
LIET. DIENOS

MELBOURNE

Garsusis senosios Graikijos filoso
fų posakis - reikia melsti, kad svei
kame kūne butų sveika siela - per ro
mėnus atėjo iki mūsų laikų kaip jau 
"Mens sana in corpore sako". Žinome, 
kad se novės Graikijoje fizinis auklė 
jimas - sportas buvo aukbto lygio.Tai 
liudija garsiosios olimpinės žaidynės 
iš kur ir Olimpijadų vardas. Jei vi' 
duramžiais sportas ir buvo kiek pri
mirštas; tai naujaisiais laikais jis 
vėl gražiai išbujojo ir į žaidyneą - 
olimpijadas sutraukia viso pasaulio 
iškiliuosius sportininkus.

Lietuvai tapus nepriklausoma fizi
nis auklėjimas - sportas tapo mėgiama 
jaunimo pramoga. Jis buvo įtrauktas 
kaip privalomas į mokyklų programas.Tė
vynėje gražių sporto bujojimo pavyzdzii 
yra faktas, kad Lietuva buvo Europos 
krepšinio čempionas.

Pasiekiančios mus žinios rodo, kad 
ir dabar mūsų tėvynėje broliai atsiekia 
gražių sportinių laimėjimų. Išeivijos 
■lietuviškasis jaunimas Šiaurės ir Pietij 
Amerikoje, Australijoje ir kituose kraš
tuose yra gyvai įsijungęs į sportines 
žaidynes. Australijoje, kaip'žinome, kas 
metai rengiamos lietuvių sporto šventės,;

,cių ateičiai Australijos lietuvių gyveni' ’ 
me reiškinys.

Numatyta, kad šioje sporto šventėje 
pirmenybių kovos vyks: vyrų,, moterų, 
jaun, berniukų ir jaun. mergaičių krep
šinis, vyrų ir moterų tinklinis, vyrų iri 
moterų stalo tenisas, vyrų ir moterų law 
ko tenisas, šachmatai. Be to, kaip bandy- . 
mą norima suruošti ir golfo žaidynes, 
jei tik atsiras dalyvių.

Ignas Alekna

atseit, mažos lietuviškos plimpijados.
Šių metų Lietuvių Dienų Melbourne < 

programoje yra XXI—ji sporto švente, 
kurių praves liet, sporto klubas Varpas. 
Šioje šventėje dalyvaus šie Australijos ■ 
lietuvių sporto klubai: Adelaidės Vytis, 
Bankstowno Neris, Brišbanės Aušra, Can- 
berros Vilkas, Geelongo Vytis, Hobarto 
Perkūnas, Melbourne Varpas ir Pertho Ne
ris. Numatoma, kad į sporto šventę šuva— 

‘šiuos virš 300 sportuojančio jaunimo.Tai 
gražus, džiuginantis ir teikiąs daug vii'

BIRŽELĮ MININT
LIETUVIAI,

Birželis mūsų tautos istorijoj yra tapąs tragiškumo simboliu. 
Prieš 3o metų birželyje sovietai karine jėga užėmė Lietuvą. Po metų žiau
rios okupacijos vėl birželyje masiniais trėmimais į Sibiru buvo pradėtas 
plataus masto lietuvių tautos naikinimas. To paties birželio pabaigoje gai
vališko tautos sukilimo prieš vieną okupantą aukos ir laimėjimai buvo sutry 
pti kito pavergėjo.

Nuo šių įvykių praėjo daug metų. Žmonija išgyveno daugybę tarptautinių 
pakitimų, bet Lietuva vis dar tebėra pavergta, o lietuvių tauta naikinama 
ir rusinama. Tačiau sovietiniame tautų kalėjime- jau darosi neramu. Paskuti
nės kolonijinės imperijos vadus baugina sovietinių intelektualų reikalavi
mas daugiau laisvės, masių nepasitenkinimas ekonominiu bolševikinės siste
mos neveiksmingumu, nerusiškų tautų nenuslopinamas veržimasis į nepriklaų-, 
somybą ir kiti komunistinės žmogaus prigimčiai priešingos sistemos neišven
giami trūkumai.

Ištvėrusi 3o priespaudos metų lietuvių tauta ryžtingu dinamizmu ir re
zistencine dvasia įrodė savo tvirtą tikėjimų nauja nepriklausomybės aušra.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, primindamas tragiškuosius 
mūsų tautos birželio įvykius, kreipiasi į visus lietuvius ir kviečia idėjo
mis, darbais ir žygiais jungtis į bendrų visos tautos pastangų grandinę, 
kad paspartintų Lietuvai laisvės sugrąžinimą. Šia proga yapč norime pabrėž
ti reikšmingą faktą, kad nuo liepos 1 d. per Manilos (Filipinuose) naują 
ir galingą radijo stotį kasdien sklis lietuviškas žodis, kuris pasieks to
limame Sibire išblaškytuosius lietuvius. Mes tikime •, kad šis laisvųjų lie
tuvių ryšys su ištremtaisiais broliais stiprins jų dvasią ir lengvins sun
kią ju, tremties dalią.

Šių svarbių radijo transliacijų pradžia yra akivaizdus Vyr. Lietuvos iš
laisvinimo Komiteto pastangų ir atsiekiau įrodymas. Laisvame pasaulyje gyve 
nančius lietuvius kviečiame remti šiuos ir kitus musų darbus ir vieningai 
bei ryžtingai dalyvauti visose Lietuvos laisvinimo pastangose.

Tragiškojo birželio proga laisvės kovose žuvusiųjų prisiminimas broliš
kais ryšiais tesujungia Sibiro tremtį kenčiančius, pavergtoj tėvynėj lais
vės belaukiančius ir po platų pasaulį išblaškytus lietuvius.

Tyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Lietuviai 
svetur

MEMORANDUMAS ŠVEDIJOS MIN.P-KUI

Švedijos min. pirmininkas Olaf Pal
me neseniai lankėsi JAV. Ta proga jam 
Vilkas pasiuntė atitinkamą memorandum 
mą Lietuvos ir Pabaltijo reikalu, ku
rį tuo pačiu pasiuntė ir JAV laikraš
čiams bei agentūroms. Memorandums 
paminėta, kad Švedija kaip vienas iš 
Pabaltijo kraštų atkreiptų dėmesį ir 
į sovietų pavergtus Pabaltijo kraš
tus, kurie taip pat reikalingi'ir 11-- 
gisi laisvo apsisprendimo teisių.

Pats min. p-kas dalyvavo demonstra 
cijoje prieš JAV dalyvavimą Vietnamo 
kare ir pasisakė už mažųjų tautu išli
kimą. Kašte pažymima, kad Švedija pa
demonstruotų savo gerus norus palaiky
dama ir pavergto Pabaltijo tautų sie-i 
kimus.

Lietuvos Tyrimo Institutas Vilko 
pavedimu ruošia veikalą apie sovieti
nį ir nacinį genocidą Lietuvoje. Kny
ga išeis angliškai jau ateinančiais 
metais. Kas turėtų medžiagos minėtu 
klausimu tesiunčia - Lithuanian Hese- 
aroh Institute, 29 West 57th St., 9 
Floor, New York, N.Y. 10019, U.S.A.

Vliko rengtas jaunimui seminaras 
įvyko birželio 6-7 d.d. Jaunimo Cent
re Chioagoje. Dalyvių skaičius svyra

vo tarp 50 ir 150.
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PRIE NAUJO KAPO
Atsisveikiname su Raimundu

Raimundo Kazlausko staigi mirtis auto 
katastrofoje po Melbourne lietuvi)} stu
dentų baliaus birželio 6 d. rytą labai 
giliai sukrėtė visus ji pažinojusius, o 
ypatingai jo tėvelius, brolius Karolį i 

ir Algį bei gimines. Suhku ir skaudu su 
sigyventi su faktu, kad mielo Raimundo 
jau neturėsime savo tarpe.

Raimundas tebuvo sulaukus vos 28 mėty 
amžiaus. Per tuos metus tačiau buvo daug 
kur aktyviai pasireiškęs lietuviškoje 
veikloje ir kitur. Jis buvo visur ir as
meniškai mėgiamas. kaip draugiškas, nuo
širdus ir nuotaikingas jaunuolis. Iš pat 
mažens Raimundas dalyvavo lietuvių skau
tų veikloj, lankė savaitgalio mokyklų,ro
dėsi sporto aikštėse ir kitur. Toliau 
lankė lituanistinius kursus,. reiškėsi 
studentų, teatro, choro ir tautinių šo
kių veikloje. Melbourno lietuvių švėno
je dažnai tekdavo išgirsti jo gražų, 
skambų balsą deklamuojant ar skaitant. 
Skautai prisimins jį kaip populiarų ir 
labai mylimą laužayedį.

Jq nebuvimas sudarys'skaudžią spragą 
lietuvių bendruomenėje, nes jis su visa 
siela reiškėsi lietuviškame gyvenime nie 
kad neatsisakydamas prisidėti, kur tik
reikėjo.

Jo laidotuvių mišiose birželio 10 bu
vo susirinkę kuone pilna bažnyčia jo 
draugų ir pažįstamų. Iš Amerikos šia lik 
dna proga suspėjo atskristi jo vyresny. 
sis brolis Algis. Prie kapo atsisveiki
nimo žodžius tarė atstovai iš Melbourno, 
Geelongo ir Adelaidės bendruomenių,spor
tininkų ir skautų.

Daugumai susirinkusiųjų tai buvo la
bai skaudi diena - paskutinis atsisvei
kinimas su energija ir jaunyste trykš
tančiu mielu draugu. Poeto Vytauto Ma
černio žodžiai gerai išreiškia liūdin
čių Raimundo draugų mintis:

"Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
Už likimą žmogaus šioj nakty? 

Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, 
0 mirtis nelaukta ir staigi”.

Melbourno bendruomenė netikėtai 
ir tragiSkai neteko dar vieno 
daug žadėjusio mūsų ateičiai jau
nuolio - Šviesios atminties Rai
mundo Kazlaus'ko. 
Šiam praradimo sielvartui išsaky
ti žodžius surinko M. Malakūnienė 
o ašaras sudėjo visi... 
Kur padėti skausmo ašarą?...

MANO BROLIO SODB

JAUNĄ MKDį NUKIRTO
Jaunystei ir džiaugsmui 
vėl užvelku juodą drabužį. 
Pro gintaro langą musų namuose 
Mirtie šiurpi - laukia ir žiūri...
Per didmiesčio miglą ir akmenį kietą 
Baltas sakalas skrenda.
Baltam sakalui buvo žadėta
Atnešti siaubingą mums gandą: 
" - Pasvydo vyturėlis ankstąjį rytą
- Pasvydo.Nperinokąs žalio putino 

žiedas
- V^dumaktį krauju pražydo...”

Tobin Bross - grabdirbys nuolatinis 
Jau kala medinį karstą...
Kala skausmo vinie.Ašaras barstom:-.
Jis paima kūną. Jis išneša švie

siausią
Mūsų viltį.
Mūsų jaunas brolis dar nenorėjo, 
Dar nežadėjo mirti.

