
Steigiamojo Seimo 50 m. 
sukaktis

įprasminkime steigiamojo seimo
SUKAKTĮ

Minime Lietuvos Steigiamojo Seimo su
kaktį. Penkiasdešimties metų yra ta 
perspektyva, iš kurios dera į šia su
kaktį žvelgti istoriniu mastu ir ieško
ti jos prasmės mūsų ateičiai.

Ilgoj savo istorijoj mūsų tauta 
tvarkėsi įvairiai. Turėjom kunigaikščių 
valdomų Lietuvą, turėjom didikų bei ba
jorų dominuojamų savo valstybę, pergy- 
venom kietas okupacijų žiemas. Laisvės 
ilgesys ir pirmojo pasaulinio karo suda 
rytos sųlygos įgalino atstatyti nauju 
laikų 1918 vasario 16 akto nepriklauso
mą Lietuva,, kurioje pirmą kartų gavo 
balsų pati tauta. Ji iseirinko savo 
atstovybę* Steigiamąjį Seimą. Valsty
bės santvarkos pamatuosna buvo padėti 
demokratiniai pagrindai.

Demokratija graikiškai reiškianti 
"liaudies, tautos valdžią", remiasi 
visais. Demokratijoje visiems teikia
mos toi pačios teisės, atremtos į lais
vę, lygybę, brolybę. Demokratijoje 
kiekvienas taip pat dalijas ta pačia 
pareiga ir atsakomybe, kaip lygiai 
yra natūralios pasaulėžiūrų, įsitiki
nimų, sistemų bei siekimų skirtybes. 
Atranka Čiar vykdoma reguliariais,lai 
svais ir visuotiniais rinkimais, įga
linančiais reikštis dauguma bei mažu
ma, pozicija bei opozicija. Kokia be
būtų demokratine sistema - parlamen
tinė, presidentinė ar konstitucinė mo
narchinė, politinė, socialinė ar kul
tūrinė, laisvės, lygybės ir brolybės 
principai suponuoja moralinį demokra
tijos pagrindą - tolerancijų, gerbian
čią ne tik savąjį, bet ir rungtyniavi
mo priešininką.

Lietuvos demokratija jau turi savo 
istoriją, pažymėtų ne tik sėkmėmis bei 
laimėjimais, bet ir trukumais, silpny
bėmis bei negalavimais. Ji yra tokia, 
kokia ir pati tauta. Ji reiškėsi sąmo
ningumu, kūrybinio darbo pastangomis 
ir atsakomybės pajautimu, ją sprogdino 
asmeniškumų ir partiškumų aistros. Is
torija ir patirtis moko, tad imkime iš 
jų ir ugdykime tai, kas mūsų bendruome 
niniam gyvenimui yra naudinga bei po
zityvu.

Kaip tautai, taip ir bendruomenei 
reikia rr.ūsu visų. Štai kodėl ypatingo 
dėmesio nusipelno Lietuvių Chartos įpa
reigojimas, jog pasaulyje pasklidę lie
tuviai sudarytų vieningą Pasaulio Lie
tuvių bendruomenę. Demokratijos visuo
tinumo pagrindu sukurta tautinė mūsų 
bendruomenė iš tikrųjų butų nepriklau
somos Lietuvos demokratinio Steigiamo
jo Seimo sukakties vertas įprasminimas. 

Tokiam bendruomeniniam susiorganiza- 
vimui toliau būtini du bendri visų 
mūsų nusiteikimai. Vieną ryškina Lietu
vių Charts: esam tos pačios tautos vai
kai tarp savęs broliai, tad ugdykime 
tautinį savo solidarumą. Jos reikia mū
sų organizuotumui, mūsų tautinio švieti 
timo bei tautinės kultūros darbų ir Lie 
tuvos laisvinimo pastangų sėkmingumui. 
iautinis solidarumas turi tapti aukš
čiausia tautine mūsų dorybe.

Ill

vasario gimnazija

Vasario 16-sios Gimnazija Vokietijoj 
je: viršuje naujieji gimnazijos rūmai. 
Apačioje gimnazijos reprezentantai - 
jos auklėtiniai tautinių šokių šokėjai.

Keikiamą atmosferą tautiniam soli
darumui sudaro antrasis nusiteikimas, 
būtent teisės sąmonė. Ja remiasi demol 
kratinių principų vykdymas, priimtų 
įstatų bei nuostatų laikymasis, visuo
menines tvarkos saugojimas.

Demokratinė dvasia ir praktika,kai] 
kaip rodo gyvenimas, negali būti sau
giai laimimos. Jų Šiandien nėra oku
puotoje Lietuvoje, valdomoje diktatū
riniais metodais ir priemonėmis. Demo 
kratijos sąmonę, praktiką ir tradici
jas turim išlaikyti ir pratęsti mes, 
laisvieji lietuviai. Sąlygas nėrs ir

ribotas sudaro Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, sukurta visuotinumo pagrin
du ir besitvarkanti demokratiniu būdu. 
Tad kviečiame laisvojo pasaulio lietu
vius svetur turimomis sąlygomis isto
rinę nepriklausomos Lietuvos Steigia
mojo Seimo sukaktį įprasminti Pasau
lio Lietuvių Bendihtomenės organizuotu: 
mo stiprinimu, Lietuvių Chartos tiksli 
bei uždavinių vykdymu, demokratinių 
principų bei nusiteikimų ugdymu.

Pasaulio Lietuvių Bend-nės 
Valdybe

I v y k ial
Tarp Paryžiaus ir Maskvos vystosi 

glaudus bendradarbiavimas.' Abu kraštai . 
ieško būdų, kaip įgyvendinti taiką 
pietryčių Azijoje ir artimuose Rytuose. 
Net sutarta, kad visa sovietų trijulė - 
Brežnevas, Kosyginas ir Podgornas ketinz 
lankytis greitu laiku Paryžiuje.

*
iš Indijos ateina žinios, kad Kinijos 

okupuotame Tibete vykdomi masiniai areš
tai, organizuojami "liaudies teismai" 
ir suimtieji pasmerkiami. Daugiausia nu
kenčia tie, kurių artimieji yra pabėgę 
ar areštuoti. Panašūs valymai vyksta ir 
pačioje Kinijoje. Spėjama, kad norima 
apsivalyti nuo įtariamo elemento 
gresiant kiniečių - sovietų karui.

*
Birželio 8 d. popiežiaus Pauliaus 

VI-jo penkiasdešimties metų kunigystės 
sukakties proga diplomatinis korpusas, 
akredituotas prie Sv. Sosto, iškilmin
goje audiencijoje, kurioje Lietuvą at
stovavo Stasys Lozoraitis jr. įteikė 
Šv. Tėvui dovaną. Korpuso dekanas Ku
bos ambasadorius savo kalboje išvardi
jo visas valstybes, prisidėjusias prie 
dovanos, jų tarpe ir Lietuvą. Minėtą 
dovaną sudarė piniginė auka, skirta 
vieno kunigo mokslo stipendijai.

JAV ir Kanadoje su koncertais lan
kėsi neseniai žinomas solistas iš Lie
tuvos bosas Vaclovas Daunoras. Ja kon
certams akomponavo muzikai Darius Lapin 
skas ir Vyt; Marijožius.

*
Gegužes 22 Zueriche (Šveicarijoje) 

mirė botanikas prof. Konstantinas Rege
lis, profesoriavęs neprikl. Lietuvoje 
nuo 1922 m. iki sovietų okupacijos .

*
Gegužės 27-29 d.d.d Vilniuje įvyko 

Lietuvos rašytojų penktasis suvažiavi
mas. Jame kalbėtojai (K.Korsakas, E. 
Mieželaitis, A._ Pocius) kėlė įvairius 
trūkumus, pasigedo kovingumo dvasibs, 
kritikavo leidžiamus lit. žurnalus ir 
t.t. Mieželaičiui griežtai atsisa
kius, į valdybą ketveriems metams išriri 
kta: pirm. A. Bieliauskas, A. Maldonis 
pirm, pavaduotojas, sekretoriais A.Po
cius ir A. Požėra.

*
Gegužės ?1 d. suėjo 125 metai nuo 

rašytojos Žemaitės gimimo. Lietuvoje 
ši sukaktis paminėta labai kukliai.

Tvirtinama, kad Veneoueloje kasmet 
atsiranda apie 100.000 pamestinukų vai
kų, kuriais turi rūpintis pati valstybė
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NAMIE IR SVETUR
Ryšium su birželio trėmimų sukaktim 

Jungtinis Viktori jos Pabaltiecių Komi
tetas išsiuntinėjo 44-riems Australijos 
federalinio parlamento ir senato nariam: 
kurių elektoratai yra Viktorijoje, to
kio turinio laišką: 

Gerbiamas Tamsta, 
kai Jūs skaitysite 

ši laišką 1970 m. birželio 15 d. 
prieš trisdešimt nietų trim neprik 
lausomom respublikom - Estijai, Lat-- 
vijai ir Lietuvai - buvo atimta jų 
politinė laisvė gėdingos Molotovo - 
Ribbentroppo sutarties pasėkoje, ku
ri įgalino Hitlerį pulti Lenkiją 

ir pradėti antrąjį pasaulinį karą.
Tuo metu įvykusi sovietų agresi

ja Pabaltijo valstybėse pasireiškė 
teroru, genocidu, masiniais išveži
mais, iškeldinimu ir rusifikacija.

Sovietų režimo būdas ir tikslai Pa 
baltijo valstybėse nepasikeitė ir iki 
šių dienų tęsiamas tų tautų etninis 
naikinimas.

Nežiūrint pastovios sovietų "anti- 
imperialistinės" propagandos, Sovietų 
armija vis dar tebelaiko okupuotas Pa 
baltijo valstybes ir kitus tos sri
ties kraštus paneigdami gyventojų pa
grindines konstitucines teises.

Rusų kišimasis matosi ir net taip 
vadinamuose satelitiniuose rytų ir 
centrinės Europos kraštuose sekant 
oficialiai priimtą "Brežnevo doktri
ną". Ši doktrina pateisina tokį poli
tinį ir karinį kišimąsi kaip tai bu
vo parodyta Čekoslovakijos invazijos 
metu.

Mes kaip Australijos piliečiai, 
naudodamiesi šio krašto demokratinė
mis teisėmis, norime šia proga padė
koti Australijai už nepripažinimą so

AUKOS
MŪSŲ PASTOGES SPAUSTUVEI

H. Keraitis $ 20
J.ir I. Simborai $ 20
C. ir P. $ 10
J. ir B. $ 10
A. ir B. s 2
V. Šliogeris snj. $ 5
R.C. $ 10
J,S. Bilotai $ 10
V, Bižys s 10
A,Jablonskis (Hurstv.) e 5
K.A.Kazakevičiai $ 10
A, Šliapertas $ 2
G. Hornienė $ 2
J. ir M. Zinkai $ 20
J. Griškaitis $ 5
J. Sirutis $ 2
z.v. $ 5
A. Jablonskis $ 1
D. ir S. Skoruliai s 10
A. Valiulis s 10
A. Bučinskas $ •5
A. Gaidžionis s 2
B. ir L. Žaliai $■ 10
(v.k.) $ 25
Vytenis Šliogeris $ 20
B. Pūkas . $ 10
V. Jaras $ 20

K, Gumeniukiene $ 10
Myk. Nakutis $ 10
E. Migevičius $ 10
V. Deikus $ 20
Juozas Ramanauskas $ 20
K. DąniŠkevičius $ 10
V. ir A. Dantai $ 10
p.p. Gerdauskai iš P.A. $ 50
V. ir T. Dumčiai " " $ 50
V. ir D, Meškėnai $•10
A. Jakštas $ 10
A. Gudelis $ 5
P. Ligeikis $ 10
A. Makaras $ 12

Aukotojams reiškiame nuoširdžią pa
dėka ir pagarbą. ■

ALB Krašto Valdyba

vietų okupacijos Pabaltijo valstybėse 
Mes prašome jus kiekviena pasitai

kiusia proga kalbėti tų prispaustų 
kraštų ir jų žiauriai nutildytų gy
ventojų vardu bei reikalauti Pabalti
jo valstybių nepriklausomybės atsta
tymo.

