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ATMINKIME IŠTREMTUOSIUS MOKSLO KELIU
Trėmimų minėjimai

VĖL ARTĖJA BIRŽELIO DIENOS

Kasmet sutinkame birželio dienas 
su giliu susimąstymu ir susikaupi
mu. Jau kelios dešimtys metų, kai 
atimta mūsų tautai laisvė ir nepri
klausomybė, tūkstančiai žmonių 
okupantų kalinta, išžudyta, išvežta 
iš tėvynės į tolimus kraštus sunkiam 
darbui, badui ir mirčiai. Tėvynėj 1L 
kusių gyvenimas sunkus.

Birželio dienomis taip pat prisi
mename kovojusius ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę pirmomis vokiečių - 
sovietų karo dienomis; tuos, kurie 
karui pasibaigus, ilgai kovojo su 
okupantu nelygioje kovoje, gaivin
dami ištvermingumo viltį ir laukda
mi teisingos pasaulio paramos - žuvo 
savo tėvynėj didvyrių mirtimi. Mes 
niekad negalime užmiršti savo did
vyrių - mes turime gyventi jų dvasia 
ir gaivinti laisvės meilę ir aukos 
prasmę.*.

Tautos Fondo Atstovybė Austra
lijoje kviečia visus tautiečius rengti 
birželio dienų minėjimus ir nors ne
didele auka paremti Lietuvos laisvi
nimo kovą. Mūsų tėvynė laukia mū
sų dąrfeų. ' . w
pTpfis • T^F.A.Auštranjpjė.
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BIRŽELIO DIENŲ MINĖJIMAS 
ŠYDNEJUJE

įvyks birželio 13 d. Lidcombe to
kia tvarka:

1. 11.30 - pamaldos šv. Joachimo 
bažnyčioje. Šv. Mišias laiko ir pa
mokslą sako kun. P. Butkus. Pamal
dų metu giedos ’’Dainos” choras. Vi
suomenė kviečiama skaitlingai da
lyvauti. Organizacijos .kviečiamos 
su vėliavomis.

2. Tuojau po pamaldų naujojoje 
salėje (prie bažnyčios) - viešas mi
nėjimas:

1. Atidarymas - T.F.A.A. pirmi
ninkas kun. P. Butkus.

2. Piano - dr. R. Zakarevičius.
3. Paskaita ’’Rezistencija už gele

žinės uždangos” - J. Veteikis.
4. Deklamacijos - p.p. V. Viliūnai- 

tė, D. Bortkevičienė, N. Vaičiurgytė
5. Dainos choras - dir. S. Žukas.
6. Himnas

Tautos Fondo A. Australijoje.

Liet, radio 
pusvalandis 

ŠYDNEJUJE
Pagaliau visi formalumai sutvar

kyti, ir lietuviškas radio pusvalandis 
pirmą kartą bus transliuojamas per 

ABC stotį jau birželio 15 d., antra
dienį tarp 1 ir 2 vai. dienos metu. 
Programa bus kartojama sekančią 
dieną, birželio 16, tarp 2 ir 3 vai. p.p. 
Minėtas valandas gauna lietuviai ir 
estai drauge ir dar galutinai nesusi
tarta, kam teks pirmasis, ir kam 
antrasis pusvalandis.

Malonūs klausytojai prašomi įsi
dėmėti: lietuviškas radio pusvalan-

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Jungtinis Baltų Komitetas Syd- 
nejuje birželio 14 d., ilgojo savaitga
lio pirmadienį, 4 vai. Latvių Salėje 
32 Parnell Street, Strathfield, ruo
šia

TRĖMIMŲ MINĖJIMĄ
- KONCERTĄ.

Kalbėtojas - M.J. NEIL, M.P., fe
deralinio parlamento atstovas ir už
sienio reikalų komiteto sekretorius.

Koncertinėje programoje daly
vauja jungtinės baltų meninės pajė
gos, jų tarpe p. S. Žuko vadovauja
mas choras ’’Daina”.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
tautiečius skaitlingai dalyvauti.

V. Patašius 
N.S.W. Jungtinio Baltų 

Komiteto P-kas.

GEELONG
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad birželio deporta
cijų minėjimas įvyks birželio 13 d. 
sekmadienį: 10 vai. pamaldos šv. 
Jono bažnyčioje ir 11 vai. minėjimas 
Liet. B-nės Namuose. Organizacijos 
prašomos o^lįįaųti su vėliavomis^,.

Laukiame visų atsilankant.
ALB Geelongo Apyl. Valdyba

Žinios
New Yorko miestas išgyvena 

sunkią finansinę krizę. Netikėtai tu
rėjo užsidaryti New Yorko univer
sitetas dėl finansinių sunkumų ir 
kaip tik mokslo metų pabaigos me
tu, kada 250.000 studentų pradėjo 
metinius egzaminus.

*♦*
Atidaryta tiesioginė oro linija 

tarp Madrido (Ispanijoj) ir Maskvos.
♦**

Gegužės 9 d. Europos lietuvių 
vyskupui A. Deksniui suėjo 70 me
tų.

***

Indijoje paskelbtas karas žiur
kėms, kurių galimas daiktas yra 
apie penki tūkstančiai milijonų, t.y. 
apie aštuonis kartus daugiau, nei 
gyventojų. Žiurkės suėda kasmet 
apie 100 milijonų tonų grūdų, kurių 
taip trūksta išmaitinti Indijos gy
ventojams. Didžiausias ginklas prieš 
žiurkes yra Indijos gyvatės, kurių 
medžiojimą nutarta sustabdyti, kad 
šios efektyviau naikintų savo mirti
nus priešus - žiurkes. Nors pagal In
dijos senąjį tikėjimą žiurkės kaip ir 
gyvatės yra šventi gyviai, bet kai 
per jas iškyla tiesioginis pavojus 
žmogui, tai šventumas turi nusileis
ti.

dis antradieniais tarp 1 ir 2 vai. die
nos metu ir kartojamas trečiadie
niais tarp 3 ir 3 vai. p.p. per ABC 
radio Ethnic Australia 2 EA, banga 
800. Transliacijos pradedamos jau 
birželio 15 d.

Dr. Algirdas K. Šerelis (kairėje) su broliu dailininku Vytu Šereliu

ALGIRDAS KAZIMIERAS ŠERE- 
LIS, PIRMASIS LIETUVIS 
DAKTARAS PIETŲ AUSTRALI
JOJE

Mes džiaugiamės kiekvieno lietu
vio laimėjimais, atsiektais bet ku
rioje srityje. Tačiau ypatingas 
džiaugsmas ir kartu pasididžiavimas 
apima mus visus, kai kas metai 
aukštąjį mokslą baigia ir įsigyja 
įvairių mokslo šakų diplomus ar 
laipsnius keletas ar keliolika mūsų 
bendruomenės narių.

Šiais metais ypatingai džiugu pa
minėti, kad gegužės 5 d. Adelaidės 
Universitetas suteikė organinės 
chemijos daktaro laipsnį (Doctor of 
Philosophy) jaunam lietuviui moks
lininkui Algirdui Kazimierui Šere- 
liui. Tai pirmasis lietuvis Pietų Aus
tralijoje pasiekęs tokį aukštą mokslo 
laipsnį - gavęs doktoratą.

Algirdas K. Šerelis gimė 1947 m. 
liepos 7 d. Vokietijoje, lietuvių 
tremtinių stovykloje. Vos kelių me
tų būdamas, kartu su tėveliais Jad
vyga ir Antanu Šereliais ir vyresniu 
broliuku Vytu (dabar pagarsėjusiu 
dailininku), atvyko į Australiją ir 

apsigyveno Adelaidėje. Pradžioje 
lankė Marist Brothers kolegiją Al
berton’e ir ALB Savaitgalio Mokyk
lą. Vėliau mokėsi Cambelltown gim
nazijoje. Studijavo Adelaidės Uni
versitete ir jį baigė Bachelor of 
Science with Honours laipsniu. Ga
vęs Commonwealth Postgraduate 
Award, jis atliko tyrinėjimus Ade
laidės Universiteto organinės che
mijos departamente (1973 m. dr. 
L.N. Mander, vėliau - dr. G.E. 
Gream priežiūroje) ir ruošė mokslinį 
darbą doktoratui. Tų tyrinėjimų iš
vadoje, jis 1975 m. paruošė tezę 
’’Synthetic and Mechanistic studies 
related to cis - and trans - 2 - t - 
Butyl - 9 - Decalyl Cations (177 lapai) 
ir įteikė ją Adelaidės Universitetui. 
Apgynęs savo tezę, Algirdas K. Še
relis praeitų metų pabaigoje buvo 
pakviestas į J.A.V-bes, kur dirba 
New York’o Valstybiniame Univer
sitete, organinės chemijos departa
mento tyrimų laboratorijose.

Nuoširdžiai sveikiname jaunąjį 
mokslininką Algirdą K. Šerelį dok
torato gavimo proga ir linkime jam 
kuo geriausios sėkmės gyvenime ir 
moksliniuose darbuose!

P. Bielskis
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Prieš akis 3 
birželis

Rodos, metų dienos ir mėnesiai 
visi vienodi - laikas yra neutralus. 
Vis tik mūsų, ypač vyresniųjų išgy
venimai, o ir istorija, kuri liudija 
faktus kiekvienam ir nieko neišski
riant, pristato birželį skirtingoje 
nuotaikoje. Mums lietuviams birže
lio mėnuo daug daugiau kalba ir pa
sako: jis likimiškai lemtingas ne 
vien atskiriems asmenims, bet juo 
labiau lietuvių tautai, kurios istori
niai įvykiai kaip tik susigrupavo 
birželio mėnesyje: faktina Lietuvos 
okupacija įvyko 1940 m. biržely, 
masinis tautos deportavimas po me
tų -1941 - taip pat pradėtas biržely, 
lygiai ir spontaniškas tautos sukili
mas išnaudojant realias situacijas 
irgi biržely, žodžiu, mūsų sąmonėje 
ir tautos istorijoje birželis įrašytas 
kaip laisvės praradimo, tautinio ge
nocido, o taip pat ir ryžto bei kovos 
mėnuo. Birželyje susikaupia kiek
vieno lietuvio sąmonėje ir širdyje 
tragiški ir herojiški faktai, kurių nė 
vienas iš mūsų negali ir neturi teisės 
užmiršti. Praėjo trisdešimt šešeri 
metai nuo tos birželio įvykių gran
dinės, per tą laiką į gyvenimą įėjo 
nauja karta, tačiau istorija negali 
pakeisti arba ištrinti faktų, kurie 
neatšaukiamai galioja ir tiems, kurie 
tebėra gyvi anų lemtingų įvykių liu
dininkai, lygiai ir tiems, kurie laiko 
save lietuviais, nors visos tos birže
lio dramos, nėra išgyvenę. Neatlei
džiamai klysta tie, kurie sutinka, 
kad laikas daug ką ištrina ir pateisi
na. Ir buvęs Australijos min. pirmi
ninkas dSrbietiš G. Whitlam, "pripa
žindamas Baltijos kraštus de jure 
Sov. Sąjungai, galvojo, kad laikas 
išteisina praeities nusikaltimus. Gy
venimo realybė parodė, kad tokiais 
dalykais operuodamas jis skaudžiai 
nusvilo pirštus ir sparnus. Iš tikrų
jų, joks nusikaltimas nėra panaiki
namas nei laiko, nei žmonių. Istori

V. Saudargas

TRETYSIS PASAULIS
Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Tretysis Pasaulis diplomatinėje 
veikloje kelia daug triukšmo reika
laudami, kad pasaulio ūkinė sant
varka būtų pertvarkyta neturtingų
jų naudai, teisingiau paskirstant 
pasaulio turtus. Komunistai juos 
paremia. Vakarų Pasaulis linkęs pa
gelbėti ir pagelbsti daug daugiau, 
nei komunistiniai kraštai. Pavyz
džiui, 1973 metais komunistiniai 
kraštai suteikė Trečiajam Pasauliui 
ūkinės pagelbos už $ 1.4 bilijonus, gi 
Vakarų Pasaulis suteikė pagelbos už 
5 11.4 bilijonus dolerių. Atrodo, kad 
komunistų pagelba yra daugiau 
propagandoje, o ne realybėje. Bet, 
be abejo, Vakarų Pasaulis, begalbė- 
daiuas kitiems, negali stumti skur
dą.' savo gyventojų. Tarp kitko, rei
kia pastebėti, kad komunistinių 
kraštų pagelba eina tik tiems kraš
tams, kurie pasiduoda komunistų 
įtakai. Vien Afrikoje yra bent 13 
valstybių, kuriose yra rusų įtaka, ir 
net rusų kariniai patarėjai - instruk
toriai, pagelbėti tų kraštų diktatūri
niams rėžimams. Afrikos valstybių 
militarinis pajėgumas tarptautiniu 
mastu nevaidina įtakos, bet rusai, 
kaikuriuose iš jų nori turėti savo 
bazes, kad svariau įtakotų
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joje jis neišdildomai palieka, nežiū
rint kad jis, keičiantis laikams ir 
kartoms, gali būti išpirktas, kom
pensuotas, net atleistas, bet jokiu 
būdu nepateisintas!

