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MIN. -B.K. BALUČIO PAMINKLAS LONDONE
uzGegužės 10 d. buvo atlaikytos pamaldos 

a.a. ministerį B.K.Balutį Londono liet.baž
nyčioje, o vėliau gausus tautiečių būrys nu
vyko į šv. Patriko kapines, kur lietuvių sky
riuje palaidotas mūsų ministeris.Prie pamin
klo,apdengto tautine vėliava, išsirikiavo 
skautų grandis. Paminklą atidengė du jaunuo
liai - velionio krikštasūniai, o pašventino 
Londoho liet, klebonas kun.J.Sakevičius. 
Asistavo Adelaidės liet, klebonas kun.A.Kaz
lauskas. Lietuvos atstovas V.Bolickas savo 
rodyje priminė paminklo statymo eigą ir ve- 
lionies nuveiktus darbus. Užbaigai sugiedo
tas Tautos Himnas.

Paminklas pagamintas iš pilko škotiško 
granito,- kuris atsparus oro atmainoms. Pa
minklo simbolis - Laisvės Varpas. Nišoje se
noviškas lietuviškas metalinis kryžius.Prie- 

' kineje pusėje įrašas: "Bronius Kazys Balu
tis Lietuves p.-sipntinys ir įgaliotas minis— 
teris D.Britanijoje.Gimė 1979*12.29 Seirijuo
se. Mirė 1967.12. 30 Londone". Įrašo apačioje 
iškalta Lietuvos Vytis. Antroje pusėje ve- 
lionies sukurtas.Laisvės Varpui šūkis: " C 
skambink per amžius vaikams Lietuvos, tas 
laisvės nevertas., kas negina jos". Kapo vie
tą žymi vešlus krūmelis lietuviškų rūtų ir 
šventinimo dieną sudėtos gėlių puokštės. 
Paminklo projektą paruošė skulptorius A. 
Moneys. „ ... ■»V.Zdanavičius

“LITHUANIA 7C0 Years’, 
pernai' išleisto informacinio lei
dinio apie Lietuva, antroji, pa
taisyta laida, 458 psl. Manyland 
Books, New York. Knyga išleis
ta Lietuvos Nepriklausomybės 
fondo (pirm. E. Čekienė) pas
tangomis. Redagavo dr. Ą. Ge
rutis. Šalia redaktoriaus dr. A. 
Geručio įvado ir prof. R. Sealy 
įžangos, toliau seka penkių auto
rių straipsniai: dr. J. Puzino (Lie 
tuvių tautos kilmė), J. Jakšto 
(Lietuvą iki pirmojo pas. karo), 
dr. A. Geručio (Nepriklausomo
ji Lietuva ir okupuotoji Lietuva), 
A. Budreckio (Lietuvių pasiprie
šinimas 1940-52 ir Laisvinimo 
pastangos užsieny) ir St, Lozorai
čio (Lietuvos išlaisvinimo gali
mybės). Pabaigoje skelbiama bi
bliografija ir žinios apie autorius 
su jų nuotraukomis. Knyga užsa
koma: “Manyland Books”, Ine., 
84-39 90th St., Woodhaven, N.Y. 
11421. Jos kaina—12 dol. 1

Lietuviu Dienos

Skandalingai stovint gyvenimo 
standartui Egipte prez. Naseris 
pareiškė, kad nuvertus karalių 
Faruką jis atėjęs įgyvendinti 
socialini* teisingumo, tačiau apie 
tai nesą laiko pagalvoti, nes visas 
dėmesys sukoncentruotas sunaikin
ti Izraėlj.

LEIDINIAI
LMD reprezentacinis leidinys. Australi

jos lietuviai jau kelintas kartas suvažiuoja 
į Lietuvių Dienas, kurios pakaitomis vyksta 
didžiuosiuose šio krašto miestuose, kur gy
vena 'didesnis skaičius tautiečių ir kur gy
viausiai vyksta lietuviSkoji veikla. Šiais 
metais Melbournas turi garbę būti Lietuvių 
Dienų rengėju ir šeimininku.

Vieningo ir našaus darbo, sportinių žai
dynių, galingai skambėjusios dainos aidų,sub* 
tilios kūrybos deimančiukų, jaunųjų meninin
kų ir jų kūrinių, jaunimo pasirodymų ir ki
tų patirtų įspūdžių atminimui, kaip buvo da
roma ir anksčiau, LDKR Komitetas nuts.rė iš. 
leisti reprezentacinį leidinį.Pastaruosius 
du posėdžius Komitetas ir skyrė nuodugniai 
išnagrinėti šio leidinio apimtį, turinį ir 
rinktiną medžiagą.Leįflinys, jei visi daly
vaują vienetai ir atskiri dalyviai pildys 
Komiteto ir,vadovų prašymas bei nurodymus, 
bus tikrai įspūdingas.

Smulkias instrukcijas šio leidinio me
džiagos telkimo reikalu, kurią prašome pri
siųsti iki liepos 1 d., suteikia parengimų 
vadovai. Bet gi norime paminėti, kad šio 
leidinio pagrindas yra vaizdinė medžiaga - 
fotografijos, kurios turi būti originalios, 
dinamiškos ir spausdintos ant gero (art) 
popieriaus, kad būtų galima gaminti klišes.

Su medžiaga prašome nevėluoti.

Kiti LDMR Komiteto leidiniai. Be minėto 
reprezentacinio leidinio bus išleistas spe
cialus žemėlapis, iš kurio matysis, kada ir' 
kur vksta įvairūs parengimai.

Kiekvienam Lietuvių Dienų parengimui bus 
išleistos atskiros1 dėtaiinės programos. Jom 
sudaryti bei medžiagai prisiųsti terminas 
bus paskelbtas vėliau. _ ,Ignas Alekna

Aukso medalis 
lietuvių išradimui

. LETPZIGAS. — šio Rytų Vo
kietijos miesto .pavasario mu
gėje elektroninis skaitantis į- 
rengimas “Rūta - 701”, kurį su
kūrė, ir pagamino “Sigmos” į- 
monės Vilniuje inžinieriai ir kiti 
specialistai, buvo apdovanotas 
aukso medaliu.

Pranešime skelbiama, kad 
“Rūta” esąs moderniausias šios 
rūšies išradimas Sovietų Sąjun
goje, galįs perskaityti per se
kundę iki 200 mašinėle ir ran
ka rašytų skaičių. Tuo pačiu 
metu “Rūta” atliekanti beveik 
keturiasdešimties operatorių, 
ruošiančių perforacines korteles 
arba juostas, darbą. “Ruta- 
701” naudojama gamybinėje e- 
konomikoje, prekyboje, sąskai
tyboje ir kitose gyvenimo sri
tyse.

Stokime talkon!
po paskutinių įvykių iš gautų .rezultatų 

visi pastebėjome, kas gaunasi, kada Krašto 
Valdybai pasišauna.- komanduoti keletas asme
nų ir kada jos leidžiamas laikraštis "Mūsų 
Pastogė" priklauso huo privačios spaustuvės 
savininko nuotaikų. Tegu tai pirmas toks mū
sų bendruomenėje įvykis, tačiau.niekas ne
gali garahtuoti, kadjis bus ir paskutinis. 
Paskutinis jis bus tik tada, kai "Mūsų Pas
togė" .nepriklausys nuo spaustuvininkų malo
nės.

Tai šuore, s dama ALB Krašto Valdyba skelbia 
VAJU

.. "Mūsų Pastogės" spausdinimo priemonėms 
įsigyti. Ištyrinėjusi galimybes Krašto Val
dyba įsitikino, k::d "Mūsų Pastogei" spaus
dinti pats patogiausias''ir pigiausias yra 
ofsetinis būdas, oiuo būdu spausdinama 
Mūsų Pastogė jau dabar, išėjus iš Minties 
spaustuvės. Krašto Valdybai pirmiausia rū
pi įsigyti specialią mašiną, .australiškai 
vadinamą "composer" su lietuviškais šrif
tais. Tokia mašina kainuoja apie $ 4.5OO 
ir ji yra tuo patogi, kad ja galima operuo-

ti privščiame bute be jokių specialių įren- 
gimų;
dynai 
j 
Šiuo 
šiną 
galba Krašto valdyba tokią mašiną gali len
gvai įsigyti, kuri paliks bendruomenės tur
tas ilgam laikui.

ALB Krašto Valdyba kviečia visus skubiai 
ir efektyviai prisidėti prie šio vajaus.Tuo 
visą bendruomenė perka savo nepriklausomybę.

Tuo pačiu reikalu Krašto valdyba išsiun
tinės specialius rastus bendruomenės padalii 
nių valdyboms su atitinkamais įgaliojimais 
rinkti aukoms. Pavieniai asmenys nieko ne
laukdami siunčia savo aukas ALB Krašto 
Valdybai nurodant, kam toji aukadtiriama.

Aukos įteikiamos vietos apylinkės valdy
bai arba siunčiamos Krašto Valdybai adre
su : Australian Ijithuanian Community, Box 

4558,G. P. O. Sydnej>,N.S.W.- 2001.
Visi į bendruomenės vajų! Savo įnašais pa< 

rodysime, kad mums visiems rūpi bendruome
nės at.eitls ir jos integralumas. Mes per-" 
kame savo bendruomeninę nepriklausomybę,ku
ri būtina mūsų tautino! veiklai ir plėto
tei. Esame tikri, kad bendruomenėje neliks 
nė viei o sąmoningo tautiečio, kuris prie šio 
vajaus neprisidėtų.

Visiems iŠ anksto dėkojame.Aukotojų var
dai bus skelbiami'. Priimamos ir paskolos, 
kurias stengsimės gattmn.i greičiau išmokėti.

ALB Kra§to_Vr>ldybji_ .

Joje telpa keturi įvairių dydžių rai
šu visais būtinais priedais.
metu mums tenka koncentruotis apie ma- 
paruošti tekstams. Su bendruomenės pa
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LAIŠKAI B ADELAIDES VI. Radusiu

NUOTAIKOS PO ULTIMATUMO
Adelnidiškių nuotaikas ryšium su žaliam lapely surašyta ultimatu

mo istorija galima charakterizuoti dviem žodžiais: visuotinis pa
sipiktinimas. Net ir ta grupelė, kuri liūtų patenkinta pakeitimais 
bendruomenės laikraščio redakcijoje, be sąlygų jungiasi prie šio pa
sipiktinimo.

Visuotiną pasipiktinimą iššaukė ne reikalo esmė, bet tas grubus 
prievartavimas,kuris buvo nukreiptas prieš Krašto Valdybą. Kiekvie
ną prievartavimo forma mums yra nepakeliamai kokti, nes mes ir bėgo
ms kaip tik nuo prievartavimų.'0 dabar mūsų pačių tarpe atsiradęs 
"pirmūnų penketukas" bando vartoti kaip tik tas pačias prieš visą 
lietuvių tautą nukreiptas Lietuvos okupanto naudojamas teroro prie
mones.