0 Mister, mes neturime žemės.'
Mes neturime nieko, tik juoda drabužį 
Mes norėtume stiklinio karsto.
Stiklinio karsto žalioj giružėj 
Savo minusiems ir savo ašaroms
Sudeti* M.Malakūnienė

Mielam "Aušros” teatro artistui
RAIMONDUI KAZLAUSKUI 

tragiškai mirus, jo mylimus tėvelius, 
brolius Algį ir Karolį bei visus gi
mines ir artimuosius giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Melbourno "Aušros" Teatro 
Grupė

Mūsų mielam bičiuliui
RAIMUNDUI KAZLAUSKUI 

tragiškai žuvus, jo tėvelius, brolius 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

A.L. Studentų Sąjungos 
Sydney Skyriaus Valdyba

Tragiškai žuvus
A. A.

RAIMONDUI KAZLAUSKUI
jo tėvelius, brolius bei artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Džiugo Tuntas

RAIMUNDUI KAZLAUSKUI 
žuvus, jo tėvams, broliams ir artimie
siems giliausią užuojautą reiškia 

ALB Melb. Apylinkės Valdyba

Tragiškai Žuvus studentams
RAIMONDUI KAZLAUSKUI IR

KĘSTUI SALDUČIUI 
jų tėvus ir artimuosius užjaučia

A. L. Studentų Sąjungos
Adelaidės Skyrius

A.A.
nepilnai pražydusiam jaunuoliui

RAIMUNDUI KAZLAUSKUI 
tragiškai žuvus, p.p. Kazlauskams, 
broliams ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Grybų šeima

RAIMUNDUI KAZLAUSKUI 
tragiškai žuvus, jo tėvelius, brolius 
Algį ir Karolį giliai užjaučia ir 
kartu liūdi

Kąstas Saldukas ir tėvai

BENDRARAS T I S

ALB Krašto Valdyba, remdamasi s.m. 
birželio 6 d. įvykusio posėdžio nutari
mu ir A1B Statuto 7-11- straipsniais 
šiuo skelbia ALB KRAŠTO TARYBOS NARIŲ 
RINKIMUS 1971-1972 metu kadencijai.

Pagal AIB Statuto 7 str. Krašto Ta
rybą sudaro:

a) be rinkimų: atstovai išrinkti į 
Pasaulio Liet. Bendruomenės Seimą, Kraš 
to Valdybos nariai, Krašjto Revizijos Kc 
misijos pirmininkas arba jo pavaduoto
jas, apylinkių valdybų pirmininkai ar
ba jų pavaduotojai, seniūnijų seniūnai.

b) rinkti atstovai: apylinkių su
sirinkimų slaptu balsavimu išrinkti at
stovai po viena atstovą nuo šimto tu
rinčių teisę balsuoti narių, gi nuo li
kučio, didesnio 50 - vienas atstovas. 
Apylinkės, neturinčios 100 turinčių ir 
galinčių turėti teisę balsuoti narių 
renka po vieną atstovą.

ALB KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ rinkimai 
turi būti įvykdyti ligi 1970 metų rug- 
piūčio 15 d. ir rinkimų rezultatai su 
išrinktų atstovų sąrašais, adresais ir 
susirinkimo protokolo nuorašais prisiu 
nČiami ALB Krašto Valdybai, G.P.O.Box

4558, Sydney,NSW 2001, ne vėliau kaip 
iki š.m. rugsėjo 1 d. Pageidaujama, 
kad ALB Krašto Tarybos atstovai būtų 
renkami aktyvūs bendruomenės nariai.

Siunčiant atstovų sąrašus prašome 
pažymėti, ar atstovas suvažiavime turi 
kur apsigyventi ar ne. Jei turi, nuro
dyti pas ką ir tikslų adresą.

Primename AIB Statuto 60-75 str.dėl 
rinkimų tvarkos.

Renkant Tarybos Atstovus turi teisę 
balsuoti kiekvienas bendruomenės narys 
suėjus-18 m. ir-susimokėjus Austrai i 
jos lietuvio mokestį. Atleisti nuo šio 
mokesčio taip pat turi teisę balsuoti.

Renkamais į Krašto Tarybą gali būti 
bendruomenės nariai sulaukę 21 metų 

amžiaus ir susimokėją Australijos lie
tuvio mokestį. Atleisti nuo šio mokes
čio taip pat gali būti renkamais.

Prieš rinkimus skelbiama renkamų at 
stovų skaičius ir rinkimų tvarka. Kan
didatus siūlyti gali kiekvienas susi
rinkime dalyvaująs ALB narys, turįs 
rinkimų teisę. Kandidatai siūlomi žo
džiu arba raštu. Jei siūlomas kandida
tas susirinkime nedalyvauja, jo sutiki 
mas būti renkamu turi būti patiektas 
raštu. Renkant Tarybos Atstovus balsuo 
jama slaptai. Išrinktais laikomi pagal . 
eilę daugiausia balsų gavą kandidatai.

Apylinkių vadovybės šaukiant susi- ■ 
rinkimus prašomos laikytis ALB Statuto 
19 str. nurodymu painformuojant savo 
apyl. narius spaudoje arba atskirais 
kvietimais. |

AIB Krašto Valdyba '

VLIKO pirmininkas Dr.J.K.Valiū- 
n0 raštas ALB Krašto Valdybos pir
mininkui p. M. Zakarui

Didžiai Gerbiamas Pirmininke, 
Dėkoju Jums asmeniškai ir visiems 

Australijos lietuviams už nuoširdų ma
nąs priėmimą mano lankymosi metu Aus
tralijoje. Man buvo malonu susipažinti 
su Jumis arčiau bei išsikalbėti mums 
rūpimais klausimais.

Vlikas iš savo pusės dės visas pas
tangas', kad mūsų veikla bendram tikslui
- Lietuvos nepriklausomybei atstatyti
- būtų kuo geriausiai derinama. AŠ as
meniškai dėsiu visas pastangas, kad mū
sų bendradarbiavimas būtų kaip galima 
našesnis ir draugiškesnis.

Prašau pasveikinti visus savo Valdy 
bos narius ir padėkoti už lietuvišką 
nuoširdumą, kurį jūs visi man parodėte. 

Su geriausiais linkėjimais
Juaų Dr.J.K.Valiūnas

AUKOK SPAUSTUVEI
Mūsų Pastogė Nr.24,1970.6.22. psl.2
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JAUNIMAS

TARIA
JAV ir Kanados lietuviu jaunimo ats

tovų suvažiavimas, sujauktas PLB Valdy
bos iniciatyva ir įvykęs Į970 m. gegu
žės 16-17 d. d. Clevelande Čiurlionio 
Ansamblio namuose, apsvarstęs II-jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso tiks
lus ir siekimus, nutarė:

ryžtis II-jį P.L.Jaunimo Kongresų 
Įgyvendinti, 
kviesti prie šio didžiojo tautinio 
tikslo aktyviai prisidėti visas lie
tuvių jaunimo organizacijas, spaudą 
ir paskirus asmenis, 
prasyti visų kraštų lietuviu ben
druomenės ir plačiąją lietuvių visuo
menę Kongresą moraliai bei materia
liai remti, 
rengti jaunimo kongresus paskiruose 
kraštuose ir į juos siųsti JAV ir Ka
nados atstovus, 
atsižvelgiant į likiminius lietuvių 
tautos siėkimus, rūpintis, kad Jauni
mo Kongresas protestuotų prieš geno
cidinę Lietuvos okupaciją ir pasisa
kytų už Lietuvos laisvės atstatymą,

Kongreso metu pristatyti viso pasau
lio lietuvių kultūrinio gyvenimo eks 
ponatus — dailės ir foto parodas,lei
dinius, koncertus, dramos veikalų pa

Politinė padėtis
VIDURIO EUROPOS TAUTU TRAGEDIJA IR REALUS JOS SUVOKIMAS

Dr. A. Mauragio paskaita, skaityta 
birželio trėmimų minėjime, įvykusiame 

birželio 14 d. Bankstowne

Šiais metais sueina 30 metų, kaip 
mūsų tauta neteko nepriklausomybės ir 
laisvės. Okupacija prasidėjo 1940 metų 
pavasarį, kai smurtu Sov. S-gos tankai 
peržengė rytines Lietuvos sienas; 
vėliau ji pasireiškė birželio trėmimais 
kančiomis ir žmonių žudymais, kurių at
minimą švenčiame kiekvienais metais su 
liūdesiu ir skausmu. Bet apie tai as 
šiandie čia nekalbėsiu; apie tai yra ■ 
daug pasakyta ir prirašyta knygų, sudė
ta dainų ir maldų, prirašyta tarptauti. 
neras institucijoms skundų ir verksmų.

Lietuvių tauta kartu su visom rytų 
Europos tautomis tebešaukia įspėdamos 
pasaulį dėl daromų klaidų reikalaudama 
sau ir kitom tautom teisės laisvai ir 
nepriklausomai gyventi. Deja, pasaulis 
tebėra kurčias mūsų skriaudoms ir nuos
tabiai aklas dėl savo paties ateities.

Kodėl rytų Europos likimu šiandieni
nis pasaulis jau nebesirūpina ir nesi, 
jaudina? Ar toks jau mažas objektas, ka< 
dėl tų tautų likimo būtą galima sau gal
vos nebekvaršinti? Vigai ne. Tai begali
niai didelės reikšmės objektas, tai są
lyga, nuo kurios priklauso pasaulio tai
ka, tik jis nėra pilnai suprastas’

Savo laiku geopolitinių mokslų tėvą: 
Halford Mackinder, britų geografas.kny
goje "Democratic Ideals and Reality" iŠ. 
kėlė šių tautų regionalinę reikšme tvir
tindamas, kad toji tautų juosta nuo šiai 
rėš ledinuotojo Vandenyno iki Adrijos 
juros esanti tarp Vokietijos ir Rusijos 
yra vitaliniai svarbi tarptautinėm pa
saulio jėgom balansuoti, todėl būtina, 
kad tos tautos būtų nepriklausomos nei 
nuo Vokietijos, nei nuo Rusijos, nes 
kas jas valdys, tas valdys ir pasaulį. 
Mackinderio teorijos buvo užmirštos ne 
tik Potsdamo konferencijos politikų,bet 
galima sakyti apskritai visų. Tik pasku

statymus, 
įjungti ankstyvesnės imigracijos jai 
nima į Kongreso darbą.
Kongreso tęstinumo išlaikymui paruos
ti konkrečią pokongresinę programą, 
prašyti PLB Valdybą dar šiais metais 
surengti jaunimo simpoziumą bendravi
mo su kraštu klausimu ir to simpoziu
mo dalyvius, klausimą išstudijavus, 
savo pageidavimus ir sugestijas pa
teikti P.L. Jaunimo Kongreso Komite
tui,^ 
reikšti pad’eka Dr. Antanui Bitkui,p. 
Mildai Lenkauskienei, LB Ohio apygar
dos Jaunimo Sekcijai, I-mos ir II-os 
Clevelando LB apylinkių valdyboms ir 
visai PLB Valdybai už įdėtas .pastan
gas rengiant šį pasitarimą-

Nutarimų Komisija: 
Audronė Kubiliųtė 
Ramunė Kviklytė 
Romas Sakadolskis 
Vacys Šaulys 
Julius šermukšnis

tiniu laiku, kada Sov. Sąjunga stengia
si įsigalėti Europoje, Afrikoje ir Azi
joje, pasirodė, kad ji seka Mackinderio 
geopolitiniu mokslu ir juo naudojasi pa
sauliui užvaldyti. Mackinderio teorija 
ima dabar domėtis ir Vakarai, bet ar 
nebus pervėlu?