Niekas tegu negalvoja, kad čia 
propaguojamas kerštas. Kerštas yra 
tolygus nusikaltimas prieš tai įvy
kusiam. Jis tik nusikaltimą plečia, jį 
gilina, bet jokiu būdu neatlygina.

Mūsų visų siekimas ir pastangos 
yra ir turi būti kova už teisybę. 
Menka būtų teisybė, jei mes reika
lautume ir net gautume tiek rusų 
galvų, kiek mes perjuos praradome 
lietuvių. Šioje kalkuliacijoje dėsnis 
’’akis už akį, dantis už dantį”, bent 
mūsų atveju, visai netinka ir nega
lioja. Priešas, praradęs tris, ar net 
šešis milijonus, nedaug ką pajus, 
kaip realaus nuostolio žmonėmis 
nepajuto pereitame kare rusai, pra
radę apie 10 milijonų galvų, kai tuo 
tarpu mums, praradus tris milijo
nus, gautųsi totali tautai katastrofa. 
Tačiau siekti teisybės reikalaujant 
teisės gyventi ir savarankiškai 
tvarkytis yra neatšaukiama pareiga 
ir teisė.

Birželio drama neatleidžia mūsų 
nuo šitos pareigos. Kiekvieno didelis 
ar mažas įnašas kovojant už teisę ir 
teisybę yra neįkainuojamas patar
navimas tiek savo tautai, tiek ir 
žmonijai. Tai saujelė žemės ar smė
lio ant to didžiulio pylimo, kuris už
tvenkia kelią blogiui ir žadina viltis 
ateit ies-šviesesniam ir humaniškes- 
niams gyvenimui.

Kasmet kartojasi birželis, kasmet 
savo dvasioje ir širdyje pergyvena
me tą birželio dramą, kuri iki šiandie 
nėra baigta vaidinti, ir kurioje kiek
vienas iš mūsų esame aktoriai - vei
kėjai. Neleiskime šios dramos už- 
•dangai.galutinai nusileisti su įrąšu V 

vaidinimas baigtas”. Kaip pavasa"* 
riai, besikartoją kiekvienais metais, 
pažadina žemėje gyvybę, taip ir 
kasmet besikartojąs birželis tebūna 
mums akstinas dirbti ir kovoti, 
siekti ir aukotis už mūsų tautos 
ateitį, o tuo pačiu ir už geresnį žmo
nijos rytojų.

(v.k.)

tarptautinę politiką ar net kaimyni
nes valstybes.

Nors Afrikos juodosios valsybės 
šiuo metu rodo solidarumą tarptau
tinės politikos forumuose, bet ištik
tųjų tarp jų yra daug nesutarimų 
ypatingai teritorinių rubežių srityje 
ir šiuo metu galima priskaityti bent 
dešimt vietų tarpusavio karams kil
ti.

Azijoje valstybės, priklausančios 
Trečiajam Pasauliui, atrodo, yra ge
resnėje padėtyje nei'Afrikoje, jei 
neskaityti Bangladesh.

Naftos kainų staigus ir didelis pa
kėlimas, kaip dabar matoma, pa
kenkė daugiau neturtingiems Tre
čiojo Pasaulio kraštams nei vakarų 
pramonės kraštams.

Komunistinis pasaulis šiandien 
yra suskilęs - nebevieningas. Pa
grindinis ir stipridusias junginys yra 
Sov. S-ga su savo satelitais. Kita di
delė komunistinė valstybė yra Kini
ja. Ji yra Rusijos mirtinas priešas. 
Būtų rizikinga spėlioti, nepadarant 
dideliu klaidų, kiek ji stipri militari- 
niai. Bet turint dėmesyje jos didelį 
gyventojų skaičių, virš 800 milijonų, 
ir kiniečių darbštumą ir drausmin
gumą, Rusija daug kartų pagalvos

MIRUSIEJI

Seno kareivio atminimui

A.A. Jonas Daubaris

’’Brolau! Rodosi, taip buvo, tik 
krisk kiek ilgas į rudą pakelės žolę, 
šautuvą ir kuprinę nutėškęs kur į 
pakrūmę, užmerk akis ir šios, po ke- 
letos parų nemigos sunkiame pasi
traukimo žygyje nuo Ilmenio ežero, 
tuojau pat sulips saldžiame miege. 
Bet - o, ką?., tokia jau kareivėlio da
lia! Įsakyta žygiuoti, ir žygiuoji, 
daugiau ar mažiau veik jau negyvo
mis kojomis badai žemę... Kareiviški 
batai pilni švino (ir kraujo...), kupri
nėje (taip atrodo!) keturi šimtai ply
tų, o šautuvas - kągi, tiesiog pusant
rų metų baloje mirkęs rąstas. Ir, 
štai, toksai išvargusių Lietuvos ka
reivėlių dalinys, priešui vis lipant 
ant kulnų, pribadome abejose vieš
kelio pusėse išsidėsčiusi didoką kai

tiną, o gal būt' neLįe miestelį.
Ahk'st'yvo rytmėčib prašvitoje 

matosi rūkstą kaminai, Užuodi de
gančių beržinių pliauskų dūmą. Per, 
tolokai dar, spinksinčius pirkelaičių 
langus tarsi matai keptuvėse čirš
kančius lašinius... Žygiu išdžiūvu
sioje burnoje, sausas, it skiedra, lie
žuvis pradeda voliotis seilėse...

Nebūtinai kad greitesnieji, bet, 
visdėlto, pirmesnieji sustoja. Juos
palengva pasiveja visa kolona... Jt 
padrikų avinėlių banda. Automa* 
tiškai sustojame į šiokią - tokią rp 
kiuotę ir padavus ženklą pajudame 
link pirmųjų kaimelio - miestelio pa
statų. Veik jau, atrodė, tiestum ran
ką atsiremti pirmosios tvoros, kai 
tik šlepsenančių žingsnių čiužesio 
tylą perplėšė vadovaujančio kari
ninko komanda:

Viršila Daubaris - DAINĄ!!!
Krūptelėjau it botagu perplaktas. 

Įtraukiau pilną krūtinę šalto oro ir 
net negalvodamas užplėšiau:

’’Vyrai - prie jūros, į platų pasau
lį...”

* * * ..

’’Kur Nemunas teka krantais..”
... pustakčio neprametę pasiveja 

dainą apie pusantro šimto, visdėlto 
gana pasigailėtinai atrodančių, ka
reivėlių. Tačiau - ar ne stebuklas?! 
Kol daina išsilieja į: - ”Kur bangos 
bučiuoja auskinę saulutę...”, jau gir
dėjosi tvirtas vyriškai kareiviškas 
žingsnis, išsitiesė kuprinių nugrauž
tos nugaros, pakilo ir išsilygiavo ant 
pečių šautuvai, ir su ”Kur daina se
selių liūdna,” jau kirtome padą į 
vieškelį kaip reikiant.

Įpusėjus į antrąjį dainos punktą 

prieš eidama į karą su Kinija.
Komunistiniuose kraštuose dik

tatūrinė prievarta yra valstybės 
santvarkos pagrindas. Policiją yra 
užtenkamai stipri, kad palaikytų
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jau žygiavome miestelio gatve. Bro- 
liuk,4^ų.mapoj Pradėjo ”plyąti^.Įąn- 

' gų užuolaidos, poškėti durys. b per 
jas laukan virsti, dar nevisiškai die
ninėje aprangoje, vyrai ir moterys, 
vaikai ir seneliai. Čia, nors ir neilgai, 
pasiilsėjome. Neatmenu tos vieto
vės vardo, nes tiek daug jų pereita 
kareivio gyvenime ir uniformoje, 
bet, kol gyvas, neužmiršiu ano ryto 
dainos...”

* * *

Čia mano pasakotojas, būdavo, 
nubraukia seniems prisiminimams 
ašarą. Ir yra teisybė, kad šioji daina 
visam amžiui liko jo mėgiamiausia. 
Taip pat yra liūdna teisybė, kad gy
venimo nuovargyje užmigusios šir
dies toji dainelė jau nebepažadins. 
Senas Lietuvos kareivis - žemaitis 
Jonas Daubaris iškeliavo į amžiny
bę.

Gyvenimo šviesą išvydęs 1915-tų- 
jų metų birželio 17 dieną Juodeikė- 
lių kaime netoliese Židikų valsčiaus 
miestelio, akis amžinajam poilsius 
užmerkė gegužės 25-tosios ryte, 
Australijos sostinėje Canberroje. 
Neilgai buvus jo pažįstamu, asme
niškų gyvenimo detalių žinynas yra 
mažas. Vienok ar jos būtų labai rei
kalingos? Būnant vienam iš šeimos, 
kur apie vakarienės stalą susėsdavo 
trylika valgytojų, o if tai neperdi- 
džiausiame tėvo ūkelyje, bent gyve
nimo pradžia turėjo būti gana kieto
ka. Lygiai dek. pat kietas turėjo būti 
gyvenimo Jcelias kareiviu nužings
niuoti trijų armijų takus, iki 1948 
metais išlipta Australijoje ir žmo
niškiau įsikurta Canberroje. Knyga 
prisirašytų aprašant visus liūdesius, 
džiaugsmus,vargus. Vienok, šiuo at
veju, Jono Daubario - žmogaus, ku
ris paprasto žmogaus širdimi ne
paprastai mylėjo tėvynę, giliai tikė
jo į Kūrėją ir nuoširdžiai mylėjo ar
timą ir artimuosius Lietuvoje, kny
goje prirašytas ir užverstas pasku
tinis lapas.

Taip - ”Kur daina seselių liūdna!” 
Kazys Intas
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MANO VIEŠNAGE LIETUVOJE
Rašo ALGIS KARAZIJA

Skelbiame pirmą išsamesnį ra- 
portažą Lietuvoje viešėjusio jau
nuolio, gimusio Australijoje. Red.

Į LIETUVĄ ŽIEMOJ ANČIĄ 
EINU...

Atrodė, kad niekad nepasieksiu 
tos Lietuvos. Sėdėjau Maskvos 
aerodrome ir laukiau. Jau valanda 
kaip lėktuvas turėjo išskristi, bet 
dar sėdžiu. Žiūriu pro langą, bet 
daug nesimato, nes labai smarkiai 
sninga. Pagaliau atėjo hostesė ir pa
sakė, kad jau galima eiti į lėktuvą. 
Kol privažiavom prie lėktuvo, aš jau 
beveik buvau pavirtęs į gabalą ledo, 
nežiūrint to, kad buvau šiltai apsi
rengęs. Lėktuve dar sėdėjom kokį 
pusvalandi, ir ten buvo lygiai taip 
pat šalta. Pagaliau pakilome virš 
debesų ir skridome į Lietuvą. Gal
vojau apie Lietuvą - kiek pasakoji
mų aš girdėjau, kiek metų tėvai man 
apie Lietuvą kalbėjo, ir štai aš jau 
beveik ten, ir visvien nežinau ko ti
kėtis. Tuo laiku negalėjau įsivaiz
duoti,ką aš ten darysiu penkias ilgas 
savaites, o dabar, grįžęs į Australi
ją, vis galvoju, kur prabėgo tos pen
kios savaitės, kaip akimirka.

Pradėjo lėktuvas vėl leistis į de
besis ir į pūgą. Žiūriu pro langą ir 
matau, kad nieko nematyti per tą 
sniego maišalynę - m an {domu, kaip 
mes nusileisim, ir net truputi nera
mu. Leidžiamės, leidžiamės, visi 
prisirišę diržais, ir pagaliau palie
tėm taką. Ir jau tada maniau, kad
galas: kad ims lėktuvas slidinėti 
kairėn, dešinėn - po visą taką. ’’La
bai trumpas mano buvimas Lietu
voj”, pagalvojau, bet lėktuvas grei
tai išsitiesino ir pradėjo ramiai 
stabdytis. Privažiavom, apsisukom, 
ir pro langą pamačiau Vilniaus aero- 

'itrottfą\ Pagalvojau sau^Štiii ^Š-'pa
galiau ir čia. O kas toliau?”

