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SKAITYTOJAMS (|Sj)
Mūsų Pastogės skaitytojai nustebs sulaukę tokios Mūsų 

Pastogės, kaip kad šis numeris. Žinoma, gal teks išleisti 
ne vieną tokį Mūsų Pastogės numerį, kol neturime tinkamų 
spausdinimo priemonių, bet stengiamės, kad esamose sąly
gose Mūsų Pastogė vis tiek lankytojų savo skaitytojus ir 
juos informuotų aktualiaisiais reikalais.

Spaustuvei, kur anksčiau buvo spausdinama Mūsų Pastogė, 
atsisakius toliau spausdinti Mūsų Pastogę, turėjome skub
iai ieškoti išeities. Norėdami, kad ji ir toliau kalbėtų 
į skaitytoją pilnais lietuviškais rašmenimis ir neturint 
greitu laiku jų gauti, tenkinamės ta rašoma priemone, ku
rią turime. Tačiau yra vilčių, kad greitu laiku įsigysime 
lietuviškus šriftus ir tada išleisime Mūsų Pastogę gražės 
nę ir patrauklesnę.

Kad priėjome prie tokios padėties,' tai rezultatas mu
sų kai kurių kovotojų pastangų, kurie vadovaujasi princi
pu - tikslas pateisina priemones. Jeigu Krašto Valdyba ne
pakluso kelių žmonių diktatui, tai jie griebėsi kraštutinii 
priemonių savo tikslui atsiekti nesiskaitydami su tuo, kad 
tokia akcija ne talkina, o bendruomenei kenkia. Reikta su
tikti ir su tuo: kaip žinome, ne kasdien saulėtos dienos.

Šių faktų akivaizdoje ALB Krašto Valdyba kaip Mūsų Pas
togės leidėjas ryžtasi įsigyti savas priemones Mūsų Pasto
gei spausdinti. 0 jas turint niekas nešantažuotų Krašto 
Valdybos - kokia ji bebūtų, - kaip Mūsų Pastogę^leisti, 
ką joje spausdinti ir kokį redaktorių laikyti. Ūž savo 
veiklą ir ėjimus Krašto Valdyba tebūtų atsakinga tik, pa
čiai lietuvių bendruomenei - ją atstovaujančiai Krašto 
Tarybai.

Mes labai apgailestaujame, kad vietoje gražaus sugyve
nimo bendruomenėje atsiranda smurto. Tikimės, kad visa tai 
praeis be skaudesnių pasekmių. Dvidešimties metų bendruo
meninio gyvenimo patirtis rodo, kad mes mokame sutartinai 
ir vieningai dirbti ir tiek turime sveikos nuovokos, kad 
mokame skirti pelus nuo grūdų.

Netrukus paskelbsime Mūsų Pastogei leisti vajų ir prašy
sime visų geros valios lietuvių nuoširdžiai ateiti talkon. 
Kokios bus tos naujos priemonės ir kiek jos kainuos, bus 
visiems laiku paskelbta.

Drauge džiaugiamės ir dėkojame visiems skaitlingiems 
asmenims ir bendruomenės padalinių valdyboms, kurie pri
tarė Krašto Valdybos nuosprendžiams ir ją palaiko.

ALB Krašto Valdyba

Vien tik Toronte 
/Kanadoj/ Vasario 16 
proga Lietuvos lais
vinimo reikalams su
rinkta S J011.13. 
Pastebėtina, kad 
proporcingai Kana
doje surenkama dau
giausia aukų.

K
Iš JAV į Kanadą 

perbėgo apie 20000 
amerikiečių dezerty 
rų, vengiančių kari- 
.nės prievolės. Ka
nados vyriausybė 
juos priima kaip pa 
bėgėlius, bet pasi
rodo, jų tarpe yra 
didelis nuošimtis 
kriminalinio ele
mento.

Sovietų S-ga keti 
na kai kurias Sibi
ro upes nukreipti į 
pietus. Anglų mete
orologai spėlioja, 
kad šitai įvykdžius 
galėtų reikšmingai 
pakisti Europos kli 
matas.

X

Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse Gabi
jos leidykla organi
zuoja liet, grafikų 
parodą, kuri bus kil 
nojama po didesnes 
vietoves. Joje daly
vauti pakviesta su 
savo kūryba A. Kri
vickas /Vokietija/,( 
V.K.Jonynas ir V. 
Ignas /JA®/, V. Ra
tas ir A. Šimkūnas 
/Australija/ ir Ž. 
Mikšys /Prancūzija/.

