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LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE
Jaunimą ir jo reiškimosi būdą ne vi

si vienodai vertiname: vieniems jis ke
lia rūpesčių, skausmų ir netgi pasipik
tinimų, kitiems tik natūralūs, bet 
veržlus jaunosios kartos naujų idėjų, 
naujų gyvenimo formų ieškojimas. Ir 
kaip gražiai mūsų didysis dainius Mai
ronis tą išreiškė savo posmuose - Už
trauksim naują giesmę, broliai , kurią 
jaunimas tesupras; ne taip giedosim, 
kaip ligšiolei, kitas mąstysime dūmas!

Mes Australijos lietuviai sekame 
savo jaunimą: jo darbus, pastangas bei 
atsiekimus ir nesuklysiu pasakydamas, 
kad juo džiaugiamės ir dažnai didžiuo
jamės. Ne be pagrindo ir šių metų ren
giamose Lietuvių Dienose Melbourne kul
tūrinių parengimų skaičiuje jaunimui 
skiriama išskirtina ir pirmaujanti vie
ta.

Lietuvių Dienų Melbourne jaunimo 
koncertas, tikime, suteiks progos pama- 
paroatyti ir jautriai išgyventi muzikos, 
dainos, meninio Žodžio, tautinio šokio 
tiek pavienių jaunuolių, tiek ir jauni
mo grupių pasirodymus.

Jaunimo koncerto vadovė p. Danutė 
Baltutienė yra kontaktavusi visas lie
tuvių vietoves, iš kurių laukiama at
vykstančio jaunimo. Iki šiol josios tu
rimomis žiniomis Jaunimo Koncerte daly
vaus :

Adelaidės jaunimo grupė, paruosv 
si pynę;

Canberrą reprezentuos muzikai - 
instrumentalistai;

Geelongą atstovaus jaunimo choras; 
Jlobartas mums siunčia talentingą

DARIUS ir GIRĖNAS

1933 metais liepos 17 d. perskridę Atlantą prie pat namų Vokietijoje 
nukrito Lėktuvas "Lituanica" ir drauge užsimušė mūsų transatlantiniai 
lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Jų žygį ir tragišku likimą 
kasmet prisimena viso pasaulio lietuviai.

Ko jie siekė savo tuo žygiu,skaitome iš jų testamento kurą
skelbiame čia pat. Šių didvyrių minėjimą Sydnejuje >liepos 26 d.. 
Dainavos salėje trganizuoja ramovėnai ir skautai.

pianistę;
Melbournas pasirodys su jaunimo 

grupe;
Momingtonas patieks mergaičių gru 

pinį išraiškos šoką;
Pertho jaunimo grupę matysime py

nėje "Sekminių vainikas";
Sydnejaus jaunimas atvyks su vei 

kalu "Ilgesys tėvynei".
Lietuvių Dienoms Melbourne Rengti 

Komitetas visam Australijos lietuviš
kajam jaunimui linki paimti "arklą, 
knygą, lyrą..."

Ignas Alekna

Po dviejų mėnesių amerikiečiai ati
traukė savo karinius dalinius iš Kambo- 
diųos, kur sunaikino komunistinius ka
rinius lizdus. Kovose su komunistais pa
gelbsti dar palikusių apie 40.000 
pietų vietnamiečių karių.

Pietų Korėjos karo laivai apsupo 
ir pasigavo šiaurės Krejos laivą, kuris 
plaukiojo šnipinėdamas Pietų Korėjos 
pakraščiais.

NEUŽMIRŠTAMŲ TAUTOS DIDVYRIŲ DARIAUS IR GIRĖNO

T es t amen tas
Mis skrisime j Lietuvą.

Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sū
nums prisidėti prie bendrojo darbo — tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto van
denyno sroves, o taip pat naujai išrastus navigacijos būdus ir priemones pritaikyti 
kasdieniniams reikalams. Mes, gyvendami tokiais laikais, kada oras stengiamasi pa
naudoti žmonijos reikalms, laikome savo pareiga tautos vardu tą darbą garbingai 
atlikti.

Jaunoji Lietuvai Tavo dvasios įkvėpti, mes etegiamės tą pasirinktą uždavinį 
įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgo
mis ir gabumais! Bet jei Neptūnas ar galingasis Perkūnas ir mums bus rūstus — 
pastos mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų LITUANIKĄ pas save, — tada 
Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad 
audringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir ne
kviestų Tavęs į Didįjį Teismą.

LITUANIKOS laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir 
įkvėpia juos naujiems žygiams.

Lituanikos pralaimėjimas ir nugrinudimas į Atlanto vandenyno gelmės tegu 
auklėja lietuvių atkaklumą ir ryžtingumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveiktų 
klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei!

Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji Lietuva!
Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus palaimos!

O 
f)

Andų kalnuose Pietų Amerikoje gy
vena paukštis, panašus i lietuvišką 
čiurlį, kuris snapu skaldo akmenis.Jis 
ir savo lizdui skylę išsikapoja uolo
se. Šis akmenskaldys turi akmenį tirp
dančių seilių, kurios palengvina darbų

Australijoje prasidėjo naftos įmo
nių streikas, kuris, jeigu ilgiau už
truktų, gali privesti prie susisiekimo 
bankroto.

Pernai mires Kanadoje "Nepriklau
somos Lietuvos" redaktorius žurnalis
tas Jonas Kardelis paliko ir pluoštą 
savo prisiminimų, kurie dabar tvarko
mi. Nepriklausomoje Lietuvoje jis ilg 
(rus metus b'-yo dienraščio "Lietuvos 
Žinių" redaktorius.

Prieš keletą metų išleistas Jurgio 
Gliaudės romanas "Agonija" iš pasku 
tiniųjų nepriklausomos Lietuvos die
nų buvo grobstyte išgrobstytas. Šiuo 
metu išleidžiama šio romano antroji 
laida.
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PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE

Liepos 12 d., sekmadienį, Sydnejuje 
buvo įspūdingai pradėta Pavergtų Tautų 
Savaitė, kurią jau kelinti metai ren
gia specialus tam j^omi tetas, vadovauja- 
jamas sen. Mr. D. arby.

Tą dieną įvyko įspūdinga eisena - 
demonstracija nuo SydneyTown Hall Geor
ge gatve iki žuvusių karių paminklo 
Martin Place ir atgal. Eiseną sudarė 
apie 1000 dalyvių skirtingų tautų su 
savo tautinėm vėliavom ir atitinkamais 
plakatais. Lietuvių koloną sudarė apie 
60 dalyvių.

Po tvarkingos eisenos vėl visi su
sirinko SydneyTown TTaIl iškilmingam po
sėdžiui - mitingui, kurį pravedė Sydney 
miesto burmistro pavaduotojas.

Pats' mitingas pradėtas ukrainiečių 
vyrų chorų, kuris sugiedojo bri
tų himną ir dar tris dainas. Po to Mrs. 
Darby įspūdingai praveda pavergtų tautų 
vaikų pasirodymą ir jų susitikimą su 
australų vaikais.

Susirinkimas pradėtas malda ir po to 
kalbėjo aukštieji šio susirinkimo sve
čiai: teisingumo ministeris The Hon. J. 
C. Maddison, M.L.A., fed. senatorius 
F.P. McManus, laivyno ministeris

the Hon. D.J. Killen,M.P.-, Sydney uni
versiteto stud.atstovybės narys Mr.. G. 
Ferrow.B.A., sen. Mr. D. Darby,M.L.A. 
ir dar keletas kitų.

Visų kalbėtojų kalbos sukosi apie 
komunizmo pavojų demokratijai ir 
žmogaus laisvei. Ypač pabrėžtina laivy
no ministerio Mr. Killen kalba, kuris 
pabrėžė, kad pastangos koegzistuoti 
su komunizmu yra kapituliacija komuniz- 

’mo naudai. Jo žodžiais, "jeigu sovietų 
vadai nori įtikinti pasaulį, kad jie at 
sisako pasaulinės revoliucijos ir pašau 
lio užvaldymo, tai tegu išgriauna mus 
skiriančią geležinę uždangą".

Mr. D. Darby savo kalboje pabrėžė, 
kad visi pavergtų tautų atstovai Austrą, 
lijoje tebūna avangardas už laisvę ko
voje su komunizmu. Jis paskelbė- kovą 
komunizmui už asmens ir tautų laisvę ir 
perspėjo, kad Australijoje komunizmas 
yra labai aktyvus ir turime budėti, kad 
mes patys nebūtume komunizmo aukomis. 
Siame susirinkime buvo išnešta rezoliu
cija, yapaČ atkreipiant Švieti
mo ministerio dėmesį, kad mokyklose vai
kams būtų patikrinti vadovėliai ir dės
tymas, nes pastebėta, kad daugelis moky
tojų vaikams patiekia iškreiptus faktus 
apie socialinį gyvenimą ir santvarką 
komunistiniuose kraštuose.

Sekančią dieną šį mitingą plačiai ap
rašė Sydnejaus australų dienraščiai.

KARINĖ 
TARNYBA

ATMINKITE SIUOS FAKTUS !

Visi vyrai, šiais metais tarp 
liepos 1 ir gruodžio 31 dienos 
sulaukę 20 metų, privalo regis
truotis dabar karinei tarnybai.

Privalote registruotis, jeigu jūsų dvidešimtasis gimtadienis 
Įvyksta tarp 1970 m. liepos 1 ir 1970 m. gruodžio 31 dienos.

Jeigu nesate Australijos ar „britų pilietis, vis tiek privalote 
registruotis. Karinei tarnybai Šaukiami visi jauni vyrai nežiūrint 
ar jie Australijoje gimę ar ne.

Neužsiregistravus iki rugpiūcio 3 d. jūs galite būti baustas iki 
$ 200 ir vis tiek pašauktas karinei tarnybai neatsižvelgiant j 
burtų rezultatus darant atrankų.
Registracijos formuliarai gaunami pašto Įstaigose ir vietęs darbo 
įstaigose su atitinkama instrukcija.

REGISTRUOKIS DABAR !

Išimtys

Tik tie vyrai minėto amžiaus grupės neprivalo registruotis, 
jeigu jie yra diplomatinėje tarnyboje, yra Australijos aboridženų 
kilmės, pilnų laiką tarnaują laivyno, Sausumos ir oro Australijos 
karinėse pajėgose arba tie buvę padalinių nariai, pilnai 
juose dvejus metus atitarnavę.

MIELI SKAITYTOJAI.« •• • «■* • «■*
Kaip jau visi pastebėjote, Mūsų Pa

stogė nuo šių metų dvidešimto numerio 
spausdinama visai naujomis priemonė
mis , kurios techniškai yra ir tobulesnės 
ir pigesnės. Jeigu iki šiol Musų Pastogė 
dar vis atrodo vargingai, tai tik dėl to 
kad patys neturėjome tinkamų priemonių 
tekstams parengti: vis tebesinaudojam 
paprasta rašoma mašinėle. Tačiau jeigu 
ne sekantis, tai jau kitas numeris pil
nas arba bent dalinai bus išleistas su 
naujais rašmenimis. Jau tekstams paruoš 
ti mašina "Composer" užsakyta ir treni
ruojamas ja aptarnauta lietuvis operato
rius. Tai. vis dėka tų visų susipratusių 
lietuvių, kurie skubiai atsiliepė j Kraš 
to Valdybos paskelbtų vajų ir savo dos
nia auka parėmė. Žinoma, suplaukusių 
aukų dar toli gražu neužtenka ir vajus 
neuždarytas. Užsimojimas didelis ir pra
dėtas turi būti įvykdytas„iki galo.

