komisija su pirm, 
p. Baltramijūnu nemato galimy
bių tokį fondą steigti? Negi 
mums teks laukti dar keletą me
tų, kol galutinai išsijudinsim ir 
galų gale pasakysim, kad reikalas 
pribrendo ir reikia mums Austra
lijos Lietuvių Fondo? Aš manau, 
kad seniai buvo laikas mums tokį 
fondą steigti, bet kad neįsteigtas, 
tai mūsų pačių kaltė.

Mūsų Australijoje yra apie 
10.000. Jeigu kiekvienas dėtume 
po 4 dolerius, tai ir turėtume gra

žų pradinį kapitalą. O pinigus 
tam fondui surinkti turime apy
linkių valdybas, kurios turėtų ap
lankyti kiekvieną lietuvį du kar
tus per metus ir tuos pinigus su
rinkti. Tikriausiai nė vienas lie
tuvis neatsisakys įmokėti po 2 
dolerius kas šeši mėnesiai.

Iš savo pusės siūlau, kad su
rinkti pinigai būtų investuojami 
lietuvių naudai, pvz., iš 4 ar 5% 
lietuviams statyti lietuviškus na
mus ar perfinansuoti turimas pa
skolas, jaunavedžių namų pirki
mui, bizniams ir kt. Taigi, pilnai 
pritariu p. Baltramijūno straips
niui naudotis fondu neeikvojant 
pagrindinio kapitalo, o verstis iš 
palūkanų”.

Krašto Valdyba turėtų įparei
goti apylinkių valdybas ruošti 
metinį balių taip kaip Spaudos 
Balius ruošiamas, ir gautą pelną 
skirti Australijos Lietuvių Fon

dui.
Turėtume pravesti nors vieną 

loteriją visų Australijos lietuvių 
mastu. Tuo keliu eidami mes jau
simės stipriau sujungti, negu kad 
dabar.

Tad pabuskime iš miego, stei
kime Australijos Lietuvių Fon
dą, kuris sujungtų visus veikian
čius fondus į vieną.

V. Aras, Mosman, N.S.W.

Teko nugirsti, kad paskutiniu 
metu Melbourne Liet Namuose 
vyksta didelės talkos — kas su 
plaktuku, kas su teptuku dirba 
pluša gerindami ir gražindami 
Lietuvių Namus.

— * —
Patirta, kad dauguma skaityto

jų pradeda skaityti Mūsų Pastogę 
nuo paskutinio puslapio pirmiau
sia žiūrėdami, ką gi rašto tasai

rašoma ir supažindinama su mū
sų gyvenimu ir darbais tik keis
ta, kodėl nepažymimas žinių šal
tinis.

- ★ —
Buvusioje Stutthofo stovykloje, 

kurioje buvo nacių laikais kalin
tas nemažas būrys lietuvių, len
kai yra įrengę muziejų. Kaune 
esąs gautas pranešimas, kad mu
ziejaus archyve esą surasta B. 
Sruogos rankraščių, eilėraščių, 
rašytojų toje stovykloje.

Pamaldos evangelikams įvyks 
Melbourne, sekmadienį, rugpiūčio 
6 d., 12 vai., Lietuvių Namų kop
lyčioje, 50 Errol St., North Mel
bourne. Pamaldas laikys kunigas 
J. Šimboras.

Kviečiame visus Victorijos ir 
Melbourno lietuvius evangelikus 
pamaldose dalyvauti.

Koplyčia naujai išdažyta ir 
grindų parketas atnaujintas. Da
žymas atliktas parapijos narių su 
dideliu entuziazmu. Daugiausia 
pasidarbavo p. Malakūnas, p. šeš
tokas jun. ir p. Šrederis iš Geelon
go. Visų evangelikų parap. narių 
vardu jiems didelis ačiū.