Iš Izraėlio pranešama, kad So
vietu Sąjungoje organizuojamos 
priešizraėlitinės demonstracijos, 
kuriose dalyvauti jėga verčiami ir 
Sov. Sąjungoje gyveną žydai. Iz- 
raėlio vyriausybė pareiškė viešą 
protestą.

_  * —
Vilniaus krepšininkių komanda 

Kibirkštis išsikovojo pirmą vietą 
turnyre, kuris- vyko Tartu mies
te Estijoje. Taip pat nugalėjo ir 
Europos krepšinio meisteres — 
Rygos TTT komandą.

Siaurės Europoje keturios vals
tybės Suomija, Švedija, Danija ir 
Noiwegija sudarė ekonominę su
tarti, kuri panaši j Europos bend
rąją rinką. Eilę metų buvo ruo
šiami planai ir šiuose kraštuose 
bendras ekonominis gyvenimas 
bus pradėtas praktiikuoti nuo 
1972 metų.

Čekoslovakijoje valymai tebe
vyksta. Pastaruoju metu nukreip
tas dėmesys i aukštąsias mokyk
las, ir persijojami tie dėstytojai, 
kurie pasireiškė politinėje veiklo
je Dubčeko laikais.

Įjietnvin Dienos

Melbourne
■ III ....................

Šiais metais Melbourne lie
tuviams teko maloni pareiga bf| 
ti šeimininkais Australijos lie 
tuvių Dienų, kurios įvyks gruo
džio 26-31 d.d. laikas - pats 
viduvasaris, kada daugumas gau 
na metines atostogas ir yra lai 
svi nuo kasdieninių darbų.

Sakoma, kad norint pailsėti 
ir apraminti per metus išvar
gintus nervus, reikia nore ke
letui dienų pakeisti aplinką 
ir išvykus iš namų apie juos 
negalvoti.

Melbourne lietuviai kaip tik 
ir siūlo savo patarnavimą: at
vykite pas mus! Čia kaip tik 
naujoje aplinkoje ir naujų bei 
senų,t.y. seniai bematytų drau 
gų tarpe galėsite, kaip sakoma 
Šviežiu oru atsikvėpti,, ataipa. 
laiduoti nuo kasdieninių rūpės 
Šių, pailsėti ir papramogauti.

Kaip žinote, tuo laiku vyks 
Lietuvių Dienų įvairūs parengi 
mai. Kąs mėgsta sportą,galės 
sekti mūsų jaunuolius sporto 
žaidynėse; kas mėgsta dainą, 
turės progos, ypač Dainų Šven
tėje, ją išgirsti ir ja grožė 
tis; kas mėgsta jaunimą ir no
ri pamatyti jų darbus lietuvių 
bendruomenėje, progų bis tik
rai daug: tautiniai šokiai,jau 
nįmo koncertas, studentų suva
žiavimas, sportas ir skautų st 
ovykla. Čia rasite ir kitų ge
rų progų sekti visos Australia 
jos lietuvių intensyvaus kultu 
rinio darbo pademonstravimą.

Žinome, kad jau nemažai tau
tiečių iŠ kitų kontinentų at
vyksta aplankyti giminių ir 
draugų. Mes patariame - kvies 
kite svečius kaip tik šiuo lai 
ku, kad atvjrkę į Australijąga 
lėtų taip pat pamatyti ir da
lyvauti Lietuvių Dienose Mel
bourne. Čia jūsų svečiams bus 
tikrai gera,proga plačiau ir 
nuodugniau pamatyti ir pažinti 
Australijos lietuvių gyvenimą, 
jų tautinį bei kultūrinį darbią 
jų siekimus bei jų laimėjimus.
Ir pagaliau turėdami patir

ties iš buv. Lietuvių Dienų 
Adelaidėje, Sydnejuje ir Mel
bourne, galime užtikrinti,kad 
Lietuvių Dienos duos jums,mie
li laukiami svečiai, poilsio, ■ 
paujų impulsų ateities darbams 
o taip pat gražių ir malonių 
prisiminimų. Melburniečiai jus 
nuoširdžiai kviečia.

Ignas Alekna
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BIRŽELIO TRĖMIMAI
MINĖSIME TRĖMIMUS

Birželio 7 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. Latvių Namuose 
/32 Parnell St., Strathfield/ įvyks Baltų Komiteto rengia
mas

BIRŽELIO L4 - IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
Minėjimo metu paskaitą skaitys p. A. Ivinskis, Master 

of Arts, psichologijos lektorius Newcastle universitete.
Meninėje programoje iš lietuvių pusės dalyvaus gabi pia 

nistė p. V. Inkrataitė, o taip pat ir abu Sydnejaus lietu
vių chorai - Dainos choras, vad. p. B. Kiverio, ir Sydne
jaus Liet. Meno Ansamblio choras, vad. p. M. Umbražiūnie- 
nės, kurie kartu padainuos keturias dainas.