Pasirašė: St. Stankūnavičius 
Lietuvių atstovas 

Jekabs Ziedars 
Latvių atstovas 

Riho Koort
Estų atstovas

KREIPIMASIS
Telšių vyskupas Vincentas Borise- 

vičius bolševikų suimtas ir nuteistas 
mirties bausme už partizanų rėmimą, mii 
ties bausmę pakeitė civiline mirtimi. 
Pakeitė jo pavardę ir uždraudė bet ko
kį susirašinėjimą, išsiuntė į nežinomą 
vietą, kurioj ir mirė kankinio mirtimi, 

Pasiryžta išleisti jo pelnytą rimtą 
biografiją. Yra jau jos leidėjas, mece
natas, yra ir jos redaktorius, bet trū
ksta reikiamų žinių. Todėl nutarta 
kreiptis per vakarų lietuviškąją spau
dą į po visą pasaulį išsisklaidžiusius 
lietuvius, turėjusius su vysk. V. Bori- 
seviČium tiesioginių ryšių, jį stebėju
sius iš tolo, o taip pat ir į tups,ku
rie apie jį turėjo žinių, tik iš kitų 
patikimu šaltinių. Visos tokiod tikros 
žinios tiks sumanytam tikslui. Jas ga-

SPAUSTUVES REIKALU 4
Pradėtoji akcija ALB Krašto Valdybai įsigyti spaustuvę susilaukė plataus _ 

ir nuoširdaus pritarimo visoje Australijos Lietuvių Bendruomenėje: žmonės 
mielai aukoja pagal savo išgales savo laiškuose sveikindami Krašto Valdybą, kad 
užsimotas konkretus žygis, kuris išves iš įvairių sunkumų.

Tiesa, savos spaustuvės klausimas aktualus ne nuo šiandie. Dar savu laiku .. 
būdamas Australijco Liet. Draugijos pirmininku dabartinis mūsų bendruomenės 
garbės narys p. A. Baužė įsteigęs ir pradėjęs leisti Mūsų Pastogę pirmas taip , <■ 
pat rūpinosi, kad drauge būtų įgyta ir sava spaustuvė. 1955 m. KraŠjro Valdyba 
net buvo paskelbusi spaustuvei įsigyti vajų, tačiau tie planai it užsimojimai 
liko neįgyvendinti. Šiandie savos spaustuvės klausimas pastatytas labai aštrioj 
formoj ir spaustuvė bus.1 Tai liudija neabejotinas bendruomenės pritarimas ir ,.;į 
tam tikslui plaukiančios gausios aukos.

įsigijus savo spausdinimo priemones bendruomenės laikraštis ne tik kad ne
priklausys nuo vienokių ar kitokių spaustuvių savininkų nuotaikų, bet bus žy- 
miai sumažinti ir spausdinimo kaštai. Pradžiai būtina įsigyti tekstams paruošti į 
mašiną, kuri kainuos apie $ 4.5oo. Ją įsigijus Mūsų Pastogė išeis nepalyginamai 
patraukliau, negu kad ji ėjo anksčiau. Spausdinant ofsetiniu būdu Mūsų Pastogė ,t 
bus galima dailiai ir gausiai iliustruoti, nes nekainuos klišių gamyba, kuri 
spausdinant ankstyvesnių būdu per metus pareikalaudavo apie 1000 dolerių vien 
tik klišėms. Jau dabar prie esamų sąlygų aštuonių puslapių Mūsų Pastogės nume
ri išleisti kainuoja žymiai mažiau, negu anksčiau.,nors ir svetimoje spaustuvė
je. Turint savas priemones tos išlaidos dar labiau sumažės, kas aišku, įgalins 
pakelti ir pačią laikraščio kokybę. _

įsigijus taip vadinamą "typesetting" mašiną , apie kurią jau aukščiau minė
jome ir kuri mūsų sąlygose yra pirmaeilės svarbos, vėliau teks susirūpinti ir 
pačiu presu norint turėti spaustuvę pilnai funkcionuojančią ir savo žinioje. 
Tai turint padėtis dar pagerės, nes bus galima priimti užsakymų ir iš šalies, 
kas neš pelno ir tuo pačiu lengvins mūsų būtiniausias išlaidas.

Šiuo metu spaustuvės fondui į Krašto Valdybos kasą tautiečių jau suaukota 
apie 2000 dolerių. Tai daugiausia aukos'pavienių asmenų, kurie savo iniciatyva 
aukas betarpiškai pasiuntė Krašto Valdybai. Savo ruožtu Krašto Valdyba savo pa
dalinių vadovybėms pasiunL-ė aukų lapus, iš kur tikimasi teigiamų rezultatų. “

Krašto Valdyba šiam tikslui ragina ir kviečia ne tik aukoti, bet ir pasko- 
linti. Ateity jau vien tik iš Mūsų Pastogės kasos susidarys pinigų, iš kurių 
bus galima paskolas gražinti. Kiekvienam skolintojui Krašto Valdyba išduos pas- ’ 
kolos lakštus, kuriuose bus nurodyta, kokiomis sąlygomis ir kada gautoji pasko- f‘ 
la bus išmokėta.

įsigijus visas reikiamas priemonei ir įstačius spaustuvę į vėžes, kad ji ga- 
lėtų tinkamai funkcionuoti, susidarys Krašto valdybos įmonė, kuri patenkins ne 
tik bendruomenės reikalavimus, bet net duos ir pelno. Be reikalo kai kas įtarii 
kad Krašto Valdyba, kaip Australijoje neregistruotos bendruomenės vadovybė, ne
gali tokių dalykų įsigyti ir jų paleisti apyvarton. Yra būdų ir priemonių, kad 
tai lengva padaryti ir įvykdyti niekur neapsilenkiant su veikiančiais vietos 
įstatymais. Reikia tik ryžtis ir pradėti.

Pastaruoju metu susidarusios apystovos sudarė tas sąlygas ir privertė Kraš- 
to Valdybą ryžtis šiam žygiui. Bendruomenė tam solodariai pritaria. Tad nėra 
motyvų šios akcijos pusiaukelyje sustoti. Esame tikri, kad dabartine Krašto 
Valdyba žengė musų bendruomenėje istorinį žingsnį, kuris ateityje bus atžymėtas 
kaip neginčijamas šuolis į priekį. Džiaugiamės, kad visa bendruomenė šitą 
Krašto Valdybos nuosprendį palaiko ir visomis išgalėmis remia. *

••••••••♦i
Didžiai gerbiamą , 7

knn. Dr. PETRĄ B A Č I N S K Ą, 
švenčiantį 35-rių metų kunigystės su
kaktį, nuoširdžiai sveikiname visų " 
Brisbanės lietuvių vardu linkėdami sėk
mės Dievo ir Tėvynės tarnyboje.

ALB Brisbanės Apyl. Valdyba 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t

Įima rašyti atskirais sakiniaįs, nesu- 
ristais į vieną siraipsną, galima ra- 
syti ir straipsnių formoje-. Siunčiamos ■■ 
žinios turi būti pasirašytos ir nurody- 
tas siuntėjo adresas. Kas nepanoręs, ;i 

kad pavardė būtų skelbiama, redakcija 
neskelbs. Labai pageidaujamos vysk. V. 'j 
Borisevibiaus nuotraukos. Visos bus 
grąžintos panaudojus. ■ Jį-

Už tokių talką leidėjas ir redakto
rius labai dėkoja. Visa medžiaga prašo
ma siųsti šiuo adresu:

A. LIUTKUS
B. ŽUKAUSKAS

6910 So. Fairfield Avenue
Chicago, Illinois 60629, U.S.A. >

Dr. A. Avižienis, Kalifornijos uni
versiteto profesorius birželio 1 d. 
skaitė paskaitą Vilniaus universitete. 
"Tiesa" pažymėjo, kad paskaitos klausė. 
si matematikai, techninės kiberneti ■ 
ko s specialistai ir studentai. Dr. Avi- j 
žienis iš Vilniaus išvyko į Londoną da
lyvauti tarptautiniame kongrese, kuria- 
me bus nagrinėjamos skaičiavimo techni- į, 
kos perspektyvos erdvių užkariavime ųį 
------------------------------—----------------------- -----

H
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Rašo VI. RadzevičiusLAIŠKAI IŠ ADELAIDES

NE TIEK SAU,
KIEK SVETIMIEMS

Susimildami atleiskite, kad šį laiš 
ką pradedu išvardindamas eilę australų 
dignitorių. Štai jie: Sir Lyell McEwin 
(President of Legislative Council),R.C. 
De Garis (Opposition Leader of Legisla
tive Council), senatoriai - G.S. David 
son, Herold Young, C.F. Ridley,, L. Lau- 
cke, Pietų Australijos Parlamento na- 1 
riai - David Brookman, B.H. Teusner,H. 
M. Venning, S.G. Evan, M. Hill, T.C. 
Stott, švietimo departamento direkto
rius C.L, Fitzgerald, Gerųjų, Kaimynų 
Tarybos pirmininkas Sir Keith Wilson, 
L.C.L. (Liberal-Country Lygos) genera
linis sekretorius W.P. Grant, Pietų 
Australijos geležinkelių komisionierias 
J.M. Doyle ir sekretorius F.E.W.Martin, 
burmistrai - Burnside W. Roney, Hind
marsh A.D. Peterson, Kensington-Norwood 
J. Nurse, The,Barton C.G.T.Shearing,Un- 
ley L.G. Short, Woodville _poE.Tonkin.

Prijungę prie šio ilgo tačiau dar 
nepilno dignitorių sąrašo visų jų 
ponias, gausime gražų būrelį australų, 
kurie dalyvavo šiųmetiniame Trėmimų 
minėjime Adelaidės Rotušėje birželio 
14 d.

Tradicinio Trėmimų minėjimo organi
zatoriai - Pietų Australijos Baltų Ta_ 
tyba, kurioje jau eilę metų lietuvius 
atstovauja p.p. Juozas Lapšys ir Jur
gis Jonavičius (tikimasi, kad energin
gai dirbęs Federalinėj Baltų Taryboj p 
V. Linkus, ją perkėlus i Sydney, dabar 
prisijungs prie vietos tarybos), visa
da ypatingą dėmesį kreipė į tai, kad 
apie pabaltrečiams daromas skriaudas 
patirtų galimai didesnis vadovaujant 
australų skaičius ir kad jie nuolatos 
jaustų mūsų ryžtą siekti laisvės.Tuo ~ 
principu besivadovaudama Baltų Taryba 
ir minėjimų pagrindiniais kalbėtojais 
nuolatos kviečia pasižymėjusius aust
ralus. Šiemet tokiu kalbėtoju buvo Fe-

Politinė padėtis
Dr. A. Mauragip paskaita, skaityta 

birželio trėmimų minėjime, įvykusiame 
birželio 14 d. Bankstowne.