Kaip žinome, po antrojo pasaulinio 
karo naujos Europos architektai Potsda- 
—mO konferencijoje buvo trys didieji: 
Amerika, Sovietų Sąjunga ir Didžioji 
Britanija. Vokietija buvo besąlyginiai 
'nugalėta, todėl Vokietijos atstovas adm 
Doenitz ne taikos sutartį pasirasė, o. 
priėmė diktatą vokiečių tautai ir visa 
Europai. Europa buvo atstatyta he taiki 
kos sutartimis ir kompromisais, bet be
sąlyginiu diktatu. Kas Potsdamo konferei 
cijoje buvo padiktuota, tas jau seniai 
buvo suredaguota Jaltos ir Teherano kon 
ferencijose nežiūrint, kad karas buvo 
vestas Atlanto Chartos garsiais šū
kiais u« tautų išsivadavimą iš vergovės, 
už laisvą tautų apsisprendimo teisę. De
ja, karui pasibaigus pasirodė, kad tai 
buvo melas, tai propagandinė etiketė ka
rui vesti, o karui pasibaigus nustojo 
vertės. Ar reikia stebėtis, kad dėl ši
to biauraus melo, dėl šitos išdavystės 
Rytu Europos tautos priskirtos sateli
tais prie Sov. Sąjungos prieš ją valią 
ir norą, įpuolė į desperaciją ir pasida
vė aklam likimui ir gal būt kerštui. To
dėl Vakarų demokratijos nepasiekė to, kc 
tikėjosi pasiekti atiduodamos- jas Sovie
tu įtakai.

Iš tikrųjų ko gi tikėjosi Vakarai, 
atiduodami Sov. S-gai visą rytų Europą? 
Taikos ar naujo karo? Reikia manyti, 
kad pačią Amerikos politiką tada ir da
bar veikia dvi jėgos: viena uz pasaulio 
padalinimą į dvi kultūras, į dvi politi
nes sistemas. Vakarams vadovauja Amerika 

ryFama — Rusija. Ir tada visą rytų Euro 
pą kaip didžiausią nesantaikos židinį nu 
tari priskirti rytams ir atiduoti Rusi
jos dominavimui. Reikia atminti, kad 
du paskutinieji pasauliniai karai kilo 
Rytų Eurėpoje ir kad tas trumpas laisvės 
ir taikos laikotarpis nuo pirmojo pasau
linio kdro iki antrojo pasižymėjo ryty 
Europoje didele nesantaika dėl teritori
jų ir mažumų. Nėra abejonės, kad tuome-, 
tiniai Amerikos politikai su pačiu pre-' 
zidentu Rooseveltu paneigė ne tik Rytų 
Europos teisę į laisvę apsispręsti', bet 
ir visos Europos. Kitaip sakant, nurašė ' 
Europą į nereikalingų valstybėlių eilę, 
su kuriomis galima daryti ką tik nori. 
Iš čia ir kilo reikalas remti ir stip
rinti Rusiją kaip lygiavertį partnerį 
prieš sukilusia ir silpną Europą.

Anglija bijojo Rusijos įsigalėjimo, 
bet nieko negalėjo padaryti prieš du są
mokslininkus, kurie norėjo ir pačią An
gliją nurašyti į antraeiles valstybes.

Kita dalis amerikonų, deja nereikš
minga tada hr dabar kaip ir pačios rytą 
Europos tautos tikėjo, kad Rusija, pri
sigrobusi svetimų teritorijų ir žmonių, 
neišlaikys, nesuvirškins ir sprogs nuo 
persirijimo. Reikia tik joms truputį pa 
dėti ir duoti vilčių. Tas vienuolika 
la Ėvą mylinčių tautų blokas turėjo 
išsprogdinti Sov. S-gą iš vidaus. Ir 
tas. be abejo galėjo įvykti, jei nebūtų 
būvą skaudžios veidmainystės paneigiant 
Atlanto Chartos principus. Nežiūtint to 
Vakarams vis tik pavyko suskaldyti komu 
nizmą: atskilo Jugoslavija kaip herezi 
ja ir įstengė vakarų remiama iŠsilaiky. 
ti. Tuo būdu komunizmas ėmė skilti. Mes 
gerai žinome, kokiomis nuotaikomis gyve
no ir kokias viltis kėlė Lietuvos parti 
zanams Lenkijos, Vengrijos, Čekoslovaki
jos ir kitų tautų patriotai. Jiems buvo 
daug žadėta, bet atėjus valandai nebuvo 
ištesėta, čia ir vėl reikia kaltinti ne 
ką kitą, o pačią Ameriką, kad nemokėjo 
išnaudoti situacijos ir nesugebėjo lai
ku paremti. Jei Šiandie vyrauja pasauly, 
toks politinis chaosas, tai tik todėl, 
kad niekas nežino, ko amerikonai no
ri ir ko siekia.

Iš tikrųjų Sov. S-ga išaugo ir išsi
plėtė padedant Amerikai. Kodėl taip at
sitiko, Šiandien nesuprantama, šita me
dalio pusė yra irracionali, tačiau di
džiai palanki sovietams. Trumpai žvilg
terėkime į faktus, kad galėtume suprasti 
tą istorinį paradoksą.

Tuoj po antrojo pasaulinio karo so
vietai buvo nemažiau nusilpę kaip ir 
britai, tačiau Amerikai padedant jie at
sigavo greitai, nes juos amerikonai re’- 
mė ne tik ginklais karo metu, bet palai
kė ir moraliai sutikdami su visais jų 
reikalavimais, o po karo atidavė visą 
didžiulę Vokietijos karo mašiną ir ne 
tik iš rytų zonos, ką jie buvo užgrobę, 
bet iš visos Vokietijos. Rusai prisigro- 
■bė ginklų, išmontavo modemiškus Vokie
čių fabrikus, prievarta prisigrobė 
reikalingą jiems mokslininkų ir techni
kų ir išsivežė į Rusiją. Maža to: po 
karo rusai atsisakė mokėti Amerikai ka
ro metu padarytas skolas ir amerikonai 
sutiko nurašydami į karo nuostolius. 
Daugelis vakarų mokslininkų padėjo lega
liai ii- nelegaliai naujų ginklų ir ato
minių bombų paslaptis perleisti komu
nistams.
posNta&8on£tM
Aziją. Amerika privertė D. Britaniją pa
sitraukti nuo Sueso kanalo krantų, į kui 
dabar veržiasi Sov. S-ga. Ir D. Britani
jos imp arijos sužlugdymui daug prisidė 
jo Amerika, kai tuo tarpu Sov. S-gai 
leido išsiplėsti naujomis teritorijo
mis ir apsiginkluoti. Amerika skaitė, 
kad Vak. pasaulis turi priklausyti Am
erikai, o rytų - Rusijai. Todėl Potsda
me iš trijų didžiųjų paliko tik du di
dieji. Trumanas iškilmingai pasakė neri 
niaujančiam pasauliui dėl greito kivir- 
čių ir karo su sovietais sakydamas, kad

(Nukilta į psf.Hj
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laiškai iš Adelaidės vi. Radzevičius

DARBAS IR ŠIRDIS LIETUVIAMS
Manau, kad nedaug yra Australijoj 

lietuviškų socialinės globos organiza
ciją, kurių metinė apyvarta pramoktų 
$ 5000 ir kurios galėtų beveik pusę 
Žios sumos išdalinti socialiniams,kul
tūriniams ir švėl-timo reikalams. Dar 
mažiau yra tokių, kurios telkia lėšas 
ne aukų rinkimais, ne maldavimais, bet 
ryžtingu ir k naudingu darbu-, kuris 
pats savaime jau yra didelis patamavi 
mas patiems lietuviams.

Šio dvigubai n naudingo darbo ke
liais Adelaidėje tvirtai žygiuoja ALB 
Moterų Sekcija,savo esnėje pagalbinė 
organizacija apylinkės valdybai nuo 
pat 1952 metų kovo mėnesio. Šioje sek
cijoje dusispietusios Adelaidės lietu
vės, padarė tai, kad pati sekcija virte 
bendruomeninio gyvenimo širdimi. Kiek
vienam lietuviškam parengimui Sekcija 
suteikia jaukios vidinės šilimos ir 
nuoširdumo. Šiandien Moterų Sekcija 
talkininkauja ne tik apylinkės valdy
bai ar kitolis liet, organizacijoms
bet ir privatiems asmenims, norintien 
pasinaudoti jos patarnavimais.

Arčiau stebėdamas moterų sekei 
jos pastangas sutelkti lesų liet; rei 
kalame dažnai esi veržiamas klausti 
save, iš kur joms atsiranda tiek daug 
jėgų ir energijos? Kas sekmadienis 
jos ruošia Liet. Namuose kelių pa 
tiekalų pietus. Ateikite susimilda
mi, rinkitės ir skaninkitės. Ištisoms 
šeimoms! Šeimų grupėms. Organizacijų 
rengiamos pagerbimų vakarienės, kul
tūrinės popietės, pobūviai irgi krin
ta ant tos pačios Moterų Sekcijos pe
čių. Užkandžių gaminimas ir skanumynų 
kepimas nesibaigiantiems baliams. Ves

POLITIKOS ...
Atkelta iš psl.3 

kas turi atominę bombą, tas garantuoja 
žmonijai ir taiką. Nepraėjo nę dešimt? 
metų, o sovietai {jau gamino atiminės 
bombas patys. Dabar Amerika pasaulį ra
mino sakydama - nebijokite, mūsų Sandė
liai pilni atominių bombų, o sovietai 
dar tik pradeda gaminti atominius gink- 
lus. Šiandien po 25 metų Amerika jau 
neslėpdama tikrojo pavojaus skelbia,kad 
sovietai turi didžiausią karo mašiną pa 
šaulyje. Štai žurnalas Time gegužės 4 d 
laidoje paduoda ginklų balansą tarp Am
erikos ir Sov. S-gos, kuris kiekvienam 
blaiviam žmogui kelia rimto rūpesčio, 
nes statistiniai daviniai rodo So vie
tų persvarą ne vienoje ginklų rūsyje. 
Sovietai, kaip Time tvirtina, visus ėa- 
vo didelio krašto resursus skiria gink
lavimuisi; jie apseina be tualetinio 
popieriaus, neturi muilo ir net daug 
kur pritrūksta duonos, nes viskas ati
duodama ginklams. Tuo tarpu Amerika mig 
doma nusiginklavimo konferencijomis. Tų 
konferencijų per ilgą laiką yra bjrvę 
tiek daug, - tai arena, kur sovietai ga
li pasauliui parodyti savo gerą galią, 
norą nusiginkluoti, nori sukurti taiką 
ir kartu parodyti baimę ir nepasitikė
jimą dėl Amerikos ginklų persvaros. To- 
d'el tos konferencijos visados baigiasi 
taip, kad Amerika nusiginkluoja, o so
vietai ginkluojasi, kad galėtų susily
ginti abi šalys. Tada, anot ekspertų, 
išnyksiąs pavojus ir grėsmė ir prasidė
siąs naujas koegzistencijos periodas,o 
tai būsianti pastovi taika tarp dviejų 
didžiųjų. Vienas antram netrukdys ir 
galės darbiai veikti kiekvienas savo 
įtakų zonoje. Matome, kad toji koncep
cija yra pražūtinga ne tik mūsų Lietu
vai ir vidurio bei rytų Europos tau
toms, bet ir visai Europai. 

tuves Liet. Namuose ruošia jau ne 
vien tik lietuviai, bet ir svetimtau
čiai. Moterų Sekcijos paruoštos vestu
vinės vaišės pasidarė gana populiarioi 
ir plačiau paplito po visų Adelaidę.