Per paskutines dvi savaites. Adelaidės lietuviai bandė kaip nors 
suvirškinti tuos spaudimus, kuriuos teko atlaikyti visos Australi
jos lietuvių teisėtai išrinktai Krašto Valdybai. Viso ultimatumo 
greitas paskelbimas, padarytas prieš "pirmūnų penketuko" valią,da
vė adelaidiškiams pagrindo tarti, kad Krašto Valdyba šiam grubiam . 
spaudimui nenusilenks. 0 tai sukėlė' pasididžiavimo Krašto Valdybos 
laikysena. Redaktorius yra Krašto Valdybos pasamdytas ir Valdyba 
gali jį atleisti, tačiau jos nutarimas negali būti kokio nors prie
vartavimo padarinys.

Šiandien jau Adelaidėje žinoma, jog gegužės 18 d. išėjo paskuti
nis "Mūsų Pastogės" numeris, spausdintas Minties spaustuvėje, ku
rios savininkas pasiskyrė save absoliučiu viso laikraščio cenzorium.'

Tos dvi savaitės Adelaidėje buvo būdingos ir spėliojimais, pas
lėptų priezasČių ieškojimais, bandymais atspėti, kas yra "pirmūnų 
penketuko" užnugaryje. Ultimatumas šiuo atveju sudarė labai palan
kias sąlygas fantastiskiausiems gandams ir gandeliams, kuriuose, is 
tikrųjų buvo sunku susigaudyti. Atsimenant netolimus puolimus tuose 
ganduose buvo painiojama tiek Katalikų Fedoraė'ija, tiek "Tėviškės 
Aidai". Ultimatume įsismaginus buvo įžiūrima ir Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio nematoma ranka. J šios dalies gandų ugnį kiek žibalo įpylė 
ir V,. Raginio netikslios pastabos po Vliko pirmininko Pr. J.K.Va
liūno pranešimo Adelaidėje. Lig šiol niekam nebuvo žinoma, kad V. 
Kazokas ragintų atsisakyti Nepriklausomybės Šventės ir kad jis teig-

■ tų, jog Lietuva neatgaus laisvės. O.toks įspūdis susidarė iš V. Ra
ginio. pastabų. Kadangi V.Raginis kalba Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
vardu, jo pastabos buvo lengvai interpretuojamos kaip šios partijos 
linija - pašalinti redaktorių. Sujungę gegužės 2 d. ultimatumą su 
šiom pastabom adelaidiškiai ir tarė atmezgą paslapties mazgelį.Kaip 
man teko tačiau patirti iš oficialių Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio pa
reigūnų, LAS, kaip ir jokia kita organizacija niekuo neprisidėjo 
prie ultimatumo Krąšto Valdybai ir laiko, kad tai buvo tik pavienių 
sydnejiškių darbas. Ta pačia proga buvo priminta, kad jau buvusiuo
se Krašto Tarybos posėdžiuose patys sydnejiškiai aršiausiai, atakavo 
"Mūsų Pastogės" redaktorių , ir bandė jį nušalinti.

Nepavyko taip pat patikrihti gandų, kad surankiotuose 95 para
šuose esą ir 13 adelaidiškių. Nurodoma, kad tai greičiausia bus tie 
patys parašai, kuriuos rankiojo paminklo statytojai. Adelaidėje jau 
šiandie vieša paslaptis, kad tie parašai buvo nelabai garbingai su
rinkti.

Tvirta Krašto Valdybos' laikysena sukėlė malonaus pasitenkinimo 
Adelaidėje. Gėdinga istorija apie brutalų ultimatumą laikui bėgant 
bus užmiršta,o ultimatumo atmetimas pastos kelią prievartavimams. 

--~.---------- - ---------- u--------

LAIŠKAI KRAŠTO VAIDYBAI —

r
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Visų Melbourne lietuvių vardu nuo-j 
širdžiai sveikiname didžiai gerbiamą J 
mūsų kapelioną kun. Pr. V A S B R I'sJ 
jam švenčiant 30-ties metų kunigaviiio i 
sukaktį.

ALB Melbourne Apylinkės '
Valdyba 1

Įvykiai
Turimomis žiniomis amerikiečiai 

treniruogA dvylika moterų erdvių 
kelionėms ir spėjama, kad vieni 
jų bus nuleista artimiausiu laiku 
i mėnulj.

Okup. Lietuvos W kunigu me
morandum^ — raštas Sovietų 
Sąjungos min. pirmininkui A, Ko* 
syginui vis labiau garsėja Vaka
ruose. Jau buvo skelbta, kad raš
to vertimai italų ir vokiečių kal
bomis paskelbti Eltos biuleteniuo
se, “Elta — Press” Romoje ir 
“Elta — Pressedienst” Muenche- 
ne. Visa eilė laikraėčių Italijoje 
ir Vak. Vokietijoje jau paskelbė 
memorandumo ištraukas ar jį pa
minėjo.

Iš Europos mus pasiekė, žinios, 
kad kai kurie, laikraščiai skelbia 
pilną memorandumo tekstą. *Gior- 
nale del Popolo”, pats svaigiau
sias, italų kalba; Šveicarijos- dien
raštis, 68 nn (š.m. kovo mėn. 24 
d. (įdėjo pe# penkias dienraščio 
skiltis 8-me puslapyje, ištisą me
morandumo tekstą, su antrašte: 
“Drąsūs lietuvių dvasininkų kal
tinimai, dėl religinių persekiojimų, 
nukreipti j Kosyginą”.

Dienraštis įžangoje pažymi, kad 
tekstą gavęs iš “Elta-Press” 
agentūros ir kad skelbiamas me
morandumo tekstas liudija apie 
sunkią katalikų Bažžnyčios padė
tį Lietuvoje, apie Maskvos Po
veikį Lietuvoje, apie Maskvos 
pastatyto režimo atsakomybę ir 
nurodo, kad tas raštas su
krėsti viso laisvojo pasaulio ka
taliką sąžines, nes jis atskleidžiąs 
“didelio masto tragediją, kuri vyk
sta katalikybės širdyje Europo
je”. Dienraštis leidžiamas Luga
no mieste.

“Bažnyčia Lietuvoje miršta” — 
šitokios antraštės ilgesnį straips
ni skelbia Italijos savaitraštis “La 
Voce dei Berici”, Vicenza mieste, 
(kovo 8 d. laida). Laikraštis nu
rodo j Vliko biuletonį italų kalba, 
“Elta-Press”, kur. paskelbė Lie
tuvos dvasininkų memorandumą,

1969 m. pasiųstą min. pirminin
kui A. Kosyginui. Savaitraštis 
paskelbė ilgesnes ^memorandumo ; 
ištraukas.

Anglijos katalikų kunigams pra- , 
šant, Lietuvos kunigų pareiškimo 
į Angliją išsiųsta dar 100 egz. |

(ELTA) p

DRAMOS
KONKURSAS

Los Angeles Dramos 
Sambūris žvelgdamas į , 
Antrąjį Teatro Festiva
lį, kuris numatomas 1971 
m. Chicagoje, skelbia 
scenos veikalų, konkur-. 
są.

Pirmoji premija — 
.1,000 dolerių.

Antroji premija -- 
500 dolerių.

Veikalo žanras ir te
ma nevaržomi.

Rankraščiai turi būti 
paruošti rašomąja maši
nėle ir pasirašyti slapy
vardžiu. į atskirą voką . 
įdėti savo tikrąją pa
vardę, adresą, telefono 
numerį ir ant voko užra
šyti pasirinktą slapy
vardį ir veikalo pavadi
nimą.' Vokas Vertinimo 
Komisijos nebus atida
rytas, jeigu ant jo bus 
pažymėta: nelaimėjus — 
neatplėšti.

Dramaturgai prašomi 
rankraščius siųsti iki
1970 m. liepos mėn. 1 d, 
šiuo adresu:

Los Angeles Dramos 
Sambūris, 4601 W. 4th 
St., Los Angeles, Callf. 
90005

_ •
ALB Krašto Valdybos Pirmininkui

pone Žaketai,
Sveikinu Krašto Valdybą, kad at—

metėte reikalavimą atstatyt# Mūsų Pastogės redaktorių. 
Vakar Melb. apylinkė Valdyba savo posėdyje perskaičiu
si tą žalią lapelį ir dėl jo susirūpinusi nutarė siųsti 
Jums paraginimą nepaciduo4i tokiam neteisėtam reikala
vimui. Dabar gavus naują 1 V." atrodo, k.-d Jums to • 
paraginimo nereikėjo. Posėdyje vėl patvirtinome, kad 
Krašto Valdyba yra pilnai teisėta tv.rkyti lietuvių 
bendruomenės reikalus ii- kad mes jūsų autoritetą 
palaikome. Lid2ys

Pirmininkas

■-----------------------
ALB Krašto Valdybai ...

Perskaitę grupės Šyduejaus lietuvių skundą ■’•LB Kraš
to Valdybai, įdėtą kaip priedą į Mūsų Pastogę, raĄca-

- me, kad - . . . , ■ • '
' ,į. . Skundas'nepgrįstas faktais, kur ir’kada prąsįlenkė “ 
redaktorius V.Kazokas su ALB bei I?LB principais
2..Skundos nebelieka skundu, jeigu* Jis pagrįstas gr»— ' 

sinimais bei sankcijomis, ko r pr’į'te'Štarau ja demokrati-
■ ' nei PLB'santvarkai ir tuo pačiu 'ūtmbhtinas. J

3. Męs reiškiame pasitikęjimą ti ok -ornmai Krašto 
Valdybai, tiek pat ir "M.P.!' redaktoriui V.Kazokui. ■

Pasirašė: ’ .'’..Paplauskas
... • Wollongong apyl. Pirmininkas

M. Gailiunos ' . "
Sekretorius

...s

ALB-Knašio Valdybai

ALB Albūrio apyl. valdyba, susirinkusi gegužes 16 
d. nepaprasto posėdžio, kuriame" dalyvavo p.p. S. Valys, 
S. Cesna ir B. Leitonas, svarstė Krašto Valdybai įteik 
tą skundą ir nutarė: prašyti Krašto Valdybą, kad -
1. ultimatumą, kaip nesuderinamą su ALB statuto nuos

tatais ir kiršinantį.bendruomenę.atmesti;
2. Nesusitarus su Minties spaustuvės savininku Mūsų

Pastogei spausdinti surasti kitą Spaustuvę?
3. Ultimatumo akiplėšiškus reikalavimus ir sankcijas 

viekai pasmerkti? ■ ■ _....
4* Krašte Valdybai-^fereiksti pasitikėjimą ir paramą. 

■ -Pasirašė: SiValys,S,<y.Cesna,
1 B. Leitonas

• ...................... ...........