GIMINĖS

Išlipęs ieškojau bent kokio nors 
pažįstamo veido. Rodos, gerai įsi
žiūrėjau nuotraukas, bet nieko pa
žįstamo nematau. Susiradau savo 
bagažą, ir nežinau ką daryti. Atro
do, kad niekas manęs nelaukia. Nu
ėjau į ’’Inturisto” kambarį. ’’Inturis- 
tas”-.paklausė manęs, kas as toks. 
”A”, sako, ’’tavęs jau čia teiraujasi” 
ir tuoj paskambino mano dėdei, 
kuris po 20 minučių jau buvo aerod
rome. Pasirodo, kad jis tik ką nese
niai, jau man atskridus, skambino į 
aerodromą, bet jam pasakė,. kad 
mano lėktuvas dar neišskrido iš 
Maskvos! Na, gal jie per pūgą nepa
matė, o pagaliau, viskas gerai, kas 
gerai baigiasi.

Iš karto nuvažiavom pas senelį, 
kurį dar iš jo Australijos laikų at
siminiau. Senelis per tuos 17 metų 
nedaug pasikeitė, bet aš tada nė ūsų 

nė barzdos dar neauginau. Bet se
nelis nė kiek neabejodamas čiupo 
mane į glėbį.

Per pirmą savaitę Vilniuje susi
pažinau su visais giminėmis, kurių 
buvo tikrai nemaža: senelis su žmo
na, dėdžių ir tetų galybė, o jau pus
brolių ir puseserių-vienas malonu
mas tokiam būry pasijusti savu. 
Staiga tie žmonės, kurie iki šiol buvo 
tartum kažkokios knygos persona
žai, pasidarė gyvi, savi ir artimi - 
mano tėvų ’’lietuviškoji knyga” pra
dėjo alsuotu Net mamos paruoštas 
giminių sąrašas su kryžminėm ro
dyklėm (cross references) pasidarė 
nereikalingas.

KAD TAIP VĖL BŪČIAU...

Ne tik giminės, bet ir visai anks
čiau nepažįstami žmonės Lietuvoj 
labai svetingi ir draugiški. Jie ne
gailėjo man laiko ir darė viską, kad 
tik mano ten viešnagė būtų kuo ma
lonesnė. Ir koks humoro jausmas!

Kartą pietavau su seneliu valgyk
loj. Su mumis buvo jo pažįstamas, 92 
metų senukas. Valgėm, kalbėjom. 
Pro šalį praėjo jauna, gražiai nuau- 

•' gūsi padavėja. Senukas nulydėjo ją 
akimis, nužvelgė visą nuo galvos iki 
kojų ir atsiduso: ’’Ach, kad taip vėl 
būčiau septyniasdešimt...’.

Pėsčiom per Galvės ežerą į Trakų pilį

TRETYSIS...
Akelta iš psl. 2

tvarką ir drausmę tarp gyventojų ir 
užtikrintų santvarkos pastovumą.
Propagandos aparatas yra labai 
stiprus, ir komunistai vaizduojami 
neklaidingais ir gudriausiais ir tei
singiausiais, taip, kaip ir Vatikanas. 
Viskas, kas jų, yra geriausia. Jų 
propagandos uždavinys yra kartoti 
tai, kas jiems naudinga, nes jų įsiti
kinimu žmonės pradeda tikėti jų

NĖRA KITO TOKIO

Pirmą savaitę aplankiau svar
biausius Vilniaus pastatus. Pama
čiau šv. Kazimiero, šv. Onos, šv. 
Petro ir Povilo ir šv. Jono bažnyčias. 
Šv. Joną dabar restauruoja. Nu
krapštė palyginti naują (tik kelių 
šimtų metų senumo) tinką ir apnuo
gina senas profiliuotas gotiškas ply
tas. Išvalo apdulkėjusias statulas. 
Restauracinius darbus kruopščiai 
atlieka daugiausia jauni žmonės. 
Vitražai, kurie per karą buvo išdau
žyti, jau seniau yra atkurti. Po karo 
niekas neturėjo nei vitražų planų, 
nei nuotraukų. Laimė, kad Meno 
Mokyklos ’’šiukšlyne” buvo rasti se
ni mokinių darbai - jie eidavo į šv. 
Joną mokytis piešti. Vilniuj meno 
studentams labai netoli reikia eiti, 
kad surastų gražų kampelį ar archi
tektūros fragmentą piešimui.

Buvau ir Vilniaus Katedroj, ku
rioje dabar yra paveikslų galerija. 
Vilniaus katedra, daug kartų degusi 
ir atstatyta, stovi ant pagoniškos 
šventyklos pamatų. Pirmoji krikš
čioniška katedra ten buvo pastatyta 
Jogailos 1388 metais. Katedros rū
siuose vyksta kasinėjimai, tyrinėji
mai. Šaiposi pajuodusios kaukuolės, 
sublyksi karalaitės žiedas ir karūna. 
Varva pelėsiai nuo šimtamečių rąs
tų, o po skliautuotais labirintais at
sargiai vaikšto archeologai ir, išana
lizavę seniausią plytų junginį, nu
stato jo amžių - virš 600 metų. O kas 

propagandos kartojimams. Tretysis 
Pasaulis dažnai nesugeba atskirti 
komunistų propagandos nuo tiesos.

Jie skelbia, kad komunistiniuose 
kraštuose žmonių gyvenimas yra 
geras ir laimingas - tikras rojus. Iš 
tikrųjų, būtų daug geresnė ir piges
nė propaganda, jei jie plačiai atida
rytų vartus į savo rojų, kad žmonės 
iš kitų kraštų galėtų laisvai, nevar
žomai tą rojų pamatyti ir patirti tik
ras jų rojaus gyvenimo sąlygas.

Deja, jie bijo, kad kiti nesužinotų 
tikros teisybės apie gyvenimą jų ro
juje ir taip gi jie bijo, kad jų rojaus 
gyventojai nesužinotų tikros teisy
bės, kaip žmonės gyvena nekomu
nistiniuose kraštuose. Tretysis Pa
saulis šito viso dar nepajėgia matyti 
ir suprasti. Tretysis Pasaulis daž
niausiai balsuoja už komunistų pa
siūlytas rezoliucijas JTO-joje, reika
laujančias paleisti politinius kali
nius, suteikti žmonėms spaudos ir 
tikėjimo laisvę, politinės veiklos 
laisvę ir t.t., bet nemato, kad jie pa
tys tose srityse yra didžiausi nusi
kaltėliai ir galvoja, kad rezoliucija 
galioja visiems kitiems tik ne jiems 
patiems. Be abejonės, šitoks siaura- 
protiškumas ir nenuoseklumas su
kuria konfliktą su Vakarų Pasauliu, 
iš kurio daugiausiai pagelbos lau
kiama.

Komunistiniai kraštai, t.y. Antra
sis Pasaulis, ūkiškai yra irgi atsilikę 
nuo Vakarų Pasaulio. Svarbiausia, 
kad komunistiniai kraštai, ar nema
to, ar nesupranta, ar nenori matyti

Prie sustingusio Nemuno

tuo metu darės Australijoj?
Virš mokslininkų galvų, pačioj 

katedroj, pagarbiai plaukia būriai 
ekskursantų ir nuolatinių Vilniaus 
gyventojų ir žavisi 14-19 amžiaus 
Vilniaus tapybos eksponatais. To
kioj aplinkoj negalėčiau įsivaizduoti 
moderniosios tapybos.

Katedroj yra puikūs vargonai, ir 
ten dažnai vyksta vargonų ar kitoki 
rimtos muzikos koncertai, kurie to
kioj aplinkoj ypatingai pakiliai nu
teikia.

Iš tų visų bažnyčių berods tik šv. 
Petro ir Povilo yra veikianti bažny
čia, todėl ir šv. Kazimiero karstas 
ten perkeltas iš katedros.

Dažnai nueidavau į miestą pasi
vaikščioti, pasižiūrėti krautuvių ir 
prekių, nusipirkti šuvenirų, ar tie
siog pasivaikščioti senomis Vilniaus 
gatvelėmis. Senamiestis turi savo 
charakterį, kuris yra visiškai skir
tingas nuo naujosios Vilniaus dalies. 
Sunku man tą senamiestį apibūdinti, 
nes neturiu su kuo palyginti nei 
Australijoj, nei Amerikoj, kurią tik 
neseniai buvau matęs. Man atrodo, 
kad nėra kito tokio miesto kaip Vil
nius - jis taip skiriasi nuo visų kitų.

(Bus daugiai)

ir suprasti savo ūkinės sistemos pa
grindinių klaidų.

Skaitoma, kad šiandien viena iš 
ak> ualiausių problemų pasaulyje yra 
maisto trūkumas. Galima apseiti be 
daug ko, bet be duonos negalima 
gyventi. Pripažįstama, kad jeigu 
nereikėtų šelpti komunistinių kraš
tų maistu, svarbiausia Rusijos, tai 
likusiame pasaulyje nebūtų jokių 
maisto trūkumų.

Taip pat pripažįstama, kad komu
nistiniuose kraštuose galima pasi
gaminti užtenkamai maisto, jei ko
munistinė žemės ūkio tvarkymo sis
tema būtų pakeista, bet tat reikštų 
komunistinės santvarkos sugriuvi
mą. Sov. S-gos maisto trūkumai ir 
didelių kiekių užpirkimai užsieniuo
se labai pakėlė kainas kviečių ir ku
kurūzų. Pav., 1972 metais Ameriko
je kviečių kaina FOB buvo $ 70.- už 
toną, gi 1974 metais vasario mėn. 
jau $ 220.-. Kukurūzų kaina 1972 
metais buvo $ 56.-, gi 1974 metais 
liepos mėn. jau $ 135.- už toną.

Eilė Trečiojo Pasaulio kraštų, ku
rie dėl natūralių sąlygų visad turi 
importuoti maistui kviečių ir kuku
rūzų, 1972 metais turėjo sumokėti 
3100 milijonų dolerių už importus, gi 
1974 metais už tuos pat kiekius tu
rėjo sumokėti jau 11200 milijonų 
dolerių grynai dėl Sov. S-gos grobuo 
niškumo tarptautinėje rinkoje pasi
rūpinti pirmoje eilėje sau užtenka
mai maisto išpučiant kainas neat
sižvelgiant į kitų reikalus. Sov. S-ga 
neatsižvelgia į kitų interesus ir pir
moje eilėje rūpinasi tik savimi. Tre
tysis Pasaulis dar iki šiol nesugeba 
suprasti, kad Sov. S-ga yra tik jų iš
naudotoja.

Nukelta į psl. 4
Mūsų Pastogė Nr. 22,1976.6.7, psl. 3
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Namie i
SYDNEY

JAV Politika ir Rytų Europos 
išdavimas

Tokia tema išsamią paskaitą skai
tė p. V. Šliogeris, senj., gegužės 30 
d. Sydnejaus Liet. Klube. Nedide
liam klausytojų skaičiui (gaila!) pre
legentas faktais išdėstė Amerikos 
užsienio politiką dar nuo Roosvelto 
laikų iki dabar, kur Rytų Europa dai
nuo Jaltos susitarimų (1944 m.) bu
vo atiduota Sov. Sąjungos įtakai. 
Tuos susitarimus patvirtino Pots
dame (1945), Helsinky (1975). 0 pe
reitų metų pabaigoje JAV užsienių 
reikalų ministerijos diplomatams 
aiškiai išdėstyta, kad Rytų Europos 
kraštai, šiandie esą Sov. S-gos įta
koje ir kontrolėje, turėtų organiškai 
susigyventi su Sov. Sąjunga, kad 
ateity nekiltų jokių kivirčių. Pri
mindamas Amerikos laikyseną 
Vengrijos, Čekoslovakijos ir kito
kiais atvejais, prelegentas išvedė, 
kad mūsų reikalu nėra prasmės dėti 
į Ameriką kokių nors vilčių, nes 
Amerikos akyse visa Rytų Europa, 
jų tarpe ir Lietuva jau seniai pripa
žinta Sov. S-gai.