Kaip visi lietuviai priklauso ben
druomenei, taip ir visos Adelaidės li« 
tuvės priklauso Moterų Sekcijai. Nors 
daug pašauktų, bet maža išrinktų.Sek
cijos valdybai, kurių šiais metais 
sudaro 12 ponių, nuolatos reikalinga 
talkininkių. Ir kiekviena Adelaidės 
lietuvė turėtų laikyti garbe prie jų 
darbo konkrečiai prisidėti tokiu pat 
darbu.

Už savo sunkų darbą neimdamos nė 
cento Moterų Sekcijoje plušančios lie
tuvės spaudžia dolerį prie dolerio, 
kad jais paremtų ne tik į sunkumus pa
tekusį pavienį lietuvį, bet ir įvai
rias lietuviškos veiklos sritis. Lietu 
vių Namuose veikiančią savaitgalio mo
kyklą Sekcija jau seniai yra pasiėmusi 
savo motiniškon globon. Mokiniai ir 
mokytojai gauna iš Sekcijos priešpie
čius. Sekcija visada pasirūpina, kad 
mokyklos mokslo metų užbaigimas būtų 
apgaubtas močiutės rūpesčiu. Sekcija 
pagaliau pinigais paremia abi mokyklas 
lietuvišką spaudą, organizacijas, vi
sada prisideda prie dovanų nusipelniu
siems pagerbti ir t.t.

Besirūpindama priaugančiu jaunimu 
Moterų Sekcija kasmet rengia Kalėdų eg 
lutes, kurių metu dovanų gauna visas 
Adelaidės prieauglis. Ši Sekcija taip 
pat gyveniman įvedė dp?ažų kasmetinį 
abiturientų pagerbimą, kuris yra pasi- 
darųs_neatskiriama Vasario 16 iškilmių 
dalis. Prasminga ir konkreti. Kiek-

Dabar pažiūrėkime, kaip Amerika su
organizavo Vakarų Europos saugumą.1949 
buvo įdurta Amerikai vadovaujant Atlan
to tautų karinė apsigynimo organizaci
ja, kurią trumpai vadiname NATO. Jos 
tikslas garantuoti Vak. Europos sau 
gumą nuo sovietų agresijos. Toje orga
nizacijoje dalyvauja beveik visos Vak. 
Europos didesniosios valstybės išskyrai 
Ispaniją ir Prancūziją, kuri jau priel 

keletą metų išstojo iŠ NA TO nepasiti
kėdama Amerikos garantijomis.

Šiais metais Italijoje buvo sušauk
ta NATO valstybių konferencija, į kur 
suvažiavo 15 užsienio reikalų ministe. 
šių, o taip pat buvo pakviestos ir so
cialistinės Varšuvos pakto valstybės 
pasitarimui dėl karinių jėgų sumažini
mo Europoje sąryšy su numatomais kitais 
metais didelės dalies Amerikos kariuo
menės atitraukimo iš kontinento, o taij 
pat ir dėl geresnių santykių užmezgi
mo tarp šitų dviejų organizacijų. Į 
tai tuojau atsakė sovietų Tasso agentū
ra, kad socialistinėms Varšuvos pakto 
valstybėms kariuomenės sumažinimo klau
simas absoliučiai nepriimtinas-. Po to 
Europos tautos pasijuto nesaugios tuo 
labiau, kad Vak. Vokietija dėl dabarti
nio kanclerio Willy Brandt ostpolitikoe 
nenorės pakelti savo karinio kontingen
to NATO organizacijoje bijodama pakenk
ti mezgamiems santykiams su rytų Vokie
tija. Tai matydama Amerika pasiūlė Is
panijai įstoti į NATO. Times žurnalo kc 
respondentas perduoda tokį Isnanijos 
užsienių reik, ministerio Lopez Bravo 
pasikalbėjimą su Nixonu Washing
tone, kuris įvyko šiomis dienomis:

"Amerika deda pastangų įtraukti Mad
ridą į NATO", sako N-xon. "Ispanija nė
ra suinteresuota įstoti Į NATO", atsake 
ministeris. "Betgi Ispanija visada no- 
re'jo įstoti į NATO", sako Njxpn. "Da-
.lykai pasikeitė, nes NATO nebe tas,kas 
buvo. Visa pietų Europa yra atvira ag
resijai. Mes turime ieškoti saugumo 
kur kitur", Nixonui atsako ministeris. 

vienas abiturientas gauna Sekcijos 
dovanas,' daugiausia vertingas lietu
viškas knygas.

Motinos Dienos mii ėjimas ir vai
šės susirinkusiems irgi jau virto Mo
terų Sekcijos nuolatiniu rūpesčiu.Jot 
pagaliau atgaivina ir velykines tra
dicijas, o jų -engiamos bendros Kū
čios paddda nusikratyti svetimybių 
dulkių.

Adelaidės Moterų Sekcija birželio 
pradžioje išsirinko naują valdybą.Ją 
sudaro: K. Garbaliauskienė, B. Jona- 
viČienė, F. Kazlauskienė, J. Katkie
nė, S. Laurinaitienė, E. Matiukienė, 
M. Navakienė, M. Neverauskienė, 0. 
Baginienė, V. Urbonienė, B. Vabolie- 
nė ir M. Vitkūnienė. Tai pirmasis tu
zinas ponių, ant kurių pečiu ištisus 
metus kris patys sunkiausi darbai 
plačiašakėje Sekcijos veikloje. Dau
gelis išvardintų ponių jau seniai 
dirba Sekcijoje, kitos net nuo pat 
pradžios, pvz. p. Navakienė, pa- 
siryžiusi išdirbti 20metų. Sekcijai 
šiais metais pirmininkaus p. B. Jo- 
navioienė. Veikli ligšiolinė pirminiu 
kė p. B. Bajorūnienė pareiškė, kad 
ji iš sekcijos pasitraukia tik trum
pam poilsiui patariant gydytojams.

VISUR VISAIP
Šiais metais rugsėjo 15 d. sueina 

Jungtinių Tautų Organizaeijai^25 metai 
Nors ir išgyvenusi 25 metus si organi
zacija pilnai pasauliui neatliko sąvo 
misijos, kam ji buvo pašaukta - ginti 
tautų teises ir išlaikyti pasaulyje 
taiką. Vis dėl to Bio tarptautihio or
gano veikla turi ir daflg gerų pusių. 
Bent jos forumuose išryškėjo didlųjų 
valstybių taikingi ir agresoriški tiks
lai. Šios organizacijos veiklos spe
cialus paminėjimas įvyks pilnaties susi 
rinkime spalio mėn. PabaltieČiu poli
tinė organizacija BATŪN jau dabar ruo
šiasi pristatyti Pabaltijo tautų reika
lus , kaip vieną iš UNO neatliktų darbų.

Daug dėmesio ir vilčių sukėlę Vaka
rų ir Bytų Vokietijų vyriausybių pasi
tarimai baigėsi tuščiom: nieko nepasie 
kta ir niekur nesusitarta.

Sov. Sąjungoje suimtas sovietiskos 
santvarkos kritikas A. Altnarikas: su- 
imtas ir kaltinamas sovietinės valsty
bės- šmeižimu,

AT-KŲ KONGRESAS ČIKAGOJE „
8-sis ateitininkų kongresas Cika- 

goję įvyksta rugsėjo 4-7 d. d. Jaunimo 
Centre. Kongreso gana plati progra

ma su koncertine dalimi.

Kaip laikraščio korespondentas pas
tebi toliau, tas 'kur kitur' reiškia, 
kad Ispanija siekia karinės santarvės 
su Maroku, Tunizija, Alžirija, Libi
ja Viduržemio jūros krantų valstybių 
saugumo paktui sudaryti, nes tenai rei
kalai pasidarė visai pavojingi sąryšy 
su vidurinių Rytų karo grėsme.

Žiūrint iŠ šalies matosi keistas 
bendradarbiavimo būdas tarp tų dviejų 
didžiųjų: amerikonai, norėdami išsaugo, 
ti taiką eina į tokius kompromisus, ku
rie jiems patiems yra pavojingi, gi so
vietai neįsileidžia ir neteikia jokių 
žinių apie savo planus ir ginklavimąsi 
ir gali tęsti karą tiek ilgai, kiek 
ji nori. Viena aplinkybė, kas sovietus 
dar sulaiko, tai Kinijos grėsmė, bet 
ar Amerika mokės tą išnaudoti, tai 
klausimas, nors slapti pasitarimai ei- 

; na Varšuvoje tarp Kinijos ir Amerikos 
j ambasadorių. C B et s (Jaut) i auj

Mūsų Pastogė Nr.24, 1970.6.22. psl.4

4



’’ SOSTINĖS KLAUSIMU

kitur.
Sį klausimą piu metų' gale Krašto Ta

ryba turėtų nuodugniai apsvarstyti ir_ 
į reikalą pažiūrėti atviromis akimis.

lešakant vietos naujai sostinei be 
ne logiskiausias pasirinkimas butų 
Melbournaį- ir tai dėl šių priežasčių:

1, Geografiniai Melbournas yra pa 
čiame centre musų gausiausių ir veik
liausių bendruomenių, todėl lengviau
siai visiems pasiekiamas.

2. Melbournem apylinkė vis dar 
gausi vyresnės ir jaunesnės kartos vi
suomenininkais. Be to čia pat yra nors 
ir negausi, bet gana judri Geelongo 
lietuvių bendruomenė. Renkant krašto 
valdomuosius- organus kandidatais galė
tų būti abiejų apylinkių nariai.

3. Melbournas yra Šiuo metu labiau
siai susicementavusi bendruomenė, se
niai užmiršusi tarpusavio vaidus ir 
gražiai žengianti vienybės keliu..

4- MelbourniŠkiai galutinai užbaigė 
įsikūrimo vargus, įsigijo erdvius, vi
sapusiškai lietuviškai veikiai tinka— 
mūė ir ekonomiškai apsimokančius na
mus. Nėra abejonės, kad tuose rūmuose 
rastų sau nuolatinį kampą ir busimoji 
Krašto Valdyba su visomis savo insti
tucijomis.