. ALB KRAŠTO VALDYBAI '
ALB NewcastliO apylinkė savo meti:.lame susirinkime 

balandžio 26 d. nutarė dabartinį ginčą dėl Mūsų Pastogės 
redaktoriaus palikti būsimo Krašto Tarybos posėdžio spren. 
dimui. Newcastlio apyl. Valdyba nemato reikalo dabartinę 
padėtį keisti, nebent skundo autoriai sugebėtų rasti ryš
kesnių duomenų apie Mūsų Pastogės redaktoriaus nukrypimą 
nuo tautinės linijos. ,Vyt. Doniela

Valdybos Sekretorius
1970 m. birželio 1 d. psl.2
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ŠIULENTU 
■S? ŽObIS

1

K R O N I
Padėtis gėrėja.Adelaidės studentai vis gau

sėja,bet neproporcingai.Šiais metais įstojo 7 
nauji studentai.Tik viena* iš jų vyras, o kitos 
aišku merginos. Tai kaip sakiau, padėtis gėrė
ja. Pereitais metais irgi buvo 7 nauji studen. 
tai, bet jų tarpe ne vieno nebuvo vyro. Tai 
atminkite jūs melburniškiai, sydnejiškiai ir 
kiti.Adelaidė laukia vyrų imigrantų/ 

x *
Naujas Adelaidės skyriaus kasininkas Petras 

Kanas priėmė pareigas entuziastingai.Žiūrėda-

K A

Redaguoja Gintautas Kaminskas
Adresas: Mannix College, Wellington Rd.,

Clayton, Vic. 3168

NADU AKADIMIKA1
Architektas

HENRIKAS ŠLITERIS

Sials metais N.
S.W. universitete 
Sydnejuje architek
tūrą taip pat baigė 
su honorais Henri- 
Kas Šliteris. Jam' 
studijos nebuvo le

NAUJAS
ARCHITEKTAS

. Canberiškis Vy
tautas Antanas Šve

das po penkerių me
tų studijų New Sou 
th Wales universite- 
te Sydnejuje ir įgi
jo architekto diplo 
mą su honorais. Ar 
Vytautas tik nebus 
jauniausias šių me
tų laidos architek
tas, nes tik nese
niai atšventė 22 
metus. Vytautas gi
męs Vokietijoje ir 
su tėvais atvyko į 
Australiją būdamas 
vos irienerių metų. 
Pradžios mokyklą 
baigė ir gimnaziją 
pradėjo Sydnejuje,

ngvos, nes studija
vo dirbdamas.

Ir studijuodamas 
uėnrikas buvo ak
tyvus lietuviškame 
gyvenime, ypač pa
rodęs ryškų talen
tą vaidyboje. Jis 
vedęs ALB Garbės 
nario A. Baužės du
krą Antuanetę ir da 
bar abu išvyko į už 
sienį. Henrikas nu
mato dirbti Londo
ne apie pusantrų 
metų ir per tą lai
ką susipažinti su 
Europos kultūri -

niais paminklais.Ge
gužės 20 d. juos iš
lydėjo tėvai ir arti 
mieji. Gero vėjo!

o ją užbaigė tėvams 
persikėlus Canber- 
roje.

Dabar Vytautas 
dirba Canberroje 
privačioje archi
tektų firmoje.

Geros sėkmės ,Vy<- 
tautai!

mas į banko knygjitę ir iždininko bylas pagal
vojo, kad jeigu atgautų paskolas iš,savo na
rių per daugelį metų, tai Adelaides skyrius 
būtų pats turtingiausias.Naktimis nustūmęs 
savo architektūros knygas į šalį Petras kni
sasi po senas bylas ieškodamas tų studentų 
(ir buvusių studentų), dar negražinusių sko
lų. Iki šiol jis atradęs net & 300 skolų.

* s

Du Adelaidės studentai nut:.rė pasižvalgyti 
P. Australijos parlamento rumuosė ir pasimoky
ti kaip veikia demokratija. Jų patarimas - nei
kite/ Nusivylimas didžiausias. Mūsų išrinktie
ji atstovai,kvailioja, viepi kitiems laido re
plikas ir bendrai elgiasi kaip mokyklos vaikai 
užrakinti.klasėje be mokytojo. Gal reikėtų 
protestuoti?

s x

Vasario 16 minėjimo proga Adelaidės studen
tai pastatė A.Kairio vaidinimą "Palikimas". . 
Per labai trumpą laiką jie sugebėjo gana ge
rai pasirodyti. Tą patį vaidinimą gegužės 17 
pastatė ir Melbourne su aktuali jom,pavadintom 
"Memorabilia".

* x

Adelaidės skyriaus valdyba paieško' poros 
arabų ir kupranugario.Taip pat paieško 27 to
nas arabiško smėlio, kurį galėtų pabarstyti . 
ant liet, namų grindų.Visa tai reikia jau bir 
želio 6 d. Liet. Namuose.

Blogas suderinimas: Melbourho balius įvyks
ta birželio 5 d. , o Adelaidės sekantį vakarą. 
Vargu ar bus įmanoma nukeliauti iš Melbourne 
į Adelaidę, ypatingai po baliaus. Gal reikėtų 
kitų metų balių surengti kur apie Horsham,pu
siaukelė je?

x 3f

Daugelis adeląidiskių išvyką į bušus dir- 
bti. Tai daugiausia mokytojai, jų tarpe ir 
Gina Krivickaitė, Nijolė Bataitytė, Algis j 
Kasciukaitis. Toliausiai tai Alfredas Vaši-, 
liau.-įjas ir žmona Dalia. Ji dantis gręžia Mt. 
Gambier. Vienas nelaimingas adelaidiškis iš
tremtis į Melbourną.

3E K

Pasiūlymas. Juk 197? m. įvyksta antrasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas,Ar nebū
tų verta sumobilizuoti kokį nors subuvimą vi
sų buvusių kongresantų iš 1966 Jaunimo Kongre 
so? Juk vis vien suvažiuos dauguma į Melbour
ne Liet. Dienoms. Melbourniškiai, pasistenki
te! Būtų įdomu vėl pasidalinti įspūdžiais ir 
pasitarti, kaip pasiruošti ateinančiam žy
giui.

*

Lenkijos lietuviai atpirkę pianiną, kuriuo 
skambindavęs M.K.Čiurlionis ir kurį ketina 
perduoti Čiurlionio muziejui.

■k
Monash universitete 

Melbourne neseniai įvy
ko vagystė: pavogta $ 
700 iš M.A.S. (studentų 
atstovų k-to) k' sos. 
Pinigai panaudoti remti 
demonstracijai (morato
rium) prieš Australijos 
dalĮjpvavimą Vietnamo ka 
re. Tuos.pinigus pavogė 
raudonieji ar kairieji 
studentai,sėdį prie sta* 
lo,papuošto Mao paveik* 
slais ir s. Vietnamo vė
liavomis ir platina mar 
ksistines knygas. Ši va
gystė jiems pavyko,nes 
nebuvo jokio organizuok 
to pasipriešinimo iš ki
tus studentų pusės. Ly
giai jie galėjo nubal
suoti pasinaudojant ki
tų abejingumu,kad visos

nuotrupos
Amerikoje plačiai lietuvių tarpe žinomas 

visuomenininkas ir vėžio ligos specialistas 
Dr.Jonas Valaitis du mėnesius praleido lyriko
je susipažindamas su eilės kraštų ligoninėm, 
medicinine pažanga.

Lietuvių inžinierių, ir architektų sąjungos 
žurnale "Technikos. Žodyje" rašoma, kad J. A. 
V-se pereitais metais lietuviai užpatentavo 
63 išradimus. Apgailestaujama, kad daugelio 
tų lietuvių ‘išradėjų pavardės paduotos nulie- 
tuvintos.Gaila, nes tai bus sunku ateity at
sekti', kas lietuvis, kas ne.

*
Lankydamasis Australijoje Vliko pir-kas 

Dr.J.K.Valiūnas nupasakojo apie lietuvių kop
lyčią sv, Petro bazilikoje Romoje ir skatino,

kas tik galėtų,nuvykti ir dalyvauti liepos 
8-9 d.d. atidarymo iškilmėse. Koplyčią atida
rys popiežius Paulius VI-sis.

Ir Australijos, lietuviai pastaruoju metu 
plačiai leidžiasi į tolimas keliones.Patarti
na savo keliones taip suderinti, kad būtų 
įmanoma dalyvauti tose iškilmėse. Tai bus di
dele lietuviška demonstracija, ir juo daugiau 
joje dalyvaus lietuvių iš visų pasaulio kraš
tų, juo ji bus įspūdingesnė.

Pernai baigtoji leisti Lietuvių Enciklope
dija, kurios išėjo 36 tomai, leidėjo J.Kapo
čiaus . apskničinviru k-in-.vusi l-.37o.3oo dole
rių. Leidėjas'turi 51.000 dol-. defieito, o 
bendru suma neatsilyginusių už enciklopedijų 
siekia 25.000 dol.

paskaitos tą dieną > nu
traukiamos ir kad visi 
studentai dalyvautų de
monstracijoj.

čia nieko naujo.Dau • 
gumas užimti studijo
mis ir nekreipia dėme
sio, kas jų vardu daro
ma. Toks pohiūris vi
sai neatsakingas, o jį 
atitaisyti vėliau bus ' ' 
labai sunku.

Tai maža iliustraci
ja, kas pasidaro,kai 
nuskustame saldžiame , 
abejingume. Jo nestin
ga ir pas musų studen
tus.

Iš to viso sekas Ne
būkite abejingi ir apa 
tiškilfiemkite STUDENTŲ 
ŽODĮAbejingumu nieko 
nepasieksime. Rašykite 
ir tuo savo problemas 
išgvildensime. Geres
nio rašinio autorius 
gaus premiją.Kokia ta 
premija bus, sužinosite 
parašę. (g.k.)

Kiniečiai turi ka
lendorių, kur laikotar
pis matuojamas dešimt
mečiais, ir kiekvienas 
laikotarpis pavadintas 
tam tikro gyvulio var- 
&š tee 
bedami patys kai kurie 
liet, studentai įgyven- 
dinot tų metų temą. —. 
Studentų Žodis tai įver 
tindamas nusipelniusiems 
Įteikė po "Didžiosios 
Kiaulės" ordeną. Įteik
ta aštuonis 4 Canber
ra! ir 4 Adelaidei.

Įdomi statistika: 
Jungt. Amerikos Vals
tybėse pagal statisti
ka lietuviškai kalbėjo 
,1940 m. 272,680 asmenų, 
gi i960 m. 2o6 , oi 3.Lie
tuviškai kalbančių su
mažėjo 66,667, t.y. apie 
25 %. Kaip yra daoar? 
Kiek lietuviškai kal
bės JA V-se po dešimt 
metų?

Kalbama, kad Vakarų Vokieti
jos kancleris W. Brandt nesiiprie- 
sintų, jeigu Rytų Vokietija bū
tų priimta i Jungtines Tautas 
pilnateisiu nariu.