Po paskaitos kilo gyvos 
diskusijos. Kai kas iš kalbėjusių pa
sigedo iš prelegento optimistiškes
nių išvedžiojimų, nes tokios pesi
mistinės pažiūros stumiančios tik į 
neviltį. Prelegentas pabrėžė, kad 
reikia žiūrėti realybei atvirai į akis 
ir nesiguosti netikromis viltimis. Iš 
tikrųjų, anot p. Šliogerio, Nieko nė
ra amžino: keičias laikai, keičias ir 
žmonės viršūnėse, o nauji faktai ir 
susidarusios situacijos iššaukia ir 
naujus politinius ėjimus. Mūsų už
davinys, anot jo, išlaikyti Lietuvos

TRETYSIS ...
''-'Atkelta iš psl. 3

Pavyzdžiui, Sov. S-ga įruošė eilę 
fabrikų Indijoje ir tie fabrikai dau
gumoje gamina prekes exportui į 
Sov. S-gą. Bet Sov. S-ga moka kai
nas labai žemas, toli nuo to, kurios 
egzistuoja tarptautinėje rinkoje. 
Tokiu būdu Sov. S-ga išnaudoja In
dijos pigią darbo jėgą savo naudai, 
gi Indijos darbininkas negaudamas 
normalaus atlyginimo už savo 
darbą, pripažinto normaliu tarptau
tinėje darbo rinkoje, negali pakilti 
aukščiau ir apsiginti nuo bado. Čia 
yra akiplėšiškas išnaudojimas ir In
dijos valstybės ir jos darbininkų. 
IndijayraTrečiojo Pasaulio kraštas.

Daugybė faktų rodo, kad Sov. 
S-ga turi didelę įtaką Trečiajame 
Pasaulyje ir jį kursto prieš Vakarų 
Pasaulį, gi Tretysis Pasaulis dažnai 
pasiduoda Rusijos įtakai. Kyla klau
simas, kodėl taip yra, jei Vakarų 
Pasaulis yra labai reikalingas Tre
čiajam Pasauliui. Atrodo, kad čia 
nulemia Sov. S-gos sugebėjimas or
ganizuoti sau talkininkus ir Trečia
jame Pasaulyje, ir net Vakarų Pa
saulyje.

Sov. S-ga organizuoja sau talki
ninkais įvairiausias gyventojų pa
dugnes, protiniai atsilikusius, kri
minalistus, narkotikus, iškrypėlius, 
nesugenbančius rūpintis savo buiti- ’ 
mi ir net religinius fanatikus bei 
mokslininkus atsidūrusius akligat- 
viuose su savo teorijomis, rasinės 
neapykantos sukurstytus ir visus 
nepatenkintus gyvenimu dėl nesu
gebėjimo dalyvauti normaliame vi
suomeniniame gyvenime. Šita grupė 
žmonių egzistuoja visame pasaulyje 
kiekvienoje valstybėje ir yra labai 
lengva ją įtakoti ir kurstyti prieš 
tuos, kurie sugeba gyventi normalų 
ir nuosekliai galvojančio žmogaus 
gyvenimą. Sov. S-gai yra geros vi
sos priemonės, kurios gali pasitar
nauti jų interesams: teroras, žudy
mai, narkotikai, melas, apgaulė, 
šmeižtai, klasta, vagystės, riaušės,
Mūsų Pastogė Nr. 22, 1976.6.7, psl. 4

r svetur
bylą kaip galint ilgiau nenumarintą 
ir veikti savomis jėgomis.

Į klausimą, ką turėtume daryti, 
įdomų atsakymą davė p. V. Saudar
gas, primindamas Kanados prancū
zų paskelbtą ’’lopšio karą”. Būtent, 
lietuviai, kaip ir kanadiečiai prancū
zai, turėtų visomis jėgomis kelti lie
tuvių prieauglį, tai būtų užtikrintas 
ne tik tautos gyvybingumas, bet ir 
įgytų tauta svorio ir įtakos, nes kaip 
dabar matome, lietuviai visom jė
gom veržiasi į mokslus ir visur pasi
rodo pranašesni.

Gaiiajęad į tokius rimtus praneši
mus tesusirenka vos saujelė klausy
tojų. 0 verta ir pasiklausyti, ir pa
diskutuoti.

VOKIEČIŲ CHORAS LIET.
KLUBE

Gegužės 29 d. Sydnejaus Liet. 
Klubo šeštadieninėje programoje 
pasirodė gana stambus Sydnejaus 
vokiečių choras. Iš tikrųjų, tai net 
trijų chorų junginys: austrų, Syd
nejaus ir Wollongongo vokiečių. 
■Gaila, gausių klausytojų tarpe šis 
pasirodymas didelio entuziazmo ne
sukėlė. Vienas iš klausytojų taip pa
stebėjo: gerai, kad tokie chorai pa
sirodo mūsų scenoje. Jų pasiklau
sius gal geriau įvertinsime savuo
sius.

***

Gegužės 23 d. ABC radijas infor
mavo apie Sydnejaus džiazo (Jazz) 
orkestro ’’Daly Wilson Big Band” 
lankymąsi Sovietų Sąjungoje. Pa
klaustas, kur geriausiai jo orkestras 
buvo priimtas, Daly Wilson pareiš
kė, kad labiausiai entuziastiški 
klausytojai buvo Lietuvoje ir Latvi
joje: In Lithiania ant Latvia the au
dience went beserk right from the 
start of the concert. In Russia they 
went beserk only at the end of the 
condert”.1 • iW

Linas Adomėnas

įstatymų nevykdymas, revoliucija ir 
ta. Nėra to blogio pasaulyje, kuris 
negalėtų būti panaudotas Sov. S-gos 
naudai. Tat viskas yra vadinama 
garbinga liaudies išsilaisvinimo 
kova.

Yra lengva pažadėti dangų po
mirtiniame gyvenime, jei žinai, kad 
numirėlis negalės tavęs patraukti 
teismo atsakomybėn už neištesėtus 
pažadus. Lygiai taip pat ir Sov. 
S-ga, žada viską savo talkininkams 
ko jie nori, nes žino, kad ji galės sa
vo pažadų neištesėti.

Labai sunku tikėti, kad laiko bė
gyje Tretysis Pasaulis ir visa likusi 
žmonija nepajėgtų - suprasti Sov. 
S -gos užmaskuotų imperialistinių 
tikslų, siekiamų labai purvinomis 
priemonėmis. Tikėkimės, kad nebus 
pervėlu.

Liūdime netekę Klubo nario - steigėjo
A.A.

JONO DAUBARIO
ir nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Elvyrai ir artimiesiems 

Canberros Lietuvių - Australų
Klubas

MŪSŲ NAUJIEJI AKADEMIKAI 
PIETŲ AUSTRALIJOJE

Gegužės 5 d. Adelaidės Universi
teto graduacijos ceremonijose 
mokslinius laipsnius gavo dar penki 
lietuviai: Petras Feliksas Palukaitis
- Honours degree of Bachelor of 
Science, Jonas Rięardas Miliauskas - 
Bachelor of Medicine and Bachelor 
of Surgery, Jonas Mockūnas - Ba
chelor of Science, Vita Bardauskaitė
- Bachelor of Dental Surgery, Rasa 
Kubiliūtė - Mauragienė - Bachelor of 
Music.

Šia proga tenka paminėti, kad 
Pietų Australijos Flinders Univer
siteto graduacijos ceremonijos įvyks 
vėliau, kuriose Bachelor of Educa
tion laipsnius gaus Zita Rūta Biels
kytė ir Milda Staugaitė.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir lin
kėjimai naujiesiems akademikams! 
Mes visi džiaugiamės ir didžiuoja
mės jų atsiektais laimėjimais mokslo 
kelyje!

GEELONG
GordcnTechnical College Geelong 

Balandžio 30 d. mokslo užbaigimo ' 
ceremonijose Linas Adomėnas gavo 
Business Studies (Accountancy) pa
žymėjimą. Linas jau priimtas Insti
tute of Affiliate Accountants nariu 
(M.I.A.S.) ir šiuo metu ieško tarny
bos. Tuo tarpu turėjo dešinės kojos 
operaciją- ir kelis mėnesius turės 
vaikščioti su kriukiais, nes koja ne
trukdo dalyvauti jaųnįmo pobūviųo- 
se Geelong ir Melbburhte. '

Buvęs sydnejiškis Linas gana 
dažnai atvažiuoja į Sydney aplanky
ti savo seserų ir draugų.

POLITIKOJE
Jugoslavija atskleidžia sovietinio 

ūkio nesėkmių priežastis. Pagal ju
goslavų laikraštį ”Delo*’, sovietinis 
ūkis ntiolatos smunka ne dėl sausrų 
ar lietų, bet dėl blogos sistemos: 
tikroji priežastis esanti kolektyvi
zacija. Esą, Jugoslavija, kad ir ko
munistinė, tuoj pramatė šios siste
mos pragaištingumą ir pabandžiusi 
ūkio kolektyvizacijos atsisakė. Tik 
savo žemę dirbdamas ūkininkas įde
da visą širdį ir rūpestį. Jugoslavijos 
žemė kalnuota ir derlingumu nepa
sižymi, bet duonos užtenka. Tuo 
tarpu Rusijoj ypač per paskutiniuo
sius dešimtį metų ūkininkavimo re
zultatai yra patys blogiausi. Rusijoj 
derlingos žemės yra žymiai daugiau 
nei JAV ar Kanadoj, o išdavos 
skandalingos. Niekas nesirūpina ir 
žemės ūkio mašinom, kurių nė ket
virtis netinkamos darbui. O ir gau
namo derliaus nemoka tinkamai su
naudoti, nes trūksta sandėlių, gi tu
rimieji tokie blogi, kad juose grūdai 
arba suželia, arba supelėja.

Joguslavijoje 85% žemės yra pri
vačioje nuosavybėje, gi buvusiuose 
dvaruose įsteigti valstybiniai ūkiai, 
bet valstybė vienodai rūpinasi ir 
valstybiniais, ir privačiais ūkiais, 
duodama paramą mašinomis, sėk
lom, trąšom. ”Delo” rašo, kad Rusija 
nepasimokė ir nenori pasimokyti iš 
savo kaimynų. Esą, iš kolchozininkų 
mažyčių sklypelių, kurie nesudaro 
nė vieno procento visos žemės, gau
nama visas ketvirtis ar net daugiau 
to, ką pagamina ’’galingoji kolchozų 
organizacija”. Esą, buvę žmonių, 
kurie tai praregėję ir dar 1965 m. 
buvo keltas reikalas atsisakyti kol-

Rasa Mauragienė
Rasa Mauragienė mokytojauja 

Kambah High School, Canberra, 
dėsto muziką ir veda tris chorus. 
Eistedford mokyklų chorų varžybo
se ji šiais metais laimėjo antrą vie
tą.

chozų, bet tos minties autoriai buvo 
apšaukti liaudies priešais ir sant
varkos ardytojais.

Sovietų Sąjungoje aiškiai jaučia
mas mėsos trūkumas, ir gyventojai 
raginami valgyti daugiau žuvies, o 
ne mėsos. Restoranuose ir valgyk
lose įvestos ’’pasninko” dienos: kar
tą per savaitę neduoti valgytojams 
mėsiškų patiekalų.

Maskvos propagandistai ragina 
valgyti žuvį ir susilaikyti nuo mėsos 
vien tik sveikatos sumetimais ir 
nieko neužsimena, kad dėl pernykš
čio nederliaus reikėjo nelaiku ma: 
žinti gyvulius, nes nebuvo kaip juos 
šerti.

Rusai, pergyvenę įvairius trūku
mus ir priespaudas, perdaug dėl to 
nesijaudina, kaip tame anekdote: 
’’nenusiminkime, draugai, pergyve- 
nom badmečius, pergyvensim ir 
perteklių!”

♦*
Kreipdamasis į Australijos gy

ventojus per radiją ir televiziją min. 
pirmininkas M. Fraser pabrėžė esa
mus krašte ekonominius sunkumus 
ir numato įvesti kietesni ekonominį 
režimą, kol nebus išbrista iš visų 
sunkumų. ’’Męs. turime išmokti gy- 
venti pagal turimas savas priemo
nes,” perspėjo min. pirmininkas. 
Daugiausia Australijai kelia rūpes
čio prieš tai valdžioje buvusios dar
bo partijos įvesti socialiniai patvar
kymai, kurie ypač brangiai kainuoja. 
Svarstant ateinančių metų biudžetą 
atsiduriama prieš problemą: pakelti 
valstybinius mokesčius susidariu
sioms socialinio aprūpinimo išlai
doms padengti, ar apriboti darbiečių 
įvestas socialines programas, kaip 
Medibank ir pan.