C

Ką galvoja amerikonai apie šia padė- 
tiV'&alis galvoja, kad jie galės gyven
ti koegzistencijoje ir rusus jie laiko 
savo draugais. Čia noriu tamstoms pri
minti anglų žurnalisto David J.Dallin 
knygą "The Big Three", kurioje jis 
taip rašo: "Paskutiniuoju metu (suprask 
po antrojo pasaulinio karo) pasidarė 
tarsi mada vaizduoti rusų-amerikonų 
gerus santykius, tarsi kokia mistinė jė
ga juos būtų per 150 metų vedusi kartu 
ir pats Dievas būtų juos saugojęsr kad 
tarp jų neiškiltų karas".

Šita nuomonė bus ar ne daugumos, ku
ri kreipia visą Amerikos politiką, kad 
tarp rusų ir amerikonų nebūtų karo ir 
daro įvairias nuolaidas pasitikėdami rus 
sų tautos tradiciniu draugiškumu ir li- 
kiminiu vyksmu. Šitą nuomonę formuoja 
ir palaiko akademikai, universitetai. 
Jie tiki į taikingą Vakarų ir Rytų pa
saulių suartėjimą ir suhumaniškėjimą. 
čia reikia pasakyti, kad ir mūsų akade
minis jaunimas yra Šiomis idėjomis užsi 
krėtęs. Tai ypač paaiškėjo Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso metu iš 
skaitytų V. Trumpos ir A. Sužiedėlio pa
skaitų, o taip pat ir iš tų nuotaikų,ku
rias buvo galima jausti pačiame kongre
se ir už kongreso ribų.

Išeinant iš fakto, kad pasaulis pada 
lintas į Rytų ir Vakarų kultūras ir 
skirtingas politines sistemas, Amerika 
nieko daugiau ii nenori kaip stabilizųo- 

deralinio Parlamento narys John E. McL 
Lay, vienas atkakliausių kovotojų 
prieš komunizmą Australijoj. Šis kalbė
tojas gerai susipažinęs su tom klas 
tom, kurios buvo panaudotos "savanoriš 
kai" prisijungiant Pabaltijį prie SSSR 
tas klastas vaizdžiai perdavė savo ko
legoms parlamentarams ir kitiems minė
jime dalyvavusiems australams, Kuriuos 
Baltų Tarybai raginant buvo kartu minė- 
jiman atsivedę patys pabaltiečiai (mįe 
sto rotušė tą dieną buvo pilna žmonių) 

Pirmą kartą australai dignito
riai tuoj po minėjimo buvo pakviesti 
draugiško pobūvio, kuri surengė pabal- 
tiečių moterų Draugija (pirmininkė p. 
E. Dainienė). Pobūvyje buvo gera proga 
sudaryti asmeninius kontaktus ir aus
tralus arčiau supažindinti su bolševi
kinio teroro metodais. Sprendžiant iš 
nuoširdumo, kuris gaubė visą pobūvį, 
yra pagrindo įtikėti, kad padaryta gra
ži pradžia. Šiuo atveju pabaltietės 
moterys buvo pasigėrėtinos šeimininkės

Šiųmetinis Trėmimų Minėjimas įskai- 
tant vainiko padėjimą plačiai nuskam
bėjo Pietų Australijoj. Jau prieš mi
nėjimą nuoširdus pabaltiečių bičiulis 
Į’ętey Wells pęr valstybinę radijo sto
tį skyrė beveiK visą savo transliaci
jų pusvalandį pabaltiečių dainoms ir 
muzikai nepagailėdamas tinkamo žodžio 
patiems trėmimams. Pagrindinį kalbėto
ją prieš paskaitą apklausinejo re
porteriai ir tas pasikalbėjimas vėliau 
buvo transliuojamas. Dvi TV stotys 
transliavo (viena pakartotinai^ vaini
ko padėjimą ir iškilmes rotušėj. Pride
ramas dėmesys buvo atkreiptas į scenos 

ti tai, kas buvo nutarta Potsdamo konfe
rencijoje. Tik sovietų agresija jiems 
kiek kelia rūpesčio, tačiau jie ir tą 
mokėjo suprasti kaip rusų baimę de‘1 Ame
rikos ginklų persvaros, todėl kantriai 
pakėlė kiekvieną apgaulę dėl apsiginkla
vimo, kad tik ir toji nepagrįsta baime' 
išnyktų tarp Amerikos ir Rusijos.

Faktas, kad daugiau kaip 150 metų Ru
sijos ir Amerikos interesai niekados ne
buvo susikryžiavę, kad būtų reikėję 
griebtis ginklo jiems spręsti, rodo, 
kad tų kraštų istorinė tėkmė yra palan
ki draugystei ir leidžia pasidaryti, į s va 
das, jog ir ateitis bus atžymėta tokiu 
pat bendradarbiavimu arba koegzistencija

Kai sovietai, sakysim, e'mė Čekoslova
kiją jie užleido ją švino rūkais,kad 
joks vakarų Europos radaras negalėtų 
pagauti ir matyti sovietų lėktuvų. Tik 
tada buvo sužinota, kad sovietai turi 
tokias švino miglas. Paskutinėmis die
nomis Sov. Sąjungą lankė Amerikos kos
monautas Armstrongas. Jam buvo parodyti 
raketiniai įrengimai ir paleista rake
ta su dviem žmonėmis į orbitą. <Jo gar
bei, kaip kad pareiškė sovietai, bet 
iki pačios paskutinės minutės, kol. ne
buvo paspaustas mygtukas, Armstrongas 
ir niekas Amerikoje nežinojo nieko apie 
tokį ketinimą. Atsimename, kaip Apollo 
11 skrido į menulį, rusai slaptai palęi 
do savo raketą, kuri turėjo pirmoji nūs 
kristi ir paimti mėnulio dulkių, bet-te 
nai nukrito ir sudužo, ir daugybė kitų 
panašų atsitikimų.

Čia verta prisiminti ir tokį faktą 
-kada 1962 m. spalio mėn. sovietų už
sienių reik, ministeris A. Gromyko tei
gė prezidentui Kennedžiui, kad Sov. Są
junga nėra įtvirtinusi ir neketina 
įtvirtinti jokių raketų Kuboaje prieš 
Ameriką, , kai tuo tarpu prezidentas tų, 
įtvirtintų pabūklų nuotraukas jau turė
jo ant stalo. Ir taip daugybė faktų bū
tų galima čia suminėti, kur sovietai me 
luoja per akis, o amerikonai toleruoja 

krašte improvizuotą "Vargo mokyklą".
Be pagrindinio kalbėtojo įvedamąjį 

žodį pasakė Baltų Tarybos pir-kas H. 
Lomp, I.V. Ozole paskaitė ukrainiečių 
ir lenkų prisiųstus simpatijų pareiš
kimus, o taip pat rezoliuciją, kurioje 
vyriausybė prašoma kelti Jungtinėse Tau 
tose SSSR dviveidiškumą ir prieš jos" 
užmetimus dėl Papua- Naujosios Gvinėjos 
pąetatyti reikalavimus leisti laisvai 
apsispręsti sovietų pavergtoms Pabalti
jo tautoms.

Meninę programą pradėjo Lituania 
choras, sudainuodamas dalį B, Budriūno 
kantatos "Šviesos keliu". Svečiams ją 
gražiai pristatė J. Neverauskaitė,šiuo 
metu pati įsijungusi į Lituania chorą. 
Sekė trys estų ir dvi latvių chorų su
dainuotos dainos. Susijungę chorai pra
džioje tremtinių garbei sugiedojo A.Top 
mano Requiem, o pabaigoje visų trijų 
tautų himnus. Nors programa ir nebuvo 
perkrauta, bet vis tiek jautėsi monoto
niškumas duodant vien chorus.

Minėjime dalyvavę lietuviai iš vie 
nos pusės turėjo progos didžiuotis sa
vo choro kokybe ir kantatos išpildymo 
gražumu, tačiau iŠ antros pusės čia bu- 
vo_skaudžiai paliesta lietuvio savimei' 
la: Lituania pats mažiausias pabaltie
čių choras Adelaidėje. Estų ir latvių 
dvigubai didesni. Tikrai laikas Adelai
des lietuviams ir čia kiek pasitempti.

Dar vieno diplomato _netekus_
Birželio 15 d. Romoje mirė min. St. 

Girdvainis, Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto. Jis buvo gimęs 189o m. Tauragės 
apskr. Teisių mokslus išėjo Maskvoje, 
ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę nuo 
1920 metų pradėjo dirbti Lietuvos Ėžsie 
niu reik, ministerijoje paskui paskir 
tas diplomatinei tarnybai - Berlyne, Pa 
vyžiuje ir 1927 m. prie šv. Sosto.Nuo 
1939 m. jis išbuvo iki mirties Lietuvos 
atstovu Vatikane.

kaip nesusipratimą ir nedrįsta nutraukt 
tariamojo bendradarbiavimo.

Šiuo metu paskutiniame Readers Diges 
gest numery atspausdinti du straipsniai 
Vienas parašytas Hanson Baldwin, buvęs 
New York Time karinis redaktorius ir ki
tas buvusio viceprezidento Hubert Hum
phrey. Abu straipsniai vienu pavadinimu 
- "Can we trust the Kremlin? Twfc Views" 
Is tų straipsnių matosi, kaip naiviai • 
Amerika iki šiol pasitikėjo sovietais 
nežiūrint kad daugybą kartų buvo apgau
ti. Dabar jie jau kelia klausimą, ar be
galima toliau sovietais pasitikėti. Gir- 
di, jie turi įrodyti savo gerą valią 
veiksmais, o ne žodiniais ar raštiškais 
sutikimais bei pareiškimais. Tokia ak
sioma rodos neturėtų niekam kelti abejo
nių, o tačiau taip nėra. Amerika yra 
linkusi ir toliau nusileisti ir kaip to
li tas eis, nežinia, tačiau ji karo ne
pradės ir nerizikuos. Sovietai tai gerai 
žino, žino sovietai ir Amerikos demokra
tinį silpnumą ir rasinį suskilimą, ir 
studentų riaušes , ir visa .tai kelia' ir 
didina sovietų agresiją. Sovietai turi 
karo iniciatyvą Vietname, Vld. Rytuose

Kita amerikonų dalis galvoja, kad 
komunizmas subyrės iŠ vidaus, jis pri
eis prie bankroto, ir Rusija pasidarys 
nebepavojinga. Reikia tik laukti. Ru
sija prisglemžusi svetimų žmonių ir 
žemių nebeišturės. Geležinė uždanga 
turės praplyšti, pakilti, ir žmonės, 
kurie nieko iki šiol nematė ir negirdė 
jo apie gražesnį ir laisvesnį gyveni
mą, praregės ir užsikrės laisvės idejo- 
mis, o tas susilpnins kolosą, ir jis 
vieną dieną grius. Tokiom idėjom ir 
mes tremtiniai gyvename.

Niekas Amerikoje ir niekas turbūt 
pasaulyje negalvoja, kad reikia karo 
su Rusija išskyrus tautas, kurios ken
čia okupaciją - pervėlu jau apie tai 
galvoti ir, rizikuoti pasaulio egzisten 
cija. Kas nori šiandiena laimėti, tas 

( patalpa f»f. ę;
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turi įsijungti į kultūrinę, i, moralinę 
i, socialinę, bendrai į humanistinę ko 
vą už žmogaus laisvę, už jo žmonišką 
egzistenciją, už lygą žmogaus trakta
vimą. Kas šioje kovoje parodys daugiau 
energijos, daugiau teisingumo, daugiau 
meilės ir pasiaukojimo idealui, tas 
laimės.