I97O m. birželio 1 d. . psl.3
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(atkelta is psi.2)

ALB Krašto Valdybos Pirmininkui
memorandumas

Mes žemiau pasirašę ir apsvarstę skundą prieš Mūšy F:: 
togės redaktorių pasisakome:

Pirmiausia reiškiame savo gilų solidarumą ALB Krašto 
Valdybai bei "M.P." redaktoriui;

vienbalsiai pareiškiame, kad terminuotas ultimatumas 
būtų be jokių sąlygų atmestas;

skunde išvardintos skambios "patriotinės" frazės ne
atspindi realios tikrovės. Laikraštis Mūsų Pastoge žur
nalisto V.Kazoko gabiai redaguojamas nestokoja nei ryš
kaus patriotizmo - lietuviškumo, nei krikščioniškų prin
cipų, nei bendradarbių. Skunde mesti kaltinimai aiškiai 
demagoginio pobūdžio bendrybės, kuriomis galima apkal
tinti kiekvieną originalesnį veikėją bei spaudos darbi
ninką. Kaltinimams trūksta gilesnės kritiškos įžvalgos, 
o skundą pasirašiusiai grupei nuoširdaus noro bendr. dor- 
biauti.

Pasirašė: J.Juška, V. Juškienė,.!. Jušl;iitė,D. Juš
kaitė, V.Juška, R.Juškaitė, S A. Stepo
navičius, 0. Srederis, Saldukas, S.Ska- 
pinskas, M. Buckienė, Stuikevicius, E. 
Stui.kevięius, A.Brazdžionienė, Vaice
kauskienė (visi iŠ Geclongo)

ALB Krašto Valdybos Pirmininkui
Norėtume pareikšti viešą protestą, prieš sudarytą są

mokslą pašalinti Mūsų Pastogės redaktorių V.Kazoką.
Absurdas, kad keli žmonės galėtų diktuoti lileraliz— 

mo srovei, kurią V.Kazokas būdam- s redaktorium bent 
pripažino. Šių sąmokslininkų laimėjimas sukeltų dide
lio nusivylimo mums asmeniškai ir ti’ r i rūsiai dauge
liui mūsų pažįstamų.

Haimund:s Kazį.nuskęs,INK 
Vera Krzlrurl-ienė

ALB Krašto Valdybai

AŠ žemiau p.-n Įrašęs ALB Krašto Tarybos atstovas 
Melbourne nustebau, kad grupė mūsų tautiečių Sydneju* 
je įteikdama gegužės 2 d. Krašto Valdybai reikalavimus 
pasirinko kelią, kurio nenumato ALB Statutas. Nemanau, 
kad yra teisinga tokia forma kištis į aLB Krašto Valdy
bos reikalus ir statant ultimatumus versti Krašto Valdy-, 
bą imti.bei įvykdyti vienokius ar kitokius sprendimus. 
Sprendimai yra Krašto Valdybos prerogatyva, už kuriuos < 
ji atsakinga Krašto Tarybos suvažiavimui. Ta pačia pro
ga pareiškiu, kad pasitikiu ir remiu Krašto Valdybą.-

A.Šeikis
Melb. atstovas Krašto Taryboj

ALE Krašto Valdybai
p. V.Kazokas negerai daro naudodamasis savo redak

toriaus pozicija stengdamasis brukti savo politiną nuo
monę, kuri yra daugumai lietuvių nepriimtina.Ta jo paziū 
ra priešinga PL B-nes nuomonei ir nusistatymui, prie
šinga mūsų Chartai, mūsų statutams, priešinga VLIK,o ir 
mūsų konsulų daug- kartų pareikštoms nuomonėms. Iš viso, 
mano manymu, jis neturėtų tokios savo nuomonės bendruo
menės laikraštyje skelbti, tuo 1.-biriu nekartoti jos 
savo įvairiais straipsniais įvairiom progom.

Skundas prieš V.Kazoką, koks jis buvo perduotas ža
liam lapely, yra tvarkoje. Tik neturėjo būti to ultima
tyvaus reikalavimo. YpaS p. Bagio ultimatyvi sąlyga. - 
tikras nesusipratimas.

F. Butkunas, Melb. 
Kr.Tarybos atstovas, Melb,

ALB KRAMTO VALDYBAI

Sydnejnue apylinkė savo visuotiniame narių susirinki
me išrinkdama naują apylinkės valdybą, kontrolės komisi
ją ir Garbes Teismą aiškiai pareiškė savo valią.

Apylinkės Valdyba visapusiškai remia visus ALB'Krašto ” 
Valdybos nutarimus ir pastangas pastatyti bendruomenės 
laikraštį "Mūsų Pastogę" ant nepriklausomų pagrindų.

Sydney Apylinkės Valdyba

BIRŽELIO TRĖMIMAI
MINĖSIME TRĖMIMUS
Birželio 7d., 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 30-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 raot 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 Komitetp Pirm-kas

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS ADELAIDĖJE
Adelaidės Baltų Taryba masinių trėmimų Sibiran minėjimą Šiemet 

rengia birželio 14 d. J vai. p.p. pietų Adelaidės Town Hall prieš 
tai padėjus vainiką prie žuvusių karių paminklo North Terrace. *

Šiemet taip pat sueina 3o metų nuo pirmosios sovietų okupacijos, 
todėl Šis minėjimas ypač reikšmingas. Minėjime muzikalinę pusę at
liks 1 i etuvių, latvių ir estų chorai. Pagrindiniu kalbėtoju bus , 
Fed. parlamento narys Mr.JoJin McLeay, visoje Australijoje ir užsie
ni’je pagarsėjęs stipriais pasisakymais prieš komunizmo plėtotę ir 
skverbimąsi Australijoje. Jo griežta antikomunistinė politika yra 
skaudi rakštis Australijos komunirtų partijai ir jos pasekėjams bei 
rėmėjams, o mums jis yra toji tapęs giedria prošvaiste šioje Šaly
je, kur pradeda reikštis anarchija ir betvarkė ir ką gudriai suge
ba išnaudoti savo tikslams kairieji.

Mr. J. McLeay dalyvavimas Siame minėjime bus ypaš sekamas spau
dos, radijo ir televizijos, tad lietuvių jame gausus dalyvavimas 
teįrodo, kad mūsų kova už Pabaltijo išlaisvinimą tebėra vieninga ir 
nepalaužiama. ,

1970 m. birželio 1 d. psl.4
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Vilko organizuojamus politinis seminaras 
jaunimui įvyks birželio 6-7 d.d. Jaunimo ' 
Centre Chicagoje. Prelegentai: Dr. J.Pusi
nes, Dr. Št.Backis, prof. M. Mackevičius, 
R. Kazys ir pabaigoje Dr, J.K.Valiūnas.

Lietuvos Steigiamojo Seimo buv. narių, 
gyvenančių laisvajame pasaulyje.pareiški
mas parlamentarams anglų kalba, kurį- pa
ruošė Vlikas, jau išleistas ir išsiuntinė
tas įvair'ems kraštams. Apie 600 egz. pa- ' 
siųsta ir Australijos Liet. Bendruomenei.

»
Vilniuje sukaręs R.Vabalo filmas apie 

baudžiavą iš 19-jo amžiaus.

Lietuvoje Kretingos baldų gamykla paleido 
rinkon^visokių žaislų, gamintų iŠ" medžio. Ju 
pavyzdžiai buvo rodomi ir Vak. Vokietijoje 
ir jais taip susidomėta, kad gamykla susijau
kė tūkstančių užsakymų. Tokių žaislų pavyz
džių pasiųsta ir į JAV.

A. A. '
ANTANUI KRAUSUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

J. Vizbaras
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- r ' P'siūlomu - įrLoškime lie tuvišką šVefctovę& v*>
KONKRETUS SUMANYMAS šv. Kazimiero koplyčioje.

laukia jūsų dėmesio ir paramos.
Kontravcrsinių nuomonių susikryžiavime 

laisvame pasaulyje gyvenančių lietukų ryž
tu ir aukomis 1966 m. Washingtohe Nekalto 
Prasidėjimo Marijos šventovėje buvo įruošta 
Šiluvos Marijos vardo tautiniais motyvais 
koplyčia,atsiėjusi 500.006 dolerių, kurių 
dabar por metus aplanko apie 3 milijonai am
erikiečių ir kitų šalių turistų. Šiais me
tais baigiama įruošti reprezentacinė mūsų 
tautos Aušros Vartų Marijos koplyčia Vatika
no šv. Petro bazilikos požemyje šalia šv.Pe- 
tro karsto, šios dvi mūsų šventovės savo de-> 
dikacija ir kalbančiais aukšto meno kūri
niais šiandien milijonams primena Lietuvą, a" 
atkreipia jų dėmesį; be to ir skeptiškai gal
vojusius tautiečius jau spėjo įtikinti, kad 
jų ambasadoriška paskirtis ir pasiekimas mi
nių yra milijonais dolerių neįkainuojami 
veiksniai Lietuvos išlaisvinimo kovoje.

Australijoje turime vienintelę šv. Kazi- 
miero vardo koplyčią Adelaidėje. Kodėl nega
lėtume visų bendromis pastangomis ją įruošti 
tautiniais motyvais ir simbolika taip, kad 
ji nė tik keltų joje atsilankiusį lietuvį, 
bet savo originalumu ir australams "egzotiš
ku" lietuviškumu trauktų turistus ir patek
tų į Adelaidėje laiikytinų vietų sąrašus? Ga
lime, tik reikia vi»ų Australijoje gyvenan
čių lietuvių dėmesio ir paramos. Šimtų tūks
tančių dolerių tam reikalui nereikės, tačiau 
negausiai Adelaidės lietuvių kolonijai tos 
išlaidos būtų perdidelės, todėl kreipiamės 
į visus Australijos lietuvius su. konkrečiu
--------—....—.............. - -------

Pranešimas
T.F.. Atstovybė Australijoje birželio 14 d. rengią birželio išve

žimų, 30metų sovietine's okupacijos ir rezistencinės veiklos minėji
mą, kuris įvyks -

1. Bažnyčioje . 11.30 vai.pamaldos šv. Joachimo bažnyčioje 
Lidcombe.Pamaldas laikys ir pamokslą pasakys kun. P.Butkus,gie
dos Dainos choras, vad. B.Kiverio.

2. Dainavos-.salėje Bagkstp-wne ,4. 3Q. Vai, minėjimas. Programoje 
Dr. A.Mauragio paskaita, individualinės kūrybos skaitymas j Meno An
samblio, vad. M. Umbražiūnienes, giesmės ir dainos. Salės dekoraci
jos A.Pluko, apšvietimas V.žliterio.

Tautiečiai Įšviečiami gausiai dalyvauti. įėjimas laisvas.
T.F. Atstovybė - Rengėjas

Tautos Fondo Atstovybė
< k r e i pi a s i

'Brangus tautiečiai,
Šiais metais prisimename škaudžiuosiųs birželio trėmimus,'O kar

tu ir 30-ties metų sovietinę okupaciją. Šie liūdni mūsų tautos įvy 
kini kaip kokia žaizda atsiveria kasmet, ir mes tarsi iš naujo juos 
pergyvename. Nors daug metų praslinko nuo tų dienų, bet jos tebesto 
vi' mūsų akyse tokiu pat baisumu, kaip tada. Nors po šių trumpam 
prasišvietė dangus, bet netrukus vėl ja^siniaukė ii- tie niūrūs debe
sys tebėra virš Lietuvos.