Atskleisdamas Mfisę Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys)

PUNSKAS - SEINAI

Vienas iš mano pagrindinių tikslų 
Lenkijoje buvo aplankyti Punsko 

lietuvius. Atvykęs į Varšuvą tuoj pat 
susirišau su savo bičiuliu, buvusiu 
Lenkijos Lietuvių Draugijos pirmi
ninku, universiteto docentu Rimu 
Vaina. Šis raudonbarzdis, iki batų 
kulnų užkietėjęs patriotas lietuvis 
dzūkas, iškėlęs Varšuvoj lietuvių 

draugiją į aukštumas, neseniai vedė 
taip pat punskienę ir pirmininko pa
reigas perdavė jaunesniam - Juozui 
Bliūdžiui. Lietuvių Klube (UI. 
Wiejska 16-16, Warszawa, tel. 
216951), veikiančiame maždaug nuo 
penktos vai. vak., tuo metu vyko 
lietuviškų išdirbinių parodėlė. Tai 
buvo įvairūs audiniai, rankšluosčiai, 
margučiai ir kt. Dviejų kambarių 
patalpa pilna jaunų lietuvių, baigu
sių Punsko lietuvių gimnaziją ir da
bar studijuojančių Varšuvos aukš-
tosiose mokyklose. Susipažinus at
siranda draugiška nuotaika. Klausi
mai ir dar daugiau klausimų apie 
Australiją, Ameriką ir kitus kraš
tus, apie kuriuos vietiniai lietuviai 
tiek mažai žino. Jaunimą domina 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas. Kodėl gi jų niekas nepakvietė? 
Kodėl jais niekas nesidomi? Ar jie 
ne lietuviškas jaunimas?

Artimiau susipažinęs ir pabuvojęs 
su Varšuvos ir Punsko lietuvišku 
jaunimu, aš galiu visu 100% tvirtin
ti, kad patriotiškesnių lietuvių jau
nuolių, studentų ir akademinkų aš 
dar niekur nesitikau! Jų tiesiog fa
natiška meilė Lietuvai yra kažkas 
nuostabaus.

Vieną vakarą po mano pasakojimų 
apie pasaulio, ir ypatingai lietuviško 
jaunimo gyvenimą Vakaruose, 
buvau paklaustas, ar norįs pasiklau
syti lietuviškų dainų. Koks klausi
mas, atsakiau. Daktaratus ruošą V. 
Samulevičius, L.. Jonuška, armijos 
leitenantas A. Kubilius ir studentai 
J. Senda, V. Kubilius, J. Bliūdžius, 
J. Degutis, A. ir Z. Jonuškaitės, M. 
Vainaitė ir pats raudonbarzdis 
Rimas,, pianinu palydint .ir gitarai 
pritariant, pradėjo dainuoti lietu
viškas dainas. Ir tas beveik be. šu

Punsko lietuvis ūkininkas laukuose

Kelionėms j Amsterdamą, Frankfurtą Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

Palanga Travel
Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.

364 Sussex Street, SYDNEY,. 2000 Telf. 262008 
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066

stojimo truko tris valandas duodant 
senas ir naujas, moderniškas dainas. 
Šiuos taip gražiai susidainavusius 
studentus su didžiausiu malonumu 
klausytų Sydnejaus lietuviai sava
jame klube, nes tai buvo gražiai ir 
meniškai išpildytas dainų šiupinys. 
Varšuvos lietuviai prašo pasaulio 
lietuvius, viešint jiems Varšuvoje, 
aplankyti juos, gi jaunimas tiesiog 
trokšte trokšta glaudesnio bendra
darbiavimo su Vakarų lietuvišku jau
nimu. Tad ateity nepamirškime šio 
gražaus lietuvių jaunimo židinio.

PUNSKE - SEINUOSE

Kartu su R. Vaina ir tuo metu 
Varšuvoje buvusios pasaulio mate- 
matinkų konferencijos dalyviu jau
nu ir puikiu Vilniaus universiteto 
profesorium Dr., Br. Grigelioniu 
penktadienio vakare įlipame į Su- 

nis, A. Laukaitis ir mokyt. J. Vaina 

valkų traukinį kelionei į Punską. 
Gyvenime nesu dar taip keliavęs. Po 
karo, kai spekuliantai iš Hamburgo į 
amerikiečių zoną veždavo silkes, tai, 
turbūt patogiau važiuodavo. Gi šis 
traukinys tai kimšte prikimštas 
žmonių, nesvarbu, ar tai pirma, ar 
antra klasė. Šiaip taip įsigrūdę į 
kampą, ant vienos kojos stovėdami 
laikomės lyg beždžionės už rankenų, 
kurią, besitaisant stovėjimo padėtį,

Rašo Antanas Laukaitis

paleidus tuoj kitas čiumpa. Gerai 
tam nuolatiniam keliautojui Rimui, 
jis ir stovėdamas ir dar atsimerkęs 
gali sau snausti ir ilsėtis, kai mes su 
profesorium bandom ir šiaip ir ki
taip besikratančiam dar prieškari
nių laikų traukiny laikytis, tačiau 
net ir lenkiška šermukšninė nepa
deda, ir ryte pasiekiam Suvalkus jau 
pusiau gyvi. Paskutinę 30-ties km 
kelio dalį nuvažiavę taksiu, nes au
tobusas nelaukė mūsų pavėlavusio 
traukinio, pagaliau atsidūrėme sen
jorų Vainių namuose Punske.

Vainių pavardė šiame lietuviška
me Lenkijos kampe yra labai gerai 
žinoma. Jis mokytojas, gimnazijos 
kūrėjas, matematikas, surinkęs 
tūkstančius dainų, pasakojimų ir ki
tokios tautosakos. Jo dar neužbaig
tame statyti name antrame aukšte 
įrengtas senovės muziejus, kuriame 
yra apie -5000 įvairių senoviškų lie

tuviškų eksponatų. Juozas Vaina ir 
visuomenininkas, šio krašto lietuvių 
ūkininkų vadovas ir atramos taškas. 
Žmona Aliutė Tumėnaitė iš Dusetų, 
studijavusi humanitarinius mokslus 
Kauno Universitete,aktyvi buv. 
studentų meno draugijos Šatrijos 
narė, yra kaip tik gimnazijos moky
toja. Būnant Punske aplankėm gim
naziją, kurios direktorius yra jau
nas, tą pačią gimnaziją baigęs J. Pa- 
rancevičius, neužilgo vykstąs į Ka
nadą pasisvečiuoti pas gimines. Su
sirinkusiems visiems gimnazijos 
moksleiviams tariau žodį ir aš, 
trumpai papasakodamas apie Aus
traliją ir lietuvių jaunimą Vakaruo
se. Punsko lietuvių gimnazija, kurią 
iki šiolei jau baigė 270 jaunuolių, ir 
kurioje šiuo metu matosi virš 200 
mokinių, per mane ir spaudą prašė 
perduoti geriausius linkėjimus Aus
tralijos ir pasaulio lietuvių jaunimui.

Punskas turi savo lietuvišką baž
nyčią, kurios klebonas yra pusiau 
lenkas, mokąs lietuviškai. Prie baž
nyčios yra lietuvių parapijos choras, 
gimnazijos choras, kultūros draugi
ja, krautuvių, ir net lietuviška alinė, 
kur ir aš pamėginau vietinio alaus. 
Miestelyje ir ištisai lietuviškuose 
kaimuose gyvena dzūkai ūkininkai. 
Keletą iš jų ir aš aplankiau, buvau 
nuoširdžiai jų vaišinamas ir globoja
mas. Žmonės, ypatingai ūkininkai, 
Punske gyvena tikrai gerai. Žemė ir 
visas inventorius yra pačių ūkininkų 
nuosavybė. Kreivėnų kaime Juozo 
Urdilo ūkis galėtų būti pavyzdinis 
daug kam kitur. Tvartuose, kluone, 
namuose ir kitur viskas labai mo
dernu - elektra, kanalizacija, trakto
riai ir įvairiausios moderniškiausios 
ūkio mašinos. Gi kluone padaryta 
speciali scena, kur statomi vaidini
mai, ruošiami šokiai ir kt. Čia prisi
renka iki 5-6 šimtų tautiečių ir pra-

Seinų bazilikos didysis altorius.
Viršuje abiejose pusėse Vyčio kryžiai 

leidžia lietuviškus vakarus. Materi
aliai Punsko lietuviai gyvena gana 
gerai, ir matosi aiškus skirtumas 
tarp lietuvių ir lenkų ūkių.

SEINAI

Šis miestas, esąs apie 30 km nuo 
Punsko, man. yra nepaprastai bran
gus. Čia vyskupo A. Baranausko 
vyskupavimo metais jo sekretorium 
- kancleriu buvo mano dėdė prelatas 
J. Laukaitis, tuo metu buvęs ir žino
mo Lietuvoje laikraščio ’’Šaltinio” 
redaktorius. Dar vaiku būdamas iš 
jo ir kitų esu daug girdėjęs apie Sei
nus ir lietuvių kovas su lenkais. Ir 
dabar ten senesni žmonės geru žo
džiu prisiminė Rusijos kalėjime mi
rusį prel. J. Laukaitį. Pačiuose Sei
nuose lietuvių nėra daug, tačiau 
apylinkėse apstu lietuvių ūkininkų. 
Didžiausias vargas ir rūpesčiai yra, 
kad lenkų dvasiškija persekioja ir 
draudžia lietuviškas pamaldas, 
apeigas ir kt. Lietuviams yra vysku
po paskirta maža, buvusi vokiečių 
bažnytėlė, tačiau lietuviai jos visai 
nenori. - Kaip mes katalikai dzūkai, 
kurių tėvai ir seneliai statė ir rėmė 
Seinų katedrą, dabar baziliką, gali
me būti išmesti iš savos tėvų bažny
čios, - skundėsi man seiniškiai. Ir 
tikrai, pats savo akimis mačiau, kaip 
po oficialių lenkiškų pamaldų pasili
kę bazilikoje apie 200 lietuvių be 
kunigo, pradėjo giedoti lietuviškas 
gegužinių pamaldų giesmes, buvo 
pradėti lenkų stumdyti. Man foto
grafuojant jie tai pamatę su kunigu 
pasišalino ir visas ūkininkų maldas 
stebėjo iš šalies.

Seinuose lietuviai yra tiesiog ve
jami iš bazilikos, ir vyskupas M. Sa- 
sinowski viešai išsireiškė, kad jam 
yra geriau nustoti 4000 lietuvių ti
kinčiųjų, negu leisti jiems bazilikoje 
turėti lietuviškas pamaldas. Pagal 
lietuvių pasakojimus, Seinuose jie 
(lietuviai) apsaugoti nuo fizinių 
susidūrimų su lenkais tik valdžios ir 
milicijos, kitaip lenkai katalikai lie
tuvius bazilikoje ar už jos ribų iš
muštų. Jeigu čia tik pasitaiko kuni
gas, palankus lietuviams, norįs 
jiems padėti, tai toks labai greitai 
vyskupo iškeliamas kitur. Prieš Ka
lėdas čia buvo tiesiog bazilikoje 
grumtynės su pačiais kunigais ir jų 
palydovais, kurie norėjo lietuvius 
išmesti, tačiau dzūkai yra tvirti, ir 
juos palietę lenkai žiauriai apsiriko.

Lietuviai Seinuose yra labai pasi
piktinę vyskupo A. Deksnio ir prel. 
L. Tulabos raštais, kuriuos 
lietuviams skaitė (nerodė) lenkas 
vyskupas Sasinowski, sakydamas, 
kad šie lietuviai dvsininkai užgyrė jo 
kaip vyskupo paramą duodant jiems

( Nukelta į 6 psl. )
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VATIKANAS IR LIETUVA
(Atsakymas kun. Dr. P. Bačinskui 

į jo rašinį Tėviškės Aiduose ’’Yra 
kuo džiaugtis”)

Lietuvos istorija rodo, kad Romos 
Katalikų Bažnyčia politine prasme 
Lietuvai niekad nebuvo palanki. Po
piežių skatinimu ir palaiminimu vi
duramžiais kryžiuočiai ir kalavijuo
čiai, tariamai skleisdami Kristaus 
mokslą, teriojo Lietuvą ir Prūsus iš
tisus 250 metų! Per ištisus šimtme
čius, jau Lietuvai apsikrikštijus, po
piežiai nerado nė vieno lietuvio, tin
kamo į kardinolus.

Taip pat ir dvidešimtame šimt
metyje Vatikanas neparodė didesnio 
Lietuvai prielankumo. Vatikanas 
buvo vienas iš paskutiniųjų, pripa
žinusių Lietuvos valstybę de jure 
1922-m. lapkričio 10 d. (žiūr.Liet. 
Encikl., XV t., 148 psl.). Palankumo 
kiek parodyta karitatyvinėj srity, 
kai 1917 m. vasario 17 d. šv. Sostas 
paskelbė maldų ir piniginį vajų 
šelpti Lietuvoj nuo karo nukentėju- 
siems. Mūsų byloje su lenkais dėl 
Vilniaus ir jo krašto Vatikanas ne
buvo palankus Lietuvai. Vatikanas 
taip pat neprotestavo ir bolševi
kams Lietuvą užgrobus, o vokiečių 
naciams žudant žydus irgi neparodė 
artimo meilės - jų neužstojo. Vati
kanas buvo vienas iš pirmųjų, rodos, 
1951 m. atšaukęs diplomatinį statu
są - pripažinimą Lietuvos ministe- 
riui prie šv. Sosto St. Girdvainiui. 
Eilę metų vesdamas slaptas derybas 
su Sov. Sąjunga galų gale 1975 m. 
palaimino Helsinkio konferencijos 
baigminį aktą, kuriuo Lietuva pri
pažįstama Sov. Sąjungos dalimi.