Lietuviai kviečiami skaitlingai dalyvauti tuo parodant 
australams svečiams, kad ir po JO-ties metų nuo Lietuvos 
valstybės okupacijos ši žaizda yra dar skaudesnė, negu an
ksčiau ir jos negali. užgydyti net laikas.

Savo skaitlingu dalyvavimu pareikšime protestą ir pasi 
piktinimą vakarų demokratijų neveiklumu leidžiant mūsų tau 
tai ir toliau kentėti red raudonose replėse, sovietiškam 
imperializmui naikinant mūsų tautiečius žudymais ir išve
žimais, persekiojant religiją ir uždraudžiant pagrindines 
demokratines laisves, kada net ir puslaukiniai Afrikos juo 
dūkai šiomis laisvėmis naudojasi.

V. Bukevičius
Baltų Komitetu Pirm-kas

ATSIŠAUKIMAS
Sydney Liet. Mot. Soc. Globos Draugi

jos Valdyba nuoširdžiai kreipiasi į mū
sų mielus tautiečius prašydama visų au
kos pagal išgales ir jau šiomis dieno
mis tam tikslui išsiuntinėjome aukų la
pelius.

Labdaros jau tokia dalia, kad egzis
tuojame vien tik iš gerų žmonių aukų į 
ir paramos. Mums reikia turėti lėšų it j 
ligonių reikalams, ir numatytai sodybai g 
Kuo daugiau turėsime finansų, tuo ge
riau galėsime veikti ir pavyzdingą lie- > 
tuvišką sodybą įrengti, kuri būtų mūsų 
pažiba ir pasididžiavimas. Tai priklau- «■ 
sys nuo jūsų.

Su sodyba jau yra taip: sklypo valymo 
talka galutinai suplanuota ir atlikti 
matavimai. Architektas ruošia sodybos 
planus. Planai bus paskelbti spaudoje. ■

Dabar tik prašome visų remti mūsų pa
stangas, nes tai daroma visų lietuvių 
naudai. Aukos virš S 2 yra "Taxation 
deductible". Visos aukos bus skelbiamos \ 
spaudoje ir pakvituojamos. Aukos siųs- J 
itn«sxži«s adresu: S.W.
tinos šiuo adresu: S.L.W.S.Serv. Asso- |g 
elation, Box 107, P.O. Eastwood, N.S.W. ;

Iš anksto tariame nuoširdų ačiū. |

Mielus Klubo narius p.p. Šidlaus
kus, Joną ir Juozą Gudaičius, jų ma
mytei ir uošvei

ANTANINAI GUDAITIENEI 
mirus, giliai užjaučiame.

Sydney lietuvių Klubo 
Valdyba

Didžiam lietuviui
ANTANUI KRAUSUI 

mfrus didžiausios užuojautos reiĄIane našlei A. Krausienei, 
Danguolei. Arvydui, Rūtai, M. Bulakicnel ir ju giminėms.

J. B. Adomavičiai.

Skaudžiai Budime netekės Ilgamečio ir didžiai pasiaukojusio 
skaufybes idėjoms A.A. vyr. skfe. ANTANO KRAUSO. 
ir nuoširdžiai užjaučiame jo fcyvet&no ištikima, tylia darbu 
talkininke ponia A. Krausiehe, dukras sulnu bei artimuosius.

Melboumo ’ Skantinhku RAMOVE.

Didžiam kultūrininkui ir visuo
menininkui

ANTANUI KRAUSUI
mirus, jo žmoną, dukras ir sūnų 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

L.K. Garbaliauskai
K.E. Reisonai

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba | 
—»

Dideliam Lietuvos patriotui ir Syd
ney Liet. Mot. Socialinės Globos Drau 
gijos pritarėjui

ANTANUI KRAUSUI 
mirus, nuliūdusiai žmonai ir šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

S.L.M.S.G.D.Valdyba

PRANEŠIMAS
ALSS Sydney Skyrius kviečia visus stu 

dientus atsilankyti į "Vyno ragavimo ir 
filmų vakarą", kuris įvyks gegužės 29 d. 
penktadienį, 19.30 vai. Lidcombe Liet. 
Namuose. Matysime "Great Sheikh" filmą 
su Rudolph Valentino, plus priedai.

Įėjimas 50 centų, kur įsiskaito fil
mas, vynas, sūris, sausainiai, juoda ka
va ir žvakių šviesa. Po filo pasišokimas 
Muzika nuo Dolskio iki Dylan. Apsirengi
mas neformalus.

m
Perthe serga Adolfas Viliamas:supara- 

ližuota kairė pusė ir paguldytas Mt.Hen
ry ligoninėj. Linkime greit pasveikti.