Mūsų Pastogė per tuos 20 metų pakan 
karnai subrendo ir ekonomiškai sustip
rėjo ir galėtų nebūtinai krašto Vaidy
bos pašoriej savo uždavinius atlikti. 
Pagaliau turint modernias komunikaci
jos priemones Krašto Valdybai nebūtų 
jokios problemos su laikraščio redak
cija bet kuriuo momentu susisiekti.

Tad dėl čia suminėtų priežasčių ir 
motyvų mūsų "sostinę" pakeisti ir įma
noma, ir reikalinga. Būtų pageidautina 
kad šiuo, mano manymu, svarbiu klausi
mu ir daugiau kas pasisakytų.

DIALOGAS SU LIETUVIAIS

B. Straukas

Bar prieškariniais laikais Austra
lijoj atsidūrę pirmieji lietuviai 
susiorganizavo į Australijos lietuviu 
Draugiją su būstine Sydnejuje. Prasi 
dėjusi pokarinė imigracija didžiausia 
lietuvių skaičių taip pat patraukė 
Sydnejjts. Naujieji ateiviai, radę jau 
susiorganizavusius lietuvius nedels
dami prisijungė prie jų ir staiga vi
są visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą 
stumtelėjo L. pirmyn.

Nedelsiant buvo įsteigtas Čia lie
tuvių laikra&tis "Musų Pastogė", ku
ris per trumpą laiką mus surišo ir 
subūrė į vieną šeimą nežiūrint šio 
kontinento platybių.

Vėliau organizuojant Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę Sydnejuje buvo su
daryta pirmoji Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdyba, kuri ola 
ir išbuvo per visus 20 metų. Tokiu 
būdu Sydnejųė lyg automatiškai pasida 
rė susidėjusių aplinkybių dėka mūsų 
"sostinė”.

Vėlesniais metais kelis kartus per 
Krašto Tarybos suvažiavimus buvo ju
dinamas Krašto Valdybos būstinės per

kėlimas į kitus miestus (buvo siūloma 
Melbournas ar Adelaide). Bet įvairio
mis dingstimis Šie pasiūlymai
nebuvo priimti, ir Krašto Valdyba vis 
likdavo savo senojoj sostinėj Sydnejuj.

Vienas iš svarbiausių motyvų, kad 
Kr. Valdyba turinti likti Sydnejuje, 
tai reikalas turbti po ranka savo orga
ną "Mūsų Pastogę", kuri eilę metų jauti 
finansinių negalavimų.

Užbaigus musų bendruomenės gyvenimo 
dvidešimtmetį daugelis reikalu pasikei
tė ir stabilizavosi. Buvę ekonominiai 
sunkumai išsilygino. Bendruomenėje 
įvyko Žymių pasikeitimų. Ęyml'dalis 
mūsų veiklių visuomenininkų išemigravo 
į kitus kraštus, kiti amžinybėn, treti 
nuseno ir prarado energiją aktyviau 
reikštis; Šių reiškinių yra paliestos 
visos mūsų kolonijos.

Nežiūrint Čia suminėtų įvykių rai
dos per visus 20 metų Sydnejaus bend
ruomenei pareigų našta nė kiek nepalen
gvėjo, o darosi vis sunkesnė. Kaip Jau 
minėjau, visuomenininkų skaičiui mažė
jant, o darbų apimčiai plečiantis syd- 
nejiškai yra spaudžiami metai iš metų 
surast 10-15 žmonių, kurie sutiktų bū
ti renkami į Krašto Valdybą ir kitus 
Krašto valdomuosius organus. Per visą 
šį laiką tokie organai buvo renkami be
rods 10 kartų. Taigi, vien per juos syd 
nejiškiai turėjo perleisti apie 150 
pajėgių visuomenininkų arba kai kuriuos 
įpareigoti keliom kadencijom.

Šalia viso krašto reikalų sydnejiž- 
kiai turi pakankamai ir savų, vietinių 
rūpesčių, kur įsikinkę irgi visa eilė 
žmonių. Tokioj išplėstoj visuomeninėj 
veikloj sydnejiškiai vargu gali aprėp
ti jiems skirtus uždavinius, ir 
juos be priekaištų atlikti. Pagaliau 
Sydnejaus lietuvių kolonija turi šiek 
tiek, bet ne dvigubai daugiau Žmo
nių už Melbourne ar Adelaidės kolonijas

Iš patyrim® žinoma, kad tiek poli
tinėje, tiek visuomeninėje veikloje 
reikalinga nuolatinė personalinė apykai 
ta. Įsisenėjimas reiškia stagnaciją. 
Nauji žmonės, atsineša naujų idėjų ir di 
namikos. Todėl beveik neįmanoma ir sun
ku patikėti, kad Sydnejaus lietuvių 
bendruomenė pajėgtų amžinai nešti savo 
kolonijos ir viso krašto lietuvių vado
vavimo darbą. Ate'jęs laitas ir ne vien 
tik prestižo sumetimais ir kitoms di
desnėms kolonijoms išbandyti savo jė
gas ir perimti vadovavimo vadeles ir 
lietuvių sostinę Australijoj perkelti

Neseniai ar Austrai!ją pasiekė 
žinomojo mūsų publicisto Bronio 
Bailės knyga "Dialogas su lietu- 

, viais", kurią sudarę jo straips
nių, skelbtų Dirvoje rinkinys 
šį kartą viena tema apie santy
kius lietuvių su lietuviais, ypač 
su okupuotoje Lietuvoje besidar
buojančiais lietuviais, užiman
čiais reikšmingas vietas krašto 
administracijoje. Knygoje yra ir 
apibendrinančių pastraipų, tinka
mų mums visiems. Vieną iš tokių 
čia ir skelbiame. Red,

Bendrai paėmus, Amerikos ir "pašau 
lio" lietuviai įžeidinėjimų meną šiuo 
metu yra gana aukštai iškėlę. Kai iš
simėtą iš savo krašto ir sveiko* so
cialinės sąrangos, kai neliko autori- 
tetų ir gerą elgesį saistančių varžtų, 
kai visi tapom laisvi, lygūs ir kai 
kurie dar turtingesni, tai įžeidinėti 
savąjį brolį tautietį dažnam yra malo
numas ir beveik pareiga. Ir tai ne ti) 
šiaip sportas, bet kova, - kova už id» 
jas, už garbę, už primintą palaidą ap
ivarą, net už Lietuvą, Viskas tinka, 
kas tik "vardan tos"*..

Neminint įvairiu, mūsų tarpe pamėg
tų įžeidinėjimų, kuriems nsurašyti re i, 
kėtų specialaus žodynėlio, tektų sus
toti tik ties pačiais aštriausiais, 
nuodingiausiais, pikčiausiais.

Kai nesurandamas ir neieškomas ger
esnis būdas oponentui nudobti, kai ki
taip matančio ir darančio varžovo 
kilnių idėjų ir šventos tiesos vardan 
nepasiseka vienu ypu nušalinti, tai 
grafomanas ir rašto daktaras, bažnyt
kaimio politikas ir kandidatas į tau
tos vadus, pienburnis ir auksaburnis 
dažniausiai čiumpa už paskutinio ašt
riausio ir paveikiausio ginklo. Kadan
gi su geresnės rūšies patrioto planais 
idėjom, ambicijom, rezoliucijom, halių 
cinacijom, pasiaukojimu ir nemigo nak
tų pasišventimu koks nors iš patamsių 
atsiradęs niekadėjas nesutinka, kita'ii 
galvoja ir net nesiskaitydamas drįsta 
kitaip daryti, tai aišku, kad jis yra 
1) pasiryžęs patarnauti Maskvai, 2) 
pįla vandenį bolševikų malūnui, 3) ar

KAROLIUI ŽILINSKUI 
eismo nelaimėje žuvus, tėvus, gimi
nes ir artimuosius giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

L. ir T, Žilinskai

do vienybę ir tajitinę drausmę, 4) ke- 
liaklupščiauja okupantui ir 5) yra jei 
dar ne galutinis komunis-tas, tai bent 
komunaras ir judošiukae.

Tuo būdu per daugiau nei 20 metų, 
tartum paskutiniame beapeliaoiniame 
teisme, buvo sprendžiamos ir išpręstos 
beveik viso: gyvybinės išeivijos ir lie 
tuvių tautos problemos.

Man atrodo, kad šios skalės įžeidi
nėjimas yra pats pikčiausias ir sun
kiausiai dovanotinas. Kaip man, tai 
vienintėlis, dėl kurio visada įsižei
džiu, labai supykstu ir ilgai nepamirš 
tu. Todėl rekomenduoju kiekvienam, ku
riam tik pasitaikys būtinas reikalas 
ar Šiaip užeis nenugalimas noras mane 
sėkmingai įžeisti, būtinai tuo metodu 
naudotis.

Anatominė šio šlykštaus įžeidinėji 
mo esmė yra ta, kad gerai žinant tvir
tinimo neteisingumą tuo sąmoningai iš
niekinamas ir absurdu paverčihmas 
visas savo oponentų gyvenimas. Žmonės, 
kurie buvo priversti atsisakyti laimės 
kūrybiškai reikštis savo tėvynėje, ku
rie paaukojo galbūt geriąusius savo 
gyvenimo metus priešindamiesi okupan
tam ir svajodami apie tautos laisvę, 
kurie visko neteko, nieko nelaimėjo 
ir nebelaimės, arba tie iŠ jaunųjų,ku
rie dar rusena viltimi ir gal dega ryž
tingumu paaukoti savo būsimą gyvenimą 
padėti tautai atsigaivalėti nuo lėti- - 
kušlo smūgio, - visų tokių ir panašių 
žmonių apipliurpimas komuhistiniais 
talkininkais, okupanto pataikūnais ar 
bendrininkais, deja, yra mūsų mėgia
miausias, bet iš esmės ir morališkai 
pats šlykščiausias įžeidinėjimas. Many
čiau kad visiškai ir niekuo nepateisi
namas "•

"Dialogas su lietuviais"psl.SO

L.K.D.S. BIULETENIS. Nr. 12, 1970 *. 
kovas.Tai Liet. Krikščionių Demokratų 
S-gos periodinis leidinys, kuriame pla- 
olai apžvelgiama krikščionių demokratų 
veikla ir jų įnašai kovojo už Lietuvos 
laisvę. Adresas: LKDS, 894 Kast 223 St« 
Euęlid, Ohio 44123. U.S.A.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo 
žurnalas Nr. 1 (5). Leidžia Amerikos 
"Liet. B-nės Švietimo Tar yba. Redaguoją 
P. Maldeikis. Tai žiumalas lietuvių 
Švietimui išeivijoje. Išleidžiamas du 
kartus per metus. Adresas: 7031 So.Map 
levood Ave., Ohioago, Ill. 60629,U.S.A.

Leidinys taikomas išeivijos mokyklų 
mokytojams ir lituanistinio švietimo vt 
dovams.

Mūsų Pastogė Nr.24, 1970.6.^2. psl.5
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Laiškai

NETIKĖTAI UŽKLUPTO KONFLIKTO AKI
VAIZDOJE

Kas liečia "Mūsų Pastogės" su Ideo
logine Delegacija konfliktą, Albuiio 
L.B. Valdybos nepaprastame posėdyje 
įvykusiame 1970 metų gegulės 16 d. as 
pareiškiau sekančias mintis (jas bu
vau iš anksto susirašąs):

1) ' Valdyba neturi stipraus užnuga
rio, tai yra visuotinio susirinkimo 
įgaliojimų.