Į skundą dėl katalikų tikėjimo 
varžymo ir persekiojimų pavergtoje 
Lietuvoje ir į prašymus lietuvius 
užstot ^Vatikanas iki šiol nieko ne
atsako - tylff Ar ką nors ta kryptimi 
daro, n es nieko nežinome, nors pa
gal viešus mūsų vyskupų išeivijoje 
pareiškimus Vatikanas tuo reikalu 
esąs gerai informuotas.

ATVIROMIS
Atkelta iš psl. 5

bažnytėlę. Seinų ir Punsko lietuviai 
per mane prašo pakviesti vyskupą 
Deksnį ir prel. Tulabą atvykti į Sei
nus ir patiems įsitikinti, kaip šis 
vyskupas ir kunigai skriaudžia lie
tuvius ir kaip jie net paskutiniau- 
siais žodžiais, grasindami amžinąją 
prapultim, viešai per pamokslus 
puola šiuos tik savo bažnyčią ir tikė
jimą mylinčius dzūkus.
PADĖKIME PUNSKUI IR

SEINAMS!

Prieš porą mėnesių Seinuose 
įvyko oficialus katedros pakėlimas į 
baziliką. Vadovaujant Lenkijos kar
dinolui dalyvavo visi aukšti Lenkijos 
ir kitų kraštų dvasininkai svečiai. 
Šių didelių iškilmių metu lietuviai su 
šilke įrašytu’lotynų kalba plakatu 
prasiveržė iki tribūnos ir atsistojo 
prieš ją. Plakate buvo įrašas: ’’Įsi
dėmėk 1946 - 1975. Mes lietuviai 
meldžiame Lenkijos bažnyčios dva- 
siškiją, kad būtų gražinta Seinų pa
rapijos bažnyčiai lietuvių kalba”. 
Kaip pasakoja, tai pamatęs Seinų 
vyskupas ir jo padėjėjai pabalo ir 
tiesiog virpėjo iš pykčio.

Punsko ir Seinų lietuviai prašo 
viso pasaulio lietuvius dvasinės ir 
moralinės paramos:

1. Rašyti protesto laiškus ir raš
tus Seinų vyskupui adresu: 18-400 
Lomža, Sadowa 3, J.E. Ks. Bp. M. 
Sasinowski, Poland, protestuojant
Mūsų Pastogė Nr. 22,1976.6.7, psl. 6

V. Šliogeris

VATIKANAS IR JO POLITINIS 
DOMINAVIMAS

Taip pat iš istorijos žinome, kad 
Romos Katalikų Bažnyčios popie
žiai, prisidengdami Kristaus mokslo 
skleidimu, per šimtmečius siekė tik 
savo politinio tikslo - dominuoti, būti 
aukščiausia dvasinė ir politinė val
džia. Tokio tikslo popiežiai pasiekė 
ir eilę šimtmečių, iki XVIII-jo am
žiaus galo (Napoleono laikų) prak
tiškai ir buvo tokia aukščiausia val
džia. Jie vainikavo ar dalino karūnas 
įvairiems Europos valdovams, iš
skyrus Rusiją. Tokią karūną gavo ir 
mūsų Mindaugas užtai, kad krikšti
jo Lietuvą ir popiežių pripažino 
aukščiausia valdžia.

DABARTINĖ VATIKANO RYTŲ 
POLITIKA

1974 m. Vakarų Vokietijoje pasi
rodė Reinhard Raffalt knyga - ’’Va
tikano politika”, kur kritikuojama 
Vatikano rytų politika. R. Raffalt 
Vatikano politikoje įžiūri, kiek tai 
liečia komunistinius kraštus, p 1 an ą 
siekiant dviejų skirtingų organizmų 
simbiozės, būtent, popiežiaus ir val
dovo ir iš to išplaukiančių valstybės 
ir bažnyčios santykių. Pagal R. 
Raffalt Vatikanas siekiąs katalikų 
Bažnyčios ir pravoslavijos vienybės 
- sujungimo, ir dėl to vykstančios 
derybos su komunistiniu pasauliu 
vedant dažniausiai vienpusišką nuo
laidų politiką.Dabartinės Vatikano 
politikos simboliu yra ištiesta ranka 
su viltimi pasiekti pasauliečių ir re
ligijos naujo sugyvenimo eros.

Anot R. Raffalt jau popiežiaus Pi
jaus XII-jo laikais Vatikane iškilo 
abejonių, ar tikslinga ir toliau vesti 
prieškomunistinį karą. Popiežius 
Jonas XXIII aiškiai parodė, kad to- .

prieš uždraudimą visų lietuviškų 
religinių apeigų ir nedavimą naudo
tis Seinų bazilika, kuri yra lietuvių 
tautdsjstorija ir praeitis.

Prašo lietuvių vyskupus ir dva- 
siškiją, ypatingai Romoje, padėti 
šiuo reikalu Punsko ir Seinų lietu
viams.

3. Nesiųsti jokių paramos siunti
nių iš Amerikos ir Australijos per 
Seinų ir Punsko parapijų dvasinin
kus, nes šie siuntiniai atiduodami ne 
lietuviams, o lenkams, vėliau para
šant padėkos laiškus net ir su pa
vardėmis lietuviškai. Pastaruoju 
metu iš 27 siuntinių lietuviai tegavo 
tik du.

4. Prieš siunčiant siuntinius, var
gingų lietuvių adresus reikia būtinai 
gauti iš Lietuvių Draugijos, o ne iš 
parapijų.

5. Jokiu būdu neduoti aukų ir pi
nigų Vidugirio bažnyčios statymui, 
nes šio kaimo ir apylinkių bažnyčia 
yra Seinuose, ir šios bažnyčios pa
statymas aukomis iŠ užsienio būtų 
tik lietuvių galutinis išvijimas iš 
Seinų bazilikos.

6. Padėti lietuviams Varšuvoje,' 
Punske ir Seinuose spauda, knygo
mis, gaidomis ir daug artimesniu 
tarpusavio bendradarbiavimu, ko 
dabar taip trūksta.

Po malonių ir nuoširdžių viešna
gių pas Lenkijos lietuvius buvau už
tikrintas, kad Punske, ir Seinuose 
dar negimė toks lenkas ir dvasiškis, 
kuris iš šių dzūkų įstengtų atimti 
lietuvišką kalbą, maldą ir padaryti 
juos lenkais.

(Bus daugiau) 

liau dešimtmečiais trukusią prieš- 
komunistinę politiką vesti netikslin
ga ir kad ją reikia palaipsniui keisti. 
Išeidamas iš tokio naujo nusistaty
mo popiežius Paulius VI, kiek liečia 
Rytų politiką, deda pastangų pri
vesti ne tiek prie koegzistencijos su 
komunizmu, bet siekia išsirūpinti 
kokį nors modus vivendi su komu
nistiniais kraštais. Jis stengiasi iš
gauti komunistiniuose kraštuose 
kiek nors daugiau laisvės tikintie
siems. Šio tikslo siekdamas popie
žius nevengia nuolaikų ir net aukų. 
Apie unitų persekiojimus Ukrainoje 
Vatikanas tyli, net neparėmė nei 
ukrainiečių kardinolo' Slypij, o 
vengtų kardinolą Mindszenty aiškiai 
nuskriaudė atstačius jį nuo Vengri
jos K. Bažnyčios galvos posto.

Pagal R. Raffalt knygą, Vatikanas 
tyliąją katalikų bažnyčią Lietuvoje 
visai ignoruoja. Nuo savęs turiu pri
dėti, kad man atrodo, jog Vatikanas, 
savo tikslų siekdamas, paaukojo ir 
Lietuvos kat. bažnyčią, ir Lietuvą, 
pasirašydamas Helsinkio baigminį 
aktą ir tuo pripažindamas galutinai 
Lietuvos inkorporaciją į Sovietų Są
jungą.

Ka daryti mirties atveju?
Spaudoje retkarčiai randame ži

nutę, kad mirė tautietis, nepalikęs 
testamento. Taip pat 'pasiskaitome 
straipsnių, raginančių sudaryti tes
tamentą, kad mirus būtų mažiau 
vargo ir problemų su palikimu. Ne
daug kas iš mūsų žino, ką reikia da
ryti mirties atveju.

Dažnai iškyla problema, kas 
reikia daryti, jei staiga miršta vy
ras, žmona ar abu tėvai. Ar žinome, 
kad buvo surašytas testamentas ir 
kur jis yra laikomas? Ar yra asmens 
draudimas (policy)? Ar yra kokie 
nors mokėjimai jįž prekes, pirkta^ 

’ "skolori"(hire- purchase)?
Atrodo, kad klausimai gal nėra 

reikšmingi ir reikalingi, bet mirties 
atveju jie gali būti labai svarbūs. 
Vyras, žmona ir kiti šeimos nariai 
turėtų žinoti, kur yra visi svarbesni 
dokumentai ir panašiai, nepalikti 
dokumentų tvarkymo paskutiniam 
momentui.

Šitame straipsnyje patiekiami 
keli klausimai bei punktai, kuriuos 
likę šeimos nariai turėtų žinoti. At
sakyti į visus klausimus rūstu irlai
kyti tą sąrašą saugioje, bet lengvai 
randamoje vietoje. Tas atsakymų 
raštas turėtų būti datuotas ir kas 
metai patikrinamas bei, patikslina
mas.

Svarbesni klausimai ir žinios: 
ASMENS ŽINIOS: Pavardė ir var
das; gimimo data ir vieta; mergau
tinė žmonos pavardė; tėvo vardas 
ir pavardė; motinos vardas ir pa
vardė; pavardės, vardai, gimimo 
datos ir vieta bei adresai vaikų; pa
vardės ir vardai bei adresai artimų 
giminių. Darbovietės pavadinimas, 
adresas; draugijos, klubai, organi
zacijos, kurioms priklausė ir eitos 
pareigos.

Kur yra vyro, žmonos ir vaikų gi
mimo metrikai? Vedybų metrikai? 
Gimimo data, vedybų metrikai yra 
reikalingi testamento vykdytojui, 
pensijos ir draudimo įstaigoms. 
ASMENS DRAUDIMAS: Draudi
mo įstaigų - kompanijų pavadinimas, 
adresas; dokumentų (policy) nume
ris; ar pasiskolinta pinigų? ar yra 
mokėjimų? kur yra laikomi draudi
mo dokumentai?
MOKESČIAI: Kur yra kvitai ir do
kumentai įvairių mokesčių (žemės,' 
savivaldybės ir t.t.) bei income tax? 
ar mokesčiai ir income tax yra su
mokėti už einamą laikotarpį?
AUTOMOBILIS, KARAVANAS,..: 
Kur yra pirkimo - nuosavybės doku
mentai, registracijos pažymėjimai; 
draudimo įstaigos pavadinimas, ad
resas ir dokumento numeris; ar yra 
kokie nors mokėjimai hire-purchase

Keista, kad Vatikanas, siekdamas 
vienybės su stačiatikių bažnyčia, 
derisi su tos bažnyčios persekiotoju 
- Sov. Sąjungos vyriausybe, tarsi 
jokio persekiojimo nebūtų. Paminė
tina, kad Vatikanas visai neatkreipė 
dėmesio į labai religiniai nusiteikusį 
Aleksandrą Solženiciną. Atrodo, 
kad tik Lenkijos kat. Bažnyčios sąs- 
kaiton Vatikanas Lenkijos valdžiai 
nuolaidų dar nepadarė. Čia lemiamą 
vaidmenį vaidina Lenkijos kat. baž
nyčios galva kardinolas Wyszynsky, 
stipriai remiamas dvasiškijos ir vi
suomenės.

Pagal R. Raffalt knygą Vatikanas 
jau supratęs, kad nežiūrint padary
tų nuolaidų ir aukų komunistinių 
kraštų vyriausybėms, Rytų 
politikos balansas Vatikanui yra ne
naudingas. Kom. kraštų žadėtos 
nuolaidos religiniais reikalais neį
vykdytos. Pasiektas šioks toks ’’mo
dus vivendi”-tarp kat. bažnyčios ir 
Jugoslavijos vyriausybės, tačiau 
reikia atsiminti, kad Jugoslavija ne
įeina į komunistinį bloką. Pagal R. 
Raffalt, Vatikanas .vykdydamas savo 
rytų politiką, iki šiolei tik davė, bet 
nieko negavo.