V. Sidzikauskas, Lietuvos L»l«- | 
vėe Komiteto pirmininkas ir PET | 
Seimo Lietuvos delegacijos pirm., 5 
gegutės 1 d. iėvyfco iečių savai
čių kelionei j V»k. Europą. Po 
kelių dienų i Europą iSvyksta Ir 
Latvijos, Estijos ir Albanijos 
Laisvės Komitetų pirmininkai: Vi
lią Hamers, Leonard Vahter ir R. 
Krasniqi.

V. Sidzikauskas Eitai parelikė:.; 
“Jei pernai lankiausi Europoje 
kaip PET (Pavergtųjų Europoi 
Tautų) delegacijos narys, tai ii t 
kartų vykstu kaip Lietuvos Lala* < 
vės Komiteto Pirmininkas.

Mano tikslas bus: kiek leis «ą- /. 
lygos, pagyvinti Lietuvos laisvės į 
bylų vak. Europos valstybėse Ir 
pabendrauti su mūsų veikėjais |- 
vairiuose Europos krantuose, be to, 
pasidomėti ten veikiančiais radi- 5 
jale, transliuojančiais j Lietuvą. Z

Numatau aplankyti svarbesnes iy 
Europos sostines, kur sueisiu i ry- į 
iius su vyriausybių Ir parlamen
tų atstovais".

V. Sidzikauskas, apsilankųs, ke- ; 
lias dienas Londone, j New Yor- 
ką sugrti ė.m. birželio 15 d.

(ELTA)

'"'-I

A.A.
v.s. ANTANUI KRAUSUI 

mirus, jo šeimai ir artimiesiems liū
desyje gilią užuojautą išreiškia

Lietuvių Jūrų Skautija

Didžiam patriotui ir darbuoto
jui dėl lietuvybės išlaikymo

A.A.
ANTANUI KRAUSUI 

mirus, jo šeimą bei artimuosius 
giliai užjaučia ir kartu liūdi 

ALB Geelongo Apylinkės
Valdyba

PADĖKA
visiems prieteliams ir pažįstamiems, palydėjusiems a.a. 1

ANTANĄ K R A U S Ą
amžinan poilsin. |

Pavargęs po didžių darbų ir gyvenimo audrų gulėjo jis 
ligos patale. Nepamiršot, mieli bičiuliai, aplankėt jį. 
Raminot ir guodėt vieni žodžiu, kiti gėlėmis.

Jis norėjo dar daug dirbti. Atėjo Mirties Angelas: ga-

A.A.
PETRONĖLEI ŽEMAITIENEI

mirus, p. Mėtą. Maternienę, jos duk
rą su šeima bei artimuosius liūde
sio valandoje giliai užjaučia

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdyba

197P‘m*, gegužės '25 >

na, pailsėk. Ir išsivedė Anapilin... Nors ir nekoks buvo 
oras, skaitlingai susirinkot palydėti jo paskutinėn šios 
žemės kelionėn.

Nuoširdus ačiū kun. P. Vaseriui už mtŠias ir laidoji
mo apeigas. J

Taip pat dėkojame už gražius atsisveikinimo žodžius 
ir gėles organizacijų vadovams ar atstovams: Krašto Val
dybai ir Krašto Kultūros Tarybai, Melbourne Apylinkės 
Valdybai, ALSS Rajono Vadijai, Džiugo Tuntui, Korp! Ro
muvai, Čiorlionio Diskusijų Klubui, Soc. Globos Moterų 
Draugijai, Melboumo Lietuvių Klubui ir "Talkai", LĮetu-
itų
vių Dienoms Melbourne Rengti Komitetui, Geelongo Apylin
kės Valdybai, Latvių "Beveronijai".

Visiems visiems ačiū!
Anelė Krausienė,

Sūnus ir dukros su šeimomis
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kimų balsai /mandatų komisiją 
sudarė K. Bagdonavičius,Dr. B. 
Vingilis,V. Sliteris, J.Vėtei- 
nai metais nesiskaitė nei su 
bendruomenės valia, nei su jos 
autoritetais.

Susirinkimas patvirtino se
nąją revizijos komisiją naujai 
kadencijai ir išrinko Garbės 
Teismą šios sudėties: A. Ka- 
baila, I. Jonaitis, A. Baužė, 
V. Bernotas ir V. Kazokas.