Kova su priešu nebeturi frontų, to
dėl yra visuotinė ir sunki. Čekoslova
kija. būdama pavergta daugiau galėjo pa 
rodyti karžygibkumo, daugiau patrio- 
tismo, kaip kad būdama laisva. Tokie 
ir panašūs žygiai nepalieka istoriji- 
je be pasekmių ir be vaisių. Pasipik
tinimas tironu sukrėtė ne tik laisvoje 
pasaulio sąžinę, bet ir pačios Rusijos 
Tai galėjome girdėti iš pačių rusų ra
šytojų pasisakymų ir protestų, kurie 
plačiai nuskambėjo pasaulyje, kaip 
tai Kuznecovo, A. Amalriko ir kitų 
raštai ir knygos. Amalrikas parašė 
knygą pačioje Sov. S-je pavadintą 
"Ar Sov. Sąjunga išlaikys iki 1984 m/ 
Toje knygoje jis atvirai ir be baimės 
iškelia visą Sov. S-gos brutalumą, me
lą ir žmogaus pavergimą. Deja, rašy
tojas neseniai buvo areštuotas. Kas 
Rusijoje vyksta šiuo metu, tai nėra 
maži dalykai. Maironis pasakytų - ne- 
beužtvenksi upės bėgimo, norint sau 
eitų ir pamažu; nesulaikysi naujo ki
limo, nors ir pasveikint būtų baisu.

Todėl ir musu kova įgyja prasmę 
ir tikslą: kuo greičiau nusikratyti 
retežių, kuriuos komunizmas laiko už 
dėjęs ant tautų.

APIE M U s
PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastoges Nr. 25 tilpo aprašy
mas birželio trėmimu, minė j imo, kurį 
buvo surengęs Jungtinis Baltų Komite
tas vadovaujant inž. V. Bukevičiui.Mi- 
nėtame aprašyme buvo pasigėrėta abie
jų lietuvių chorų Sydnejuje bendru pa 
sirodymu pabrėžiant faktą, kad "per iš
gyventus dvidešimtį metų bene pirmą
kartą Sydnejaus lietuviai savomis jėgo. 
mis pasirodė taip įspūdingai, kad sa
vieji turėjo kuo didžiūotis, o sveti
mieji buvo didžiai nustebinti".

Gaila, kad kai kurie skaitytojai, 
ypač iš Dainos choro, piktinosi skai
tydami sekančias eilutes: "Nors nuo 
pat pradžių daug kas smerkė dviejų cho 
rų Sydnejuje įsisteigimą, bet per 15 
metų gyvavęs vienas Dainos choras šito 
nepasiekė, kas gavosi įsisteigus dviem 
choram". Šiuose žodžiuose įžiūrėta 
Dainos choro nuvertinimas darant išva
dą, kad jis per 15 metų nieko nenuvei
kęs.

Primename mieliems skaitytojams, kad 
minėtoje korespondencijoje nebuvo kelia
mi kam nors priekaištai ar nuopelnai, 
bet vadovaujantis gautu minėjime įspū
džiu pasigėrėta lietuvių pasirodymu pa
brėžiant faktų, kad 'kai du stos visa
dos daugiau padarys'.

Grįžtant prie Dainos choro, reikia 
pabrėžti, kad per daugiau kaip 15 metų » 
jis Sydnejaus lietuviu veikloje buvo to
ji ašis, apie kurią sukosi vietos lietu
vių kultūrinė ir reprezentacinė veikla 
ir kad jis taip pat ir Šiandie,vadovau
jant dirigentui p. B. Kiveriui, savo mi
siją pasigėrėtinai atilieka. Tačiau 
jis pats vienas savo sudėty niekad ne
pasirodė taip skaitlingai, kada 

sustojo abu - Dainos ir Meno An
samblio chorai. Šitas ir tik šitas mo
mentas minėtoje korespondencijoje ir bu 
vo pabrėžtas.

Nekalbant apie latvius ir estus ypač 
lietuvių pasirodymu buvo sužavėti ten 
dalyvavę australai dignitoriai, kaip

Žvelgiant į mūsų tautos reikalus 
jie yra sunkūs, jie yra labai sunkūs 
nes mes savo pastangomis- negalime iš

vaduoti Lietuvos nei jai sumažinti 
kančių.

Mes turime žinoti, kad politikoje 
nėra draugų, kurie dėl mūsų laisvės 
imtųsi ginklo. Musų tautos laisvė pri
klauso nuo rytų Europos tautų laisvės, 
o toji tautų laisvė gal i ateiti tik 
tuo atveju, kai tarptautiniai- intere
sai pačių didžiųjų taip susikryžiuos, 
jog reikės griebtis ginklo jiems iš-, 
spręsti. Tas atvejąs bus tada, kada 
Amerika toliau nebegalės nusileisti, 
nes tai bus jos gyvybiniai interesai, 
o Sov. S-ga jau bus padegi rizikuoti 
karu ir uždegti pasaulį naujomis revo
liucijomis. Šioje žūtbūtinėje kovoje 
mes turime būti pasiruošę. Žinokime, 
kad ir tada mums laisvės niekas neduos 
o reikės išsikovoti. Kada tokia 
valanda išmuš, sunku pasakyti. Mes tu
rime būti kantrūs ir laukti, turime bū. 
ti ištvermingi ir tikėti į savo tautos 
ateitį. Šiandien mūsų pastangos turėtų 
būti daugiau nukreiptos į save, į išsi
laikymą ir sakyčiau į maldą. Jei mes 
mokėtume melstis, kaip meldėsi žydai 
per 5000 metų šios psalmės žodžiais: 
Jei užmirščiau tave, Jeruzale, tebūna 
užmiršta dešinioji mano ranka. Tepri- 
džiūsta mano liežuvis prie gomurio;. 
jei neatsiminčiau tavęs, jei nestaty
čiau Jeruzale's aukščiau visų savo 
džiaugsmų (156,4-7), tai pavojus 
mums išnykti pražūtų. Šitokia malda, 
šitoks tikėjimas į savo tautos pašau
kimą gyventi išgelbėtų mūsų Lietuvą ne
žiūrint kaip ilgai toji okupacija besi- 
tęstų.

buv. ministeris S.F. Daily, sen. D.Dar
by, Mrs. Fairley, buv. imigracijos de
partamento baltiečių skyriaus vir
šininkas Mr. Cairns ir eilė kitų. Jiems 
minėjimas visumoje paliko labai gilų 
įspūdį, bet lietuvių chorų pasirodymas 
tiek savo sudėtimi ir apranga, tiek ir 
darniomis dainomis jų buvo ypatingai 

ir pabrėžtas. p ,įvertintas

Birželio 14 d. Morwell miesto aikš
tėje plevėsavo trijų Pabaltijo tautų vė
liavos, iškeltos pusiau stiebo. Tuo pri- 
mi ita masiniai trėmimai į Sibirą ir 50 
metų sovietinės okupacijos. Vėliavų pa
kėlimą suorganizavo Latrobe Valley se
niūnas p. V. Pleškūnas.

Nauji leidiniai
STASYS YLA. Šiluva žemaičių istorijoje, 
pirmoji dalis; reformacija ir restaura
cija. Serijos •Krikščionis gyvenime’ 
leidinys Nr.4. išleido ’Krikščionis Gy
venime’ 1970 ¥.295 psl. Kaina 8/"

Šiame veikale autorius ne vien tik 
ribojasi Šiluvos kaip lietuviškos šven-
tovės aprašymu, bet duoda istorinį skers 
piūvį religinių kovų Lietuvoje 17-18 
amžiuose. Veikalas bus įdomus ir kiek
vienam lietuviui skaitytojui, nes jame 
yra dalis Lietuvos istorijos.
Petras Maldeikis. Meilė dvidešimtame 
amžiuje. Liet. Knygos Klubo leidinys, 
Čikaga 1970 m. Viršelis P.-Jurkaus.

Birute Pukeleviciute. Rugsėjo sesta- 
dienis. "Draugo" premijuotas^romanas. 
Liet. Knygos Klubo leidinys Čikagoje 
1970. Viršelis ir iliustracijos K. Ve
selkos. Kaina $ 5.00.

Kazimieras Barėnas. Tūboto gai
džio metai. Nidos leidinys Londone 1970, 
458 psl.

Alfonsas Tyruolis. Nemarioji žemė. 
Lietuva pasaulinės poezijos posmuose.

"Jie gamina vis saugesnes masinas 
bet kodėl nepagamina saugesnių 
vairuotojų?"

A.A.
RAIMUNDO! KAZLAUSKUI 

tragiškai žuvus, jo tėvus, brolius ir 
gimines skausmo valandoje nuoširdžiai • 
užjaučiame ir kartu liūdime.

V. R. Pumpučiai

RAIMUNDUI KAZLAUSKUI
tragiškai žuvus, liūdinčius jo tėve- J 

liūs, brolius inž. Algį, ir gydytojų 
Karolį giliai užjaučia ir kartu liūdi

Kęstutis Diana Antanaičiai 
ir tėvai

Gilioje skausmo valandoje tragiš
kai žuvus sūnui

A.A. ......
RAIMUNDUI KAZLAUSKUI 

draugijos narę ponią V. Kazlauskienę, 
jos vyrų, sūnus Algį ir Karolį bei vi
sus artimuosius jų skausme nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Melbourne narės ir Valdyba

RAIMONDUI KAZLAUSKUI 
eismo nelaimėje žuvus, tėvams ir bro
liams reiškiame gilių užuojautą ir 
kartu liūdime.

Laima ir Tadas Žilinskai

Gerb. Geelongo apyl. biuletenio 
redaktoriaus p. Antano S k ė r i o 
sesutei Lietuvoje mirus, p. A. Skėrį, 

jo šeimą bei artimuosius liūdesio va
landoje giliai užjaučia

Geelongo Apylinkės Valdyba

Ant^ologija.-Išleido J. Kapočius Bosto
ne 1970. 170 psl.

Vincas Maciūnas. Vincas Krėvė savo 
laiškuose. Išleido Liet. Knygos Klubas 
Čikagoje 1970. 49 psl. Kaina S 1.00.

LIETUVOS KELIU. Specialus 12 psl. 
laikraštinio formato leidinys.
Redagavo redakcinė kolegija - J. Gru- 
dzinskas, J. Kapočius, J.P.Kedys, E. La. : 
šaitis, A. Lukšytė, P. Sakalauskas, V. ■ * ’ 
Saudargas, A. Skirka, J. Veteikis. Tu
riny pristatoma ir komentuojama Mūsų 
'Pastogė ij- jos redaktoriaus'antilietu
viški” pasireiškimai.

- |
K Ą*

Maskvoje veikiąs visasąjunginis kū~ ; i 
no kultūros ir sporto komitetas Sov. 
S-gos sporto meistro vardą suteikė lie
tuviui fechtuotojui K. Jurevičiui. (E) 
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GRŪDAI I
Rašo Ki

Sakyčiau, pusėtinai augo AlbinO va
sarojus ir žiemkenčiai vietomis patręš
toje, vietomis liesoje žemėje. Nei 
džiūgavo Albinas, nei nedžiusavo. Ką 
gi - darbų daug, talkininkų mažai. 0 
ir pačiai pirmajai saujai sėklos reikė
jo šimtinę pasiskolinti...