Tačiau dar ne viskas. Siu dienų spau
da remiasi ne vien tik rašytu žodžiu, 
bet ir vaizdais iŠ paties gyvenimo. Mū
sų Pastogės redakcija laukia ne vien tik 
žinių, aprašymų, straipsnių, kitaip sa
kant žodinės medžiagos, bet lygiai ir 
vaizdų, nuotraukų iš mūsų veiklos, kas
dieninio gyvenimo. Tie visi vaizdai laik 
raštyje daugeliu atvejų į skaitytoją kai 
ba daug vaizdžiau ir išraiškiau, negu 
žodinis aprašymas. 0 šiandie Mūsų Pasto
gė naudojasi spausdinimo priemonėmis, 
kurios taip lygiai lengvai perkelia į 
savo puslapius fotogiafijas kaip ir ra
šytus tekstus. Be jokių ekstra išlaidų 
klišėms. Anksčiau klišių gamyba pareika
lavo didelių išlaidų, tuo tarpu šiandie 
tai galima atlikti be jokių ekstra išlai 
du. Kodėl gi tuo nepasinaudoti, juo la
biau, kad kiekviena nuotrauka iš mūsų 
gyvenimo yra nepakartojama dokumentaci
ja, kuri spaudoje paskelbta neišdildomai 
išlieka ir kiekvienu atveju prieinama.

Todėl ir kviečiame visus skaitytojus 
ir ypač organizacijas siunčiant savo 
aprašymus iš pasireiškimų bei veiklos 
pridėti ir kaip iliustratyvinę' medžiaga^ 
nuotraukų. Mes tuo ne tik užfiksuosi
me savo veiklą žodžiais ir vaizdais, bet 
taip pat pagyvinsime ir praturtinsime 
savo laikraštį. 0 tai ir bus pasiekta 
tai, ko mes per pirmąjį dvidešimtmetį ne 
galėjome to atsiekti. Tad pasinaudokime 
visi šia galimybe, nes laikrašty paskėlb 
ta huotrauka nėra vien tik iliustracija, 
bet ir autentiškas momento dokumentas, 
kuris neišsakomas žodžiais.

M.P. Redakcija

Keliais sakiniais

Chicagos universitete jau nuo 
naujų akademinių metų pradžios Šių 
metų rudenį bus pradėta dėstyti lie
tuvių kalba. Elementarinį lietuvių 
kalbos kursą dėstys pernai baigusi 
šiame universitete filologiją Elena 
Bradūnaitė ir aukštąjį kalbotyros 
kursą dėstys prof. Dr. Petras Jonikas,

*
Poetas ir filmininkas Jonas Mekas 

vėl išleido naują filmą - dienoraš
čiai ir škicai. Amerikoje jis pagarsė
jęs su savo filmais kaip "underground 
cinema" kūrėjas. Jis kaip filmininkas 
ypač aukštai įvertintas prancūzų 
avangardistų.

* i

Valaury mieste __ Prancūzijoje vyks 
ta internacionaline keramikos biena-
lė, kurioje su savo dviem darbais da
lyvauja ir sydnejiškė p. Jolanta Jana
vičienė. Jos darbų nuolat ir nuolat 
tenka matyti įvairiose keramikos pa
rodose Sydnejuje.

A.A.
Ramovenams - savanoriui kūrėjui Vac- 
locui Ambraškai ir ats. Itn. 
Andriui Žvirzdinui mirus, 
jų šeimas liūdesio valandoje giliai 
užjaučia

L.V.S. Ramoves 
Sydney Skyriaus Valdyba

1
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MELB. APYLINKEI 20M

Liepos 16 d. suėjo 2o metų, kai 
Įsisteigė Australijos Lietuvių Bendruo
menės Melbourne Apylinkė. Melbourno 
lietuvių organizacinė veikla prasidėjo 
1948 m. rugsėjo 8 d., kai Įsistei
gė Australijos Liet. Draugijos Melbour
ne Skyrius, kuris nesitenkino vien tik 
Melbourno lietuvių einamaisiais reika
lais, bet ėmėsi platesnio pobūdžio dar
bų, pvz., buvo sudaryta komisija, 
kuri po ištisos eilės posėdžių paruošė 
naujus A.L. D-jos Įstatus. Nors ir ar
timiau pritaikinti A.L.JX-jos Įstatai, 
bet nepatenkino daugumos tremtinių no
rų, ir kai Įvyko metinis A, L.D-jes 
suvažiavimas Sydnejuje 1949 m. Kalėdų 
švenčių laikotarpyje, visų A.L. D-jos 
atstovą buvo tik vienas noras - persi
organizuoti Į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, kuri apimtų ne tik visus gy
venančius tremty lietuvius, bet ir ki
tus lietuvius, gyvenančius laisvajame 
pasaulyje. Melbourniečių perredaguoti 
A.L.D-jos Įstatai suvažiavime net nebu
vo svarstomi, nes buvo nutarta, jog A. 
L. D-ja persiorganizuoja Į Pasaulio > 
Lietuvių Bendruomene.

Tačiau tas persiorganizavimas nebūvi 
greitai Įvykdytas, kaip buvo tikėtasi, 
nes A.L.D-jos skyriai nesulaukė iš Cen
tro Valdybos jokių instrukcijų. A.L. 
D-jos Melbourne Skyriaus Valdyba, pa- 
sitariusi su ištisa eile veiklesnių 
lietuvių sušaukė Melbourne gyvenančių 
lietuvių susirinkimą 1950 m. liepos 
16 d. Susirinkime dalyvavo 142 lietu
viai. Balsavime dalyvavo 116. Susirin
kimui pirmininkavo prof. P.^. Raulinai- 
tis. sekretoriavo Pov. altutis. Susi- 
riikimas vienbalsiai nutarė persiorga
nizuoti Į Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę, o vėliau pasivadinti pagal Pasau
lio Liet. B-nes Įstatus.

Pagal balsų daugumą Į Valdybą iš
rinkti : K. Mieldažys, Pov. Baltutis, 
Sil. Balčiūnas, Br. Zumeris ir P. Mor
kūnas. Kandidatais liko A. Krausas,

KIETOS GALVOS
Mūsų Pastogės Nr. 26 tilpo . Adelai- 

diškio pasirašytas straipsnis "Kieti 
Įstatymai", kuriame rašoma, kad Įvyku
siame Adelaidės Liet. Sąjungos nepap
rastame susirinkime buvo patiekta du 
kontraversiniai paragrafai, būtent, S- 
gos Įstatų paragrafe 29 sakoma, kad 
"S-gos nariams, pareigūnams ar tarnau
tojams be valdybos pavedimo draudžiama 
duoti spaudai arba rašyti bet kokias 
žinias apie S-gą ar jos reikalus" ir 
Liet. Namų naudojimo taisykles, kur 
22 paragrafe sakoma, kad už netinkamą 
elgesį Sąjungos Valdyba gali ribotam 
ar neribotam laikui uždrausti bet ku
riam asmeniui (t.y. visos Adelaidės 
b-nės nariams) lankytis Liet. Namuose 
tuo metu, kada baras yra atidarytas". 
0 jis yra atidarytas, kada daugumas 
adelaidiškių lankose juose. Pas
tačius balsavimui 36 pasisakė už iš 93 
dalyvavusią Įskaitant ir Įgaliotus na
rius. S-gos 40 paragrafe sakoma, kad 
"Sąjungos Įstatus pakeisti, papildyti 
gali tik visuotinis narių susirinkimas 
dviejų trečdalių dalyvių dauguma".

Nežiūfcint to, kad minėtas paragra
fas negavo reikalaujamos 2/3 dalyvavu
sių daugumos, t.y. 62 balsų, Adelaidės 
Liet. S-gos Valdyba liepos 15 d. per 
"Adelaidės Liet. Žinias" Nr. 15 paskel
bė Lietuvių Namų naudojimo taisykles, 
kuriose paskelbtas ir 22 paragrafas, ne 
gavęs reikalaujamos susirinkime balsų 
daugumos (Žiūr, M.P, straipsnĮ "Kieti 
Įstatymai").

Atrodo, kad Liet. S-gos Valdyba

Alg. Brundza ir K. Kuncaitis. Į kontro
lės komisiją išrinkti: Ig. Alekna, 
Loreta Vaserienė, J. Kazakevičius. Kan
didatais liko S. Simankevičius ir J. 
Mikalajūnas. Į Garbės 1eismą išrinkti 
kun. P. Vaseris. P.V. Kaulinaitis,J. 
Gylys, J. Kalpokas ir J. Valys. Kandi
datu liko NaguleviČius. Susirinkimas 
buvo užbaigtas Tautos Himnu.

Išrinktoji Melbourne Liet. Bendruo- 
mėnės Valdyba parašė laišką A.L.II- 
jos Centro Valdybai apie persiorganiza
vimą. Tame laiške buvo paminėta, kad 
Melbournas pripažįsta A.t.D-jos Centro 
Valdybą kaip busimosios P.L.B, Austra
lijos Krašto Valdybą.

Netrukus ir Adelaidės lietuviai per
siorganizavo Į P.L.B—nę ir tuoj pat at
siuntė laišką Melb. Liet. B-nės Valdy
bai prašydami, kad pripažintų Adelaidės 
Liet. B-nės Valdybą kaip Centrinę Aus
tralijos Liet. B-nės ^aldybą. Melbour
ne Liet. B-nės valdyba į tokį laišką 
neatsake.

Kaip vėliau teUco patirti, A.L.B. 
Melbourne apylinkė buvo pirmoji Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės apylinkė 
užjūriuose neskaitant Europos. Ameri
kos ir Kanados apylinkės Įsisteigė žy
miai vėliau, negu Australijos.

K. Mieldažys

nori tvarkyti Adelaidės Liet. Namų rei
kalus nesiskaitant nei su esamais įsta
tais, nei su visuotinio narių susirin
kimo balsavimais.

Kai pernai vienas adelaidiskis Musų 
Pastogės balandiniame skyriuje jumoro 
forma aprašė Adelaidės liet, gyvenimą 
Įskaitant ir Liet. Namuose barą, jĮ 
S-gos Valdyba nubaudė atimdama teisę 
pasinaudoti baru , nors S-gos įstatą 
16 paragrafe aiškiai.nusakyta, kad 
"Valdybai pasiūlius visuotinis narių 
susirinkimas sprendžia nalio nusikal
timą..." S-gos Valdyba, paskelbdama 
"ALZ" Liet. . Namų naudojimo taisyk
les paskelbė ir 22 paragrafą negavusį 
jam teisėtos balsų daugumos.

Teisingai Adelaidiskis pastebi, 
kad visame pasaulyje nerasite tokio 
Įstatymo, kuriame barmanui leidžiama 
kištis Į privačius lie iivių reikalus".

Jeigu S-gos Valdybai baras pasidarė 
centrine ašimi, apie kurių turi suktis 
visas Adelaidės lietuviškas gyveni
mas., tai Valdyba privalo perkelti-barą 
iš Liet. Namų Į šalia esąntį namą,kad 
tautiečiai galėtų laisvai naudotis Lie 
tuvių Namais, kaip apibrėžta Įstatų 
4a paragrafe: "Sąjungos tikslas yra pa. 
rūpinti lietuvių bendruomenei Pietų 
Australijoje patalpas ir priemones 
sportui, pramogoms, pasilinksminimams, 
poilsiui, socialinei ir kultūrinei 
veiklai".