Kol buvo skaičiuojami rin
kis ir A. Saudargienė/, klau
simuose ir sumanymuose pakal
bėta b-nės einamaisiais reika
lais. Čia išaiškėjo, kad p.Vi- 
nevičiaus žinioje buvo užšaldy 
ta bendruomenės pinigų S 607. 
44, kurie turės būti perduoti 
naujai apyl. valdybai. Buvo t 
siūloma iškilmingai paminėti 
apylinkės 20-ties metų sukaktį 
išvystyti aktyvesnį bendravimą 
su kitomis apylinkėmis, rengti 
specialius vakarus jaunimui.

Nebuvo aplenktas ir Mūsų Pa 
stogės klausimas. Mat, apylin
kėje eilė asmenų savo inicia
tyva parodė nepasitenkinimo Mū 
sų Pastoge ir ypač jos redak
torium ir net surinkę parašus 
reikalavo redaktorių pašalin
ti, tačiau bendruomenė parodė 
jam pasitikėjimo, kad net iš
rinko į savo garbės Teismą. Iš 
sivysčius karštiems ginčams nu 
trauktas šis klausimas pirmi
ninkui pareiškus, kad šį rei
kalą spręsti nėra apylinkės 
kompetencijoje.

Šio susirinkimo darbotvar
kėje buvo įtraukta ir apylin
kės ribose veikiančių organi
zacijų pranešimai, tačiau to
kius pranešimus padarė tik Me 
no Ansamblis /V. Bitinas/, Kat 
Kultūros Draugija /p. Dirgin
ėtus/ ir studentai /R. Skeivys 
Gaila, kad į šį kvietimą neat
siliepė daugiau organizacijų.

Pasidžiaugtina, kad susirin 
kime dalyvavo ir gerokas būrys 
jaunimo, kuris aktyviai reiškė 
si ir diskusijose, ir renkant 
vykdomuosius organus. .

; Jei pagedo aparatas, per kurį taip viskas matos, 
;; Sterofonik radiograma, ar gal ’toasteris’pas mamą, 
]> Dukros ’Dryer’ ar ’Transistor’, jeigu išpūtė resitor

Ir sūnaus,va, ’Tape recorder’ pasidaro "Out of order- 
; j Skambink tuč tuojau Ądickui, ir tvarkoj turėsi viską!

Patarimas reikalingas? Geras darbas - sąžiningas! 
' Kad kaina nebūtų ’shocking’, kad žinotum,ką jis 

’Talking’,
Kad nekeistų, ko nereikia, pataisytų kas neveikia! 

i' Ar paveikslas, garsas, diskas, radijušas, žodžiu - 
o viskas!
I! 0 ant šito viso geras - tiktai Adįckų_Ksaveras!_!_

182 Hawthorne Pde. HAJBERFIELD. 
Telef. 798 8126

iOeeeeeoeooooeooeoeooeooooeooeooooooooo************************
PRIE KO EINAME?

Visas pasaulis užsikrėtęs protestų ba
cilomis. Si nuotaika persimetė ir į mūsų 
bendruomenę. Demokratiškame krašte nie
kas nedraudžia reikšti savo nuomonės, 
protestuoti prieš esamą tvarką bei ve
damą politiką.

Perskaičius tačiau grupės sydnejiškių 
protestą ALB Krašto Valdybai susidaro 
kitoniškas vaizdas: čia vietoje protes
to įteikiąmas ultimatumas.Statomos są
lygos ir data, kas iki tokio laiko turi 
būti įvykdyta ir kokios pasėkos tų są- 

ykdžius.
lygų nepriėmus.
Tenka labai apgailestauti, kad kai ku

rie mūsų tautiečiai, nors išgyvenę virš 
20 metų demokratinėj santvarkoj, neži
no, kaip joje laikytis. Kai statomos 
sąlygos su durtuvu, kur tada toji demo 

kratija ir lietuvių chartos nuostatai?
Skaitydamas Mūsų Pastogę niekur ne

radau, kur vienaip ar kitaip būtų re
miama dabartinės Lietuvos valdžia jei 
Lietuvos okupantas. Priešingai, visomis 
progomis keliama Lietuvos laisvinimo 
byla bei skatinamas tautiečių budrumas.

Bendravimas su tauta - kitas klausi
mas. Čia gali būti įvairių nuomonių.Ta
čiau už bendravimą su tauta pasisako ir 
pasaulio Liet. B-nė: ne tolti, bet artė
ti prie tautos. Kas nutolsta nuo savo 
tautos, tas nutolsta ir nuo lietuvybės. 
Brolių tėvynėje ir išeivijoje yra bend
ras tikslas - padaryti kuo daugiau ply
šių geležinėje uždangoje, kad galėtume 
paduoti vieni kitiems rankas. Tam rei
kia ieškoti būdų ir priemonių, bet ne 
kaltinti žmonių, kurie žiūri į mūsų tau 
tos ateitį iš tolesnės ir realesnės per 
spektyvos. „ . _ ., ,...... Matas Gailius ......