2) Nežino dargi net "Minties" 
spaustuvės su Krašto Valdyba juridi
nės sutarties teksto, kuris turėtų ap
imti ir Redaktoriaus teises į spaustu
vės vidaus reikalus.

3) Neturi pilno vaizdo apie "Mūsų 
Pastogės" redaktoriaus su spaustuvės 
savininku konflikto priežastis.

4) Labai abejotina, kad protesto 
skundas, inspiruotas gerai žinomų ben
druomenės narių ir lietuvybės Sulų, 
dar paremtas 95 parašais, butų būvąs 
be pagrindo.

. 5) Išvadoje to, Albūrio L.B. 
Valdyba negali objektyviai nuspręsti, 
kame glūdi iškilusio nesutarimo ir 
skaldymosi priežastys ir todėl, kol 
reikalai visiškai nepaaiškės per lie
tuviškąją spaudą ar per Krašto Valdy
bos informacijas, Albūrio L.B. Valdy
ba turėtų nuo bet kokių aktyvesnių 
sprendimų bei žygių susilaikyti.

Aš posėdžio metu savo nuomonės ne
pakeičiau, kitų dviejų valdybos narių 
dominuojančia valia suredaguoti nuta
rimo nepasirašiau ir todėl mano pa
vardė neturėtų "Mūsų Pastogės" Nr.21 
(1098) figūruoti. v

S. Cėsna 
Albūrio L.B.Valdybos Narys

P.S. Ponus Kapočių, Kazoką, Ked|, 
ir Veteikį skaitau lietuviais vetera
nais, jų kiekvieną atskirai gerbiu ir 
vertinu nežiūrint jei kuris iš jų 
(????) ir būtų padaręs kokių klaidų - 
juk mes visi esame gimę su klaidingu
mo privelegija, kas yra natūralu. Bi
jočiau daleisti, kad čia būtų įsimai
šiusi bloga valia.

Drįstu prašyti: kaip ten bebūtų 
nutikę - ar vienam rašant ir neįpras
tas filosofijas išvedžiojant, ar ki
tam sugebant išskaityti daugiau negu

ANTANUI RUKSAI 70 METŲ
Birželio 15 d*, suėjo 7o metų didžiai 

darbščiam ir kūrybingam lietuviui moks 
liniukui ir poetui Antanui Rukšai. Jis 
yra klasikinių kalbų (graikų, lotynų) 
specialistas ir senovės klasikų vertė
jas. Savu laiku jis dėstė klasikines 
kalbas Vytauto D. universitete, vertė 
klasikinius kūrinius,-kurių žymiausias 
yra Eneida. Ypač labai daug prirašė ~ 
Lietuvių Enciklopedijoje apie senovės 
graikus ir romėnus.

Nors A. Ruki a savo kūrybos ir ne
kūrė, bet jis pasižymėjęs kaip vertė
jas, kurio'vertimai lietuvių kalboje 
labai artimi originalams.

Mūsų Pastogei šia proga apie jubili- 
jatą gražų straipsnį prisiuntė Stepas 
Vykintas iš Vokietijos. Gaila, kad dėl 
esamų sąlygų šiuo metu to straipsnio 
negalime paskelbti.

Mielai kolegei 
A.A.

VIDAI KADY 
mirus, reiškiame užuojautą šeimai ir 
artimiesiems ir kartu liūdime.

Sydney Filisterių 
Būrelis

Redakcijai
paprasta akis galėtų įžiūrėti - UŽ
MIRŠKITE VISUS NESUTARIMUS IR GRĮŽKITE 
Į TĄ TIESIĄJĄ KRIKŠČIONIŠKAI LIETUVIŠ
KĄ VAGĄ, kad mes eiliniai lietuviškų 
laikraščių mėgėjai galėtume g r e i - 
tai pajusti draugiškai ištiestas 
rankas ir vieningumo dvasią "Mūsų Pas
togėje".

Krašto Valdybos pirmininkui p.
M. Zakarui nuoširdžiai linkiu pasekmės 
surasti tų ’modus vivendi’, suvest tas 
dvi kovojančias puses prisilaikant 
Chartos dvasios, L.B. rėmų ir nenukryp 
ti nuo objektyvumo linijos.

Dar karta Jūsų
S.Čėsna

Liet.Kai. Sav. Kūrėjas 
Nepriki. kovų dalyvis

Laiškas Redakcijai
Gerb. pone Redaktoriau,
Virs 20 metu prenumeruojame "Mūsų 

Pastogę". Prieš metus ir miela "Gabija" 
praturtino Musų Pastogę.

Skaitydama įvertinu įdomius straips
nius ir naudingus patarimus. Reiškiu gi
lią pagarbą ponioms, kurios savo sugebė- 
jimais mums moterims daug daug padeda.

Labai būtų malonu, kad ir langiau 
moterų specialisčių Gabijoje bendradar
biautų, ypač gydytojos ir dantų gydyto
jos su savo sveikatai naudingais patari- 
Dia’'s’ L. Lelešienė

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
KuUrn

Savo vardinių proga Antanas Laukai
tis pastebėjo, kad jis nieko nekvie- 
tęs, tačiau Antano pasveikinti susi
rinko 40 "nekviestųjų?

■
Pereitą savaitę į Sydney buvo atvy

kęs savo sergančios motinos aplankyti 
svečias iš Pertho statybininkas Vacys 
Valodka. Jo motina serga ir guli Auburi 
ligoninėje. Atsileipdamas į Krašto Val
dybos vajų jis spaustuvei -pirkti paau
kojo 50 dolerių. Ačiū, Vacy.

Pravažiuodamas pro Sydnejų Šia keliom 
dienom sustojo svečias iš Amerikos p. 
Radzivanas, kuris ta proga-New Yorko 
liet, b-nės apygardos lietuvių vardu 
padėjo vainiką ant a.a. S. Naručio ka
po. *

Aną dieną M.P. Redakcijoje lankėsi 
svečias iš Toronto (Kanados) p. Dapkus, 
kuris jau kelinta savaitė Čia svečiuo
jasi pas savo brolį ir Švogerį.'

Teko nugirsti, kad Sydnejaus Meno 
Ansamblis ruošiasi "Tos Traviatos" įs
tatymui, kurios premjera bus Mūsų Pašto 
gės spaudos baliaus metu rugsėjo 19 
dieną ukrainiečių salėje Lidcombe.

Patirta, kad Adelaidės teatras su 
savo spektakliu Putino "Valdovu" keti
na atvykti į Sydnejų Tautos šventės 
proga.

NUOŠIRDI PADĖKA

Atsikėlę iš mirties patalo norėtu
me padėkoti gerb. kun. P. Butkui už 

specialias maldas bažnyčioje, mieliems 
lietuviams iš arti ir toli už telegra
mas ir laiškus, korteles su vertingais 
įrašais, už puikias gėles ir eiles mal
dų, kurios padėjo išvysti tą patį pa
saulį, iš kurio jau buvome išėję.

Liekame giliai ir nuoširdžiai 
dėkingi Virginija Grybaite 

Thomas Davidas Rees

Pone Redaktoriau,
Mūsų Pastogės Nr.19 skyriuje "kiek 

aš sužinojau" tilpo visai neteisinga 
žinia, kad Adelaidės Lietuvių Mnzie- t 
jaus ir Archyvo Vedėjas p. J.Vanagas 
yra pakeltas šios institucijos direk- ; . 
torium. Tą korespondenciją aš laikau 
sąmoningu pasityčiojimu iŠ nepaprastai 
daug Australijos Lietuvių bendruomenei 
nusipelniusio muziejininko, kuris yra 
pasitraukęs iš muziejaus vedėjo parei
gų dar prieš tai korespondencijai pa
sirodant. Ignas Taunys

(Minima žinelė Redakcijai buvo paduo
ta kaip faktas, ir Redakcijai nesu
kėlė jokių įtarimų, kad tai gali 
būti patyčia)

■ PROTESTAS S
Mes žemiau pasirašę Adelaidės lietu- , 

viai reiškiame protestą dėl grupės žmo- 
nių panaudotų prievartos priemonių j
prieš Australijos Liet. B-nes Krašto L
Valdyba, reikalaujant pakeitimų "Mūsų ,
Pastogės" redakcijoje.

Pasirašė: K.Taparas, A. Viliūnie- 
nė, E. Kalibatas. D.E. (Jrnevičius 
S.V.UrneviČiuS, C.J.Zamoiskis, J. 
Stačiūnus, A. Reivytis, E. Tapa- 
rauskas, R. -Pocius, V.A. Navakas, 
D.O.Viliiinas, R. Petkūnas, J.Mor
kūnas, A. Gučiuvienė, J. Gučius, 
P. Matiūkas.

Solistas Stasys BARAS 
dėkoja

Mielas pone Zakarai, 
jau seniai man 

derėjo jums parašyti ir padėkoti Jums 
ir Lietuvių Bendruomenei už mano ir p. 
G. Vasiliauskienės koncertų ruošimą ir 
globą. Grįžus namo dar vis nepergeriaus 
šiai jaučiausi; "pagautas" australiškas 
virusas matyt pamėgo mano "griešną" kūną 
ir nutarė jame pasilikti ilgiau, negu 
daktarai buvo numatę... Na, dabar jau 
viskas o.k., tik su laiku grumiuosi - 
visad man jo trūksta. Negaliu Jums guos 
tis, nes Jūs pats tai gerai žinot dirh- : 
dainas visuomeninį darbą. Kaip jau . 
žodžiu esu sakęs, parsivežiau iš Austrą 
Iijos kuo geriausius įspūdžius, tik gal 
neatsargiai elgiausi su oro pasikeitimu 
reikėjo ilgiau pavaikščioti su "skranda1 
tai nei virusai nebūtų prikibę. Dažnai 
prisimenu visų Australijos lietuvių nuo
širdumą, džiaugiuosi pasiryžęs tai ke
lionei - ji ilgai liks mano gražiausių 
prisiminimų saulėtu laiko tarpsniu.

Mielas Pone Zakarai, rašote apie 
1972 metų koncertus Australijos lietu
viams. Dar daug laiko, bet jei sveikata 
ir laikas leis, galėsim ką nors ateity 
paplanuoti.

Taip pat dėkoju už bumerangus, ku
riuos man p. Vasiliauskienė atsiuntė, 
pabreždamaš, kad minėtą sąskaitą apmokė, 
jo Krašto Vaidyba. Tikrai labai už tai 
Jums esu dėkingas. Pasveikinkit nuo . 
manęs p. Kazoką ir p.p. Mikalauskus. Dai 
kartą dėkoju už viską Jums ir Krašto 
Valdybai.

Stasys Baras

Mielam bičiuliui
BRONIUI § A P A R U I

mirus, jo liūdinčią žmoną Zofiją,' 
dukrą Karmen ir artimuosius skaus

mo valandoje giliai užjaučia 
Gražina ir Leonas

Petrauskai

A.A.
BRONIUI Š A P A R U I 

mirus, ponią Z. Šapalienę ir dukrą 
Karmen nuoširdžiai užjaučiame.