Lygiai kaip Adelaidiskis, rašyda
mas tiesą, turi dangstytis, slapyvarde,

VISUR VISAIP
Pranešama, kad laisvajame pasaulyje 

yra virš tūkstančio lietuvių inžinie
rių ir architektų, kurie daugumoje pri 
klauso Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungai. Pagal Šios Sąjun
gos davinius, kuri turi savo skyrius 
visame pasaulyje, JA V-se esą apie 
600 jos narių, Kanadoje 150, Austra
lijoje 80 ir po mažiau kituose kraštuo 
se. Beveik visose didesnėse lie
tuvių kolonijose lietuviai inžinieriai 
paskiria! ar organizuotai Įsijungę j 
visuomeninę veiklų.

Vilniaus operos solistas E. Ka
niava išvyko su koncertais Į Kubą.Re
pertuare daugiausia operų arijos.

Įsivaizduokite - Sovietų Sąjungoje, o 
taip pat ir Lietuvoje niekur nėra te
lefonų abonentų knygų. Jų nėra netgi 
pašto Įstaigose.

lygiai tais pačiais motyvais pasirašau 
ir aš, kad galėčiau veikiant barui at
eiti į Liet. Namų biblioteką, susitik
ti su bičiuliais, bet nebūčiau barmano 
išprašytas iš Liet. Namų pagal Adelai
dės Liet. S-gos Valdybos nutarimą.

Turint galvoje, kad artinasi visuo
tinis - metinis Adelaidės Liet. Sąjun
gos susirinkimas, tad visų narių parei
ga jame dalyvauti asmeniškai, ir tik 
daugumai dalyvaujant bus nutarta, ką 
turi ir privalo daryti išrinktoji Są
jungos Valdyba.

Adelaidiskis Nr 2

KUKUČIO P RI E s p a u d o >

Pamilo dobilas raudonas
Lauką ramunę baltą, 
0 Vilniaus liepoms,pažiūrėk - 
Po Pietą Kryžium šaltai,.

Ateiki Į Balią - alyvomis prašysi;
"Pastogė Mūs" 8sukia,"Kukuty" paskaitysil 

Viktorijos laukuose aidas 
Po Yarros dumblą taškos. 
Usnelės smelkia žalia rūta. 
Ir bijūnėlius drasko...

Ateiki Į Balią - tikrai nesigailėsi 
"Pastogę" paremsi - "Kukuty" paregėsi...

Plačioj Žemelėj Valijos 
Žali lapeliai dygsta. 
Keliu išėjo ĮAetuvoa, 
Kodėl ir ko Jie pyksta?

Ateiki į, Balią - ateiki su žmonai 
"Kukutis" ux dykąl "Pastogei" parastai 

Kur mus vienybė - meilė dingo? 
Sakyk, remunė- baltai 
Po Pietą Kryžium dobilėliui 
Kodėl taip salta šalta?

Ateiki Į Balių,Pastogės ir Spaudosl 
Pašoksi,sušilsi L "Kukutis" nemeluos...

SPAUDO S' BALIUS ---- .
RUGSĖJO 19-toji
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TIKSLIEJI MOKSLAI LIETUVOJE
Tiksliųjų mokslų ir ypatingai jų pritaikymo 

nepaprastai dideliu tempu augimas, tur būt, 
būtų pats charakteringiausias ir reikšmingiau
sias mūsų laikų bruožas. Jo reikšmė dar nė
ra pilnai suprasta, tačiau aišku, kad toks pla
čiai siekiąs mokslo ir technologijos reikšmės 
augimas neša toli siekiančius kokybinius pasi
keitimus žmogaus gyvenime. Lietuvių tauta yra 
taip pat aktyvi dalyvė moksliniuose tyrinėji
muose.

Kad pastačius mokslinius tyrinėjimus j jiems 
tinkamus rėmus, verta pabrėžti sekančius 
punktus:

a) Tiksliųjų , mokslų tyrinėjimų apimtis, 
jiems išleidžiamų pinigų sumos, dirbančių as
menų skaičius, yra sunkokai lyginami prie 
mokslinių darbų apimties kitose srityse.

b) Lietuvių tauta nėra pasiekusi tarptauti
nio pripažinimo jokioje kitoje srityje tokiame 
b'fiyje, kaip tiksliuosiuose moksluose.
Tyrinėjimų raida

Sovietų Sąjungos santvarka yra ypatingai 
nepalanki daugelio • žmogiškos kūrybos sričių 
ugdymui. Ji yra pademonstravusi savo nelibe- 
raių nusistatymą ir tiksliųjų mokslų srityje, 
ypač teoretinėse srityse, jei šios neatrodė har
monijoje su marksistine filosofija, tačiau Sovie
tų Sąjungos mokslininkams netrūko finansinės 
paramos ir prestižo visuomenėje. Milžiniškos 
sumos yra išleidžiamos moksliniams tyrinėji
mams, pavyzdžiui, metinis 1968 m. mokslinių 
tyrinėjimų biudžetas bilijonais dolerių atrodo 
sekančiai: JAV — 25.0, SSSR — 25.8.
Mokslinio darbo organizacija

Kalbant apie organizaciją, svarbiausia moks
lo įstaiga Lietuvoje yra Mokslų Akademija 
(MA), kuri prižiūri eilę mokslinių tyrimų ins
titutų ir taip pat yra svarbiausias veiksnys 
aukštesnių mokslinių laipsnių teikime. 1965 m. 
daviniais MA parengė 35% Lietuvoje dirban
čių mokslo kandidatų ir 40% mokslo daktarų. 
Greta MA, mokslinis tyrinėjimas yra vykdomas 
Vilniaus Universitete, Kauno Politechnikos 
Institute, Lietuvos Žemės Ūkio Akademijoje ir 
pramonės laboratorijose.. MA dirba maždaug 
25 % visų mokslo darbuotojų, kiti 75 % yra pa
sidalinę tarp aukštųjų mokyklų ir prmonės ty
rimo įstaigų.

MA yra suskirstyta į keletą skyrių, kurių 
stambiausi yra Chemijos ir Biologijos Moks

lų Skyrius, Fizikos, Technikos ir Matematikos 
Mokslų Skyrius. Mokslinį tyrinėjimo darbą Lie
tuvoje 1965 metais dirbo: aukštosiose mokyk
lose — 2.853 ir moksliniuose tyrinėjimų insti
tutuose — 3.478 asmenys.

Moksliniai leidiniai
Svarbiausias periodinis leidinys yra „Lie

tuvos TSR Mokslų Akademijos Darbai“, ku
rių serija B yra skirta chemijos, technikos ir 
geografijos mokslams. Šio žurnalo išleidžiama 
4 numeriai metuose, kiekvienas apie 200 pus
lapių,. tiražas — 800 egzempliorių. MA kartu 
su aukštosiomis mokyklomis ir profesinėmis 
draugijomis leidžia „Lietuvos Fizikos Rinki
nį“ (1200 egz.), „Lietuvos Matematikos Rinki
nį“ ir „Lietuvos Mechanikos Rinkinį“. Be to, 
„Vilniaus Astronominės Observatorijos Biulete
nį“, žurnalą „Baltica“, kuriame spausdinami 
darbai iš Baltijos jūros geologijos, ir „Geografi
jos Metraštį“. Aukštosios mokyklos leidžia „Lie
tuvos TSR Aukštųjų Mokyklų Mokslo Dar
bus“ ir „Lietuvos Žemės Ckio Akademijos Dar
bus“.

Šiuo metu lietuvių kalba straipsniai randa
mi tik „Lietuvos TSR Aukštųjų Mokyklų Moks
lo Darbuose“ ir „Žemės Ckio Akademijos Dar 
buose“. Pačiuose svarbiausiuose leidiniuose vi
si straipsniai yra rusų kalboje su lietuviško
mis ir vienos Vakarų Europos kalbų, dažniau
siai — anglų, santraukomis. Šis lietuvių tech
nikinės literatūros surusinimas vyko palengva.

Visi minėti žurnalai turi dvigubus pavadi
nimus, lietuvišką ir rusišką. Viršelyje lietu
viškas pavadinimas dažniausia pirmauja. Ne
žiūrint virš minėtos rusiškos įtakos. Lietuvos

IN'Ž. DONATAS SATAS

■ mokslo įstaigos yra palyginti lietuviškus. 1965
■ m. bibliografijoje nelietuviškomis pavardėmis 
. autorių straipsniai sudarė 12,5% visos spaus

dintos medžiagos. 1968 metų „Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Darbuose“ svetimtaučių 
straipsniai sudarė apie 15% viso turinio. Tai 
maždaug atitinka Lietuvos gyventojų etninę 
sudėtį ir tektų daryti išvadą, kad buvo vengta 
didesnio svetimtaučių antplūdžio.
Moksliniai kontaktai su užsieniu

Pagrindinis kontaktas su užsienio mokslinin
kais be abejo yra pasikeitimas moksline lite
ratūra, kurios abipusis judėjimas yra laisvas. 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Centrinė Bi 
lioteka yra išvysčiusi gana platų pasikeitimą 
leidiniais su užsienio valstybėmis. Nuo 1956 m. 
biblioteka vykdo mainus tiesioginiai, 1965 m. 
biblioteka gavo 8228 spaudos vienetus ir išsiun
tė 5474 spaudos vienetus į užsieni. Lietuvos 
mokslininkų apsilankymas įvairiose tarptauti
nėse Vakarų konferencijose nėra retas reiški
nys, lygiai taip pat, ne vienas jaunesnis moks
lininkas yra specializavęsis JAV ir Vakarų Eu
ropos universitetuose!
Pagrindinės mokslinio tyrinėjimo sritys

Moksliniai tyrinėjimai Lietuvoje apima daug 
sričių, bet daugiausia dėmesio susilaukiančios 
būtų sekančios:

1. Elektrochemija — elektrolitinės dangos
2. Matematika — tikimybių teorija
3. Teoretinė fizika — atomų spektrai
4. Kietųjų kūnų fizika — puslaidininkiai, 

foto elektriniai reiškiniai
5. Šilumos mainai, aukštų temperatūrų fi

zika
Elektrochemija. Elektrolitinės metalų dan

gos yra labai plačiai naudojamos pramonėje įvai 
rių metalų padengimui apsaugant juos nuo rū
dijimo. Lietuvos mokslininkai šioje srityje yra 
išvystę plataus masto tyrinėjimus, nukreiptus 
į teoretini šių procesų išaiškinimą ir į pačios 
technologijos patobulinimą. Šioje srityje yra iš
augusi eilė jaunesniųjų mokslininkų, vienas iš 
jų — R. Visomirskis, neseniai pasirodė su mono
grafija, nagrinėjančia kinetinius metalų paden
gimo aspektus.

Matematika. Matematikoje, ypač tikimybių 
teorijos srityje, Lietuva susilaukė nemažo tarp
tautinio dėmesio daugiausia per dr. Jono Ku
biliaus, dabartinio Vilniaus universiteto rekto
riaus. ir dr. Vytaute Statulevičiaus darbus.

Teoretinė Fizika. Šioje grynai teoretinio 
pobūdžio srityje šiuo metu dirba apie 30 
mokslininkų ir dr. Adolfas Jucys yra laikomas 
vienu pirmaujančių mokslininkų pasaulyje 
kvantinės mechanikos metodų pritaikime ato
mų dydžiams skaičiuoti. Greta eilės straipsnių 
dr. Jucys yra išleidęs 2 monografijas, kurios bu
vo išverstos ir į anglų kalbą.