NAUJAS
LIETUVIS DAKTAJRAS

Džiaugiamės, kad mūsų dakta- 
rų skaičius didėja, štai ir vėd tu* 
rim jauną medicinos daktarą Al
fredą Renigerj. Alfredas gimė 
1944 m. lapkričio 23 d. Vokietijo
je (Dreedene). Su tėveliais į Aust
raliją atvyko 1949 m. Gimnazi
ją baigė Mosmane (Sydney) la
bai gerais pažymiais ir įstojo j 
Sydney universiteto medicinos fa
kultetą, kuri* sėkmingai Šiais me
tais užbaigęs atlieka medicinos gy
dytojo stažą Royal Newcastle li
goninėje.

Studijuodamas jie nemažai dė
mesio skyrė studentų veiklai, mu
zikai ir sportui. Priklausė Liet. 
Studentų Sąjungai ir dirbo Syd- 
nėjaus Skyriaus valdyboje. Būda
mas jautrus menui Alfredas pa
mėgo klasikinę muziką Ir pats pui
kiai skambina pianinu. IŠ eporto 
mėgsta kriketą, futbolą ir šachma
tus.

Sveikiname nauąjį daktarą ir 
. lipkįnje vląą geriausio.. * *. . <•

ATŠAUKIMAS
Po raštu, adresuotu Australijos Lie

tuvių Bendruomenės Krašto Valdybai, lie
čiančiu "Mūsų Pastogės* redaktorių Vin
cą Kazoką, mano padėtą parašą atšaukiu.

M. Nakutis

Gerb. p. Redaktoriau,
pasiekė žinia Melbourną apie Jums daro 

mus priekaištus. Man teko kalbėtis su da 
ugeliu Melb. lietuvių, ir jie kaip ir aš 
laikraščiu patenkinti ir Jumis pilnai pa 
sitiki. Aš gerbiu Jūsų gilų tremties su
pratimą ir pastangas jos problemoms iš
spręsti.

Prieš 30 metų prasidėjo mūsų tautos 
tragedija. Ją naikino ir naikina sveti
mieji. Atrodo, per nesantaikas ir kivir- 
čius patys save naikiname.

A. Baltrukonienė

Gerb. p. Redaktoriau,
jau kiek laiko 

susirūpinęs, kas darosi mūsų bendruome
nėje. Kaip didelis "šokas" mane ištiko 
straipsnis "Quo vadis Domine", kurio ra
šytojas pasipiktino, kad kai kurie vie
tiniai lietuviai sutiko atvykusius - tie 

sa pareigūnus - lietuvius iš Lietuvos. 
Pats matęs būdamas Vilniuje, kaip lietu
viai atkakliai laikosi prieš okupanto ru 
sifikacijos bandymus ir kokia stipri jų 
tautinė sąmonė, negalėjau suprasti, kad 
yra lietuvių, kurie to negali sveikinti, 
o priešingai smerkia kaip didžiausią nu
sikaltimą.

Kad tai liūdnas faktas mačiau skaityda 
damas tą nelemtą 95-kių nepasitenkinusių 
"»kx 
"skundą", kurie reikalauja atstatyti tau
rų lietuvį patriotą "M.P." redaktorių. 
Esu tikras, kad būtų lengva surinkti de
šimt kartų daugiau parašų už tai, kad jį 
palikus vietoje. Labai gaila būtų, jei 
būtume priversti skaityti tik vienos šia 
uros krypties laikraštį. Pakeitus "M.P." 
95-kių skundėjų kryptimi kaip tik būtų 
pasiekta tai, ko bijomasi esąs okupanto 
kėslas - skaldymas lietuvių. 0 tai būtų 
padarę tie patys skundėjai.

Dr. V. Didžys

KIEK AS SUŽINOJAU!
«•-*»

Didelės įtakos tu 
rėjusio lietuvių tau 
tos gyvenime prof.K. 
Pakšto biografiją pa 
ruošė prof. J. Ere
tas . Veikalą leidžia 
Liet.Kat. Akademija 
Romoje.

Pagal poeto J. Ai 
sčio paruoštą tekstą 
kantatą lietuvės mo
tinos garbei sukūrė 
muz. Julius laidelis

K
Atominėje fiziko

je! reikšmingus ati
dengimus atliko JAV 
Harvard universiteto 
prof. Dr. R. Kriščiu 
kaltis. Jo Veikalą 
elektroniniais klau
simais išleido Mas-

sachusetts' technolo 
gijos institutas.

s
Lietuvoje gyvenan
čio poeto J, Marcin
kevičiaus eilėraščiių 
rinkinį vokiškai iš
leido Volk und Welt 
leidykla Ryt. Berly
ne. Rinkiny yra . 55 
eilėraščiai origins 
le ir vertime.