Parajnjos Taryba

ATSILIEPKITE!
Po Motinos Dienos minėjime 

salėje rastas pilkas mot. lietsar
gis, o po Kaukių baliaus atrastas 
melsvai pilkos spalvos vyriškas 
puspaltis. Kreiptis į p. T. Rotcą 
69 Belmore st., Fairfield.
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(East St., Bankstown) rengiamas

Šaunus Šokiu Vakaras
t

Gera muzika — Turtingas bufetas — Linksmieji Broliai (seniai girdėti apdainuos 
mūsų gyvenimo nusidavimus)

S I

A. A.

I. CIBULSK1UI

mirus, jo žmoną M. Cibuhkienę, F. Gustienę, p.p. Katei- 
vaa, Cibulskius ir jų šeimą, netekus vyro, tėvo, uošvio ir 
senelio, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

ALB Perth’o Apylinkės Valdyba

Visus maloniai kviečia “Dainavos" Klubo Valdyba

KULT TARYBOJE
STIPENDIJA LITUANISTIKOS 

STUDENTEI
Vykdydama savo įsipareigojimą 

ALB Krašto Kultūros Taryba sa
vo paskutiniame posėdyje (liepos 
16 d.) tokią stipendiją paskyrė 
pasiryžusiai lietuanistiką studi
juoti neakivaizdiniu būdu Litua
nistikos Institute Čikagoje ade- 
laidiškei p-lei R. Kubiliūtei. R. 
Kubiliūtė yra baigusi Adelaidės 
bendruomeninę savaitgalio moky
klą, lankė aukštesnius lituanisti
kos kursus, kol jie veikė ir šiuo 
metu yra lietuviško vaikų darže
lio vedėja prie savaitgalio mokyk
los.

Krašto Kultūros Taryba yra 
numačiusi tris stipendijas, bet 
gautas tik vienas p-lės R. Kubi- 
liūtės prašymas ir jis patenkin
tas.

Pereitais metais ALB Krašto 
Kultūros Taryba buvo paskelbusi, 
kad ryžtasi kasmet išleisti po vie
ną dailiosios literatūros knygą 
Australijoje gyvenančio lietuvio 
autoriaus. { paskelbtą atsišauki
mą atsiliepė trys autoriai pri- 
siųsdami savo rankraščius. Kultū
ros Tarybos sudarytoji komisija 
knygos leidimo pirmumui nusta
tyti iš trijų pirmuoju pasirinko 
Avos Saudargienės du vaidinimus 
vaikų ir jaunimo teatrui.

RITAI IR BRUNO JARAS1AMS

tragiškai žuvus,

jų giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiškiame.

V. J. Staugirdai 
ir L. ir J. Vėteikiai

Tragiškai žuvus

RITAI ir BRUNO JARASIAMS

skausme tėvus, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Baltramijūnai

VISUR
Kas kelintas žmogus Australi

joje turi telefoną? Tikriausia 
šioje vietoje Australija nepirmau
ja, nes Australijoje 100 gyven
tojų tenka 26 telefonai, kai Ame
rikos Jungt. Valstybėse 100 gy
ventojų tenka 48, Švedijoje 46, 
N. Zelandijoe, Šveicarijoje ir Ka
nadoje po 38 telefonus.

— ★ —
Jeigu Anglija įstotų į Europos 

Bendrąją Rinką, Australijoje 
daugiausia nukentėtų pieno ūkis, 
nes iki šiolei D. Britanija nupirk
davo 80% viso Australijos svies
to eksporto.

Palyginus su kitais kraštais 
Australija pieno ūkyje yra gana 
atsilikus. Kiek galionų pieno duo
da viena Australijos karvė 
(imant vidurkį)?

Viena Australijos karvė 1965 
m. davė 467 galionus pieno, kai 
tuo pačiu metu Olandijos karvė 
davė 904 galionus, Danijos —

VISAIP
848, U.S.A. 789, Vokietijos 779, 
Prandūzijos — 628, N. Zelandijos 
617, Kanados 617, Italijos — 615, 
Anglijos 580. Yra vietų, kur Aus
tralijos karvės duoda iki 600 gal. 
pieno, bet daugumoje apie 300.

PADĖKA
Tris mėnesius išbuvęs ligoni

nėje pagaliau esu namuose. Nuo
širdžiausias ačiū visiems, kurie 
mane lankė ligoninėje ar prisimi
nė maldoje. Ačiū.

J. Karitonas

PAIEŠKOJIMAS
Per Australijos Raudonąjį Kry

žių paieškomas Enas Verkys 
sūnus Adomo ir Petronėlės, gimęs 
1923 m. Plungėje. Turimomis ži
niomis jis 1953 m. gyvenęs Syd
nejuje — 11 Everton Rd., Strath - 
field. Jis pats arba apie jį žiną 
pranešti Australijos Raud. Kry
žiui arba Mūsų Pastogės Redak
cijai. Paieško sesuo Bronė Nor
kienė iš Lietuvos.

mūsų Pastoge
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