Puslaidininkių Fiziką. Šios srities pradi
ninkas yra prof. Povilas Brazdžiūnąs. Puslaidi
ninkių Fizikos Institute dirba apie 400 asmenų, 
kas sudaro įspūdingą mokslininkų sutelkimą 
vienoje srityje. Šio instituto direktorius dr. Ju
ras Požėla specializuojasi karštų elektronų sri
tyje. Kita plačiai išvystyta sritis yra puslaidi
ninkių foto savybės, kuriai vadovauja dr. Jur
gis Viščiakas. Šie tyrinėjimai yra svarbūs foto 
duplikacijos procesuose, iš kurių Xerox proce-

Teisėjas sako.kaltinamajam: "As jus 
nuteisiu 500 dolerių bauda už tarnauto; 
jo užgauliojimą. Ar jūs dar turite ką 
pasakyti?"

"Žinoma, prie jūsų gero tarifo as ge
riau tylėsiu".

Bigamistas turėjo teisme pasiteisinti. 
Bailiai jis teiravosi advokato - kokia 
didžiausia bausmė?

"Dvi uosvės", atsakė advokatas.
*

Jeigu motelis nemyli, jos ištikimybė 
be vertes. Stendahl (1783-1842)

Gįnii': 1929 m. balandžio mėn. ? d. Vabalninke. 
194S metais baigė Glfii ubi'rpo lietuvių gimnaziją, Vo- 
kietijaje, o 1953 metais cheminę inžineriją Illinois Ins
titute oį Tichnulogy, grūdamas D. S. laipsnį.

„Raštingus" inžinierius. skelbęs savo darbus tiek 
profesinėje, tiek ir bend* ir.rjc lietuviškoje periodikoje. 
Is jų paminėtini yru 9 studijiniai straipsniai iš poli
merų technologijos profesiniuose Žurnaluose. Anglų ir 
vokiečių kalbomis išeinančiuose leidiniuose palaipinęs 
penkias apžvalgas apie Lietuvoje atliekamus 'moksli
nius darbus. Yra kūrybingas specialistas, užpatentavęs 
16 savo išradimų.

Mums ypač malonu pažymėti, kad tai vienas iš 
pastoviausių ir našiausių T. Ž bendradarbių ir dar
buotojų. r»rmąjį savo straipsnį „Chemijos inžineriją1* 
patalpinęs T. 2. Nr. 5, 1954 metais ir nuo to laiko, 
praktiškai be pertraukos, rašęs beveik kiekviename nu
meryje. Be originalių straipsnių iš savo specialybės, 
rinko, sistematizavo ir T. 2. skelbė lietuvių mokslinius 
darbus, rastus įvairiuose profesiniuose leidiniuose. 
Šiuo metu yra vienas iš kompctetlngiausių, okupuotoje 
Lietuvoje išeinančios, techninės spaudos žinovų.

19C6-G8 metais T. 2. vyriausias redaktorius. Taip 
pat bendradarbiauja „Metmenyse" ir „Aiduose"

Nesvetimu jam yra i.' organizacinė veikla. Be įvai
rių kitų pareigų, 1962 m. ALIAS Čikagos skyriaus 
pirmininkas.

sas mums geriausiai pažįstamas. Keletas moks
lininkų, dirbančių šioje srityje, 1968 m. lankėsi 
JAV. Su jais susitikimas buvo paminėtas T. Žo
dyje- .

Šiluminė Fizika. Tyrinėjimų pradžia šioje 
srityje būtų rišama su dr. Algirdo Žukausko 
darbais. Dr. A. Žukauskas, šiuometinis MA vi- 
ce-prezidentas pradėjo mokslinius tyrinėjimus 
apie šilumos mainus konvekcijos būdu. Ši sri
tis yra svarbi įvairių šilumos mainų aparatū
ros gamyboje. Šiuo metu tyrinėjimai išsišakojo 
į šilumos’ mainų procesus aukštose temperatū
rose (virš 1000'’ C) ir keraminių medžiagų at
sparumo šioms temperatūroms tyrinėjimus.

Išvados
Lietuvos mokslininkų atsiekimai tiksliųjų 

mokslų srityje yra pasiekę platesnio tarptauti
nio dėmesio negu visos kitos sritys.

C TteA-. ŽoJ/tJ

AUKOS
MUSŲ PASTOGES SPAUSTUVEI

ALB Krašto Valdyba

M. Šumskas S 5
V. Macevičius s 10
J. Gardis $ 2
B. Kaufeldas $ 2
J. Šimaitis s 10
p. Sipavičius s 10
Symonds s 10
R. Venclovas $ 5
O.V. Miniotas $ 5
A. Katarzis $ 20
A. Giliauskas $ 15
V. Skeivys S 10
V. Bieri $ 5
B. Vingilis S 20
V. Vazgelevičius S 5
V. Juodaitis $ 10
P. ir J. Pullinen $ 15
P. Andriukaitis $ 10
A, Adomėnas $ 10
B. Barkus $ 10
Antanaičiai $ 10
0. Šliterienė $ 10
P. Alekna $ 10
V. ir K. Bitinai S 20
J. Abromas S 20
V. ir 0. Aras $ 50
V, Šliteris $ 50
A. Ladyga $ 10
J. Karpavičius i 10
E. Karpavičius ® 10
V. Laukaitienė S 5
J. Z. S 5
J. Adickas $ 20
V. Narbutas $ 10
A. Žemaitis S 10
p. Vaida $ 10
E. Svirklienė $ 10
K. Adickas S 20
J. Kutkus $ 10
K. Kemežys (senj.) $ 20

Aukojusiems nuoširdi padėka.
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PROTESTAI

AS NESUTINKU SU p. V. KAZOKO "UOMONE

tikslas: 
meilė 
turėtume 
naudos,

ia Mūsų Pastogės redaktoriaus pasi
sakymų jo redaguojamame laikraštyje ir 
iš jo paskaitų mūsų tėvynės likimo klau
simais susidariau išvadą, kad jis mano 
jau atėjus laiką pradėti artimesnį ben
dradarbiavimą su okupuotoj Lietuvoj pa
silikusiais mūsų tautiečiais ir būtent 
su organizuotais jų vienetais, ne vien 
su savo giminėmis ir pažįstamais. Iš jo 
nelabai aiškių pasisakymų man tik nėra 
aišku, koks to bendradarbiavimo 
ar dėl to, kad mūsų humaniškoji 
verčia tai daryti, ar kad iŠ to 
daug moralinės ir kultūrinės 
ar kad mūsų jaunimas tautiniai sustiprė-- 
tų, ar kad jaunimas galėtų nusimesti 
religinius prietarus ir subedievėtų?
• ®endradarbiavimo su tautiečiais yra 
graži idėja ir bendrai imant atrodo, vi
sų remtina idėja, tik dėl to rėmimo tiks
lų ir priemonių gali tekti daug pasigin
čyti. 0 tie tikslai, mano supratimu,yra 
labai svarbus dalykas. Dėl jų as čia 
ir noriu pasisakyti, nes dėl jų aš ir 
nesutinku su p. V. Kazoko nuomone.

Bendradarbiavimas ar kolaboravimas 
bu organizuotais vienetais okupuotoj 
Lietuvoj reiškia bendradarbiavimų 
su komunistų partija, reiškia bendra
darbiavimą su rusais komunistais, reiš
kia bendradarbiavimą su musų krašto pa
vergėju, su tautos priešu. Tiems, kurie 
pažįsta sovietų valdymo sistemą, dėl 
Bio tvirtinimo negali būti dviejų nuo
monių. 0 bendradarbiavimas su jais gali, 
būti įdomus tik tiems, kurie patys yra 
komunistai, arba simpatizuoja jiems. 
Lieka tik išspręsti, koks tikslas to
kio bendradarbiavimo, arba kokią naudą 
galime turėti iš to.

Gaila, p. Kazokas, siūlydamas tokį 
bendradarbiavimą, nėra smulkiai detali
zavęs tokio bendradarbiavimo naudos nei 
tikslų. Jis tik bendrais bruožais kal
bėjo apie krikščionišką meilę, apie kul
tūrinę naudą ir tautinio susipratimo 
gaivinimą musų jaunimui... tačiau kiek 
atsimenu, jis nieko nepasakė apie tokio 
bendradarbiavimo žalą tam pačiam jauni
mui. Ir daugelis kitų musų tautie
čių, kalbėdami apie bendradarbiavimą,pa. 
miršta apie tą kitą medalio pusę, kuri 
mane verčia su p. Kazoko nuomone nesu
tikti.

Mes senesniosios kartos žmones,ku
rie turėjom progos patys iš arti stebė
ti Rusijos komunistų darbus, kurie ge
rai pažįstame jų sugebėjimus meluoti,ap
gaudinėti, nesilaikyti net savo pačių 
teisės nuostatų, net savo konstitucijos 
kurie patyrėm ant savo kailio jų žiau
rumą ir nežmoniškumą, esame labai skep
tiški ir napalankūs bet kokiam bendra
darbiavimui su jais. Tiesa, ir tarp mu
su atsiranda tokių naivių ar trumpos at
minties žmonių, kurie ima tikėti, kai 
Stalinui mirus ten reikalai pasitaisė ii 
dabar vadinamieji sovietai yra daug žmo
niškesni ir kultūringesni. Tokiems labai 
norisi priminti Lenkijos, Vengrijos žiat 
rus numalšinimai, demokratėjančios Čeko
slovakijos pavergimas, užgrobimo tiks
lais žiaurūs karai Korėjoje, Vietname, 
Kambodijoj, dantimis kalenimas ir gink
lais žvanginamas'su "draugiška" Kinija, 
spraudimasis į Artimuosius Rytus ir t.t. 
Tie, kurie atidžiai seka policinį gyve
nimą, tokių sovietų darbų galėtų priran
kioti šimtus ir tūkstančius. Todėl ne 
be reikalo tokie žmonės sako, kad vel
nias kaip buvo taip ir liks juodas.

Jeigu Lietuvoj pagėręjo"kiek ekonomi
nė pądėįis, jeigu dabar nebetremiama 
į Sibirą taip masiniai, jeigu dabar 
žmonės gali kiek laisviau ir atviriau 
kalbėti, tai tas dar toli gražu nėra 
joks įrodymas, kad jie savo sis temą pa
keitė. Tai įvyko greičiau dėl pačių 
lietuvių rūpestingumo, darbštumo 

dėl jų rezignacijos rezistencijoje, 
dėl pasipriešinimo dvasios kapitulia
cijos. Bet tegu tik įvyksta ten koks 
bruzdėjimas, kokie neramumai, bematant 
grįžtų ten drakoniški persekiojimai ir 
masiniai trėmimai. Dėl to negali būti 
iokių abejonių, ypač šiais Brežnevo 
valdymo laikais.