Žinia, ne dėl to kt d Albinas būtų 
buvęs iki paskutinio grašio nusigyve
nęs, kad neturėjo. Bet va, pasitikėk 
geru žmogum - pasiėmė kaip savo ir lai
ko, lyg šuo apgulęs šieną: nei pats 
ėda, nei kitam duoda. Ir valdžion krei] 
ptasi, ir sūdė provotasi, bet gi prie 
sienos negali statyti. Savas vis dėl 
to žmogus... brolis.

Nekokie buvo derliaus metai. Baro
metras kilo ir krito, kilo ir vėl kri
to. Sėjant beveik be pabaigos lijo, o 
pasėjus lašelio neliko. Taip kad prieš 
žiemužę tegu ir matėsi vienas kitas 
prašmatnesnis daigas, bet va - prano
ko. Vieniems kokie tai vabalai šaknis 
pagriaužė, kitus žeme- pergiliai apkaps- 
tė; taip ir matėsi nuogos Žemės plikės. 
Vėliau pūtė Žvarbūs vėjai nuo Viktori
jos ir net nuo Bananijos... Ak, lauk
sime pavasario, guodėsi Albinas.

Susimilk, brolau! Girdi - pavasaris. 
Tvino Jara, Torensas kiek kartų iš 
krantų lipo ir vėl slūgo... Net ir ga
na tyli Gulbės upelė kažin ko draskėsi. 
Įšalusi žemė iškėlė išvartė seniai sta
tomų (ir nepastatomų) namų pamatus, se
nuose pastatuose prisiveisė šeškų, per
kūnas nelaiku nugriaudė, nudumčiojo... 
Vasaryje naramūs sūkuriai ii? pūgos per 
tėviškę aidų aidais nusiaubė; Kovas 
tai šiltas, tai šaltas. Neris purtėsi 
ledo. Ir kai balandžio pradžioje užku
kavo Kukutis, visiems buvo aišku, kad 
vasara bus karšta.'

Sydnejaus lietuviu dalis Dievo Kūno 
procesijoje Manly. Priekyje kun. P. 
Butkus

VISUR VISAIP
KONSERVATORIŲ PERGALE

Pereitą savaitę Anglijoje Įvykę ge
neraliniai rinkimai konservatoriams at
nešė pergalę: ligi Šiolei Angliją val
džiusi darbiecių partija su min. p-ku 
H. Wilson prieky buvo didele prgale nu
sodinta ir krašto vaitą perėmė konser
vatoriai su E. Heath prieky, sudaryda
mas 18 ministerių vyriausybę, iš kurių 
raktines pozicijas užima: min. p-kas E. 
Heath, vidaus reik, ministeris R.Maud- 
ling, finansų - Ian MacLeod ir 
užsienio reikalų min. Sir Alec Dpuglas 
-Home.

*
Buvęs Indonezijos min. pirminin

kas ir faktinasis Indonezijos nepriklau 
somybės atstatytojas ir prezidentas 
Dr. Sukamo mirė birželio 20 d. isbu- 
bavęs namų arešte trejus metus. Būda
mas Indonezijos prezidentu jis suko vi
są krašto politiką komunistine kryptim

PELAI

Karšta ir buvo. Sudygęs ir gerai jau 
ūgtelėjęs vasarojus prašėsi lietaus ir 

kartais pauksmeles. Glaustėsi prie 
žiemkenčių, šie purtėsi net iš tolo, 
Į metų metais sėdėtus dirvonus nesi
leido. Ir taip net nepastebėtai pasi
rodė neprašytos usnys ir varnalėšos, 
o šaknis rausė kurmiai...

Ir Albino pastogėje net šeškų pri
viso, net slaptai vaikus perėjo. Lin
do tiesiog per akis. Ir Albino kieme 
ožkos griaužė ką sugriebdamos. Nega
nomos kiaulės kniso žolynėlius ir der
gė viską. Kluone sukrautan derliun 
Įsimetė žiurkės ir pelės.

Laikas kulti ir išvalyti kiemą, - 
nutarė- iki šiol abejingai sėdėjęs Al
binas.

Taip tad susirinko Albino Dainavis 
kės vienkiemin talka. Talkų talkai 
Taip kaip retai,o paskutinių kelerių 
metu eigoje - kaip niekada. Jau ke
lios dienos rūko tirštais dūmais garo 
katilas, dabar gi žaliais lapais pa
kurstytas - net cypė perkaitintą garą 
per liuosesnius šriubus pūsdamas. Pa
čioje Dainaviškėje jau nuo trečios va
landos vyrai mėgino ir rikiavo šakių 
kotus, galando peilius, lopė kiaura- 
maišius bei pernykščius pelus Šla
vinėjo. Ruošėsi kūlei. Va, žiūrėk, ki
tas net spragilą atsinešęs, jeigu ne 
kūlimui, tai apkūlimui, prie kito 
strėnų taikstosi... Bus šiaudų, bet 
bus ir grūdol Moterys kuodus šiaušė 
ir nagus pielavojo.

Na, pajudėjo ir pati kuliamoji.iš 
pradžių taip tingiai ir palengva, ta
čiau "žalio lapo" garas siuto ir vis 
greičiau ratą Į ratą trynė. Šilo kak
tos, rasojo nosys, lupo vyrai ir "vy
rai" iš suslėgtos stirtos javą, net 
šakių kotai tratėjo. "Leidėjas" ir 
"neleidėjas" Švakas. Pats lyg ir žiop
so, o mašinon meta beveik kas ką nori. 
Springo kuliamoji ir stenėjo, smuko 
diržai, sietuose barškėjo akmenys ir 
seniai apgraužti kaulai. Kur turėjo 
birti grūdas, biro pelai, šiaudai

AUKOK "M.P." SPAUSTUVEI

tačiau Įvykęs sukilimas Sukamo nuso
dino: artimieji jo šalininkai buvo nu
teisti, o pats Sukamo išlaikytas namų 
arešte iki mirties.

*
Amerika paleido Į erdves specialų sa 

te litą, kuris stebės ir registruos ka
rinius objektus Sov. S-je ir Kinijoje. 
Satelitas aprūpintas moderniausiais 
Įrengimais, kurie gali sekti raketų 
Įrengimus ir jų operacijas.

*
Australijos opozicijos lyderis Mr. 

G. Whitlam keliaudamas po Europą užsu
ko ir į Sov. S-gą, kur matėsi su sovie
tų lyderiais ir kalbėjosi abiejų 
kraštų santykiavimo klausimais.

*
UNO gen. sekretorius Mr. U. Thant 

pereitą savaitę buvo Maskvoje ir Kosy
ginui pareiškė, kad dabar vykstąs ka
ras esąs barbariškiausias istorijoje

*
A įerika savo oro bazes pasaulyje 

aprūpino naujo tipo atominėmis raketo
mis, kurios nepalyginamai esančios 
efektyvesnės už turėtąsias.

- šienas. Vienas kitas Į šekštarnę <
pirštą kyštelėjo, bet tai jau nelabi! 
sveiką ištraukė. Vasarojus kūlės! ge
rai, o iš poros glėbių net pirrros rū- 
*ies grūdo pabiro. v

Kiek kitaip su žiemkenčiais. Žiūrėk 

tik kyšt pėdą ir tik padulka pelai. Ki 
tą - grynas šiaudas, o grūdo nė viš
tos nepalesinsi. Kituose net pagalių, 
kotų prikaišiota. Su kviečiais - biz
nis kitas: kyšt pėdą kitą ir centne
ris, dar kiek ir maišas!

- Nemokate skirti pelų nuo grūdų,- 
dejavo senis Driežas.

- Kulkime ramybę, bus teisybė, - 
verkė linksmasis brolis Domeika.

- Vėtykit mano ir kedenkit ano, - 
prisiminęs spyrėsi devinto kaimo Jur- 
'gis* x

- Šok į masiną pats, - "draugiškai"' 
nusiteikusios siūlė moteriškaitės.

- Šita iškulkite - žihosite! - Mėtė 
i, mašiną per pusantrų metų dar vis ne- 
iŠdžiūvusĮ pėda (kuone visą stirtą) 
gauruotas žemaitis.

- Vyrai ir moterys! Neardykite ir 
negadinkite mašinos. Nekalkite kitiems
- kulkite sau, - siūlė kaip pavadino 
"neinformuotas" (bet diplomuotas).

Taigi ir kūlė kas kaip sugebėjo, 
kas kaip ir ką beišmanė. Pritrūkus ja
vo (ir jovalo) griebė vyrai iš po pas
togės Kuka-lių ir net palingavę palei
do i, Įsibėgėjusią masiną. Minkštesnės 
širdies talkininkai net ausis pirštais 
užsikišo.

- Ak dabar! Sprogs masina, ir jei 
nors juoda kepuraitė su šiaudais išby
rės, kišime ir vėl ją pastogėn.

Bet... kas tai? Kaip tai? Sėdi šiau
duose minkštuose per kitę mašinos galą 
išsiritęs Kuka-lius ir šypsosi. Juodos 
kepuraitės vietoje baltas teisingumo 
ministerijos perukas! TokĮ, va, ir vėl 
pastogėn pakabino.

Gera visuomeniška mašina. Moka grū
dus nuo pelų atskirti! 0 tie, kurie jon 
pagalius kaišiojo, išslinko namuošna 
be potalkinio ragaišio. Likusieji gi 
džiaugėsi penkiais maišais pačių geriau 
šių sėklinių rugių ir bene tiek pat ge
riausių kviečių.

Sėkite, tyrai ir ponia, šią gerą sėk 
ir sekančių metų talkoje nebus pe-

l'i r ŠSA'i ii/ Y*

GYVENTOJAI LIETUVOJE
Vilniaus spauda paskelbė sausio 

mėn. 197o m. Sov. S-gos gyventoju sura
šymo ir okupuotoje Lietuvoje prelimina
rinius davinius. Tais duomenimis okup, 
Lietuvoje 1970 m. sausio 15 d.^buvo 
3.129.000 gyventojų. 1959 >p. daviniais 
Lietuvoje gyventojų buvo 2.711.000. Per 
11 metų gyventojų skaičius Lietuvoje pa 
didėjo 418.000 arba 15 <. Beveik pusę 
Lietuvos gyventojų sudaro žmonės, gimę 
po 1940 m.

Gyventojų skęičius didesniuose mies 
tuose: Vilniuje 371.7oo (1959 m.buvo 
236.100), Kaune - 306.200 (1959-.218. 
900), Klaipėdoje - 139.900 (1959 - 73. 
500), Šiauliuose - 92.800, Panevėžy - 
73.500. (E >

*
Kauno sporto halėje gegužės 16-17 d. 

d. Įvykusiame tarp.tautiniame pramogiT 
nių šokių "Gintarinės poros" konkurse 
pirmų vietą laimėjo Vak. Vokietijos 
šokėjų pora, o antrąją vietą - lie
tuviai Česlovas ir Jūratė Norvaišai. 
Konkurse dalyvavo 25 Šokėjų poros iš 
astuonių kraštų.
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Laiškai
Redakcijai

LAIŠKAS REDAKCIJAI
"Lietuvos Keliu" birželio 1-5 d. lai

doje p. J. Kedys straipsnyje "Ultimatu
mas" komentuoja mano rašinį "B.Russell
- žmonijos sąžinė", tilgusį Mūsų Pasta 
ges Nr. 8 šiais metais. Mano rašinio 
tikslas buvo parodyti, kad B. Russell 
nelaikytinas nei marksistu, o tuo labiau 
rusiškojo bolševizmo salininku ar ger
bėju., Tikrasis jojo veidas šalia matema
tiko ir filosofo, buvo humanisto - paci
fisto. Nepaneigdamas mano citatą bei įro 
domųjų išvadų p. J. Kedys iškelia kelis 
naujus momentus ir teigia B. Russell 
buvus "iki kaulo subolševikėjusį filoso
fą".