Partizanai kovojo ir mirė už Lietuvą ir jos išlaisvinimą.Galin
gas priešas betgi tebėra tėvynėje.Partizanai tikėjo ir mes tikėki
me Lietuvos’prisikėlimu — kovoj nenuilskime.

Mes esame geresnėse sąlygose, nei mūsų tautiečiai tėvynėje.Nie
kas iŠ mūsų šiuo metu nereikalauja kruvinos aukos. Už tat kovokime 
už lietuvišką dvasią ir savo auka grįskime kelią į Lietuvos laisvę.

Tautos Fohdo atstovybė minėdama liūdnas ano birželio dienas kvie
čia tautiečius gaivinti Lietuvos atgimimo viltį ir nenulieti kovo
je už laisvą, už kurią nesuskaitomi mūsų tautos kankiniai gyvybes 
paaukojo.

Kankinių auka mus teįpureigoja.
Tautos Fondo Atstovybė.

Australijoje

PADĖKA

Mano brangiam Tėveliui Lietuvoje 
mirus nuoširdžiai dėkoju visiems mieliems 
bičiuliams už pareikštas užuojautas:

p. p. L. Apinytęį^JU. JBaltrukonienei, K. 
Gumeniukienei, Gabijos redakcijai, Gydyto
jų Draugijai Sydnejuje, O.V. Jakučiams, S. 
J.Juragiams, V.A.Kabailarcs, Z.J.Kalpokams, 
R.Kavaliauskaitei, 0. Kavaliauskienei, E. 
J. Laurinaičiams, D.V. Meškėnams, G.L. Pet
rauskams, M. A. Reisgiams, D.S. Skoruliams, 
B. Stašioniams, M.G. Umbražiunams.

G.E. Kazokienė
■. ...... __ ■

Pagal naują liturgiją pertvarkant koply
čios presbiteriją mediniai Trys Kryžiai ne
gali pasilikti altoriuje, taip pat ir medžią 
ginęs draperijos. Jų vietoje užsakytas vit
ražas, kuriame bus pavaizduotas šv. Kazimie
ras, Trys Kryžiai, Gedimino pilis Vilniuje 
ir kiti religiniai bei tautiniai simboliai. 
Vitražas kaštuos apie 2ooo dol. Jeigu pasi
sektų sutelkti didesnę pinigų sumą, lietuviu 
architektų ir menininkų siūloma ir daugiau 
pertvarkymų, be to ir šoniniai langai yra 
be galo dėkinga vieta vitražais pavaizduoti 
mūs tautos istoriją. Visa tai priklausys tik 
nuo jūsų dėmesio ir paramos.

Baigiant dar kartą kreipiamės į visus 
Australijos lietuvius - įruoškime lietuvišką 
šventovę Australijoje - šv. Kazimiero koply- 
G1^’ Klebonas kun.A. Kazlaus-

kas,MIC, kun.A. Spurgis,MIC 
Sv. Kazimiero Parapijos Taryba 

P.S. Aukas ir sugestijas prašome siųsti: 
Rev. A. Spurgis, 
Lithuaniąn Catholic Centre, 
6 Third Ave.,St.Peters,S.A. 5069

Laiškai

Pone Redaktoriau, 
perskaičius aprašy

mą apie Motinos Die- 
;nos .minė jimą Sydnejuje 
(M.P.Nr.19) nustebau

Redakcijai
perdėtai kritišku bei 
šališku aprašymu apie’ 
jaunučių ateitininkų 
programos išpildymą.

Motipos Dienos minė

Vilko P-ko Drų J, 
K. Valiūno vizitas

Dr. J. K. Valiū
no vizitas Melbour
ne sutapo su Moti
nos Dienos minėjimu 
kuris įvyko gegu
žės 10 d. Melb. Liet 
^amuose. Dr. J. K. 
Valiūnas, pasveiki
nęs motinas, nupa
sakojo Vilko veiklą, 
kuri kas kartą įgau+ 
na didesnės reikš
mės informuojant 
laisvo pasaulio val-t 
stybes Lietuvos rei
kalais. ■Pažymėjo, 
kad veikiančios ra
dijo transliacijos 
į pavargtą kraštą, 
nors rusų ir truk
domos, atsiekia sa
vo tikslą. Priminė, 
kad Kankinių Kop
lyčios įrengimas Rq 
moję turės labai di
delės reikšmės mūsų 
laisvė kovoje, nes 
gyvai primins viso 
pasaulio maldinin
kams ir turistams 
apie pavergtą Lie- ' 
tuvą. ;
Išsamiau su Dr. J. 

K. Valiūnu išsikal
bėta pasitarime su 
organizacijų atsto
vais, kur jam buvo 
patiekta eilė klau
simų. Dr.J.K. Valiū
nas pažymėjo, kad 
mums komunizmas jau 
nepavojingas, ta
čiau ryšiai sz at
vykstančiais iš Lie 
tuvo turėtų būti as 
meniško pobūdžio.

Santykiuose rei
kia būti apdairiems 
Darant palyginimą ■ 
ir išvadas iš Dr.J. 
K. Valiūno pareiš
kimų atrodo, kad 
mes čia Australijo
je persistengiame 
su kaltinimais.

Dr.J.K. Valiūnui 
reikia padėkoti už 
vizitą ir palinkėt 
sėkmės jo atsakin
game mūsų tautai 
darbe. K.D;.

0O0

jimas tai nėra koks ta
lentų vakaras, kurį ga 
lėtume kritikuoti,ly
ginti ar sverti prieš 
kitus pasĮrodymus.Tai 
yra motinos pagerbimas 
Todėl turėtume supras
ti, kad mūsų labai jau 
ni lietuviški daigiu- 
kai turi gražios pro
gos vaikiškai pasireik 
šti ir pradžiuginti mo 
tinas.Tuo labiau turi-' 
me džiaugtis, kad tiek 
turį mažai metukų o 
jau sugeba pasirodyti į 
scenoje lietuviškai de 
klamuodami ar dainuoda 
mi.

Atrodo, koresponden
tas,nenorėdamas įver
tinti šio minėjimo vai 
kūčių pasirodymo skau
džiai užgauna šių vai
kučių motinas,senelius 
ir daugelį tos dienos 
dalyvių.

Tremties gyvenimo pa 
tirtis rodo, kad to
kia pašaipia kritika 
labai greitai galima 
nustumti vaikučius - 
jaunimą nuo scenos, 
bet vėliau-sunku juos 
prisikviesti.

Dalia Burneikienė

Londone mirė lenkų 
generolas Andereas,pa
sižymėjęs pereitame 
kare kovojąs sąjungi
ninkų .pusėje. Mirė 
sulaukęs 77 m. /

PATIKSLINIMAS
pereitam M.P. Nr. už

uojautoje a. a. A.Krau- 
sui mirus parašyta J.B. 
Adomavičiai, turi būti 
"Viktoras ir Birute 
Adomavičiai". Už klaidu 
maloniai atsiprašome.

■ Red.
*

Vilniaus universi
teto rektorius prof. 
J.Kubilius išvyko į 
Paryžių skaityti pas
kaitų jš matematikos.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Mūsų Pastogėje Nr. 18 (Č.m. gegužės 11 

d.) skundas su p. Kedžįo ultimatyviniu rei
kalavimu A.L.B. Krašto Valdybai, kuri per
skaitęs priėjau išvados, kad toks "News Di
gest-International" žurnalo redaktoriaup 
elgesys, deja, nesiderina su N.D.-I. vedama- 
linija, todėl viešai pareiškiu, ■ kad mano ry
šis su N.D.-I. yra nutrauktas. Ateityje pra
šau tuo reikalu nesikreipti į mane Adelaidė- 
je* Juozas Riauba

Tik pamanykite: vagys mus* Pagrobta pinig-ic 
buvo įsilaužę į Gee- .ir vertybėmis ųz & 300. 
longo Apyl. p-ko na- Reiškiame užuojautos.

1970 m. birželio 1.d. psl^5
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GINTIS KAMINSKAS '

Brangus žemės kampelis

.1 - ■
Mes-turėjome vietelę; ne1 Visai slapta ji buvo.' 
Bet užtektinai tyki, kad galėjome -
AŠ su mylimajapraleisti ten malonias valandas 
Netrukdomi.
Ir mūsų manymu ten buvo tikras dangaus kampelis, 
Nukritęs ant žemės.
Karališkos pušys raižė dangaus mėlynes,
Ir vėjas ošė pro spygliuotas šakas skambiais balsais. 
Kaip angelų choras giedant Aleliuja.
Medžiai siūbuodami skleidė ore skanų kvapą, 
Kuris kaip medus svaigino galvą.
Tomis .pavasario dienomis saulei glostant
..Girdėjosi tik žiogų čirpimas, bitelių dūzgimas 
Ir pliuškenantis vandenėlis.
Mes jautėmės ne kaip trukdytojai,
Bet harmonijoj su visu gamtos grožiu.
Mudviejų sielos buvo sutirpusios į vieną dvasią, 
Kaip vandens lašai upelyje.
Čia mes džiaugėmės dieviškoj ramybėje:
Ir nieko nenorėjome daugiau tik mylėti ir džiaugtis. 
Blizgančiu vandenėliu ir smėliu, 
Rudu spyglių kilimu ir minkšta žalia žole.

II
Bet kol mes vargšai stengiamės rasti paguodos gyvenime, 
Kitur lemties ranka diriguoja kitas simfonijas.
Ir atsitiko, kad šis žemės kampelis, anksčiau neįvertintas 
Per sekundę pasidarė neįkainuojamai brangus, 
Neš kažkur už tūkstančių mylių 
Kambary, apšviestam ne saulės, bet elektros Šviesa,

, Ir prirūkytam cigarų dūmais, 
Pieštuku ant žemėlapio pabraižė liniją 
Vienas toks, kurs niekada nebuvo klausęsis 
Nei vėjo, nei paukštelių.

Poetas J. Aistis 
siūlo premijuoti

"Dažnai pagalvoju,kad 
bendruomenė turėtų pas
kirti premiją tam tau
tiečiui, kuris turėjo 
fantazijos sumanyti ir 
įvykdyti lipįnukų su 
Vyčiu vartojimą automo
biliuose. Tasai lipinu- 
kas savo piešiniu ir 
spalvomis yrą tikrai 
meniškas ir gražus. Ir 
kiekvieną kartą, kai 
pamatai kelyje automo
bilį su tuo ženklu,pa
lydi jį su kažkokia nos 
talgija, lyg tai būtų 
tavo paties ar tavo pa
liktosios tėvynės dalis 
Ženklas tapo gana popu
liarus ir jaunimo tarpe

o tai kaip tiktai ir 
yra to ženklo ypatin
gai brangintina savybe'.'