Kolaboracijos advokatai, žinau, pa
sakys, kad jie nori ne su “askva, bet 
su lietuviais Lietuvoje kolaboruoti, ii 
ir ne politinėj, bet’kultūrinėj ir tau
tinėj srity. Gerai, bet kaip tai pada
ryti , kai Lietuvoj bet koks organizuo
tas veikimas yra centralizuotas komu
nistų partijos rankose, o tos parti
jos visų skyrių veikimas yra centrali
zuotas ir glaudžiai vadovaujamas ir 
kontroliuojamas iš Maskvos. Lietuviai 
jokios autonomijos nei krislo neturi. 
Jeigu, sakykime, iškviesime iš Lietu
vos atvykti kokią sportininkų komandą, 
chorą ar kurį ansamblį, tai jis galės 

bosai su- 
kurie 
patikimi, 
pakanka- 
pro pagan

atvykti tiktai jeigu Maskvos 
tiks ir tiktai tokie žmonės, 
tiems Maskvos bosams atrodys 
vadinasi pakankamai raudoni, 
mai geri komunistai, gal net 
distai. Mes gerai žinoma, kad tokių 
žmonių, kurie gali nebegrįžti į Sovie
tų Sąjungą, ar kurie linkę išsiplepėti 
apie savo krašto nedateklius, Maskva 
neišleidžia vykti į užsienius. Vadina
si, nežiūrint, kad tai būtų daroma kul
tūrinio bendradarbiavimo vardu, mes 
gautume grynai komunistinę prekę.

Ką mes gi mainais galėtume pasiųsti 
Mūsų lietuvišką spaudą, mes gerai žino
me, jie neįsileidžia net privačiai siur 
čiant. Neįsileidžia ne tik religinės

IR AS NESUTINKUI

Malonu buvo skaityti p. N. Butkuno 
taip aiškiai ir nuosekliai suformuluo
tus pavojus išeinant iš santykiavimo 
su okupuota Lietuva ir joje tebegyvenan
čiais lietuviais. Tų pavojų galima būtų 
priskaičiuoti ir antra tiek, ir jie visi 
neabejotinai galioja. Tačiau kiekvienas 
žmogaus aktas surištas su vienokiu ar 
kitokiu pavojum įskaitant ir miegą, nes 
yra pavojus užmigus ir neatsibusti.

Vis tik pramatant pavojus iš viso 
nieko nedaryti yra dar didesnis pavojus 
baimėje uždusti nei sau,nei ateičiai nie 
ko nepasiekus. Juk yra lygiai toks pat 
pavojus pulti ir gintis, veikti ar rezig 
huoti, bet gi aktyvusis bent turi gali
mybių šį tą pasiekti, tuo tarnu rezigna 
vęs niekuo nerizikuoja, tačiau ir jokių 
galimybių neturi.

Kiekviena egzistencija palenkta pa
grindiniam gamtos arba jei norite Die
vo įstatymui - stengsies, tai išliksi, 
nesistengsi - pražūsi. Lygiai tą patį 
patvirtina senoji išmintis: romėnai sa
kydavo, kad drąsiems ir laimė padeda; 
tą patį išreiškia ir krikščioniškoji pa 
žiūra - dirbk, ir Dievas tau padės.

Atsigręžiant į mūsųpačių - lietu
vių reikalus rezultatas tas pats: dary
sim ir veiksim - visados galim tikėtis 
šio to pasiekti; nieko neveikiant ir 
niekuo nerizikuojant ir rezultatas bus 
lygus nuliui. Į tai įsiskaito ir ben
dradarbiavimas su gimtuoju kraštu.

Kalbėdamas apie jaunimo išvykas 
Lietuvą p. Butkūnas teigia, kad ten ap
silankęs jaunimas grįš gerokai paraudo, 
nėjęs. Sutikime, kad toks pavojus gali
mas. Bet dar didesnis pavojus išleidus 
jaunimą į australiškas ar amerikoniškas 
mokyklas jis grįš nutantėjęs. Norint 
galima būtų ir daugiau pririnktu tokių 
pavojingų lygiagrečių, bet ne Šio pasi
sakymo tikslas aiškintis bendradarbiavi
mo klausimą, bet tik tiesiai ir atvirai 

spaudos, bet net grynai mokslo veikalų 
- Lietuvos istorijos, net Lietuvių-En
ciklopedijos. Jeigu, sakykime, mes pa
siųstume jiems jaunų sportininkų ar šo
kėjų grupe, Jie pagal Maskvos instruk
cijas, leistų jiems trumpai Vilniuje 
pabūti, gyvenant tik kompaktiškai bran
giuose viešbučiuose ar kitose patalpose 
leistu jiems vieną kitą kartą pasirody
ti jų pasirodymų visai nereklamuojant. 
Greičiausia juos dar pagal savo planą 
pavežiotų po įvairias įmones ir ypa
tingai gražias vietas nuolat įgudu 
siems gidams aiškinant apie didelius 
komunizmo laimėjimus ir "milžinišką pa- 
žangą", neduodant jiems susitikti su 
paprastais žmonėmis ir nuoširdžiai pa
sikalbėti.

Netenka stebėtis, kad musų jaunimas 
iš tokių kelionių grįžtų gerokai parau- 
donėjųs, kaip sakoma su perplautais 
smegenimis. Ne vienas jų gal pasidary
tų komunizmo simpatiku, gal net propa
gandistu. Mažiau toks pavojus gresia 

mums, senesnės kartos žmonėms, ku
rie esame gan gerai susipažinę su komu
nistų darbais ir labai rezervuotai pri
imame jų melagingą propagandą. Bet to 
kių žmonių jie nenoriai ir teįsileidži.. 
arba visai neįsileidžia.

Taigi, kaip matom, iŠ to organizuoto 
bendradarbiavimo su Lietuva galima tiko 
tis naudos tik Maskvos komunistams (ne
skaitant, kad tai būtų ir jų valdžios 
Lietuvoje pripažinimas - okupacijos pa
tvirtinimas), o mums tik mažas trupu
čiukas naudos (pamatyti mažą šmoČiuką 
savo krašto ir žmones) ir didelė ne
nauda, didelis materialinis ir morali
nis nuostolis. Štai dėl ko aš su p. Ka
zoko siūlomu bendradarbiavimu nesutin
ku, kaip nesutinka ir musų konsulai, 
vyskupai, Vlikas ir beveik visos 
liet, organizacijos (išskiriant, 
ma, komunistines organizacijas).

N. Butkūnas

kitos 
žino-

akai—užklausti p. N. Butkūną, kur jis 
tęs mano straipsnius ir kada girdėjus 
mano kalbas, kuriose aš siūlęs ar propa
gavęs bendradarbiavimą su okupuotoj Lie
tuvoj pasilikusiais lietuviais ir ypač 
su organizuotais jų vienetais, ir kokia» 
forma? 0 jeigu tokių šaltinių p. N. But 
kūnas turi ir gali nurodyti, tai malonia 
prašyčiau p. Butkūną nurodyti konkrečia^ 
šaltinius ir kaip tik šiame laikraštyje, 
kad ne vien tik skaitytojai nebūtų mai
tinami užuominomis, bet net ir as 
pats norėčiau sužinoti, kur aš esu šiuo 
įclausimu rašąs ar kalbėjęs. Aš esu daug 
rašąs ir daug kalbėjęs, ir nė vienos ei
lutės ir nei vieno pasakyto žodžio nei 
išsiginu, nei jų gedijuosi, bet kad aš 
bendradarbiavimo tema būčiau kur' rašęs 
ar kalbėjęs ir netgi propagavęs, tai man 
pačiam yra didelė naujiena. Tad su kuo 
p. Butkūnas viešai polemizuoja panaudoda 
imi mano vardą? Štai del ko ir sakau, 

.kad ir aš nesutinku, ir tai ne dėl jo 
keliamų minčių, bet nesutinku, kad nau
doja mano vardą, kai aš tos garbės nesu 
užsitarnavęs. v. Kazokafl

PADĖKA
Visiems vienokiu ar kitokiu budu 

prisidėjusiems prie taip gerai pasise
kusio Aušros Tunto ruošto birželio 27 
d. Kaukių Baliaus giliai ir nuošir
džiai dėkojame. Ypač mūsų gili padėka 
prisidejusiems materialine ar moraline 
parama ir tikime, kad mūsų visu įdėta) 
darbas ir pastangos mūsų lietuviškos 
atžalos - skautijos labui ateityje iš
sipildys. Aciu.

Austos Tuntas, Skautų-Tėvų 
ir Hėmejų Komitetas 
Senųjų Skautu Židinys
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Laiškai 
Redakcijai

Pone Redaktoriau, 
nors pilnai prita

riame p. B. Strauko nuomonei (žiūr.M.P. 
Nr.24). kad jau atėjo laikas Krašto Vai 
dybos būstinę perkelti iš Sydnejaus.ne
galime sutikti su jo pasiulymu Melbour
ne padaryti nuolatine lietuvių 'sosti
ne' Australijoje.

Pats konceptas pastovios 'sostinės' 
yra netinkamas ir net pavojingas mūsų 
tarpe, nes tai riboja pasirinkimą Kras 
to Valdybos sąstato ir eventualiai įve
da stagnaciją.

Siūlome grįžti prie ALB Statuto Kei
timo Komisijos padaryto nutarimo 1968 
m., kuris buvo atmestas paskutiniame 
ALB Krašto Tarybos suvažiavime, būtent, 
kad Krašto ^aldybos būstinė būtų keičia 
ma su kiekviena Tarybos sesija paeiliui 
tarp Adelaidės, Melbourne ir Sydnejaus.

Naudojant šią rotacinę sistemą ture 
tų atsirasti naujas stimulas lietuvių 
veikloje, nes keistųsi daugiau žmonės 
Krašto Valdyboje ir kiltų sveika konku
rencija .tarp minėtų kolonijų.

Esame įsitikinę, kad atsirastų stip
resniu visuomenininkų, sutinkančių sto
ti į Krašto Valdybą, nes jie būtu tik
ri, kad ju vargai posibaigs po dvejų me 
tų kadencijos.

Neatrodo, kad kiltų didelės proble
mos, jeigu Mūsų Pastogė liktų leidžia
ma Sydnejuje. Krašto Valdyba turėtų tei 
sę skirti trijų asmenų komisiją bendruo 
menės laikraščio priežiūrai ir valdy-

TIK UZ VINGIO.
Lengva parodyti piktam kaimy

no šuniui liežuvį kai esi kitoje 
pusėje tvoros... dar lengviau pa

sakyti: — “Better dead than 
Red!’’, sėdint kur nors apie Alice 
Springs. O įdomu būtų pamatyti, 
kaip būtų tada, jeigu laikų, kaip 
ir filmą būtų galima atsukti at
gal...

Dega mieštai, sodybos... Rusų 
tankai tik už miškelio, už kelio 
vingio! Tėvas plaka arklius. Ak
muo. Trrriokšt! — lūžo vežimo 
ratas. Pilnas, aiš^u, “stop!”

Vežime sėdi rašytojas Vingis. 
Dar jaunas. Visa to momento po
litika — išbėgti! Tiesiu ir nevan- 
giuotu, o gal ir vingiuotu keliu, 
į vakarus — į laisvę! Bėgo nuo 
“Red“, įdant nebūtų “dead”.

Privažiavo ruskio tankas. Ge
ros šienkartės ilgio patrankos 
vamzdį motinai į pat strėnas at
rėmė. Išlipo kirkizas. Pamauks
imo kepurę sau ant ausų. Parodė 
nykščiu per petį (į tą pusę iš kur 
atvažiavo) ir riktelėjo:

— “Damoi jechai! Damoi ba- 
tiuška!..”

Grįžo. Ką darysi? Su botagu 
tanko neužplaksi, ir prie kirkizo 
šlaunies didelis, it arklio koja, na
ganas.

Motinai ir taip jau išgąąsčio pa
kako, o kai pamatė tik juodus ir 
dar smilkstančius sodybos pama
tus, apalpo ir... daugiau nepabu
do. Tėvas, Vingis ir sesuo apsigy
veno pirtyje, kuri būdama nuoša
liau pastatų — nesudegė. Gyve
no? Gyvas žemėn nelyei!..