M

Vieninga Europa. Daug kur ant 
automobilių užklijuoti “EU” ženk
lai su įvairių valstybių vėliavomis, 
aiiku, be Lietuvos. Būtų tinkama 
panaių pagaminti ir su - Pabalti
jo valstybių vėliavomis. Taip pat 
visur pageidaujama daugiau “vy- 
tuklų", pirmų kartų Jaunimo Me
tais

ANTANUI KRAUSUI
mirus, jo šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

K.ir T., A.ir J. Klupšai 
x A. ir G. Gašlūnai
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS
Gegužės 17 d. Dainavos sa

lėje Bankstowne įvyko Sydney 
apylinkės visuotinis susirin
kimas. Į jį būtų galima žiūrė
ti kaip į eilinį, kuriame pra
ėjusios kadencijos valdyba pa
tiekė ataskaitinius praneši
mus ir išrinkta nauja valdyba, 
vis tik jis laikytinas neeili
niu ir net lemtingu visai Syd- 
nejaus liet, b-nei, nes jame 
buvo likviduota ištisus metus 
trukusi rivalizacija, net pa
siekusi Garbės Teismą ir kuri 
vis tiek nebuvo užgesinta iki 
šio susirinkimo. Pagaliau čia 
buvo užkliudytas ir Mūsų Pas
togės klausimas, nes kaip tik 
akcija prieš Mūsų Pastogės re 
daktorių ir net Krašto Valdy
bą savo šaknis turi Sydnejuje. 
Dėl to ir šis susirinkimas sa 
vo dalyvių skaičiumi buvo šio 
je apylinkėje rekordinis: pa
gal Mandatų K-jos davinius da 
lyvavo balsavimuose 154 asme
nys /tiek buvo paduotų korte 
lių/, nors susirinkusių buvo 
ir daugiau.

Susirinkimą atidarė buv. 
apyl. p-kas p. V. Deikus ir 
susirinkimui pirmininkauti pa 
siūlė p. V. Simniškį, sekre
toriauti p. V. Dantą. Buv. ap. 
pirmininkas V. Deikus daly
viams pristatė kadencijos me
tu atliktus darbus pastebė
damas, kad valdybai darbas 
buvęs labai sunkus, nes pradė 
tė be pinigų,kuriuos užlaikęs 
ir neperdavęs buvęs senosios

valdybos kasininkas. Tie pini 
gal ir iki pat šio susirinkimo 
nebuvo atgauti nežiūrint, kad 
valdybos teisėtumą pripažino 
tiek visuotinis apylinkės susi 
rinkimas, tiek vietos Garbės 
Teismas, tiek ir ALB Krašto 
Garbės Teismas. Pranešimas bu 
vok kondensuotas, išsamus, da
lykiškas. Baigdamas p. V.Dei - 
kus prisiminė ir palinkėję mi
rusiuosius, kurie buvo pagerb
ti susikaupimo minute. Sekė iž 
dininko ir Kontrolės K-jos pra 
nešimai. Iš ataskaitinių prane 
Šimų daug diskusijų nekilo ir 
valdybos veikla buvo užglrta 
ir priimta.

Seka valdybos rinkimai. Kai 
kitais kartais kandidatų į vai 
dybą tėkdavp maldaute maldauti 
tai šį kartą jų netrūko.

■ Į valdybą kandidatavo ir 
balsų gava /sklausteliuose/: 
■T. Reisgienė /97/, Jonas Rama 
nauskas /80/, A. Reisgys /99/, 
B. Stašionis /103/, V. Šlite- 
ris /88/, P. Sakalauskas /48/, 
E. Lašaitis /47/, A. Kramilius 
/47/, A. Skirka /43/, H. Sto- 
šius /32/. Tokiu būdu naująją 
Sydney apyl. Valdybą sudaro: 
T. Reisgienė, J. Ramanauskas, 
A. Reisgys, B. Stašionis ir V. 
Šliteris.

Kaip iš paduotų balsavimo 
davinių matosi, į valdybą var
žėsi du blokai, kurių pirmasis 
gavo dvigubai daugiau balsų. 
Čia ir išryškėjo bendruomenės 
pasitikėjimas arba tiksliau ne 
pasitikėjimas tais, kurie per-

JAUKU BALIU

• - 1 ' . - Vi

SYDNEY LIETUVIŲ SAVAITGALIO MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETAS

GEGUŽES 30 D.

DANCERS CLUB SALĖJE
(kampas Joseph ir Vaughan St., Lidcombe) rengia

mokyklos naudai.