(bus daugiau)

įstaigai?
PENSIJA (SUPERANNUATION): 
Ar gavo arba ar gali gauti pensiją, 

rūr reikia žmonai pranešti mirimo 
■datą1 Bėi užpildyti atitinkamas for
mas bei detales gauti našlės pensiją? 
SEIFO DEPOZITAI: Jei naudoja 
banko seifą, užrašyti banko pavadi
nimą, adresą ir seifo numerį; kur 
yra seifo raktas?
NEJUDOMAS TURTAS, NUOSA
VYBĖ (REAL ESTATE): Kur yra 
visi dokumentai? išvardinti doku
mentų pavadinimus, jų numerius ir 
kur jie yra? ar yra skola, kiek ir ko- 

‘ kie mokėjimai? išvardinti nuosąvy- 
'bėš d ?hli dffobs i? kur tię dokuifiėfftai 
yra. Ar sumokėti visi nuosavybės 
mokesčiai, kur yr kvitai?'Išvardinti 
visas nuomos sutartis, jei tokios yra, 
bei pajamas. Ar užpirkta kapinėse 
laidojimui vieta, kur yra 
dokumentai?
TESTAMENTAS: Testamento da
ta, kur yra originalas ir ar yra nuo
rašai? Advokato pavardė ir adresas, 
testamento vykdytojo (executor) 

’pavardėir adresas? Ar testamentas 
• '■ yra1 tei'sėt aš1 dokumentas, paliudytas 

ir pasirašytas?
HIRE-PURCHASE: Išvardinti 
daiktus, kurie dar neišmokėti (ant 
hire-purchase). Ar HP sutartis turi 
pirkėjo kredito draudimą?
PINIGAI: Kokiame banke yra čekių 
sąskaita? pažymėti sąskaitos nume
rį. Kokiame banke yra taupomoji 
(saving) sąskaita? Sąkaitos numeris. 
Ar čekių sąskaita yra abiejų vardu - 
vyro ir žmonos vardu (joint cheque 
account). Jei sąskaita yra abiejų 
vardu pinigai pervedami gyvajam 
partneriui, jei tik mirusio vardu, tai 
sąskaita yra užšaldoma iki bus pa
tvirtintas probatas. Jei pinigai yra 
taupomoje ir interest-bearing de
posit sąskaitoje, bankai yra suvar
žyti įstatymu ir gali išmokėti tik iki 
$ 1200 svarbesniems reikalams (lai
dotuvių, pragyvenimo išlaidos). Li
kusi suma yra išmokama po probato 
patvirtinimo.
PASKOLOS LAKŠTAI, KITOS 
VERTYBĖS: Išvardinti visus doku
mentus, kur jie laikomi, stock - bro
kerio pavadinimas, adresas. 
SKOLININKAI IR SKOLINTOJAI: 
Ar yra kas nors skolingas? Pavardė, 
dokumentas, sąlygos? Ar kam sko
linga? Pavardė, suma ir sąlygos. 
Turėti paskutinių šešių metų pakvi
tavimus.

Vyras ir žmona turėtų užpildyti 
visus paminėtus punktus, tvarkin
gai laikyti savo dokumentus ir raštą 
su visomis informacijomis palikti 
pas advokatą ar laikyti saugioje vie
toje, žinomoje jiems abiems.

6



Laiškas iš Adelaidės
- LA >■—-

KULTURINIUOSE DIRVONUOSE
Baigėsi vasaros kaitros. Artėja 

žiema su ilgais vakarais ir vakaro
nėmis. Daugiau laisvalaikio sau ir 
dėmesio visuomeniškam gyvenimui.

Adelaidiškiai,visuomet buvę mū
sų bendruomenės kolonijų avangar
de, nenuleidžia rankų ir dabar. Ne
sirengia tartum lokys žiemos pogu
liui užsnūsti. Priešingai, jaučiasi 
kultūrinio gyvenimo pagyvėjimas, 
nors jis gal ir nevyksta taip sklan
džiai, kaip daugelis mūsų tikėtumės 
ir norėtumėm.

Didžiausias rūpestis, kaip išlaiky
ti patenkinamoje sudėtyje mūsų vi
sų branginamą chorą Lituania, jau 
išdainavusį 27 metus. Vietinėje 
spaudoje nuolat skaitom choro va
dovybės kreipimąsį į balsingus 
Adelaidės lietuvius, kviečiant įsi
jungti į chorą. Bet visos pastangos 
atsimuša tartum į sieną. Dalis senų
jų (ne vien chore išdainuotų metų 
prasme) choristų iš choro pasitraukė 
arba iškeliavo anapus. Ypatingai 
praretėjo vyrų gretos. Tenorų liko 
vos keli. Tai kelia susirūpinimo, ar 
bus įmanoma ateinančiai dainų 
šventei paruošti repertuarą.

Turime ir kitą Šv. Kazimiero Baž
nytinį chorą, vadovaujamą N. Ma
siulytės. Ši jauna (tik šiais metais 
baigusi konservatoriją) muzikė gana 
reikli savo choristams ir su jais kas 
sekmadienis po pamaldų dirba 2-3 
vai. Kaip Lituania, taip ir šiame 
chore vis pagyvenę giedotojai. Ilgo
se repeticijose išvargsta ir negalima, 
tikėtis, kad tą pačią dieną ryžtųsi 
vykti kitom trim valandom, į kito 
choro repeticiją. Todėl sujungti abu 
chorus maža vilčių. Vieno, ko galė
tume tikėtis iš parapijos choro, ku- 

: . ris jau ir dabar turi gana platų ir ge
rai paruoštą religinį repertuarą, ką 
įrodo per religinį koncertą Verbų 
sekmadienį, kad bent dalį savo laiko 
paskirtų dainų šventės dainoms pa
ruošti.

Juk Lietuvoj, o taip pat ir Ameri
koj bažnytiniai chorai skaitlingai 
dalyvaudavo dainų šventėse. Kodėl 
negalėtumėm šios gražios tradicijos 
tęsti ir čia? Dėl choristų ir dirigentų 
stokos mūsų chorai silpsta, ir gręsia 
rimtas pavojus, kad, jei reikalai to
kia pat sparta blogės, per sekančias 
ar jau kitas Lietuvių Dienas nebe
pajėgsime suorganizuoti Dainų 
Šventės, to kulminacinio mūsų pa- Į 
rengimo. Todėl turėtume kiekvienas 
iš mūsų visom išgalėm remti dainos 
frontą. ,

Kol kas vis dar turime entuziastų, j 
kurie nesirengia kapituliuoti. Bet ir 
tie plėšomi į visas puses iki išseki
mo. Choro Lituania vadovė G. Vaši- j 
liauskienė ne tik be jokios pertrau
kos ir pagelbos kas sekmadienis at
sistoja prieš savo choristus, bet ji, 
kas šeštadienis iš vienos savaitgalio 
mokyklos skuba į kitą mokyti vai
kučius dainuoti. Ji vis tebevadovau- ' 
ja iš okteto į kvartetą persiorgani
zavusiam vyrų vienetui. Bet kaip il
gai galima dirbti su keturiais viene
tais?

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL 724 5408 Veikia 24 valandas per par*.

Tačiau ne visur vien sutemos. Štai 
vieną šventadieni choras Lituania 
sukvietė adelaidiškius pristatyti 
praėjusios Dainų Šventės ilgo groji
mo plokštelę. Įrašus į juostą padarė 
visokiais menais besidomintis A. 
Budrys, kuris tuomet ir negalvojo 
apie plokštelės gaminimą. Bet choro 
vadovybė susigundė juostą perteikti 
į plokštelę, ir štai plokštelė mūsų 
rankose. Jeigu įdainavimai būtų bu
vę užrekorduoti su specialia apara
tūra ir tam tikslui pritaikytoje stu
dijoje, aišku, plokštelėje įrašytos 
dainos būtų skambėjusios tobuliau. 
Bet palyginti plokštelė techniškai 
paruošta visiškai gerai ir yra ver
tingas įnašas į mūsų negausios už- 
rekorduotos muzikos lobyną.

Besidžiaugiant išleista plokštele, 
kilo mintis išleisti kitą plokštelę su 
vien choro Lituania įdainavimais. Il
gametis choristas ir sėkmingas biz
nierius Kazimieras Kaminskas nesi- 
smulkindamas pasižadėjo tam rei
kalui patiekti grynais 1.000 dolerių. 
Kazimieras nėra iš tų žmonių, kurie 
nežinotų, ką daryti su atliekama 
tūkstantine. Nereikia jam ir rekla
mos, nes darbo ir be to turi iki kaklo. 
Nėra jis ir viengungis. Jo šeimoj 
trejetas prieauglio. Jis pats su žmo
na daugelį metų dainuoja chore. At
rodo jau ir to įnašo užtektų. Bet ma
tomai Kaminskas, kaip daugelis se
nųjų choristų, įskaitant ir choro va
dovę tiki, kad lietuviška daina yra 
neatskiriama jų gyvenimo dalis. 
Malonu ne tik pačiam padainuoti, o 
ir išgirsti, kaip sudainuota. Tikimės,

Prisipažintinai būdamas gana 
mažo kalibro specialistas, tiek kiek 
tai liečia lietuvių kalbą pilnoje gra
matinėje formoje, ypatingai jausda
mas jos šlubavimą elementarinėje 
sintaksėje, į M.P. No. 15 patilpusį 
nereguliarų ’’Mūsų Kalba” straipsnį 
atkreipiau rūpestingą dėmesį. Tuo 
labiau, kad prieš keletą metų, nepe
riodinėje (žadėjusioje būti periodi
nėje!) mūšį spaudoje, buvau aprėk
tas kaipo vienas iš didžiausių barba
rizmų skleidėjų, nes esą taip buvę, 
kad mano kalba - laužtina su dalba..?

Sąžiningai perskaitęs minimą 
straipsnelį, kitos išeities nematau - 
reikia sutikti, kad: - ’’Niekada perio
dinė spauda negaliojo kaip vadovėlis 
geram kalbos žinojimui”. Vienok, 
matydamas, kad jau pačiame pir
majame ’’Mūsų Kalbos” sakinyje ra
šytojas (o būk mokytojas?) padarė 
’’elementariausią” klaidą žodžių iš
dėstymo formoje, o visame rašinyje 
(pakontroliavus) matant juodu ant 
balto priimtus net aštuonioliką ne
lietuviškos terminologijos žodžių, 
būdamas nereguliarus, vienok - 
nuolatinis šio laikraščio bendradar
bis, ’’Mūsų Kalboje” įmatau, kad 
juokiasi puodas, jog katilas juodas.

Tai, yra nelietuviškas faktas ir 
lietuviška tiesa, kad mes rašydami

kad po šio dosnaus mecenato iššū
kio, netrukus turėsime ir choro Li
tuania įdainuotą plokštelę. Ir jeigu 
mūsų šaunieji chorai kuomet nutils, 
tai bent plokštelę užsukę atsimini
mais pasiguosime. O Kazimieras pro 
žilą ūsą šypsodamasis pripažins, kad 
savo biznieriškoj karjeroj bus pada
ręs vieną gerą investavimą, nuo
šimčiais neišskaičiuojamą.

Adelaidės bendruomenė įsivedė 
gerą paprotį, praktikuojamą jau eilę 
metų, suruošti vadinamąsias kultū
rines popietes. Pastaruoju metu to
kią popietę suorganizavo Moterų 
Sekcijos V-ba. Ji buvo skirta supa
žindinti adelaidiškius su dail. I. Ja
kubauskienės kūryba. Paprastai 
mūsiškė publika dailės parodoms 
nėra labai atidi ir šiuo atžvilgiu vi
suomet tikimasi jos pasyvumo. Bet 
šiuo atveju Moterų Sekcijos ponios 
surado kažkokį magišką receptą vi
suomenę užintriguoti. Dar prieš pa
rodos atidarymą salė ūžė lyg avilys. 
Visi stalai, tokiomis progomis publi
kos patogumui paruošti, buvo sau
sakimšai užsėsti.

Buvo išstatyta virš 30 darbų, ku
rie buvo išimtinai gamtovaizdžiai ir 
gėlių puokštės. Parodą atidarė ir 
dailininkę susirinkusiems pristatė 
G. Vasiliauskienė. Jautrūs įvadiniai 
žodžiai ir šiltos dailininkės drobių 
spalvos rado gyvo atgarsio lankyto
jų širdyse. Beveik visi paveikslai 
buvo išpirkti. Ir taip adelaidiškiai 
mielą melburniškę viešnią išlydėjo 
namo ’’tuščiom rankom”.