1, J. Kedys tvirtina: "Vėliau jis 
daugeliu atvejų vizitavo Sov. S-gą, gy
rė ir šlovino bolševikinę sistemų..."

Faktas, kad B. Russell tėra lankę
sis tik vienų kartų Sov.S-je,t.y. 1920 
m. su anglų delegacija. Kai visi kiti 
delegacijos nariai be jokių kliūčių buvo 
įsileistai, tai B.R. turėjo vienas pats 
pasilikęs Stockholm© laukti Litvi novo 
sprendimo leisti jam peržengti Sov.S- 
gos sienų.

2, J. Kedys apie tą kelionę rašo: 
"Komunistams Rusijoj padarus perversmą 
ir įvedus masinių žudynių metodą Russell 
jau tuoj spėjo parašyti pilnų panegirikų 
.knygų, propaguojančią bolševizmą -’’Prac
tice and Theory of Bolshevism".

Faktiškai B. Russell toje knygoje 
atvirai ir nedviprasmiškai pasmerkia bol 
ševizmą: "Jei bolševizmas išliks vienin
telis gyvas ir efektyvus kapitalizmo vai 
žovas, tai tikiu, kad jokia socializmo 
forma nebus įgyvendinta, o tebus tik 
chaosas ir sunaikinimas. Šis mano įsiti
kinimas, kuriam pagrįsti įrodymus patiek 
siu vėliau, yra priežastis, dėl ko aS at 
metu bolševismą" (The Practice . and The
ory of Bolshevism, London 1920, sec ed. 
1943).

Kitoje vietoje apie bolševikų metodus
- "opozicija yra sunaikinama be pasigai
lėjimo ir nesivaržant dėl caristinių me
todų..." (ibd. psl.27).

Gal susenus B. Russell’ui išbluko 
prisiminimai ir jis ėmęs šviesiau prisi
minti viešnagę bolševikinėje Rusijoje? 
PriešingaiJ Savo autobiografijoje B.R . 
rašo: "Mano patyrimas tai laikas, kurį 
praleidau Rusijoje, buvo pilnas nuolati
nio ir didėjančio pasibaisėjimo...

Žiaurumai, skurdas, įtarinėjimai,per
sekiojimai sudarė orų, kurį mes kvėpa
vome. Mūsų pasikalbėjimai buvo nuolat 
sekami. Nakties vidury išgirsdavai šū
vius ir žinojai, kad idealistai žudomi 
kalėjime" (The Authobiography of B.Rus
sell , London 1968,p.102).

3, J. Kedys rašo: "Save kaip poli
tinį moralistą jis pats apvainikavo su- 
ruošdamas teismų JAV prezidentui John
son, kad tas veda karų Vietname ir ko
voja prieš komunizmą".

B. Russell nei tame teisme, dalyva 
vo, nei jį organizavo. Ar jis pritarė,

Musų mielam šeimos draugai
RAIMONDUI KAZLAUSKUI 

>auto katastrofoje žuvus liūdime ir nuo
širdžiai užjaučiame jo liūdinčius tėve
lius ir brolius su šeimomis.

Petrutė vCėsniene 
Arūnas Čėsna

A.A.

RAIMONDUI KAZLASKUI
tragiškai žuvus, jo tėvelius Kazį ir 
Verą, brolius Algį ir Karolį su šei
momis ir gimines giliausiai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Grikepelių šeima
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tai galime tik spėlioti. Teismą organi
zavo B. Russell Fundation, įkurtas Lon. 
done. To fondo pagrindinis' organizato
rius yra amerikietis Ralph Schoenman. 
Teismui pirmininkavo prancūzas J.P. 
Sartre, pavadavo Skandinavuose gyvenąs 
jugoslavas prof. V. Dedijer. Sis ir vi
si kiti teisėjų sąstate figūravusieji 
- D. Dellinger, S. Debeauvoir, L, Bas
so, G. Anders, L. Cardemas, S. Carmi
chael, argentinietis J. de Castro, I. 
Deutscher, D. Dolce, L. Schwartz ir P. 
Weiss - yra aiškus Rusijos bolševi 
vizmo priešai. Kiek abejonių gali su
kelti tik J.P. Sartre nusistatymus.Tie 
sa, kad už dabartinę pasaulio politinę 
padėti jie laiko atsakingas Jungtines 
Amerikos Valstijas, ypač dėl Jaltoje 
susitarimo pasidalinti su Sov. Sąjun
ga pasaulį į dvi įtakų sferas.

Albertas_ Zubras
(Red, pastaba: Ir T.T. Pranciškonų 

Brooklyne (USA) leidžiamame kult, žur 
nalo "Aidų" š.m. balandžio numeryje 
tilpusiam© apžvalginiame straipsnyje 
apie B.Russell autorius J.G. niekur 
neužsimena, kad B. Russell būtų buvęs 
komunistinis pasekėjas. Ten rašoma: 
2ŽSX±ŽKSHxkHHltHix±iHiU.
"Iš tiesų komunistų bendrakeleiviu Rus 
sellis niekada nebuvo. Po pirmojo pas. 
karo apsilankęs Rusijoje jis blaiviai 
įvertino bolševikus (The Practice and 
Theory of Bolshevism, 1920). Ir dar 
tuoj po II-jo pas. karo Russellis bu
vo besiūląs preventyvinį karų prieš 
sovietus, kol šie dar nespėjo pasiga
minti atominės bombos. Todėl sovietai 
savo metu buvo Russellio kalbas vadi
nę ir "vilko staugimu", nors dabar , 
jam mirus, "Izvestija" jį pagerbė uz 
komunistinio pasaulio pažangios dva
sios reprezentatyviausiu atstovu". Ta
čiau nors ir kiek sutikdamas su sovie
tine linija Russellis pakeldavo balsą 
ir prieš sovietus. 1956 m. jis aštriai 
protestavo prieš vengrų sukilimo bruta
lų užgniaužimą. 0 pereitų metų gruodžio 
mėn. jungėsi į laisvojo pasaulio inte
lektualų protestą prieš Solženycino pa
šalinimą iš rašytojų draugijos.").

PAREIŠKIMAS

Jaučiu pareigą atsiliepti į "Tėviš
kės Aidų"1970 m. birželio 2 d. numery
je paskelbtų Sydnejaus lietuvių susi
rinkimo aprašymą, kuriame p. Agnė Luk
šytė mano tame susirinkime pasisakymų 
visiškai iškreipė teigdama, jog aš sa
kiusi, kad "Yra didelė garbė būti ’Gim
tojo Krašto’ bendradarbiu”..

Šitoks Agnės Lukšytės teigimas yra 
gryna fantazija, nes nei tame susirin
kime, nei kur kitur to nesu sakiusi,

G.E. Kazokienė

Gerb. Redaktoriau,
ALB Krašto Valdybos 

būstinės klausimas yra labai opus, ir 
aš skaitau, kad B. Strauko straipsnyje 
"Sostinės klausimu" (Žiūr.M.P.Nr.24) iš
dėstyti motyvai yra remtini.

Aš iš savo pusės siūlau Krašto Valdy
bai įtraukti Krašto Valdybos būstinės 
klausimą į Krašto Tarybos suvažiavimo 
darbotvarkę ir jį svarstyti drauge su 
bendruomenės statuto reikalais.

VI. Miniotas
ALB Krašto Tarybos Atstovas

♦
Turimomis žiniomis kiek rimčiau bu

vo susirgęs Adelaidėje gyvenąs mūsų rašj 
tojas laureatas Pulgis Andriušis. Pabu
vęs kiek ligoninėje sveiksta ir tikima
si greit grįš namo pasitaisęs. Linkime 
sveikatos.

DAR SPORTO, KLAUSIMU ,
' :?- 

Gerb. Redaktoriau,
norėčiau dar kar

tą paaiškinti^ kaip yra su sporto šven
čių statutu ir kodėl p. A. Laukaičio ir 
mano aiškinimai skiriasi. Atrodo, kad p. 
A. Laukaitis naudojasi 196? m. sporto ę 
švenčių statutu, kur jis visiškai teisin ■' 
gai teigia, kad statuto paragrafas 23 3?
griežtai apibrėžė vietoves, kurios yra 
Adelaide, Brisbane, Canberra, Geelong, Sį 
Hobart, Melbourne, Sydney, Perth. Bet ® 
sis statutas XV-sios sporto šventės metu 
1964 ra. Melbourne buvo pakeistas bei pa
pildytas, ir aš pats nežinau kodėl labai 
svarbus paragrafas 23, kuris griežtai : 
apibrėžia vietoves, buvo panaikintas ir 
statute miestų pavadinimai visiškai ne- g 
minimi. Aš manau, kaip esu rašęs ir anks 
čiau, kad kai kurie asmenys šiuo pakeiti 
mu pasinaudoję įsteigė Bankstowno sporto 
klubą Nerį. Ne p. A. Laukaičio kaltė,jei 
jų klubas neturi vėlesnių - pakeistų 
sporto švenčių statuto nuorašų, bet tuo
metinių ALFAS valdybų. j?

V. Ališauskas

Pasaulio
—arenoje

PASAULIO FUTBOLO TAURES BAIGME
Brazilija 4 - Italija 1. 112.000 žiū

rovų Meksikos actekų stadione stebėjo 
artistiškai gabius Brazilijos rinktinės 
futbolininkus nugalint Italiją. Brazi
lai savo fantastiškais puolikų sugebėji 
mais nugalėdami italus 4-1 įrodė, kad 
Pietų Amerikos futbolas yra geriausias 
pasauljy . 'M

Iš buvusių 9-rių pasaulio pirmenybių 
penkerios buvo laimėtos lotynų Amerikos 
kraštų, iš kurių Brazilija dabar laimė
jo trečią kartą ir tuo gavo teisę pasi
laikyti savo nuosavybėn auksinę "Jules 
Rimet" trofeją, kuri bus išstatyta Bra
zilijos Futbolo S-gos rūmų vitrinoje. 
Ši S-ga per paskutiniuosius 40 metų įro
dė savo žaidėjų pranašumą futbole. 1930 
m. Urugvajus buvo pirmasis futbolo tau
rės laimėtojas. ši "Jules Rimet" iro
te ja su Brazilijos laimėjimu užbaigė II- 
ją futbolo erą ir sekančioji dovana - 
Pasaulio Taurė bus skirta FIFA ir vadin
sis "Pasaulio Futbolo S-gos Taurė".

Finalinėse rungtynėse garsusis brazi- . 
las Pele įmušė pirmą įvartį 18-je žaidi
mo minutėje, bet italai 39-je minutėje 
santykį išlygina gražiu Boningsegna įv
arčiu ir tuo kėlinys baigiamas 1-1.

Antrame puslaikyje nežiūrint italų 
didelių pastangų brazilai parodo tie
siog artistinį žaidimą ir puikiu puo- 
limubei tiksliais sviedinio perdavi
mais jie įmuša dar trig įvarčius. Tuo 
jie laimi pirmą vietą'.

Vak, Vokietija IH-je vietoje. Dieną 
prieš baigmę vokiečiai žaidė su Urugva
jum dėl 3 ir 4 vietų. Šias rungtynes 
laimėjo Vokietija. Tuo būdu Urugvajus 
paliko 4-je vietoje.