R. Symonds ■
F. Sipavičius

Mūsų Pastogė Nr.24, 197U.6.22. psl,6
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MUS
Mūsų Pastogės Nr. 17 p. P.Pilka 

straipsnyje "Lietuviu sporto klubų at
eitis" atnaujino sporto klubų atstovų 
suvažiavime iškeltų klausimą apie akty
vų dalyvavimą kitataučių sportininkų mū 
sų sporto šventėse. J ši klausimų aš ma 
nau gerą atsakymų duoda mūsų Australi
jos lietuvių sporto švenčių statutas 
apibūdindamas tikslą, kuris yra: l.Tęs-- 
ti tremtyje musų sportinės tradicijas, 
bendrauti su visais Australijos lietu
viais sportininkais ir ugdyti jų tarpe 
fizinio auklėjimo ir sporto kultūrą 
taip, kad klubuose ir komandose dvelktų 
tikra lietuviška sportinė draugystė - 
tikras patriotinis entuziazmas. Atsto
vauti ir ginti savo tautines spalvas ir 
emblemas. 2. Išaiškinti stipriausius 
Australijos lietuvių klubus, komandas 
ir geriausius individualinius lietuvius 
sportininkus.

SPORTO NUOTRUPOS
Po pasaulio krepšinio pirmenybių Ju

goslavijoje antroje vietoje palikdami 
Braziliją, trečioje Sov. S-gą ketvir
toje Italiją, penktoje P. Ameriką ir 
t.t. buvo sudarytas geriausias pašau' 
tfo krepšinio penketukas, į kuri išrink
ta: M. Paulauskas (Kauno Žalgiris), S. 
Beląv (Sov.S-ga), K. Cosich (Jugoslavi
ja) , H. Smi^th (Amerika) ir 0. Arestia 
(Urugvajus). Gavęs pakvietimą iŠ Aus
tralijos _ , krepšinio s-gos M. Pau—

r lauskas pasakė, kad jis darys viską, 
kad 1971 m. jo vadovaujamas Kauno Žal
giris, viena iŠ geriausių komandų Sov. 
Sąjungoje, galėtų atvykti į Australiją.

Anų savaitgalį Sydnejuje lankėsi 
Pertho sportininkų mecenatas, kuris sa
vo lėšomis buvo atvežęs sportininkus 
iŠ Pertho į Adelaidės liet, sporto šven 
tę,statybininkas V. Volodka. Aplankęs 
sydnejiečius draugus jis koviečiams pa
aukojo $2o.

AUKOS
SYDNEY LIET. MOTERŲ SOC. GLOBOS 

DRAUGIJAI
Liet. Sodyb. Lig. R

Kun.P. Butkus $ 5
J. Karitonas $ 5 $ 5
A. Jablonskis $ lo
0.J, Makarovai $ 3 S 2
Dr.B.V.Barkai $ 5 $ 5
V. Šablevičius $ 10 S 2
J. Milla S 2.
P. Burokas $ 15 $ 5
0. Šliterienė $ 5
Ona GrudzinSkas $ 10 S 10
J.P. Kedys $ 3
Dr.V. Ooniela S 5 $ 5

j Kostas $ 10
I F. Sipavičius $ 20 $ lo

M.R. Symons $ 15 $ 5
A.M. Raizgiai $ 20

» R. Daukas $ 10
I K. Eirošius $ 8 .1 2
; R. Šilinis $ 5

A. Žukas . $ 5
t Dr. I. Bagdonavičius S 20
F V. Medelis $ 3

M. Stasiūnaitienė $ 5
Jurgis Janavičius $ 2 S 2

1 Marijonas Juškevičius $ 2
į V. Šliogeris snr. S 10

$ 211 $ 55
s> Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
*" Syd.Liet.Mot, Soc. Globos

Draugijos Valdyba

Sunku įsivaizduoti, kaip kitatautis
galėtų padėti mums šiuos tikslus atsiek- M flOvSlHvUjiAwF 
ti-. Iš tiesų, kad mažesnės vietovės jau

• turi su nkumų sudaryti grynai lietuviš
kas komandas. Mano pasiūlymas būtų, kad 
mažesni klubai, kuriems trūksta žaidėjų,

arenoje
kitų svetimtautį, o vykdami į sporto 
šventes susijungtų su kitu mažesniu lie
tuvišku klubu (pvz., Canberra ir Brisba
ne) ir sudarę grynai lietuviškų rinkti
nę dalyvautų šventėje.

P. Pilkos teigimas, kad Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos sta
tutas leidžia metų bėgyje kitataučiams 
ginti .paskirų klubų spalvas savo mieste 
yra be pagrindo. ALFAS statutas iš viso 
nieko nemini apie kitataučių dalyvavimų 
sporto šventėse arba-atskiruose klubuost 
Taip kad ALFAS ir sporto švenčių statute 
tai nesikryžiuoja. Kitataučių dalyvavi

mas lietuviškose komandose metų bėgyje 
yra grynai vietinių sporto klubų valdy
bų reikalas.

Dalyvių kvalifikacijų sporto šventest 
nurodo sporto švenčių statutas, kuris 
sako, kad sporto švenčių aktyvūs daly
viai gali būti tik lietuviai arba miš
rių lietuviškų šeimų nariai.

Mes turime dėti visas pastangas, 
kad kiek galima dar ilgiau išlaikytume 
savo klubus ir kad bent dalinai atsiek
tume musų lietuviškų klubų tikslą.

V. Alisauskas

*
Žinomo Sydnejuje sportininko dantų 

gydytojo K. Bagdonavičiaus sūnus V. Bag 
donavičius, jau pasižymėjęs greitojo 
čiuožimo meisteris. Pereitų savaitgalį 
įvykusiose N.S.W, ir Viktorijos pirme
nybėse jis "Duke Trophy" varžybose lai
mėjo pirmąsias vietas 1000 ir 500. 
metrų nuotoliuose. Abu - tėvas žaidžiąs 
už Kovą stalo tenisų ir sūnus dalyvaus 
antrose lietuvių žietpos varžybose.

*
Laiške iš Kanados mūsų bičiulis J. 

Bulionis perduoda savo bičiuliams Aus
tralijoje geriausius linkėjimus. Jis 
rašo, kad po paskutinių žaidynių Čika
goje pasirodė, jog yra ir dabar puikių 
žaidėjų, tik daugumoje trūksta vadovų, 
kurie su jaunimu reguliariai dirbtų. 
Kaip pavyzdį jis duoda mums pažįstamų 
F. Cekauską, kuris būdamas tik lietu
vių kilmės pats treniruoja lietuviškas 
komandas, moko jaunius krepšinio ir yra 
tikrąja prasme sportininkas, kai kiti 
tikrieji lietuviai sportininkai, baigę . 
aktyvų žaidimų, visiškai daugiau lietu
viškuoju sportu nesidomi ir jį palieka 
Dievo valiai. Kanados garsioji Aušra 
nustojusi savo vadovo pranciškono tėvo 
Pauliaus prarado savo veiklumą.

Šiuo metu Kanados bei Amerikos gy- 
riau^ių, ’ strefžųJ' ^g^vūn^^ž-

Apie rinkimus
Birželio 14 visoje Sov. Sąjungoje 

vyko rinkimai į aukščiausią tarybą. 
Keturiom dienom vėliau - birželio 18 
generaliniai rinkimai taip pat praves
ti Anglijoje. Įdomiai, tuos rinkimus su 
gretina Melbourne dienraščio "The Age* 
korespondentas B. Levin.

"Anglijoje gyventojai pasisakys už 
darbiečius ar konservatorius, t.y. už 
Wilson ar Heath, bet ar turi pasirin
kimą Sov. Sąjungos gyventojai? Eksper
tai spėja, kad Brežnevas galįs gąuti 
99.988 % balsų ir del to tikisi išlik
ti turimoje pozicijoje. Labai pa
vojingoje situacijoje atsiduria Kosy
ginas, nes jei nesurinks 99*99999965 
% balsų, jis galis iškristi, bet stebė
tojai pabrėžia faktą, jog nuo pasta
rųjų rinkimu iki dabar buvo pastatyti 
keturi namai, ir jis dėl to galįs gau
ti ekstra 700 balsų, kurie nulems rin
kimus.

PASAULIO FUTBOLO TAURE
Sov. Sąjungą, Meksika, Italija,Urug

vajus, Brazilija, Anglija, Vak. Vokie 
tija ir Peru savo grupėse išėjo laimė
tojais ir tuo pasiekė ketvirtfinalus, 
kur žaidžiama vieno minuso sistema į 
pusfinalus patenkant tik laimėtojams.'

Šiuo metu pade'tis tokia:
Italija- Meksika. Meksikiečiai savo 

visoje futbolo istorijoje pirmą kartą 
pasiekė pasaulio varžybų ketvirtfina' 
lūs. Tai atsitiko dėl to, kad jie žai
džia namuose, kur skirtingas klimatas 
ir priedo savi žiūrovai. Italai jau 
Šią taurę laimėję du kartais su savo ži
nomiausiu įvarčių įmušėju Biva yra dide 
Ii favoritai nugalėti meksikiečius ir 
pasiekti pusfinalius.

Vak.Vokietija - Anglija. Čia tai jdo 
miausios rungtynės ir daug priklausys 
nuo anglų žaidėjų. Šiose rungtynėse An
glija turės parodyti daug geresnį puo
limų. Jie jokiu būdu negalės gintis su 
9 žaidėjais, ką jie pasiekė žaisdami sų 
Brazilija. Vokietijos komanda pagal 
parodytus davinius turėtų nugalėti An
gliją ir išeiti laimėtojais.

Brazilija- Peru. Šios taip pat tu
rėtų būti vienos iŠ geriausių rungtynių 
nes abi komandos žaidžia puolančiu sti- 
liumi, ką žiūrovai labiausiai mėgstą. 
Brazilija, būdama kandidatė laimėti 
šias rungtynes, pusfinaliuose turės su
sitikti su Sov. S-ga ar Urugvajumi.

Urugvajus — Sov.S—ga. Šios komandos 
visose rungtynėse pasirodė labai gerai. 
Urugvajus jau yra buvęs du kartus pašau 
lio čempionu, o kitais atvejais buvo 
pasiekę ketvirtfinalus ar pusfinalus. 
Sov.S-gos rinktinė visad gerai pasiro
do’’ tiek drausme, tiek atka klumu, nors 
tik 1966 buvo pasiekė pusfinalus. Si ko 
manda daugiau remiasi puolimu, kai Uru
gvajus nepaprastai gerai ginasi ir 
žaisdami Pietų Amerikoje jie turės tfiks 
tantines minias žiūrovų savo pusėje, 
kas futbolo neoficialioje kalboje reiš
kia, jog tai vienas įvarti* forų.