Tėvas ganė kolchozo bandą. Se
suo — šėrė kiaules. Vingis nepo
litikavo; mėšlą kopė... Kas nori bū
ti “dead’’? — reikėjo dirbti ką 
liepė “Red“!

Naktimis siautė partizanai, die
nomis — “stribai”. Vieną naktį 
pasibeldė. Duonos prašė.

—Neturiu! Du vaikai!, — aiš
kinosi tėvas.

— Aš turiu!, — pakišo po no
sim vokišką mašinpistolę... Kepa
lai buvo, kepalą ir išsinešė. Jie 
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neatrodė “red”! — kas nori .būti 
“Dead”?

Dieną pasibeldė tie patys “par
tizanai”. Tik jų kepurių lankai 
buvo — “red”...

— “Dabar aš tai “Dead”!, — 
šalti mirties pirštai perbėgo tėvui 
per nugarą.

— Buožė buvai! Liaudies prie
šas esi! Prisipažink!!!, — lietu
viškas batas spyrė tėvui į blauz
dą...

— Aš nekaltas! Du vaikai! — 
desperatiškai gynėsi... lyg malda
vo...

Kieno duona?, — dūrė kepa
lu veidan.

— Mano...
— Laukan!, — šautuvo buožė 

akimirkai ištiesė sulinkusią ūki
ninko nugarą. Išsivarė ir Vingį. 
Tėvą prie pirties, apsigalvoję — 
prie prūdo, pastatė. “Kat-kat-kat 
kat!”, — nusikvatojo trys rusiš
kos “mandolinkos”... Vanduo prū
de taip skaudžiai “red”... o sesūo 
pirtyje klykė, ir klykė, ir... iki 
nutilo. Kai iš pirties išėjo pasku
tinis “herojus” — “Liaudies sū
nus”, Vingis rado sesutę dar ne 
“dead”, bet pasibaisėtinai “red”...

— “Buožės vaikas — nepa
sius!”, — pareiškė kolchozo “di
rektorius” (buvęs bernas!)- Jis bu
vo Red. Partizanai pasirūpino, 

kad jis būtų “Dead”! Prie to pa-
' čio prūdo... Sesuo ilgai negijo. Si
bire daktarui telefono nepakelsi! 
Penkeri metai nevilties, ir bado, 
ir vargo... Kiek kartų Vingis no
rėjo būti “dead”, kai nušalę ko
jų pirštai buvo “red”?..

Ta pati mirtis savo šaltais pirš
tais pasmaugė visų “draugą”, 
“mokytoją”, “tėvą”...

—. “Batiuška pomiorl!“, *— 
verkė Nikita ir užkasė “Genera
lissimo” po... Kremliaus tvora. Ne
kaltus “kaltus” ir kaltus “nekal
tus” amnestavo. Vingis ir sesuo 
apsigyveno pas seną tetulę Kau
ne.
— “Geriau “dead”, geriau “red”, 

bet į kolchozą — ne!”, — porin-

inu i .
Jeigu iškiltų neisprendžiamų kon

fliktų tarp Mūsų Pastoges redaktoriaus 
ir tokios komisijos, reikalas turėtų 
būti referuotas Krašto Valdybai spręsti 

Keikia tikėtis, kad šis pasiūlymas 
bus išsamiai diskutuojamas Krašto Tary
bos suvažiavime metų gale, nes susida
riusi pozicija yra tikrai opi.

Viktoras Martišius

ATVIRAS LAIŠKAS

Mielos lietuvės,
mielai dėkoju už man 

atsiųstas dovanas ir už piniginę para
mą. Širdingai dėkoju visoms moterims, 
kurios priklauso Melb. Liet. Moterų So
cial i.lės Globos Draugijai už jų gera
širdiškumą. Linkiu jums visoms nenuils
tamai ir toliau tęsti šį darbą, kuris 
atneša mums tiek daug džiaugsmo ir spe
cialiai paramos mums, kurie negali už
sidirbti. Ačiū už išrinktą tokią gra
žią medžiagą suknelei. Ji man labai pa
tinka. Ačiū ir už visas kitas dovanas. 
Ačiū, ačiū ir už visą laiką man 
siųstas dovanėles.

Linkiu jums visoms daug sveikatos 
ir Dievo palaimos, kad galėtumėt nenu
ilstamai tęsti šį dideli darbą. Rodos, 
buvo Sekminės. Po d-jos atstovės mane 
dar aplankė lietuvis kunigas ir čia gy
venanti lietuvių šeima. Kai visi išėjo 
jaučiausi kažkaip liūdna ir vieniša. 
Retai mane kas nors aplanko, atrodo, 
kad išeidami jie lyg kažką^išsinešė. 
Ilgai negalėjau prabusti iš praeities 
minčių. Prisiminiau, kaip pries 15 me
tų buvau nuvažiavusi į lietuvišką baž

Rašo Kukutis

gavo sau (ir sesulei) Vingis. Se
nas pažįstamas, o toks jau atro
dė “Red”, darbo parūpino. Toks 
jau atrodė “Red”, daktaras sesu
lę apgydė ir... vedė. Ir Vingis ne
politikavo; dirbo ir mokėsi, mokė
si ir dirbo! Dieną ir naktį, nak
tį ir dieną! O tolokai iš Šančių 
į universitetą... pėsčiomis. “Rau
doni” profesoriai paskaitas skai
tė, lietuviškai Vingį mokino kaip 
universalinę daktarišką — priesai
ką pasakyti ir įgyvendinti.

Filmai bėgant į galą — Vingis 
pirmą kartą po penkiolikos metų, 
pirmą kartą! pavalgo kaip žmo
gus. Pažįstamas iš kolchozo, už 
sulaužytos rankos išgydymą “gry
nais” apmokėjo — bulvių (visą 
maišą!) atvežė...

— “Ach! Kad taip matytų žmo
nos sesuo ir mūsų vaikų teta... 
Australijoje!”, — poringavo Vin
gis sau (ir žmonai)).

— Seniai nerašo! Gal galvoja,
kad mes “dead”?, — tyliai išsi
tarė mergina nuo Zarasų...

— O gal galvoja, kad mes 
“Red”?, — dar tyliau pridūrė 
rašytojas (daktaras) Vingis...

Pradėkime nuo tos vietos, kur: 
— “Trriokšt! lūžo vežimo ratas...”

... šoktelėjo ratas per akmenį, 
pakratė — palingavo vežimą, o 
arkliai, tėvo plakami, it iš praga
ro paleisti velniai, pasagomis ar
dė jau sekančio vingio žvyrą...

O nuo tenai®, daugiau ar ma
žiau, kaip jau tūkstantį kartų gir
dėta — žinoma istorija: — “Pa
siektame Rytprūsius ir Vokieti
ją!..” (Atseit, Laisvę ir Vaka
rus!)

Kaip Vingis, sesuo ir tėvai gy
veno, ką ir kur dirbo ar nedirbo, 
mokėsi ar nesimokė — netaip jau 
svarbu. Visi taip gyvenome! Svar-

kur ir kaip išleisti kito uždirbtą 
pinigą... Lengviausia, tačiau, pra

bų, kad pasiekė Australiją! Svar- .gimanius vaikų, prašyti, kad Vi- 
bu sukūrė šeimą, svarbu — įsi- SUomenė jiems išlaikytų savaitga- 
kūrė. Die, padėk! .'iio mokyklą...

Aš esu ta, laikraščiuose be ga- 
Neaišku, tiktai, kodėl Vingis lo ir krašto linksniuojama, “Vi- 

kratosi savo, daugiau ar mažiau suomenė”. Kai buvo laikas aš ir 
— brolio, Lietuvoje? Pats nerašo sav0 vaikus, jeigu neišmokinau —

A T S A T’ K I M A S

Po raštu, adresuotu Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Valdybai, liecian- 
či.i "Mūsų Pastogės" redaktorių, iš
vengimui visuomenę kiršinančių reiški
nių, savo parašą atšaukiu.

Kostas Ankus

nyčią. Kalėdos. Giedojo lietuviškas 
choras. Mane taip jaudino, kad negalė
jau susikaupti maldoje ir sustabdyti 
ašarų, kurios krito ant mano rankų, ku 
riose aš laikiau savo maldagnygę. Gal 
jūs pagalvosite, keista moteris, bet 
tik tas gali šitaip jaustis, kuris jau
čiasi dar lietuvis-ė ir kuris gyvenda 
mas tarp svetimąją ir ligonių ilgisi 
lietuvių bei jų kalbos. Todėl kiekvie
nas jūsų aplankymas turi neįkainuoja
mos vertės. Jūsų

A. Jansonienė, 
Ballaratas

(Šis laiškas yra vienas iš daugelio, 
kurių sulaukia Soc. Globos Mot. II- 
ja, besirūpinanti nelaimės ištiktais 
lietuviais. Šio laiško autore yra in
validė, nevaldanti neį rankų, nei ko
ją jau 15 metų. Kokia tokiems paguo
da, kai jie prisimenami ir aplanko
mi bei savąją paguodžiami!).

KIEK AS SUŽINOJAU!

Amerikoje plačiai "besireiškiąs lie
tuvis inž© Donatas Šatas yra kūpi ra s
kūrybinės dvasios: jis ne tik aktyvus 
visuomeninėje veikloje ir mūsų spaudo-, 
je, bet veržlus ir savo specialybėje, 
Amerikoje užpatentavęs jau 16 savo iš
radimų© Čia skelbiame jo straipsnį i§

"Technikos Žodžio" apie tiksliuo
sius mokslus Lietuvoje©

*
Aną šeštadienį Sydnejaus lietuviai 

studentai turėjo kaimyniškų susitikimų 
su lenkais studentais lenkų namuose Ash 
fielde. Oficialiojoj daly iš lietuvių 
puses kalbėjo danty gydytoja p© No Grin 
cenviciūtė-Wallis. Susitikime dalyvavo 
virš dešimties lietuvių studentų. Vė
liau buvo jaukiai pabendrauta ir pasi
šokta©

*
RugpiūČio 9 d. Adelaidėje J.Baciūno 

vardo biblioteka rengia naujų knygų ir 
plokštelių pristatymą© Popietės progra
mą organizuoja pop. J. Neverauskas, V. 
Baltutis ir A. Maželis. Dalyvaus ir 
viešnia iš Melbourne p. M. Malakunienė©

ir kitus gąsdina, kad nerašytų — 
nebendradarbiautų ir (jeigu ga
lima?) neaplankytų? Už sesers ir 
brolio nueitus kruvinus takus ir 
prakaitą prie knygos — juos pa
razitais, parsidavėliais ir net iš
gamom vadina?! Kad sesers vy
ras, būdamas neblogas daktaras, 
pakeitė ruskelį ligoninės direkto
rių? Kad brolio žmona, iškėlusi 
iš “balno” žvairią mongolę, aku- 
šeriauja? Aš suprantu, kad jie 
abu kiekvieną dieną kraujo ma-! 
to daugiau negu Vingys matys per 
visą gyvenimą, bet ar tai reikš
tų, kad jie kraugeriai?..

Tiek tik sakau, kad bepigis sė
dint apie Alice Springs popieriu
je vaduoti Lietuvą... dar lengviau, 
tame pačiame popieriuje, nurodyti 

tai pramokinau lietuviškai! Dar
gi, kiek leido sąlygos, ranką pri
dėjau prie savaitgalio mokyklos. 
Tai buvo mano ir, ne kaip dažnas 
mėgina įtikinti, ne visuomenės rei
kalas! Kas įrodys kitaip — to aky
se aš savo kepurę suvalgau!