Geri spėjimai. Malonu mūsų skaityto
jams priminti, kad žiniose, kurios gal 
skaitytoją pasiekia kiek pavėluotai^ 
prieš Pasaulio Taurės pirmenybes teisin. 
gai atspėjome:

1. Laimėtojus kiekvienos grupės - 
Sov. S-gą, Italiją, Braziliją ir V.Vok- 
tieti ją.

2. Antruosius grupių laimėtojus - 
Meksiką,^Urugvajų, Angliją ir Peru.

3. Šių varžybų laimėtojas bus iš 
trečiosios grupės.

4. Vokietija nugalės visus tris 
savo oponentus - Peru, Bulgariją ir 
Moroko.

5. Anglija nelaimės šių varžybų, 
Tąi buvo pasakyta prieš mėnesį.

6. Pramatėme keturis pusiau fina
listus - Italiją, V.Vokietiją, Brazili
ją ir Urugvajų. -jį

O
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JPOPTAS
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS. 

18 Miller St., Ashfield, N.S.W., 2131, tel. 798 0306

KOVO KLUBE
KOVIECIAI DĖKOJA p. M. ZAKARUI

ALB Krašto Valdybos pirm. p. Myko
las Zakaras jau antrą kartą parėmė ko- 
vieČius sportininkus savo dovanomis, 
kurias Kovo valdyba paleido loteri- 
jon ir iš to gavo gražių pajamų. Ko- 
vięčiai sportininkai ir visa valdyba 
nuoširdžiai dėkoja p. Krašto Valdybos 
pirmininkui už tokią mielą paramą.

GEROS SVEIKATOS J. JAUNUČIUI
Nors ir pavėluotai Sydnejaus kovie- 

ciai, sužinoję apie savo sportinio bi
čiulio Adelaidės Vyties pirmininko J. 
Jaunučio sušlubavusią sveikatą kartu 
su adelaidiškiais sportininkais tai 
skaudžiai pergyveno ir dabar jam pas i- 
taisius linki vienam iš Australijos 
lietuvių sporto Šulų geros sveikatos 
ir tolimesnio sėkmingo vadovavimo Ade
laidės Vyčiui.

KOVAS LAIMI
Paskutiniąsias rungtynes prieš Syd 

nejaus universitetą Kovo vyrai laimėjo 
52-45, nors tuo metu sirgo jų keli žai
dėjai. Taškai: Atkinson--17, Lukoševi
čius 15, Masčinskas 14, Kraucevičius 4 
Liutikas 2.

TYČIOMIS AR JUOKAIS?
Melburniškis Ignas Alekna, rašyda

mas Mūsų Pastogės Nr. 24 apie Liet.Die- 
nas Melbourne paskyrė visą straipsnelį 
apie būsimą sporto Šventą ir išvardinę* 
visus dalyvaujančius toje šventėje klu 
bus, kurių kiti tesudaro tik greitomis 
sustatytą komandą ir tai dar nevisuomef 
o kitų ir egzistencija dar neaiški, 
praleido (tyčiomis ar kuo nors kitu mo
tyvuodamas) vieną iš seniausių ir di
džiausių Australijos lietuvių sporto 
klubą Kovą. Tikrai keista, kai tokios 
klaidos atsitinka spaudoje, ypatingai 
kai ir Varpas prie šono.

A.L.

ADELAIDE

RINKTINES ADELAIDĖJE
Šiais metais Karalienės gimimo dienos 

ilgą savaitgalį Adelaidėje pravestos van 
žybos su Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinėmis. Varžybose dalyvavo vyrų,mo
terų ir .jaunių berniukų iki 18 m. rink
tinės.

Vyrų rinktinė susitiko su Nth Ade
laide komanda. Mūsų rinktinė buvo nepil
nos sudėties. Priešininkai taip pat iš
statė silpnoką komandą. Rungtynės buvo 
neblogos, bet be jokios įtampos. Mūsiš
kiai laimėjo 70-50 (39-23). Taškai: A. 
Andriejunas 18, J.Jaunutis 15, J. Obeliu 
nas„12, A. Reivytis 11, A. Milvydas 10, 
S. Žiedas su A. Jaunučiu po 2. Nežiūrint 
kad musų rinktine nebuvo pilno sąstato 
ji žaidė gerai.

Moterų rinktinė nebuvo iš viso rink
tinė. Adelaidės Vyties komanda vietoje 
išvykusios N. Clayton-Smith (Vyšniaus
kaitės) tebuvo papildyta viena geelon- 
giške M. Savickaite, ^aimei priešinin
kių North Adelaide komanda tebuvo suda
ryta iš rezervo ir jaunių. Laimėjo Nth 
Adelaide 24-31 (10-16). Taškai: V. Ju- 
ciūtė 8,M. Savickaitė 6, K. Stalbaitė 
4 ir G. Krivickaitė, B. Datvėnaitė su 
R. Ignatavičiūte po 2.

Daugiausia buvo tikėtasi iš jaunių 
rinktinės, kuri susitiko su West Adelai
de komanda. Rungtynės buvo aukšto lygio. 
Labai gaila, kad mūsiškiai nepajėgė iš
laikyti persvaros paskutiniais varžy
bų momentais. Jaunių rinktinė taip pat 

nebuvo pilnos sudėties, nors pagrindinis 
penketukas turėta.

Rungtynės pradėtos gerai. Gražus žai
dimas, tikslūs metimai žavėjo žiūrovus. 
Puslaikis laimimas mūsiškių- 34-3o. 
Antrame puslaikyje priešininkai parodo 
daugiau ryžto, o mūsų jauniai kažkodėl 
negali pasispausti. Pralaimėta 78-81. 
Taškai: P. Obeliūnas 26, A. Jaunutis 
20, S. Karpuška 18, G. Kymantas 10 ir 
A. Talanskas 4. Nežiūrint pralaimėji
mo rungtynės buvo geros ir jaunių rink
tinė yra pajėgus vienetas.

VYTIES METINIS SUSIRINKIMAS
Per savo metinį susirinkimą vytie- 

čiai išsirinko naują Klubo Valdybą, ku
rią sudaro: J. Jaunutis pirmininkas, P. 
Andrijaitis vicepirm., E. Taparauskas 
sekretorius, V. Daugalis iždn, S. Vi
sockis II-sis sekretorius, R. Petkūnas 
sporto vadovas ir A. Reivytis krepšinio 
vadovas.

Pranešimuose paaiškėjo, jog labai 
daug klubo veikloje padėjo valdybai 
sportininkų tėvų komitetas. Tolimesnei 
klubo veiklai labai pasigendama jaunių, 
naujų žaidėjų. Finansiniai klubas

NERIES KLUBE

vadovybe savo barbekiu metu gegužes 9d.
Nuotraukoje matome nerieciu svečia ir garbes 
nari Vliko pirmininką Dr.J.K.Valiūną, Dešinė
je pirmas prieky Neries klubo pirm, J. Belkus

NERIS - SOUTH SYDNEY 51-31
Neries vyrų komanda pasiekė gražiai 

pelnytą pergalę prieš Sth Sydney. Šiose 
rungtynėse gerai sužaidė gynime Dulins 
kas ir P. Andriejunas, puolime - 
Kurlinskas ir Dubauskas.

NERIS - STATES 56-54
Neris labai gerai kovojo, nors teisė 

jai nebuvo nerieČiams palankūs ir nors 
sunkiai bet pelnytai pasiekė pergalę. 
Žaidė: Dulinskas, P. Andriejunas, Du
bauskas, Bernotas, Kurlinskas, Sankaus- 
kas ir Laurinaitis.

NERIS - LATVIANS 39-34
Po kietos ir gražios kovos mūsų ne- 

riečiai iškovojo dar vieną pergalę 
prieš latvius. Žaidė: Dulinskas,P.An
driejunas, Kurlinskas, Bernotas, Belkus 
ir Laurinaitis. Nedalyvavo rungtynėse 
Dubauskas ir Šankauskas.

Neries mergaičių I komanda
NERIS - SEARBORRING PARK 22-22

Sias rungtynes nerietės žaidė pries 
kompeticijos favorites, kurios eina be 
pralaimėjimų. Pįrmas puslaikis baigėsi 
8-7 mūsiškių naudai, antras puslaikis 
dramatiškas ir baigėsi 18-18. Pratęsus 
laiką rezultatas 22-22 ir tuo baigėsi 
rungtynės.

NERIS - BALMAIN TEACHERS 18-8
- o -

NERIS - BANKSTOWN SPORTS 14-18

Nerietės po gražios ir įtemptos kovos 
turėjo nusileisti priešininkėms.

„ NERIS - BAIMAIN 28-25
Čia nerietės gražiai sukovojo.. Zai 

dė: R. Slavėnaitė, J. Reisgytė, D. 

stovi gerui. Susirinkime dalyvavo 48 
asmenys.

*
Anksčiau buvo staigiai susirgęs 

ilgametis klubo pir-kas .J. Jaunutis.Da
bar jis grįžęs iš ligoninės ir jaučiasi 
gerai.

Dabar staiga susirgęs ir paguldy
tas ligoninėje buv. klubo sekr. R. Si
dabras. Linkime jam greit pasveikti.

*

Virginija Juciūtė pateko į Pietų Axis 
tralijos moterų krepšinio rinktinę ir 

rugpiūčio mėn. važiuos į Tasmaniją žais
ti Australijos pirmenybėse.

*
Vyties jauniai berniukai iki 18 m. 

ne tik kad perkelti į aukščiausią grupę, 
bet ir žaidžia gražiausiame Australijos 
krepšinio stadione. Šis stadionas vadi- 
.nasi "Apollo" ir turi 5000 sėdimų vietų. 
Patalpos turi reguliuojamą temperatūrą. 
Puikūs persirengimo ir kiti pagalbiniai 
kambariai. Musų jauniai ir Čia puikiai 
reprezentuoja Vytį ir skina pergales.

B. N.

Mickutė, G. Zigaityte ir A. Bernotienė, 
Mergaičių II komanda

NERIS II - NOMADS 12-16 
Neries mergaitės gražiai pasirodė 

prieš stipresnes priešininkes. Jos tu
ri gerų davinių pasirodyti geromis žai
dėjomis. Gaila, žaisdama pirmas rungty
nes susižeidė Intaitė.

NERIS II -BANKSTOWN SPORTS 
10-13 (2-13)

Ypatingai gerai sužaistas antrasis 
puslaikis, kurio metu priešininkės nie
ko neįmetė. Už nerietes žaidė: Jūratė 
Janavičiūtė, Elė Janavičiūtė, Gaila 
Intaitė, Rūta Gečiauskaitė ir Kery 
Wright. s<Jk

KOVO KLUBE
JAUNIMO TEATRAS. Kovo valdybos posė

dyje dalyvaujant Sydney apyl. valdybos 
p-kui p. A. Reisgiui ir režisieriui - 
aktoriui p. S. Paulauskui buvo įkurtas 
Jaunimo Teatras, kuris kartu dirbs su 

Sydnejaus sporto klubu Kovu.
Prieš eilę metų Kovo klube buvo.at

skira teatro mėgėjų sekcija, vadovauja
ma A. Bernotaitės-Kapočienės ir turėjo 
kelis pastatymus. Šiuo metu Kovas savo 
eile"se ture'damas apie 40 jaunių berniu-- 
kų ir mergaičių kartu su S. raulausku 
ir kitais Sydnejaus menininkais 
ryžosi Šalia sporto mūsų jaunimą 
įtraukti aktyviau įsteigiant Jau
nimo Teatrą ir vėliau paieškant ir ki
tokių progų jaunimui pasireikšti. Numa
toma su pirmuoju pasirodymu išeiti dar 
prieš Naujuosius Metus ir šią grupę nu
sivežti į Lietuviu Dienas "elbourne.