Originali programa. Loterijoje daug fantų, jų 
E. Kubbos, V. Meškėno, U. Kazokaitės, R. Badausko 
paveikslai ir J. Janavičienės keramika.

Pradžia 7 vai. vak.

Įėjimas $2 asmeniui; studentams ir pensininkams — $1.

Vietas galima užsisakyti dabar kreipiantis: V. Šliteris 
tel. 89 3607, J. Pullinen tel. 86 8182 ir p. Vingilienė 
tel. 602 6358.

L

::
■ ■

NAUJAS REDAKTO
RIAUS TEL. NR.
Nuo gegužės 24 d. 

pakeistas Mūsų Pa
stogės redaktoriaus 

tel. numeris: buvo 
70 8395; dabar skam
binkite 709 8395! 

; ---o---- .
‘ Pernai Sydney Sa

vaitgalio mokyklos 
vakarui A. Plūkas 
bJĮvo sukūręs praga- 
zją; dabat mokyklos 
vakarui, kuris įvy
ks gegužės 30 d. Da
rters Club salėje Li 
d&ombe A. Plukas ža- 
dį suburti dangų.Sa
lę dekoruoja taip 
Į^įt A. Plūkas su pa
galbininkais J. Bi- 
rjįetu ir A. Zduoba.

Gegužės 31 d., sekmadienį, 6 vai.v. 
p.p. Jazbučių namuose įvyks Newcastle 
Diskusijų Būrelio susirinkimas, kuria
me paskaitą skaitys svečias iš Sydney 
Mūsų Pastogės redaktorius V. Kazokas. 
Tema: Spaudos ląisvės_ir prievartos.

x
Graži dovana 

Melbourne Liet. Na-
Jubiliejinės sal
at idarymo proga ■ 
Saliklis dovano- 
metalinį Vytį,

mų. 
ės 
P* 
jo 
kuris jau atidary
mo dieną puošė nau
jąją salę. Sveikin
tina, kad tautieši
lai prisideda vieno
kiu ar kitokiu būdu 
prie Liet. Namų įrer 
gimo ar papuošimo.

IGA

Pranešimai
NAUJA SYDNEY APYLINKKES VALDYBA

Gegužės 17 d. visuotiniame susirin
kime išrinktoji Sydney apylinkės Val
dyba pareigomis pasiskirstė: pirminin
kas A. Reisgys /l Holloway St., Page- 
wood, N.S.W. 2119, tel. 666 9389/, vi
cepirmininkas V. Šliteris, sekretorius 
J. Ramanauskas / 110 Hillcrest Ave. 
Greenacre,N.S.W. 2190/, iždininkas B. 
Stašionis ir narė 
Reisgienė.
N. ZELANDIJA

Aucklande mirė 54 
m. lietuvis Juozas 
Brinius. Lietuvoj li
ko žmona, duktė ir 
sūnus". Koplyčion at
silankė keletas lie
tuvių ir bendradar
biai zelandiečiai.Jo 
palaikai sudeginti 
krematoriume. Velio
nis laikėsi nuošaliai 
nuo liet, bendruome
nės. Ilsėkis, tautie
ti, ramybėje sveti
moj žemelėj. 
________/dalyvavęs/

kult, reikalams T

PLUNKSNOS KLUBE
Pranešu, kad Pluri 

snos Klubo posėdis 
įvyks gegužės 31 d 
sekmadienį', 5 v. v 
A. ir A. Skirkų na
muose, 84 Cumberlani 
St., Cabramatta.
Darbotvarkėje: pi 

mininko pranešimas, 
einamieji reikalai 
ir svečio Dr. B. Vin- 
gilio paskaita 
dėl žmonės ilgiau gy 
vena?"

P.Klubo P-kas

Heidelberg Townhall salėje penktadienį birželio 5 d

1970 STUDENTU BALIUS l'O

g

Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 1.30 vai. ryto. 
įėjimas: S 3.50; studentams S 3.00

Bilietus platina: Gabrys Žemkalnis, tel.87 4494, 
Rūta Žiogaitė 45 6266, Regina Bužinskaitė 57 7945, 
Jurgis Meiliūnas 47 2216.

f

i

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ TARYBOS PAGALBINIS 
MOTERŲ KOMITETAS gegužės 30 d., penktadienį, 7 v.v 
ruošia Liet. Namų naujoje salėje

MŪSŲ PASTOGĖ
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS

VIRTUVES VAKARĄ
įdomi ir linksma programa, šokių muzika, šilta 

vakarienė. Pelnas skiriamas virtuvės įrengimui
Laukiame visų iš visur!

Rengėjos

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 
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