Vaikščiokite kokiais tik norite 
vingiais. Jeigu patinka —, piau- 
kitės! Tačiau nekiškite politikos 
į mano asmeniškus reikalus! T.y. 
— su kokia mašina aš važiuoju, 
ką pavėžinu ar nepavėžinu, su ko
kia ferry aš išvažiuoju paplau
kioti! Svarbiausia, palikite mano 
piniginę ramybėje; ji su patriotiz
mu neturi nieko bendro!! Kai pa
tys paaukosite tegu ir tai pačiai 
Savaitgalio Mokyklai ir Sporto 
Klubui bei Tautinių šokiu Gru
pei kad ir $50.00 — būsite r tik 
geri žmonės, b ne “Patriotai”!

Ir negrąžykite skylių, ekskursi
nėse valtyse, nes lietuvybė ir be 
to skęsta mišrių vedybų, lietuviš
kų skyrybų ir politikos jūroje. 
Man skylę užlopyti lengviau — aš 
už dienos darbą gaunu gryną do
lerį, bet, užtat, mano brolis apmo
kamas tik ... bulve.

6



MBMPOPTAS
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

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

KOVO KLUBE
TENISININKAI FINALUOSE

Kovieciai stalo tenisininkai V. Bin
kis ir V. Vasaris, kurie žaidžia be Syd 
nejaus stalo teniso A klases pirraeny 
bių dar ir Western Suburbs stalo teniso 
A klasės varžybose, pasiekė šiose varžy
bose baigmę ir paskutiniame savo susiti
kime jie turi labai daug galimybių pasi. 
daryti Western Suburbs meiste
riais .

Nuolatiniai apsigyvenus Sydnejuje bu- 
irusiam vienam iš geriausių Australijos 
lietuvių stalo tenisininkų V. Vasariui 
ir aktyviai įsijungus į Kovo sportinį 
gyvenimų, stalo teniso sekcija labai su. 
stiprėjo, B klasėje K, Bagdonavičius,!. 
Bieliūnas ir N. Wallis - Grincevičiūtė 
labai atkakliai kovoja pirmenybėse ir 
yra pasiekę daug gražių pergalių. Is jai 
nųjų reikia pastebėti R, AseviČiūtę, ku

ri yra visapusiškai gera sportininkė 
ir be stalo teniso labai gerai žaidžia 
krepšinį, tinklinį ir lauko tenisų, ir 
E. Karpavičių, kuris be stalo teniso ge
rai žaidžia krepšinį, lauko tenisų ir 
rugby.

VYRAI LAIMI
Kovo pirmoji krepšinio komanda Šiais 

metais yra labai gerame stovyje, tik 
gaila, kad jie ne visuomet gali visi kai 
tu žaisti, nes mokslas ir egzaminai yra 
ir turi būti visuomet pirmoje vietoje, 
už tai kovieciai atsisakė
šiais metais žaisti ir paciojė aukš
čiausioje Sydnejaus vyrų klasėje.

Sportinės įvairenybės
Koviečių ruošiamas B-B-Q liepos 

25 d. Lidcombe Lietuvių Namuose turėtų 
būti labai geras. Kiekgirdisi, bus dau, 
daug įvairenybių, tarp jų laimingasis 
įėjimo numeris laimės gražių dovaną.

*
Rugpiučio mėn. Lietuvos krepši

ninkai turės įdomių susitikimų Vilniu
je ir Kaune. Tarp rugpiučio 10-25 d. 
Lietuvoje ir Latvijoje viešės Kubos 
rinktinė, kurių ilgą laikų treniravo 
žinomasis Lietuvos krepšininkas S. Bu
tautas .

*
Rugpiučio men. Maskvoje įvyks Sov. 

S-gos, JAV, Jugoslavijos ir vienos iš 
Europos valstybių krepšinių turnyras 
ir po jo amerikonai krepšininkai 
žais draugiškas rungtynes Kaune su Kau- 
no Žalgiriu.

*
Buvęs žinomasis australas lauko te

niso meisteris L, Hoad, kuriam šiais 
metais nepasisekė laimėti Wimbledono 
varžybų, šiuo metu su šeima gyvena Is
panijoje. Jis turi viename kurorte pa
sistatęs didžiulę savo rezidenciją, ku
rioje yra keturios lauko teniso aikš
tės, maudymosi baseinas ir kt. Jis ir 
jo žmona, ir vaikai treniruoja turtin
gus vasarotojus ir ateity numato pasta
tyti tenai ir viešbutį. Sugrįžti į Aus
traliją nei jis, nei jo žmona visai ne
galvoja', nes Ispanija, pagal juos, yra 
pats geriausias kraštas, žinoma ,turint 
pinigų.

Šio mėnesio vidury į Australiją at
vyksta Čekoslovakijos krepšinio rinkti
nė. Jie žais eilę rungtynių Sydnejuje 
ir kituose miestuose. Pirmasis susiti
kimas įvyks liepos 16 d. Wollongonge 
Beaton Park stadione. Australijos krep-

Paskutiniųsias rungtynes II-je divi
zijoje kovieciai žaidė ir laimėjo 
nrieš Sth Sydney 51:59. australų 
komanda yra viena iš stipriausių turny. 
re ir pasižymi geru žaidimu, tačiau 
kovieciai, būdami pilname sąstate, la
bai gerai sužaidė ir gana lengvai su 
jais susidorojo.Taškai: Gustafson 18, 
Lukoševičius 11, Atkinson 10, Mikalaus
kas 9, Liutikas 2, Masčinskas 1, Krau- 
cevičius 0.

TINKLINIS NEATSILIEKA

Vykstančiose Sydnejaus tinklinio 
pirmenybėse Kovas yra išstatęs dvi 
vyrų komandas A ir B klasėse. A klasei 
komanda, kuriai vadovauja K. Ktapaus- 
kas, yra tautybėmis mišri ir savo 
eilėse turi vienus iš geriausių žaidė
jų Sydnejuje, ir jie jau buvę kelerius 
metus Sydnejaus čempionais, jau iki 
šiol laimėjo keturis susitikimus ir tu
ri galimybių vėl laimėti pirmą vietą,.

Kovo vien tik lietuvių komandai, 
kuri žaidžia B klasėje pirmenybėse,va
dovauja J. Eismontas, ir žaidžia S.Lu
koševičius, V. Stašionis, G. Sauka,V. 
Vičiulis ir A. Zduoba. Pirmenybėse jie 
laimėjo prieš N.S.W. universitetą 2-0 
ir Proscopi 2-1. Si komanda daro la
bai gerą ir didelę pažangą.

Šiuo metu šeštadienių vakarais pra 
dėjo Burwoode žaisti moterys ir šio
mis treniruotėmis susidomėjimas moterų 
tarpe yra labai didelis.

ŠACHMATININKAI IRGI LAIMI

Kovo šachmatininkai I. Venclovas, 
V. Kozeniauskas, J. Dambrauskas, V. 
Augustinavičius ir J. Karpavičius žai
džia A reserve pirmenybėse ir šiais me 
tais stipriai laikosi. Paskutiniąsias 
rungtynes jie laimėjo prieš "Chess 
Centre" 5:2. L.

šinio sąjunga, norėdama sumažinti susi
dariusias išlaidas, galvojo krepšinin
kus apgyvendinti pas paskirus tautie—. 
čius, tačiau Čekoslovakijos vyriausybė 
sutiko juos išleisti tik su ta sąlyga, 
jeigu jie nebus apgyvendinti pas čekus 
imigrantus ir žaidėjai turėjo pasirašy
ti, jog jie nieko bendro neturės su ank 
sčiau išbėgusiais savo tautiečiais.

*
17-kos metų Norvegijos futbolo žaidė

jas T. Hansen, naudodamas kojas, kelius, 
pečius ir galvą išlaikė mušdamas sviedi
nį ore keturias, valandas ir 15 minučių. 
Per tą laikų jis atmušė sviedinį 50.522 
kartus. Tai rekordas, kurį gal mažai 
kas net iš gerųjų futbolo žaidėjų galė
tų sumušti.

MELBOURNE
VARPO KLUBE
Nors pastaruoju metu musų spaudo 

je neperdaug girdėti apie Varpo veiklą 
bet tai dar nereiškia, kad Varpo vyrai 
jau visai pradėjo snausti. Šiuo metu 
daug dirbama. Gal tas darbas nėra akty 
vių sportininkų, tai daugiausia Varpo 
Valdybos. Jau pradėdami paruošiamieji 
darbai metų gale dėl įvykstančios 
Sporto šventės. Pasiruošimai vyksta 
ir žiemos sporto šventei. Gi šiuo me
tu visi varpiečiai ruošiasi savo me
tiniam baliui, kuris įvyks liepos 25 
diena Melb. Lie'i. Namų naujojoje salėj. 

Visi Varpo klubo baliai yra mielai 
tautiečių lankomi, nes jie būna links
mi ir įvairūs savo programa. Kaip ten
ka girdėti, per šį metinį Varpo balių 
programą ruošia mūsų jaunieji, sporti
ninkai. Bus ten įvairių sportinių var
žybų, meninis pasirodymas ir kitokie

PaaanMo
■a- - ■ arenoje

FUTBOLAS

Pele - "Juodasis Brazilijos perlas 
paskelbė spaudai, kad jis ketina žais
ti futbolą iki 1972 metų ir po to,kai 
sulauks 51 metų amžiaus, pasitrauks iš 
aktyvaus sportinio gyvenimo. Jis dar 
žada žaisti "Mažosios Pasaulio Taurės"1 
turnyre, kuris įvyks tais metais Bra
zilijoje atžymint Brazilijos 150 metų 
nepriklausomybės sukaktį.

Pele, kuris dar ir dabar skaitomas 
vienu iš geriausių puolėjų pasaulyje, 
gimęs 1941 m. spalio 25 d. ir jis sa
vo kraštą reprezentavo 106-se rungty
nėse. Jis yra vienas iš centro puolėjų 
kuris per savo žaidimo karjerą yra 
įmušęs daugiau kaip 1000 įvarčių. To 
kio kito rekordo iki šiol pasaulyje ne 
ra.

Maža Maroko valstybė, kurie praei
tose pirmenybėse buvo mažai žinomi,pa
darė gražią staigmeną, kai jie sužaidė 
su Bulgarija lygiąsias 1-1 ir pralai
mėjo Vak. Vokietijai tik 1-2,atsime
nant, kad vokiečiai yra vieni iš ge
riausių pasaulyje.

*
Portugalijos futbolo taures varžy

bas laimėjo Benfica iš Lisbonos po to, 
kai jiems nepasisekė laimėti visos 
Portugalijos futbolo pirmenybių.

*
Real.Madrid laimėjo Ispanijos tau

rės varžybas, kai Graikijos taurę lai
mėjo Solonnkos Aris nugalėdami Soloni- 
kų PAOK 1-0 finalą. Tai buvo pirmą 
kartą graiku futbolo istorijoje, kad 
dvi komandos iš šiaurės Graikijos sus: 
sitiko finaluose.

♦
Moterų pasaulio taurės futbolo 

pirmenybės šią savaitę žaidžiamos Ita 

lijoje. į finalus pateko šių valstybių 
moterys: Austrijos, Čekoslovakijos, -Da
nijos, Anglijos, Italijos, Meksikos,Vak, 
Vokietijos ir Šveicarijos.