SIMKAI ADELAIDĖJE

Gegužės 22 ir 23 d.d. Adelaidė
je buvo pravestos iškilmės,skir
tos dviem Simkams - senjorui ir 
junjorui. Vienas jų, muzikas Vac
lovas Šimkus jau kiek laiko gyva- 
našliavo Canberroje perdavęs Lįtu- 
ania -chorą nau jai dirigentei solis 

, tei G. Vasiliauskienei. Antroji • 
šeimos dalis - p. Šimkuvienė ir sū 
nūs Gytis ligi Šiol tebegyveno Ad
elaidėje.

■Adelaidės apyl. Valdyba atvykus 
V. Šimkui žmonos išsivešti paskubo 
mis penktadienio vakare surengė 
jam Liet.Namuose kuklią atsisvei
kinimo vakarienę (atskirus atsis
veikinimus su savo chorvedžiu jau 
anksčiau buvo surengė Lituania ir 
bažnytinis chorai). Šioje vakarie
nėje buvo susitelkę tik vyresnieji 
Apylinkės atstovo Mikaliūno,Litua-_ 
nia administratoriaus LapŠio, ALS 
pirmininko'Bielskio kalbos prie 
vaišių stalo sudarė oficialios 
programos dalį, papildytą dovanų 
įteikimais. Savo atsisveikinimo

197O m. birželio 1 d. psl.6

Estijoje išleistas ir 
Kaune atspausdintas V. 
Lougo lietuvių - estų 
kalbų-žodynas 12.000 
egz. tiražu.

žodi prie iškilmių prijungė ir me
no kritikė solistė A. Gučiuviene.

Adelaidičkiai dar kartą įšgyve 
no daug jiems stsidavusio chorve
džio ir aktyvaus kultūrininko ne
tekimą. Gaivintas! mintimi, kad 
V.Šimkus dar sugrįš Adelaidėn...

— + —
Tuose pačiuose namuose sekan

čio Šeštadienio vakare dominavo 
jaunasis Gytis Šimkus specialiose 
mokslo užbaigimo iškilmėse (Gytis 
šiemet baigė odontologiją Adelai
dės un-te.). čia toną ir nuotai
kas davė gausiai susirinkąs jau
nimas. Viskas greit įsisiūbavo j. 
linksmą Graduation Ball. Senimui 
beliko stebėtis, kiek daug ir gra 
šaus jaunimo priaugo Adelaidėje.

G..Šimkus pasilieka gyventi Ade 
laidoje ir jau įsijungus į visuo
menini, darbą (apyl.valdybos vice
pirmininkas). L-s

Pernai fe
/tfčaą Pajfogę

m .-. - a? J ' WtOBHOI 
pel to upelis dabar ne kris(alinis:
Perpurvin.’is gyvent žuvelėms, bevertis jis, 
Bevertė ir gamta.
Bet žmonėms neįkainuojamai brangus,
Nes dabar sutampa su linija ant žemėlapio.' 
Dabar vanduo teka krauju
Ir tankų sumaišytu dumblu.
Kadaise -mėnulis vaizdą nudažydavo sidabru, 
Dabar prožektoriai blizga akinančia šviesa. 
Vėjo ošima pakeitė sirenos ir riksmai, 
Paukštelių lizdus - sargybų būdelės, 
pKSeliKxspygliMs-»• sarx
Pušelių spyglius - spygliuotos vielos, 
Ir žolę žvyras.
Kadaise ilsėdavomės čia po aukštais medžiais, 
Ir dangus, ir gamta džiaugės su mumis, ' 
Bet kas išdrįstu apsilankyti čia, 
Būtų pasveikintas šūviais.
Mūsų palaimintam Žemės kampely 
išaugą:--, geležinis dyglių krūmas. 
Ar gi Čia vaisiai mūsų meilės?
Bet koks aš laimingas ir kaip džiaugiuos, 
Kad žmonės pagaliau įvertino 
Mūsų brahgųjį žemės kampelį.

Igfl

RIKA SIPAVIČIUS - LAI-.
KĖS BAKALAURAS

Lietuvis jaunas ekono
mistas Rika Sipavičius 
pasirodo laimes vaikas. 
Kas gi kitas galėtų iš•» v . , . . . , ’ uejo, «.aa uzkub neserga vėžiu, i<įnusinaa.
musų Sitai pasiekti per tyrinėjimus, jis nustatė, kad ožkos gamina

per ateinančius aštuo-liv.'į 
nerius metus uždirbs •» 
vieną milijoną dolerių.' ' 

K. J.K. '.
OKOS PUIKS Vtžl

Italas gydytojas Libarto Bonifacio pašte, 
bėjo, kad ožkos neserga vėžiu. Tęsdamas.

pusmetį: tam tikrą serumą, kuri jis panaudojo gy-
1. gauti ekonomikos ba- dyti vėžiu sergantiems žmonėms ir pasie-

kalauro diplomą; '
2. lankytis Amerikoje; r
3. slidinėti sausio 

mėnesyje;
4. būti išrinktus į 

Lietuvių Klubo Valdybą;
5. kailiniais vilkėti® _______ _____

ir važinėti MGB masina; vęs pats bepasidarąs skurdžium ir norėjęs
6. susižadėti su gra: ” .......

žia lietuvaite;
7. pamėgti raudoną vy:

ną ir 8. įtikėti, kad

kęs gerų vaisių. ..... , į
Savo išradimą jis pristatė sveikatos mi

nisterijai, kad leistų plačiu mastu gaminti ■ 
tuos jo išrastuosius vaistus. Leidimas dar 
negautas, bet daktaras vis tiek jau parda- . 
vinėja vaistus. Ligonių atvažiuoja iš įvai
rių kraštų po kelis šimtus per dieną. Kas 
negali už vaistus užsimokėti — duoda ne- ( 
mokamai. Bedalydamas vaistus, jau bu-

mesti tą darbą, bet Agropoli miesto pa- , 
kraštyje gavęs vilą ir piniginę paramą, tai 
toliaii dirbąs ir vaistus parduodąs tik 
tiems, kurie atvažiuoja su daktaro raštu.

-£.) Inas Smigelakto-

Vi ta r 1/ r^ocį^
Švedijoje leidžiamas didžiulis mokslinis, • 

veikalas apie Pabaltijo tautų laibas,kurį 
redaguoja latvė profesorė Velta Dravina.Vei
kale su savo straipsniais bei studijomis, da
lyvauja lietuviai - V.Amlrazas,P. Jonikas,S*. '4 
Karaliūnas,J.Kazlauskas, A.Klimhs,J.tingis, 
V.Mažiulis, K.Morkūnas, A.Sabaliauskas, Vs 
Urhutis, A. Valeckienė ir Z.Zinkevičius.

■ X • "
Šiuo metu okupuotoje--Lietuvoje verčiama •< 

viską aukoti Leninui: kolūkiečiai jam auko
ja s; vo .prakaitą, žuvininkai sugautas'žuvis, ", 
fabrikų darbininkai jam aukoja savo uždar-ViSį 
bius, net ligoniai prižada paaukoti sveika
tą, kurią tikisi atgauti...

*

Lietuvių kalba laikraūčių ir žurnalų visaitbįį 
pasaulyje dabar išeina apie JOG: apie 1Q0 
užsieniuose ir 200 Lietuvoje. Užfienitior-e . .. 
lietuvišką spaudą skaito apie 100.0Q0, Lietu— , 
voje apie milijonas. * ■ |

* sHfi S
Australijoje seniai girdisi priekaištų, 

kad vienu ar kitu keliu į lietuvių tarpą atė
jęs nelietuvis aktyviai jungiasi į lietuvis-,į' 
ką veiklą. Amerikoje šito ner.ibįjoma. Štąį)'kįtk. 
San Francisco lietuvių ,bąp,-įruQn^>nės vaidybos,) 
pirmininku yra prof<, B.;-JSealey, anglas, lite
ratūros profesorius. Jfr-žmona. D. Sadūnnitė , 
- Sedley žinoma kaip gerai užsirekomendavusi k) 
poetė. ",

*
Apskaičiuojama, kad Didžiojoj Britanijoj 

didžiausi knygų skaitytojai yru kaliniai.Bib- 
liotekų statistika liudija, kad vidutiniškai 
kiekvienas Anglijos kalinys pėr metus perstai 
to 250 knygų. .

6



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

Sporto sky r i at :s pk.-.; i ty_ to jams
Mielus sporto skyrituis skaitytojus ir ypač 

bendradarbius maloniai atsipraSorae, kad dėl 
visiems gerai žinomų aplinkybiųlaikinai Mū
sų Pastogėje negalime talpinti platesnių ap
rašymų ir straipsnių sporto klausimais. Ti
kimasi greitu laiku sąlygos pagerės ir vėl 
turėsime normalų sportui skirtą puslapį.Šiuo 
metu kviečiame prisiųsti tik pačią aktualiau 
šią medžiagą iš sportinės veilclos, kuria mie
lai pasinaudosime. Red,

Neries Klube
Sydnejaus Neries pirmoji komanda žaidžia 

A reserve klasėje . Štai pirmojo rato rezul
tatai: Neris - Balmain 51:41> Neris - Moore 
Park 66:42; Neris - Homenetmen 94:291 Neris 
- St.GeWge 38:46; Noris - Sth_Sydney 52:36; 
Neris - YMCA 32:46.

Pereitą savaitę prasidėjo antras ratas.Ne- 
r-ieoiai žaidė prieš St. George laimėdami 46: 
28.Ypač gerai sužaidė Dubauskas ir Laurinai
tis. K

Tą patį vakarą Neries jauniai žaidė prieš 
Kovo jaunius laimėdami 32:24 rezultatu. Čia 
geriausiai pasirodė A.Milašas,įmetąs 19.

Neries mergaičių I-ji komanda žaidžia Wes
tern sub. B klasėje. Iki šio laiko sužaidė 4 
rungtynes, iš kurių dvejas laimėjo.

x
Neries merg. II-ji komanda žaidžia C kla

sėje, bet laimėjimais negali pasigirti.

* AŠTUONI JAUNI LIETUVIAI iš Vak. 
Vokietijos buvo nuvykę į okupuotą Lietuvą. 
Vienaš’ jų, pasakodamas įspūdžius iš šios 
kelionės, išsitarė: “Lietuvos studentai tie
siog trykšta sąmojum, jų ironija nėra pikta.. 
Įdomu, kad net autoritetinis auklėjimas ne
įstengė sugriauti jų savarankiško galvojimo 
Maloniausi įspūdį paliko . inteligentijos ir
studentijos lietuviškumas. Jis toks papras
tas ir jaudinantis, ir toks gilus, kad mūs'ą 
lietuviškumas atrodo tik verkšlenimu, o ne 
patriotizmu. Bet lietuvių inteligentijai la
bai skaudu,kad rusai jiems dažnai duoda su
prasti, /kad šioje respublikoje jie yra penai“.