Turimi ketvirtfinalių rezultatai: 
Vak. Vokietija- Anglija 3-2 
Italija- Meksika 4-1
Brazilija- Peru 4-2
Urugvajus-Sov.Sąjunga 1-0

teršimų ženkle neužmirštant paminėti 
dolerio infliacijos. Šią vasarą Kanadoj 
organizuojama penkių savaičių krepši

nio mokykla,.kur suvažiuos visi norin
tieji mokintis ir pasitobulinti krep- 
šinyje. .

Bendrai Sov. Sąjungos rinkimų kam
panijoje dominuoja duonos ir sviesto 
motyvas. Tačiau sovietų vyriausybė iš
didžiai pabrėžia, jog,jai valdant dau
gelis krašto gyventojų turėjo per tą 
laiką užtektinai duonos ir duoda vil
kių, jog po šių rinkimų greičiausia 
kai kurie gyventojai susilauks ir svie
sto. Sovietiniuose rinkikuose užsie—

I nio politika vaidina nežymią rolę. Rin- 
. kiminėje katn.panijoje niekur neužsime

nama apie Čekoslovakiją.
Nežinia kodėl priešrinkiminėje kam

panijoje balso neparodė opozicija.Gal 
ji tiek tikra sovo laimėjimu, kad nėra 
ko viešai varžytis?

Iš visa ko matosi, kad dominuoja vy
riausybės partija ir ji tikisi surinkti 
100$ balsų ir tuo laimėti perg-lą par
lamente arba aukščiausioje taryboje.

Taip maždaug pasišaipo iš sovietinių 
rinkimų "The Age" žurnalistas.
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STOKIT

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE ("Aušros
M n n r

Dar vienos Birželinės
Birželio 14 d. Dainavos salėje 

Tautos Fondo Atstovybė Sydnejuje suren
gė įspūdingų birželio trėmimų minėji
mų vien lietuviams. Minėjime dalyvavo 
geroka šimtine tautiečių, kurie susi
kaupę paminėjo mūsų tautos tragiškąsias 
dienas.

Tą dienų bažnyčioje minėjimo proga 
buvo atlaikytos pamaldos, kurių metu 
giedojo Dainos choras, vad. p. B. Kibe- 
rio. Pavakarėj minėjimas įvyko Dainavoje 
je.

Minėjimas pradedamas Vyt. Karoso ei
lėraščiu, kurį paskaito su-savo įvadu 
kun.P. Butkus. Paskaitų skaitė Dr. A. 
Mauragis apžvelgdamas rytų Europos tau
tų tragedijų (paskaitų skelbiame išti
sai .Red. ).

Po keletą savo kūrybos eilėraščių 
paskaito M.M. Slavėnienė ir Aid. Priž- 
gintaitė.-' Pabaigoje mišrus Sdnejaus 
Meno Ansamblio choras, vadovaujamas p. 
M. Umbražiūnienės sudainuoja tris dai
nas: A. Vanagaičio Maldų, A. Vaičiūno 
Kritusiems šauliams ir Kur namas mūs. 
Minėjimas užbaigtas Tautos Himnu.

Pastebėtina, kad šiam minėjimui sce
nų skoningai papuošė savo dekoracijomis 
A. Pinkas ir Šviesas pritaikė V. Slite- 
ris. Tenka pasigerėti rengėju pastan
gomis ir padėkoti už tokių rimtų susi
kaupimo valandėlę. Gaila, kad nedaug 
mūsiškių šitai įvertino.

GEELONG
NAMŲ BALIUS

Ir man teko, dalyvauti Geelongo Liet 
Namų baliuje gegužės 30 d. Pasikal
bėjus su Namų pirmininku paaiškėjo, 
kad šiam baliui 'ruoštasi smarkiai. 
Moterys suorganizavo visą bufetų ir 
dar paleido skanumynų staliuką su Šū
kiu - sudarykim $ 200 Namu virtuvei. 
Kitų dienų paaiškėjo, kad si suma be
veik įvykdyta paaukojus p. A. Lucku! 
S5 - - - - - -ir p. J. Manikauskui 3 2.

Į žalumynais išpuoštų salų susirin 
gausiai lietuvių, kuriuos pasveiki

no Namų Tarybos pir-kas p.J.Gailius.
Programoje pasirodė p. R. Tamošiū

naite padainavusi keletą pramoginių 
dainų su orkestru. Toliau sekė jau 
geelongiskiams gerai' pažįstami p.p. 
Julius ir Stasė Lipšiai, padainavę 
duetų ir S0I04

ko

i" choro choristus V. ir M.
Mauragius dukrelės gimimo 

proga sveikiname ir linkime kuo ge-, 
riausios laimės.

"Aušros" choro dirigentas ir 
choristai

Geroje baliaus nuotaikoje pravest 
ta loterija, kurion paleista meniškai 
drožinėta Vytis ir $ 20. Loterijos 
laimingus bilietus traukė p. Senkaus- 
kiene ir laimėtojais buvo p. J. Mani- 
kauskas ir J. Bučkis, ir p.S.Klovienė 
Baliuje taip pat buvo iškilmingai pa 
sveikinti ką tik susižiedavę A. Andri 
konyta ir R. Braželis.

Ta proga apžiūrėjau ir Namų per- . 
tvarkymo darbus, kurie gerokai jau 
pasistūmėje pirmyn: nauji tualetai, 
prieškambariai, nauja virtuvė ir kt.

Smagu ir baliuje , kai viskas taip 
gerai klostosi. svečias

PADĖKA
Tautos Fondo Atstovybė Australijoje 

reiškia nuoširdžių padėka visiems tau
tiečiams, kurie savo darbu, auka ar da
lyvavimu prisidėjo prie taip sklandžiai 
ir prasmingai įvykdyto birželio įvykių 
30 metų sovietinės okupacijos ir regis 
tencijos minėjimo 1970 m. birželio 14 d 

Ypa tinga padėka: kun.P. Butkui už 
šv. Mišių atlaikymų, kun.P.Martuzui ua 
jautrų pamokslų, Dainos chorui ir jo di 
rigentui muz. Br. Kiveriui už jausmin
gų giedojimų pamaldų metu.

Minėjimo posėdžio dalyviams - kun.P. 
Butkui už jautriai paskaitytų Vytauto 
Karoso eilėraštį, Dr. A. Mauragiui už 
gilių paskaitų, poetėms p.p. M.M. Sla
vėnienei ir Aid, Prižgintaitei už jaus
mingus eilėraščius, Ansamblio chorui ir 
dirigentei p. M. Umbražiūnienei už jaus 
mingų giedojimų^ p.p. A. Pinkui ir V, 
Šliteriui už scenos dekoravimų ir ap
švietimų.

Dėkojama gausiai į minėjimų atsilan
kiusiems tautie čiams ir už aukas Tau
tos laisvinimo reikalams.

Tautos Fondo Atstovybė Austra
lijoje

I

Pranešimai

$ 20.00 
$ 10.00 
$ 50.00 
$100.00 
“ 15.00 

5.00 
20.00 
1.00 
5.00 
2.00

10.00 
$ io.oO

$ i. $ $ « $ $AUKOS
MUSŲ PASTOGĖS SPAUSTUVEI

Mūsų Pastogės spaustuvei įsigyti 
vajus vyksta visu tempu. Aukas renka 
bendruomenės padalinių valdybos ar jų 
įgaliotiniai. Šiuo metu tiesioginiai 
Krašto Valdybai ar Musų Pastogės redak
cijai aukų prisiuntė:

V. Valodka ir p. Klimaitienė iš
Perth
I. Reisonienė
I.D.
A. ir S. Kapočiai
Dr.A. Kabaila
V. Simniškis
B. Stašionis
Jūratė ir Rimas Reisgiai
O.A. Baužiai 

fMMiMwwwwMNwWMWNwwwHWNWwNwHNtNNWwwHwwwNNwt****
KVIEČIAME VISUS į RENGIAMA

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJOS

Iš Canberros: •
A. ČeiČys
A. AndruŠka
K. Makūnas
Z. Sipavičius
P. Pilka
J, Roberte
V. Genys
R. Keraitis
A. Genys

. p. Vrubliauskas
K. J. Kemešys 
A. Balsys

Aukotojams nuoširdus ačiū. Kitame 
M-.P. numery duosime pilnesnius davi
nius drauge su aukotojų sąrašais, 
kiek šiam tikslui jau įplaukė lesų.

ALB Krašto Valdyba

KVIETIMAS
Maloniai prašome birželio 27 d. 

talkon Lietuvių Sodyboje krūmams va
lyti. Prašome atsinešti kirvius ir 
grėblius. Adresas: kampas Cardiss 

St. ir Laurina Ave., North Engadine. 
Dėl informacijų skambinkite telefonu 
59 2608

I

$ 50.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00

Kaune birželio 1 d. mirė vienas 
įžymiųjų mokslininkų zoologas ir bota* 
nikas prof. Tadas Ivanauskas, sulau
kus 88 metų. Jo pastangomis Kaune bu
vo įrengtas botanikos sodas ir zoo
logijos muziejus. Vienas iŠ jo stam
biausiu veikalų yra "Lietuvos paukš
čiai" (3 tomai, išleista 1938 m.j

VAKARĄ
lienos 4 dienų, šeštadienį Dainavos salėje Bankstowne

Gros geras jaunųjų orkestras. Bus jaunųjų programa. Turtinga 
loterija. Veiks puikus bufetas
Pradžia 7.30 vai vak. Pabaiga 12 vai. vak.

Įėjimas: $ 2 asmeniui. Nedirbantiems moksleiviams ir pensi
ninkams $ 1.00

Lauksime svečių. Pelnas skiriamas "Lietuvių Sodybai"
S.L.M.S.G.D. Valdyba

Sodybos Komitetas- *W*WMNWMfWHWMW«WH>NWNNHY9NNHWWWNWNW«N«HNW«NNHW«WNWNNNWWNWN

ĮDOMUS 12 NUOTAIKINGAS SIDNĖJAUS SKAUTŲ RUOŠIAMAS

KAUKIU BALIUS I

įvyksta birželio 27 d. Father O’Beilly Memorial Auditorium 
Auburn*.

Pradžia 7 vai.vak., pabaiga’1 vai. orto.
Kontinentalinė mokiu kapela, Skautų Židinio bufetas, tur
tinga vyr. skaučių loteriją,. premijom kaukėms. 
Salė apšildoma..

Programoje vyr. skautės.

Įėjimas S 2.00; nedirbantiems moksleiviams $ 1.00; pen
sininkams šu Social Service pažymėjimu nemokamai.

Aušros Tuntus

r

Į

i 
i

nOatPįSTOGt
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“PUR HAVBN"

LEH3RJAA A.UB. KRAŠTO VALDYBA 
Redektorhtc Vincas Keanlres

13 Percy Street, Baaksttran. NAW., 2200. Tel.709 &395 
AdukkhtracHu* tel, 649 906ŽMOŠŲ PASTOp£ O.P.O., Sydney, NAW.., 2001

R«dakeij* rwikraiSiu, Ut«> ir trumpins mto nooaant 

ftwwmmaa- metam W.00, mad metų — $4.00, trims mtaerisam 
$2.00. N. ZdandiMe ir Anglijoje kaina ta pati. Kituose kratams 
metama 1 ridro maneino kaina 20 centų. 

Pnnmnerat* adrmojamai
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