Mūsų Pastogė Nr.25, 1970.6.29, psl.7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

NERIES VAKARAS
Anų šeštadienį Dainavoje nuotaikin

gai ir jaukiai praėjo sporto klubo Ne
ries ruoštas boheminis vakaras. Nors 
tą vakarą svečių ir nebuvo pergausiai, 
bet nuotaika buvo pakili ir smagi.Gro
jo neriečių jaunųjų jau išpopuliarėjęs 
orkestras, o vakaro programoj pasirodė 
seniai begirdėti "linksmieji broliai" 
taikliai apdainuodami Sydnejaus lietu
vių aktuiijas. Žinoma, kaip ir visuo
se parengimuose ir čia buvo pravesta 
loterija. Bufete šalia įprastinių už
kandžių galėjai gauti ir kaldūnų bei 

dešrelių su kopūstais.
Pažymėtina egzotiškai dekoruota 

pačių neriečių jėgomis salė iš senų 
laikraščių. Vaizdas buvo gana origina
lus.

NAUJOVE SYDNEJUJE
Birželio 21 d. pamaldų metu Sydne- 

juje buvo didelė naujovė: pamaldų metu 
grojo jaunųjų kapela ir pritariant 
gitaromis giedojo Z. Belkutė ir D. Djt- 
linskaitė. Jaunuosius šiai iškilmei su 
organizavo ir paruošė A. Plūkas. Apie 
šią naujove sydbejiškiai lietuviai bu
vo iš anksto painformuoti, tad į pa
maldas susirinko gana gausiai ir visi 
buvo sužavėti. Tą dieną kaip tik buvo 
laikomos pamaldos už a.a. Audrių Lau
rinaitį , kuris prieš kieįc laiko žuvo 
auto katastrofoje.

MELBOURNE
BUBU VAJUS

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne 
praneša, kad nuo birželio 15 iki lie
pos 15 d. renkami rūbai ir avalinė 
Punsko lietuviams šelpti. Aukotojus

MELBOURNO LIET. NAMU NAUJOSIOS JUB
ILIEJINĖS SALĖS STATYBAI AUKAVUSIŲ 

SĄRAŠAS NR. 5
(Skaitlinė skliausteliuose reiškia 

prieš tai aukotą sumą Liet.Namams) 
Po 8 365 - Rūta Pocienė (140). 
Po $226 - M.L.K. Pagalbinis Mot. Ko
mitetas (2789). . .
Po.$ 100 - A.ir T. Bikulčiai (65O),Dai
nos Sambūris (250),Dr.V. Didžys (60), 
Melb. Liet. Katalikių Moterų D-ja (90).

Po $ 50 - Dr.K.Juozapavičius (215), 
J.Petraitis (90), J. Pleskaitis (100);

Po $ 30 - V. Makarevičius (20), V.Sal- 
kunas (70), A. Vaitekūnas (163).

Po. $ 25 - kun. S. Gaidelis, P. Morkū
nas (2II), stalas Nr.42.

Po $ 20 - J. ir M. Antanaičiai (340), 
E. ir J.Balčiūnai (90), M. Didžys (30),
A. Jokūbauskas (345), J.ir K. Lynikai 
(196), J. Mašanauskas (114), K. ir A. 
Matuke vi čiai, Alb. Pocius, B.ir J.Tamo
šiūnai (50).,B. Vanagas (322), kun.P. Va- 
seris (50), J. Zenius. (25); prie stalų 
Nr.4 ir

Po $ 
Po $ 
Po $ 

Nr.30.
Po $
Po $ - , ...

S.Brazas (100), J. Cervinskas, A. Choda, 
Ao Grusauskas \6o), V. Jakutis (2oo), 
Kasperaitis (70), Dr.I.Kaunas (145), 
J. Meiliūnas (140),V. Stasiliūnas (20),
B. Vingrys (303), prie stalų Nr.Nr.13,24, 
26 ir 28.

Po $ 9 - Stalas Nr,21.
Po $ 8 - Stalas Nr. 9 ir 23.
Po $ 7 - Leknius, A.Mikaila (104), J. 

Smilgevičius (181), stalas Nr. 20 ir 34.
Po $ 6 - stalas Nr.8.
Po $.5 - A. Baltutis (120) 

nis (34’), Pov. Baltutis (95),

100);

31.
18 - stalas Nr.22.
16 - stalas Nr.5 ir 33.
12 - p.p. Sodaičiai ir stalas

11 — stalas Nr. 16 ir 18 
10 - Petras Baltutis (6o),

prašome aukoti tik tokius rūbus bei 
avalinę, kurie yra gerame stovyje.Daik 
tus palikti Melb. Liet. Namuose.

Visiems iš anksto dėkojame. 
Draugijos Valdyba

,A. Balnio- 
nis Z. Budri
kis, J. Gružauskas (65), Muceniekas (55) 
V.Sidabrą (18),P. Šėkas (90),P. Vaitie
kūnas.(5), prie stalo Nr. 8.

Po $ 4 - stalas Nr.19. 
Po $ 3 - stalai Nr. 11 ir 25.

KVIEČIAME VISUS Į RENGIAMĄ
SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJOS

VAKARĄ
lienos 4 dieną, 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 Sodybai1
S.L.M.S.G.D, Valdyba

GERIAU TOKS VELNIAS
Gegužės 16 d. „Herald of Wales“ išsi

spausdino straipsni, kuriame vedamas dia
logas su „Evening Post“ priešrinkimine 
proga savo idėj'as išsakiusiu Bill Jones. 
Laikraštis ypač sustoja ties Jones mintim, 
kad jeigu vyriausybė leis pinigus gink
lams. povandeniniaiims laivams ir kari
niams daliniams užsieniuose laikyti, tai sa
vivaldybėms nebeliks pinigų gyventojų 
reikalams tenkinti. Jonės siūlo rinkti dau
giau komunistų, kad būtų pakeista atgyve
nusi 'kapitalizmo santvarka žmoniškesnę 
socializmo santvarką.

Laikraštis jam dėl to atsako šitaip:
„Komunistinė Rusija, kaip mes ir Billis 

žinome, niekad neišleidžia pinigų gink
lams,-ar ne? Ji niekada nesiunčia karinių 
dalinių j užsienius, kaip, sakysim, j Veng
riją ar Čekoslovakiją;’ ar siunčia?'

„Mūsų kapitalistinė santvarka gal ir nu
dėvėta, bet aš nematau pagrindo siūlyti 
santvarką, kuri su ginklu įeina j čekoslo- 

| vak i ją, kai žmonės ten stengiasi išmesti

lauk jiems primestąsias komunizmo blogy
bes.

„Aš negaliu nieko žmoniška įžiūrėti san
tvarkoje, kuri ištremia net ir tuos keletą 
pakankamai drąsių žmonių, kurie pasisako 
prieš ją. kaip ir. mūsų BiMis pasisakė prieš 
kapitalistinę santvarką.

„Manau, kad mes žinotume, ar komuniz
mas yra žmoniškas, jei paprašytume pasa
kyti savo nuomonę apie ji Latvijos ir Lie
tuvos. ir Estijos, ir I^enkijos, ir Rytų Vo
kietijos, i< Rumunijos, ir Vengrijos, ir Če
koslovakijos gyventojus.

„Ir turėtų būti užtikrinta, kad jų atsa
kymai nebus sunaikinti ar iškraipyti.

„Ir turėtų būti užtikrinta, kad jų pasi
rinkimas bus priimtas.

„Jeigu taip nebūtų padaryty, aš pasilie5- 
ku prie santvarkos, kurią turime. Geriau 
velnias, ku-rj pažįstame, negu anoks, koks 
čekams per jėgą buvo sukištas pro gerklę, 
a. Eilli? /Zz.;
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Po $ 2 - M. Aukštikalnienė, Lesniaus- 
kas, stalas Nr.3,15 ir-17.'

Pastaba: Stalo Nr, reiškia stalų iš--' 
dėstymo numeraciją per jubiliejinės sa
lės atidarymo balių.

Melbourne Liet. Namų Taryba nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams, save 
įnašu prisidėjusiems prie salės staty- ! 
bos vajaus. Jūsų darbas ir aukos įgali
no pradėtą darbą dalinai užbaigti.

Taip pat pranešame, kad iki birželio 
14 d. naujosios salės statybai išleista 
$ 24.297, iš kurių S 18.120 buvo savi 
pinigai. Trūkstama auma S 6.177 pasko
linta iš banko.

Galutiniam virtuves ir kitų patogumų 
įrengimui dar reikia apie $ 5.000.

Melb. Liet. Klubo Taryba

®įį

Pranešimai
PRANEŠIMAS
Liepos 5 d. 1 vai. p.p. (sekmadienį) 

Sydnejaus Liet. Klubo patalpose Lidcom
be įviks L.V.S. Ramovės Sydnejaus sky
riaus narių labai svarbus informacinis 
susirinkimas, kuriame turi dalyvauti vi-■ 
si nariai: buv. savanoriai, kariai, Šau
liai, partizanai ir kiti kariai.

Pagrindas: L.V.S. Ramovės Centro Val-> 
dybos bendraraštis iš gegužės 5 d. <'

jg

Liepos 26 d. (sekmadienį.) 4 vai.p.p. j 
Bankstowno Lietuvių Namuose bus rengia
mas mūsų tragiškai žuvusių herojų Da- 
riaus ir Girėno minėjimas. Smulkesnė y 
programa bus paskelbta vėliau.

L.V.S. Ramovės Sydney Skyriaus 
Valdyba

PAIEŠKOJIMAS

Paieškoma Helfene Jarašius, gyvenusi 
Waratah St., Oconnor, Canberra. Ziną ,;4 
apie jų arba ji pati prašomi atsiliepti . ; 
Mūsų Pastogės redakcijos adresu arba 
tiesiog rašyti paieškanciam: J. Rucys, 
1615 Diamond St.. San Francisco,Calif 
94131, U.S.A.

P A D EJ A 
Nuoširdžiai^dėko jame prisidė jusieing 

prie gražiai praėjusio Sydnejaus Savait. 
Mokyklos vakaro, įvykusio gegužės 30 d. 

siems, prie šio parengimo prisidėjusiems 
darbu ir aukomis, taip pat ir visiems * 
vakaro svečiams, savo atsil ankymy parė- 
musiems mūsų savaitgalio mokyklą. ;

Džiaugiamės sulaukę didelio pritari- 'į 
mo ir talkininkų, kurių susidaro virš 
50 ir neįmanoma visų išvardinti. Jūsų 
darbas ir aukos yra didelis įnašas sa
vaitgalio mokyklos l 
karta nuoširdus ačiū.

Sydney Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų Komitetas

Lidcombe Dancers Club salėje. Ačiū vi—

‘J

i aiaens ųnasas sa- v;i 
gerovei. Visiems dar

J®
-ųjj’. Strife

Buv. Latrobe Valley seniūnui p.F. So- 
daičiui ligoninėje buvo padaryta pakar
totina operacija. Ligonis taisosi. Lin- JV 
kime greit pasveikti. jS
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Prenumerata adreanejanuu
Skelbimai:

1 coUs per 1 skilti $1.20, bendruomeniniai $1.00. 
Ui skalbimu turtai neatsakoma.

FRINTEO BV »' • O ROTARY FRINTERV RTV. LTO., CHlRRENOALE.
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