Sporto nuotrupos
Šiuo metu labai gražiai reiškia

si Amerikos lietuviai šachmatinin-' 
kai. Bostone Algis Makaitis pa
siekė reikšmingą laimėjimą, įvei
kęs Bostono čempijoną D. Har
rington ir lietuviai labai daug tu
ri galimybių tapti Bostono lygos 
Čempijonais, turėdami 7-nis laimė
jimus ir vienas lygiąsias iš 8 rung
tynių. Gi Čikagoje įvykusiam 
Wamsley Cup turnyre pirmąją vie
tą laimėrio žinomasis lietuvių meis
teris Povilas Tautvaišas.

x x
Amerikoje laibai gražiai reiškia

si 18-tė greitojo čiuožimo sporti
ninkė C. Kavaliauskaitė, kuri at
rankos keliu, buvo išrinkta daly
vauti Amerikos greitojo čiuožimo 
pirmenybėse^ iki šiol ji yra lai
mėjusi Michigan jaunių titulą ir 
turėdama labai gerą stilių ir atsi
davimą šiai sporto šakai, pagal 
jos trenerį, ji turi labai daug ga
limybių laimėti ateityje Amerikos 
pirmenybes ir papulti į moterų 
pasaulio pirmenybes.

x x
Atrodo, kad po garsaus čekų bė

giko ir jų sporto herojaus Emil 
Zatopek, kuris buvo išmestas, po 
nepasisekusios revoliucijos, iš vi
sų turėtų pareigų, sekanti seks če-

kų gražuolė Vera Caslavska, ku
ri su savo grožiu ir puikiais blion- 
dininiais plaukais, sužavėjo Mek
sikos olimpijadoje ne tik žiūro- 
vsu, bet ir pačius sportininkus,

Vokieti^, 1967 m. Bayr
Vokietija/,' 1967 m. Bayern Muenchen /Vak
Vokietija/, 1968 m. Milan /Italija/ 9 iiivviį <wuwo i* laoiMVD vnuyiuun
1969 m. Slovan Bratislava /Čekoslovakija žaidimus. Labai daug galimybių 
-ir 1970 m. Manchester City /Anglija/. ’ “

nFaįr_Cįties Cu£: 1959 - Barcelona 
/xspanija, I960 -Barcelona /Isp./, 1962 
- Valencia /Isp./, 1963 - Valencia /Is
panija/, 1964 - Saragossa /Isp./, 1965 ■ 
Ferencvaroš /Vengrija/, 1966 - Barcelo 
na /Isp./, 1967 -Dynamo Zagreb /Jugos
lavija/, 1968 - Leeds United /Anglija/, 
1969 - Newcastle /Anglija/, 1970 - Ar
senai /Anglija/.

Žinomasis Japonijos sporto žur
nalistas, turintis tūkstančius savo 
geibėjų, I. Ogimura, neseniai bu- 

’ vo paklaustas kokios sportinės 
rungtynės per visą jo sportinę kar 
jerą paliko jam didžiausią įspū
dį? Be jokios abejonės, atsakė 
japonas žurnalistas, tai buvo kru
vinoji ledo rutulio kova Grenob
lio žiemos Olimpijadoje 1968 me
tais tarp Čekoslovakijos ir Sovie-, 
tų Sąjungos. Savo gyvenime aš. 
mačiau daug įdomių futbolo, bok
so, krepšinio ir kt varžybų, įskai
tant ir garsiąsias stalo teniso 
rungtynes, kai “Stalo Teniso Ka
ralienė“ rumunė Roseanu pralak 
mėj< mąrotoninėje kovoje lemiamą , 
setą 30:32 prieš pasišventusią, 
stalo tenisui japonę Tasaka, ta
čiau kai čekai nugalėjo rusus tai: 
buvo mano ir visų kitų žiūrovų 
gyvenime kaž kas nepaprasto ne-i 
kasdieninio. Rusai buvo daug stip-« 
resni ir savo technika, ir susižai- 
dimu, ir pagaliau šį ir visą tur
nyrą jie laimėjo, tačiau čekams 
buvo tautiniai prtstižinis reika
las nugalėti rusus, ypatingai dėl 
savo politinės padėties, šiose rung
tynėse rusai visą laiką vedė žai
dimą, tačiau čekų žaidime buvo* 
kažinkas antžmogiško ir visi pran
cūzai žiūrovai galėėjo aiškiai įs
kaityti, kad tai yra daug svar
biau komandoms atsiekti laimė-- 
jimą, negu kad tai būtų vien tik 
sportinis laimėjimas, čekams tai 
buvo žūtbūtinis reikalas. Prieš 
pat rungtynių pabaigą santykis 
buvo po keturis, tačiau pasku
tinėse minutėse čekas puolėjas 
pats vienas prasiveržė ir krisda
mas prieš rusą vartininką įsten
gė įmušti laimėjimo įvartį. Rung
tynės baigėsi tūkstantinė žiūrovų 
minia sukėlė tokias ovacijas, ko
kių dar Prancūzija nebuvo ma
čiusi, čekai apsipylė džiaugsmo 
ašaromis, kai rusai buvo lyg ža
do netekę. Sportas, kaip sako šis 
japonų žurnalistas, yra tuom ge
ras, kad čia nei rusai nei kiti di
dieji negali įsinešti ginklų, kariuo
menes ir kt. ir jei aikštėje reika
laujama 5-kių ar 11-kos žaidėjų
tai tiek jų tegali ir būti, neskai
tant koks didelis ir koks stiprus 
tu bebūtum.

Praeitą žiemą Švedijoje vėl su
sitiko šios komandos, bet čekai, 
jau turėdami save naująjį dabar
tinį režimą, neparodė jokio noro 
ir pastangų prieš rusus ir rung
tynes pralaimėjo.

Pasaulio ....>
P ... arenoje

KREPŠINIS
Belgradas. Preliminarinėse pasaulio 

krepšinio varžybose Australijos komanda 
savo grupėje užėmė paskutinę vietą pra
laimėjus prieš visas kitas komandas.

Prieš Amerikos rinktinę australai pra
laimėjo 99:62 ir prieš Kubos rinktinę, 
kurią treniruoja lietuvis iš Lietuvos 
Stepas Butautas, 72:53. Kubiečiai šiame 
rate laimėjo tik prieš australus. Į pa
saulio krepšinio pirmenybių finalus pa- .. 
teko Amerika, Čekoslovakija, Brazilija, 
Italija, Sov. S-ga, Urugvajus ir be ko
vos šeimininkai Jugolsavija. Australija, 
Kuba, Korėja, Kanada, Panama ir Jungt. 
Arabų Respublika kovos dėl 8-13 vietų.

, Pirmame rate Amerika nugalėjo Čekos- 
lovąkiją 88:60, Brazilija Sov. S-gą 66: 
64 ir Jugolsavija Italiją 66:63.

Antrame rate Rusija nugalėjo Čekoslo
vakiją 98:72, Amerika Urugvajų 76:39.1 
- Šiuo metu taškais stovi: 1. Amerika, 
2. Brazilija ir 3. Sov. S-ga.
Rungtynėse dėl 8-15 vietų Panama lai

mėjo prieš Pietų Korėją 91:88 ir Austra
lija prieš Jungt. Arabų Respubliką 95:81

FUTBOLAS
Pasaulio taurės varžybos prasideda ge

gužės 31 d. Šias 9-sias pasaulio pirme
nybes pradės Meksikos Azteca stadijone 
Meksikos rinktinė prieš Sov. S-gos rink 
tinę.

16 finalistų suskirstyta į 4 grupes:
1- ji - Sov. S-ga, Meksika, Belgija ir 

El Salvador. Čia favoritais yra Sov. S- 
ga ir Meksika, nors belgai gali iškrėsti 
staigmenų.

2- ji grupė: Italija, Urugvajus, Šve- . < 
dija ir Izraėlis. Čia daug galimybių tur 
italai, nors Urugvajus neatsilieka. Šve
dijos laimė priklausys nuo jos.gerųjų 
žaidėjų, kurie tuo metu žais kitur ir 
klausimas ar laiku pribus. Maža vilčių 
Izraėliui.

5-ji grupė: Čekoslovakija, Anglija, 
Brazilija ir Rumunija. Čia aiškiai pati 
kiečiausia grupė visose varžybose. Net 
neįmanoma įspėti, kas iškils į čempio
nus. Anglija, kaip paskutinis čempionas 
norės savo titulą vėl išlaikyti. Kiti 
tuo abejoja, nes Europos varžybose 
finale Italija laimėjo prieš Jugoslavi
ją, o Anglija tegavo trečią vietą.
Šios grupės favoritai yra brazilai,nes 

jiems ir klimatas palankesnis. Čekoslo
vakija pateko į šias varžybas tik per 
laimę, kai nugalėjo tokią futbolo jėgą

laimėdama gimnastikos pratimuo
se keturis aukso medalius. Ji ir
gi buvo pasidavus su. revoliuciniu 
sąjūdžiu ir, atrodo, jos karjeros 
nei aukso medaliai neišgelbės.

kaip Vengriją. Menkos viltys Rumunijai.
4-ji grupė: Vak. Vokietija, Peru, Bul 

garija, Marocco. Čia vokiečiams atrodo 
bus lengva nugalėti visus kitus. Perai ga - 
Ii tikė-tis antros vietos.. Abi likusios 
komandos kovos dėl paskutinės vietos.EUROPOS TAURIŲ LAIMĖTOJAI

Pasibaigus Europos taurių varžyboms 
paduodama svarbiųjų varžybų laimėtojai:

"<Bu£oj3ean_Cup_Wįnne_R_CupjJ. varžybos ir 
laimėtojai; 1961 m. Fiorentina /Italija/ 
1962 m. Atletico Madrid /Ispanija/,1963 vienas is pagrmamių uaiyzų sus 1Qz. .0 . •■■■ . .
Totenham -Anglija/, 1964 m, Sporting Lis mratam kur įvyks.im.jų *=7? 4
bon /Portugalija/, 1965 m, Borussa /Vak. m®ta oiimpijada. Kuo metu yra kįet.Įs
— - • ' — — ~ likę trys miestai, "t,y. Maskva, 73’ dBęnas 8 val.^g»join.

’ Loš Angeles it Mėfrtrealis, kurie nuo Los '
yra padavę prašymus vykdyti tų iki į[eK Yoiko daugiau 
metų žiemes ir vasaros olimpinius k.lįo km. - Jis 'bį-

' turi Maskva, nes iki šiol dar nie
kada komunistiūiuose kraštuose

į nėra buvę šių žaidynių. ' Be toj 
kaip rusai sako, Maskvoje jau jie 

I” dabar turi kone visus reikiamus 
- olimpiadai stadionus ir, pagal 

jų siūlymus, visi parengimai bus 
patys modernišklausi. Komitetas 
tik bijosi, kad Maskvoje gali bū
ti suvaržymų su įvažiavimu, vi. 
zomis ir ne visi kraštai bus komu
nistams priimtini. Taip pat šiame

Amsterdame susi- posėdyje bus svarstoma Pietų 
. renka Olimpinis Komitetas ir jo rikos reikalas, mėgėjų Mausta 
I posėdžiai bus iabai svarbūs visam žiemos sportas ir Irt. . .

mėgėjų sportiniam gyvenimui. ų
Vienas iž pagrindinių dalykų bus 48 mat '

1 m. . . ' . . 4 T.

go vidutiniokai po 68 
km per dieną.Bebėgda
mas ptuneife 15 kg svoris.