*
Australijos futbolas. Čia patiekiame 

Australijos futbolo lentelių pozicijas: 
Sydnejus - Hakoah 25 taškai, St. Geor
ge 25 t., Ryde 20 t., Pan Hellenic, 
kuri turi daugiausiai pasekėjų Austra
lijoje, stovi devintoje vietoje ir turi 
galimybių būti išmesta į II-ją diviziją 

elbourne. Juventus 25 taškai, 2. Mel
bourne 19, Just 16.

Adelaide. Polonia 20 t., Juventus 19, 
Lion 18.

Brisbane. Azzurri 19, Merton 18, Po
lonia 17.

Perth. Tricolore 25, Cracovia Į9, 
Azzurri 18.

*
Ron Clarke, australas tolimų dis

tancijų bėgikas, kuris dar turi penkis 
pasaulio bėgimo rekordus, pabaigs akty
vų sportavimą.sekantį mėnesį Norvegijoje 
Oslo mieste, kur bus tarptautinės bėgimo 
varžybos.

iš anksto neskelbiami netikėtumai. Se
nesnio amžiaus svečiams, kurie ten atsi 
lankys, irgi-numatyta kažkokio sporto 
varžybos. Ar tik tai nebus tie kaip ss 
koma amerikoniški "Roring twnties" šo 
kiai, arkas tai panašaus... To dar ne
pavyko sužinoti.

Savaime aišku, linksmam baliui su
ruošti jaunieji sportininkai laukia iŠ 
tėvų ar sporto globėjų paramos. Geriau
siai mes tuos sportininkus paremsime 
tik skaitlingai jų metiniame baliuj da 
lyvaudami. Tad iki pasimatymo liepos 
25 d. Varpo baliuje. p g
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
geeLong-

G. Karazija,

P. Juozas, 0 
Butkūnas, V.

AUKOS
LIET. RADIJO PUSVALANDŽIUI 

GEELONGE
S 40 - Melbourne Parapijos Choras.
S 25 - Melb. Apyl. Valdyba.
Po S 20: kun. P. Vaseris. "Talka", 

p. P. Sakalauskas (sydn.).
Po S lo: kun. S. Gaidelis. M.F.Sodai- 

čiai. E. Preikštas. J. Maksvytis, E. 
Matulionis. P. Vaičekauskas, Melb.Soc. 
Globos D-ja.

Po S 5: A. Bakaitis, 
J. Žitkevičiene.

S 4: J. Normantas.
Po S 2: A. Buč i nskas, 

Šrederis, V. Česikas, N. 
čerekaviČius.

S 1: E. Karvelienė.
Ačiū visiems aukotojams. 

Geelongo Apyl. Valdyba 
LIETIVISK0 RADIJO PUSVALANDŽIO 

REIKALU

Nors Geelongo apyl. Valdybos pla
nas buvo pravesti lietuviškų radijo 
pusvalandį tik 10 savaičių, susidomė
jimas tuo pusvalandžiu buvo labai di
delis. Tai įrodo ir tautiečių entu
ziazmas, gausios aukos, ypatingai mūši; 
kaitybinės Melbourne bendruomenės tau
tiečių aukos. Tos aukos ir išlaikė 
lietuviškų radijo pusvalandį jau virš 
astuonių mėnesių. Nors aukų ir gausu, 
bet darbas pusvalandžio programas pa
ruosti nepavydėtinas, nes kartais net 
ir idėjų pritrūksta, o talkininkų šia

me darbe maža.
Buv^ prašoma asmeniškai ir per spau

dų prisiųsti medžiagos, ypatingai mūsų 
chorų juostelių, bet jų vis dar tebelaul 
kiu. Būtų daug maloniau, kad vietoj Ame
rikos liet, chorų galėtume transliuoti 
savų chorų dainas iš Australijos. Čia 
Australijoje turime gerų dainininkų, tad 
kodėl jais nepasinaudoti ir jų balsais 
nepasigėrėti?

Neskaitant p.p. Krausienės, kun. P. 
Vaserio, N. Butkūno, E. Karazijienės ir 
kitų anksčiau minėtų, kurie paskolino 
plokštelių mūsų lietuviškam pusvalan 
džiui, į pagalbų atėjo kun. P. Dauknys, 
kuris lankydamas kolonijas kartas
nuo karto parvežia aukų, be tu paremia 

morališkai, kai darbas darosi per
sunkus ar nesiseka.

Anų savaitę šiaip taip šio pusvalan
džio programai dar gavau nuolaidų: da
bar pusvalandis mums tekainuoja $ 22.36, 
tai yra $ 2.o4 pigiau.

Gaila, kad vykstant streikui radijo 
stotyse ir plokštelių gaminimo firmose 
ne visas plokšteles galima per stotį 
transliuoti. Šis streikas palietė ir mū
sų psuvalandį ir vykstant streikui tega
lime transliuoti tik Amerikos gamybos 
plokšteles arba juosteles, kurios yra 
įgrotos per tiesioginį koncertų arba pri 
važiai. Taigi dabartiniu metu ypač bū
tų naudingos juostelės, įdainuotos mūsų 
chorų, oktetų, duetų ir t.t.

Tautiečiai, norėdami padėti pusva

landžiui išsilaikyti, prašomi aukas siųs
ti šiuo adresu:

"Lit’ uanian Community Radio Programm" 
E. Jomantienė
155 Anakie Rd.. Bell Park, Vic.

3215. Tel. 71117.
Visa pusvalandžiui skiriama korespon

dencija taip pat siunčiama aukščiau pa
duotu adresu. _

E. Jomantienė(jun.)

GROŽIO KELIU
Geelongo gražuolė Marietta Savickai

tė, kuri šiais metais garbingai užėmė 
"Miss Gala" sostų, labai puikiai pralei
do laimėtų kelionę į Port Macquarie ten 
išbuvusi visų savaitę, o dabar isvykusi 
trims savaitėms.į Fiji. Grįžiusi bandys 
sukaupti S 100, kad galėtų kandidatuoti 
į "Miss Australia Quest" Miss Geelong

SYDNEJAUS KOVIECIAI MALONUI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI

I SPORTIŠKA

IESMINĘ B-B-Q
kuri įvyks liepos 25 d. 5 vai. vak. Lietuvių Namuose 

Lidcombe (39 Church S£,)

Bus daug smaįių įvairenybių, dovana laimingam numeriui ir t.t 
ATEIKITE - NESIGAILESITE!

Kovo Valdyba

PRANEŠIMAS
Liepos 26 d., sekmadienį, .ta-agis- 

kai žuvusių herojų DARIAUS-ir GIRĖNO 
minėjimas įvyks šia tvarka:

1. 11.30 vai. pamaldos Lidcombe ka
taliku bažnyčioje, kur organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis.

2. 4 vai. p.p. Bankstowno Liet. Na
muose oficialioji ir meninė dalis:

a) paskaitų skaitys p. J. Kapočius,
b) meninę dalį išpildys Sydnejaus 

tunto skautai ir Sydnejaus lietuvių cho 
ras "Daina", vadovaujamas p. Kiverio,

c) dekoracijos p. A. Pluko.
Pabaigoje veiks bufetas su gaivinan

čiais gėrimais.
Visa Sydnejaus lietuvių visuomene 

kviečiama kuoskaitlingiausiai dalyvau- 
ti. Susidariusioms išlaidoms padengti 
įėjimas - auka pagal aukų lapų.

L.V.S. "Ramoves" Sydnejaus 
Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos ka

riuomenės savanorių kūrėjų Sąjungos 
Sydney skyriaus valdybai už skirtą 
$ 5.00 mūsų skautams pagerbiant a.a. 
S. Narušį vietoj vainiko ant jo kapo.

Aušros Tunto Tuntininkas
SKELBIMAS

Melbourne Lietuvių Dienoms reika
lingas atsakomingas žmogus parengimų 
indų suplavimui. Darbas bus gerai ap
mokamas. Kreiptis į p. A. Liubinų 
tel. 379 1294 (Melb.) po 6 v.vak.l ' 

sekcijoje. Geelongo apyl. Valdyba steng
sis jai padėti, nes ji kandidatuos kaip 
"Miss Lithuania". Jau planuojama jau
nimo šokiai, kurių metu bus karūnuoja
ma "Lietuvių Viktorijos grožio kanalai- 
tė". Taigi, visos Viktorijos gražuolės 
ruoškitės konkursui vakarines sukneles 
Gal ir jums kuriai laimė nusišypsos, 
kaip Marietta!.

Iš Morningtono gauta $ 30 aukų, ku
rias sudėjo: N. Presniakovas S 10, A. 
Alseikienė $ 5. L. Podgurskis S 5, J. 
Kairys $ 5 ir S. E rminas $ 5. Oi per 
Geelongo Mot. Draugijos balių - barbe- 
kiu buvo sumesta $ 13.50. Tai jau pui
ki pradžia įstatyti mūsų gražuolę į 
"Miss Australia Qudst".

Didelė garbė atiteko lietuviams, ku 
rie dalyvavo "Miss Gala" karūnavimo iš
kilmėse, kad net ant reprezentacinio 
lietuvių stalo mūsų trispalvė iki 
lubų šokinėjo. 0 kokia garbė visiems 
lietuviams būtų, jeigu "Miss Lithuania" 
taptų "Miss Australia"J E.J.

CANBERROS LIETUVIAMS
Pranešame , kad rugpiūČio 2 d.,sek 

madienį, 3 vai. ,p.p. šaukiamas visuo 
tinis apylinkės susirinkimas.,—kurio me 
tu bus renkami atstovai į ALB Krašto 
Tarybų.

Maloniai kviečiami visi Canberros 
apylinkėje gyvenų lietuviai šiame susi 
rinkime dalyvauti.

ALB Canberros Apylinkės 
'aldyba

PASKAITOS JAUNIMUI
Lietuvių Akademinė Korporacija 

Romuva ruošia savo nariams, studen
tams ir besidominčiam jaunimui litua
nistinių paskaitų ciklų:

1970.7.25 - Gintis^ Kaminskas/ Lietu 
vių ir latvių’ kalbos bei jų vieta kai 
botyroje.

1970.8.15 - Juli ja_Gįrgaįtįenėj_ Lie 
tuvių išeivijos literatūros apžvalga.

1970.9.12 - Albertas_Zubras.: Lietu
viškos išeivijos prasmė.

1970.10.10 - Alena Karazijienėj Da
bartiniai archeologiniai kasinėjimai 
Lietuvoje,

Visos paskaitos vyks Lietuvių Na
muose 50 Errol St.,Nth Melbourne. Pas
kaitų pradžia 2 vai. p.p. Po paskaitų 
seks diskusijos ir kavutė. Įėjimas 
laisvas.

(MUŠU PAŠTO G E
VISI Į MELB. L. S. K. "VARPO"

METINI BALIU
liepos 25 d., šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių Namuose naujoje saleje

Puiki vakariene * geras orkestras ir
NIEKAD NEGIRDĖTA JAUNIMO PROGRAMA

Kaina: $3.50 asmeniui; studentams ir sportinikams $ 2.50.
Stalai užsakomi iš anksto pas J. Oželį tel. 391 3702,

A. Adomavičių tel. 465 3284.
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• I Box 4558 G.P.O. Sydney, N.S.W. 2001
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• pina savo nuožiūra.

Prenumerata: metams $ 8, pusei metų
• $ 4. Užsienyje metams prenumerata $ 10, 
S Atskiro numerio kaina 20 centų.Jį , Už skelbimų turinį neatsakoma.
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