Albanija, kuri visą pokario ma
tą izoliavosi nuo kitų kraity 
pastaruoju metu užmezgė santy
kius su Austrija, JugosĮąvija ir 
Graikija. Būdama komunistinė 

palaiko Pekino (Kini
jos) liniją.

'1970 m. birželio 1 d. psl.7

7



LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

PAVYZDINGA KCREGTON WIJA

Sydnejuej atsirado labai daug šposinin 
kų. Jie taip linksmai juokauja, kad mums 
provincininkams iš to ašaros byra. Liau
kitės! Mus visus susargdinsite.

Bijodamas, kad ir manęs neapšauktumėt 
vienybės, bažnyčios ir tėvynės griovėju 
aš aprašysiu pas mus įvykusį Motinos Die 
nos minėjimą pagal reikalaujamą liniją.

Gegužės 17 d. Newcastle mieste įvyko 
grandiozinis, labai visų mylimos ir di
džiai gerbiamos Newcastle apyl. Valdybos 
surengtas Motinos Dienos minėjimas.į di
džiulę, rūpestingai paruoštą salę susi
rinko žmonių masės. Prie baltai apklotų 
stalų susėdo visų mylimos motinėlės,dar 
iiktaaxniyiiBiixtkveliai ir vųs 
labiau mylimi tėveliai ir visų labiausia 
mylimi gražūs vaikučiai. Mieli sveteliai" 
buvo vaišinami nepaprastai gardžiai po
nių Kišonienės, Bajelienės ir Levickie
nės gamintais tortais ir saldumynais.Vi
siems tiems saldumynams nuplauti kiekvie 
nas svečias gavo gražų puoduką puikiai 
kvepiančios kavos.Visa tai sveteliai ga
vo veltui. Mūsų mylimi ir labai populia
rūs valdybos nariai svečius aptarnąvo. 
Kad sveteliai nenuobodžiautų, labai ger
biamas valdybos vicepirm. p. A. Šernas 
pasakė labai gražią kalbą iškeldamas my
limų motinėlių nepaprastą svarbą mūsų 
gražiam pasauliui. Po jo sekė dar grąžės 
nė Motinos Dienai pritaikinta meninė pro 
grama, p. Z. Zakarauskienė gražiai solo 
padainavo Sibiro lietuvių himną "Prabil
kite"; p. A. Grigaliūnienė užbūrė klau
sytojus savo kūrybos eilėraščiu. Toliau 
p. Antanina su p. J. Lizdeniu gražiai 
duetu sudainavo J. Brahmso Lopšinę ir 
F. Strolios Mamytei. Daininkams piani
nu akomponavo mūsų mylimas ir visų ger
biamas valdybos pirmininkas ir dirigen
tas p. S. Žukas, p. Z. Zakarauskienė, 
perskaičiusi puikų eilėraštį ir pasik
vietusi dar drauges Martą, Benigną ir 
Juditą kvartetu sudainavo "Mūsų motina 
brangiausia" ir "Ar atsimeni namelį? Jų 
žavingai sudainuotos dainos užbūrė klau 
svtojus. Sveteliai atsilygino daininkėm 
ilgais plojimais. Po kvarteto sekė mo
terų choras, sudainavęs M. Petrausko 
"Motuš.Motuše" ir J. Starkos "Nudavė 
dukrelę". Jų žavingą dainavimą~pianinu 
palydėjo visų gerbiamasvp. S. Žukas...

Šnekutįs_

SYDNEY
PALAIDOTAS . STASYS 

MARKEVIČIUS
A.a. Stasys Markevi

čius gyveno Wollongong 
apylinkėje - Pert Kem- 
bloje. Mažai kada ro
dydavosi lietuvių su
buvimuose, pasitenkin
davo su vietiniais pp. 
žįstamais ir draugais 
pabuvoti, mėgo žvejo
ti. Gyveno vibnišŽs, 
nes žmona su dukra pa
likusios Lietuvoje.

Prieš kelias savaites 
pasijuto blogai.Krei
pėsi į gydytoją, kuris 
jį tiesiai patalpino 
Wollopgong ligoninėje. 
Ligoninėje išbuvęs apie 
dvi savaites mirė ge
gužės 19 d. Palaidotas 
katalikiškomis apeigo
mis Rookwood kapinėse 
Sydnejuje dalyvauja’-t 
nemažam skaičiui Woll
ongong lietuvių ir ki
tataučių.

1970 m. birželio 1

-Jau kiek laiko serga 
sydnejiškis A- Rudai
tis. Jam aukšta tempe
ratūra, bet specialis
tai negali nustatyti 
ligos. Linkime greit 
pasveikti! 

*
PAGARBA A.KFAUSUI

Pagerbiant a.a. Anta
ną Krsusąvietoje vai
nikų ar gėlių kelios 
Melb. organizacijos ir 
būrys lietuvių skyrė 
aukas A.ustralijos Lie
tuvių Fondui. Kas dar1 
norėtų velionį pagerb
ti savo auka, prašomi 
aukas įteikti Melb.Ap. 
V-bos iždininkui p. H. _ ________, ________
Kaladei aria Ig. Alek- Se australai gynėsi 
nai. Aukas galima-sių3 nuo triušių kulkosv.ai- 
ti ir tiesiog ALB Kraš gžiais?

X
Pertiškiai Z.K. Čeičiai išvyksta atos

togų į užjūrius: žada aplankyti J.A.V., 
Europą ir grįžti po kelių mėnesių. Lai
mingos kelionės, ir smagių atostogų!

d. psl.8

to Valdybai, nurodant

AUKOS 
Goolongb Lint.Namams 

Nuo 19<>9 m. vasario 1 
17 iki I.97O . gegužės 
PO Geelongo Liet. Na- 
m.-:ms aukojo (papildo- 
m 
$

s sąrašas);
150 -J.AsiukeviČius.
25 J.Maniknuskas.
1.0 p. Milkorai tienė.
5 p. Luckus •
759.49 Liet. Namų 

Taryba (parengimų pel
nas ir nario mok.).
3 367 S^rto klub's Vy
tis.
8 159.14 Šatrijos Tun
tas Geelonge.

•5 70 Geelongo Apylin
kės Valdyba.
!» 68.60 Geel. Liet.cho* 
ro valdyba. ,
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BRISBAK B-NEWCASTLEjNEW ZEALAND
Maldos apaštalavimas *

Jo Šventenybė popiežius Paulius VI bįr-; ■- 
sėlio mėnesiui MA nariams skjtrė sekančias , 
intencijas:

bendrąją - kad jaunimas savo kilnius 
užsimojimus siektų įgyvendinti savo ir ben-’M 
druomenės gerbūviui -tinkamomis priemonėmis-.A- 
ir metodais; • '-iŠ..

misijų - už mišiomfe ’įArhišventusiųjų or
ganizacijų pažangų šalpos darbą.

Trumpas rytmetinis aukojimas: visa auko
ju tau, Švenčiausioji Jėzaus Širdie.

Kun. S.Gaidelis,SJ

įį
PRANEŠIMAS

Syd.L.M.S.G. Draugi
jos valdybos narei p.

M.Reisgienei p- • j ti 
-kus jos ypatingų rot.;.

? 52 Geelongo Liet.bnz.-lų vedėjos pareigas 
komitetas.
" 27 Geelongo Moterų
Draugija,

G. L. A. _ - _Li e tuviiį_ 
Namų Taryba į

PERTH
Motinos Diena

Motinos Diena'paminėta gegužės 17 d. 
Minėjime jaunimas visas motinas apdova
nojo gėlėmis.

Minėjimą atidarė pirm. J. Miliauskas 
savo žodyje kviesdamas visas motinas iš 
laikyti liet, kalbą ir tradicijas šei
mose.Po to kvietė atsistojus pagerbti 
motinas, ypač mirusias, kurių kaulai iš 
batstyti nuo Lietuvos ligi Sibiro ir vi 
same pasaulyje. Tai dienai paskaitą skai 
tė p. F. Gustienė.

Prelegentė nurodė, kad kokia motina, 
tokia ir tauta. Mūsų tauta išliko gyva 
tik dėl motinos pasiaukojimo. Kviečia
mos ir šių dienų motinos pasekti pra
eities pavyzdį ir kovoti su nutautėjimu.

Sugiedojus Tautos Himną sekė meninė 
dalis. Eilėraščius deklamavo V. Baronas, 
Pa 
Paseckaitė, J. Stankevičius. V. Baronas 
pagrojo akordeonu, o moterų choras pa-

- dainavo. Mūsų mažieji, vadovaujami p.B. 
Garnytės, pašoko du tautinius šokius.

Po programos sekė bendros vaišės.Nuo
taika buvo labai gera. Pertiškis

perima pirtaoji kandi?’* 
tė p.L. Bukevlčienė.

Už malonų bendravo 
biuvimą būnant valdį’ -..- 
"je p.M.Reisgier.ei dė
kojame. „ ,

Valdybą.
"LIETUVIŲ SODYBOJE" 
Liet. Sodybos staty

bos Komitetas sudary
tas: pirm. inž. I.' Jo
naitis, nariai - inŽ. 
S. Jarembauskas ir 
Baužė.

Matavimus atliks 
tĮninkąs p. A.Migeviči’.’c 
Sklypo valyme pirmie
ji talkininkai buvo p. 
p. J.Petniūnas.P.Donie- 
la, E.Bliokas, J.Kapo
čius, Ankudavižius ir 
A. Bayžė. Užrašus paruo- 
šė p.J.Bastysi Siam 
darbui reikės ir dau
giau talkų. Nfetrukus 
bus pravestas vanduo 
ir reikės kvalifikuo
to "plumberio".

Visiems talkinusiers 
ir talkinantiems esa
me labai dėkingos. T' i

S.L.M.S.G.D-jos ''
Valdyba

• BANKST0WN0 LIET. SPORTO KLUBAS NERIS
• birželio 20 d. Dainavos salėje Bankstowne
• ruošia nepaprastą
j / B 0 H E M I N Į V A.JC ARĄ

Programoj^" pagarsėjusi Neries" kapela, Linksmieji 
broliai ir daug daug staigmenų!

į Apsirengimas neformalus.
įėjimas: porai £ 3, asmeniui S 2, moksleiviams

• - _ pensininkams S 1.00.
• Visi mielai laukiami ir kviečiami. Pradžia 7 vai.

ir

vak.

Melb. studentą moti-, 
nis talius įvyksta 
birželio 5 d. Heidel
berg miesto salėje.

Visas jaunimas iŠ 
arti-ir toli nuošir
džiai laukiamas.

~ *
Ar žinote, kad kad; i-
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