***

Rašo Kukutis
ir kalbėdami naudojamės nelietu
viškais moderniais terminais. Ta
čiau, kada jau patsai mūsų lietuviš
kasis ’’Elementorius” ir ’’Gramati
nės Formos” yra lietuvybėn nusa
vinti ir priimti nelietuviškos kilmės 
terminai, kaip tada prie šito reikalo 
priderinus nelietuvišką logiką ir 
nelietuvišką racionalizmą prieiti 
prie išeities, kad sąmoningoje lietu
vių šeimoje tokie dalykai būtų neto
leruojami, t.y. nekaišiojami? žodžiu 

■J- kaip nusikratyti svetimybių, ku
riomis skurdiname savo kalbą? Tuo 
labiau, kai šios ar anos sąmoningos 
lietuviškos šeimos galva, būdamas 
gilios erudicijos žmogus, savo iškal
bingumui ir išsilavinimui pabrėžti, 
sekančiame Birželio Deportacijų 
paminėjimui susirinkusiai visuome
nei išdroš tokią maždaug prakalbą: 

’’Gerbiamoji publika, mūsų res
publika, su vietinio komunistinio 
elemento kooperacija pasibaigė 
okupacija. Pagal Maskvos imperia
listų suplanuotą tvarką, krašte pra
sidėjo komunistinė betvarkė. Siste- 
matingai buvo vedama tautos de
moralizacija ir mūsų karinių pajėgų 
demilitarizacija, jas inkorporuojant į 
Raudonąją Armiją. Pozicija - buvo 
atimti ginklai ir amunicija. Toliau 
sekė inteligencijos internacija, turto 
konfiskacija, fabrikų nacionalizacija 
ir organizacijų demobilizacija. Su 
Birželio deportacija gavosi totalita
rinė krašto terorizacija ir tauta įkri
to į desperaciją. Tokia aspiracija, 
kaip betkokia retaliacija, buvo lygiai 
bloga, kaip ir pasyvi kapituliacija. 
Čia gimė realizacija, aiškiai matant 
komunistinių gaivalų kolaboraciją ir 
su tokia tik sovietine žmogaus teisių 
toleracija, mums gresia anihiliacija!

Prelegentas kalbės apie valandą 
laiko ir, gaila pasakyti, tokių pra
kalbų esame girdėję tiek, kiek jau

Adelaidiškiai teatralai laikas nuo 
laiko išsikelia su savo spektakliais į 
Melburną ir net Sidnėjų, šį kartą 
atsirevanšuodamas Melburno lietu
vių teatras ’’Aušra” atsivežė S. 
Čiurlionienės dramą ’’Aušros Sū
nūs” į Adelaidę. Vaidinimas įvyko 
Katalikų Centro salėje ir vietinės 
publikos, kurios buvo susirinkę apie 
pora šimtų, buvo šiltai priimtas.

Gegužės 9 d. Adelaidės lietuvių 
visuomenė, kaip ir kasmet, pagerbė 
gyvąsias ir mirusias motinas. Vienas 
Motinos Dienos minėjimas įvyko 
tuoj po pamaldų Katalikų Centre, 
kitas - Lietuvių Namuose. Prieš ke
lis metus buvo prieita susitarimo 
rengti tik vieną Motinos Dienos mi
nėjimą, bet susitarimo nesilaikyta ir 
vėl šie minėjimai ruošiami dviejose 
vietose. Nors esame tos pačios mo
tinos vaikai, tačiau net šią simbolinę 
dieną viename lizde nesutelpame. 
Du minėjimai, dvejos vaišės, tik 
vienas... graudulys.

Turime ir giedresnių prošvaiščių. 
’’Šventadienio Balsui” pasidarius 
dvisavaitiniu, leidėjai susitarė, kad 
geresniai informacijai ’’Šventadienio 
Balsas” išeis vieną savaitgalį, o 
’’Adelaidės Lietuvių Žinios” kitą. 
Atrodo, nebuvo rasta didelių kliūčių 
siekiant šio prasmingo susitarimo.

Nors mūsų visas kultūrinis gyve
nimas bėga dviem porom bėgių, ta
čiau kaktomūšio nesitikim, nes vis- 
tiek judame ta pačia kryptimi. Ačiū 
Dievui, kad vis dar judame.

Br. Straukas.

nebenorime. Tačiau, kai tos dienos 
prelegentas, su šypsena priėmęs 
aplodismentus, nulipęs nuo podiumo 
sems iš dešinės ir kairės kompli
mentus - būk, žmogau, toksai na- 
chalas ir pasakyk jam tiesiai į cifer
blatą, kad nemoka lietuvių kalbos..? 
Atsakymą (garantuotai!) gausi aiškų 
ir lietuvišką: - ’’Eik nusilengvink!”

Ir kol lengviniesi (stačias ar sėdė
damas - priklauso nuo gauto ’’parė
dymo”), kągi - mąstai! Ir, štai, priei
ni išvados, kad ir kambarys kuria
me, sakysime, tupi, vadinasi ’’Tua
letinis”..? Taip, tad, viso to išvada 
yra tokia, kad sutinki patsai su savi
mi, kad gera ir, turbūt, lengva buvo 
kalbėti gražia lietuvių kalba, kada 
Vinco Krėvės senelis širdyje tebe
nešiojo Dainavos šalies senų žmo- 
nįių prisiminimus. Vienok, aš klau
siu jūsų, kai Vincas juos dėstė į kny
gą, su visais nučiurlenimais ir nura- . 
tatavimais, ar nereikėjo jau tada 
susirūpinti ir iš ’’Švietimo Ministe
rijos” padaryti ’’Švietimo Krivuliją”, 
o jos priežiūroje įsteigti ’’Kalbos 
Grynininkiją” su uždaviniu neleisti į 
lietuvių kalbą jokių svetimybių, 
šioms nukalant grynai lietuviškus 
išsireiškimus?

Tuo būdu (o kodėl, gi, ne!?) Prezi
dentas šiandieną būtų Tautovadis, 
Min. Pirmininkas - Krivių Krivaitis, 
Ministeris - Krivaitis ir jo Sekreto
rius tiktai - Krivis. Tuomi pačiu, 
buldozeris šiandieną Vadintųsi žem- 
varė, traktorius - geležinarklis,--o 
juomi važinėtojas - važinotjojas. 
Lygiai taip pat, Direktorius būtų 
Galva, Referentas - pusgalvis ir in
teligentas primuštgalvis...

Neįmanomybė? O kadėl neįmano
mybė! Štai iš angliško "bycikle” ir 
vokiško ’’fahrrad” pasidarėme dvi
ratį, o mūsų mylimas p. Rūtenis nie
kuomet nesusiraukė pavadintas 
Vaidila.

Yra angliškas išireiškimas - ”To- 
-late and to-little”, tinkąs įr mums! 
Svetimybės pastebėtos pervėlai, o 
joms panaikinti padarėme permažai. 
O jeigu pasikliauti ”To-much and to- 
-soon”, tai perdaug bėdavojame, 
pergreitai tą užmiršę! žodžiu - kai 
valgome vakarienę, tai nebeieško
kime šaukšto po pietų...
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DALYVAUSIME DIEVO KŪNO 
PROCESIJOJ.

ATITAISYMAS

Birželio 20 d. Dievo Kūno Šventė 
ir procesija Domremy College, First 
Avenue, Five Dock aikštėje 2.30 
vai., kuriai vadovaus Sydney kardi
nolas J. Freeman.

Šion procesijon esame maloniai 
kviečiami ir mes lietuviai su savo 
tautiniais rūbais bei ženklais ir vė
liavom. Manau, kad tai yra proga 
įprasminti tautos kančias birželyje 
ne tik malda, bet ir šiuo viešu pasi
rodymu iškeliant mūsų tautus vardą 
ir tikėjimą.

Tad labai kviečiu visus - ypač mū
sų jaunimą kuo gausiau dalyvauti su 
tautiniais rūbais bei kelti Lietuvos 
vardą ir savo brolių kančias. Iš Lid
combe išvyksime tuojau po pamaldų 
- apie 1 vai;

Pereitas (gegužės 31 d) Mūsų 
Pastogės numeris buvo pažymėtas 
Nr. 24, o turi būti Nr. 21. Skaitytojai 
maloniai prašomi savo komplektuo
se patikslinti ir ištaisyti. Red.

. PADĖKA

Kun. P. Butkus

SYDNEY
PAJUDĖJO BIBLIOTEKOS

REIKALAI

Dar vesdamas Sydnejuje spaudos 
kioską ir kaupdamas klubo bibliote
kai knygas, pernai miręs P. Alekna 
paliko darbą neužbaigtą. Jam mirus 
bibliotekos reikalas taip paliko ky- 
bąs ore.

Syd. Liet. Klubo pirmininko p. V. 
Simniškio pakviestas p. C. Liutikas 
sutiko su talkininkais sutvarkyti 
bibliotekoje turimas knygas ir pa
ruošti jas naudojimui. Tuo reikalu p. 
Liutikas gegužės 29 d. Klube sušau
kė savo būsimų bendradarbių ir tal
kininkų posėdį, kur buvo aptarta 
bibliotekos reikalai ir pasiskirstyta 
darbu. Talkinti ir padėti sutiko p.p. 
P. Zaremba, J. Kapočius, E. Kola- 
kauskas, Venclovas, J. Reisgys ir kt.

Tai pat planuojama klube netru
kus atidaryti ir skaityklą. Bus priei
namoje vietoje išdėstyti vakarų pa
saulyje iĮeii^pti lietuvių spauda ir 
žurnalai. Pradžiai jie bus sunešti 
dovanų keliu, o vėliau, matydama 
atitinkamų laikraščių ar žurnalų pa
reikalavimą, Klubo valdyba ateity 
ketina eilę jų užprenumeruoti.

Sveikiname sveiką iniciatyvą ir 
kviečiame tautiečius kuo plačiausiai 
naudotis tiek 'biblioteka, tiek ir 

'spauda.

_ į Į Į ||Į|__U_± |__|1_1 

I SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
I •

16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414 
" ■ ' .<•*».. ■ J ... k'.. i

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT

Birželio 12 d., šeštadienį:
AUREL VERNER & SACHIKO

Fantastiška varietė

Išdirbęs daugiau kaip trejus su t 
puse metų, iš Mūsų Pastogės Admi- į 
nistracijos Komisijos, darbo sąlygų J 
verčiamas, pasitraukė Raimondas t 
Baltramijūnas, Komisijoje ėjęs iždi- į 
ninko pareigas. «

Apgailėdami netekę nuoširdaus ■ 
bendradarbio, dėkojame p. R. Bal- į 
tramijūnui už įdėtą darbą ir kruopš- į 
čiai bei sąžiningai atliktas atsakin- > 
gas pareigas.

ALB Krašto Valdyba <
ir ■

Mūsų Pastogės Administracinė J.
Komisija

FILMAI LIET. KLUBE

Birželio 16 d., trečiadienį, 7.30 vai.
THE BIBLE

Grandiozinis filmas iš biblinio gyve
nimo

TRĖMIMŲ MINĖJIMAI

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% - 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

Birželio trėmimų minėjimai Syd- • 
nejuje numatomi:

Birželio 13 d., sekmadienį, tuoj po J 
pamaldų Lidcombe parapijos salėje J 
minėjimas tik lietuviams. Ruošia ■ 
Tautos Fondo Atstovybė. *

Birželio 14 d., pirmadienį, 4 vai. } 
Latvių salėje 32 Parnell st., Strath- t 
field, bendras baltiečių minėjimas. S

KLUBAS ATVIRAS: /
Pirin.-treė. 4-10 vaL, ketv. 4-11 

val.penkt. 4 ikil2valM šešt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12.30 iki 11 vaL

ŠOKIAI grojant "Golden Trio** 
kapelai: 
šeštadieniais 8-12 vai. vak. 
sekmadieniais 6-10 vaL vak.

* Antradieniais stalo tenisas
___ ,______  ______, ____ j___ _ . * Trečiadieniais šachmatai 
Rengia Jungtinis Baltų Komitetas. } * Kėtįtętadieniais dvigūbi jackpotai

$ .KVIEČIAMI VISI
į Sydney Lietuvių parapijos savaitgalio mokyklos

i A METI M BALU
W . "M ' ’ "
ja birželio 19 d., šeštadienį,
S SYDNEY LIETUVIŲ KLUBE

Pradžia 7.30 vai. 
ra Nauja ir r-----

VALGYKLA veikia: pirmadieniais • 
penktadieniais 6-9 val.v., šešt. 6-10 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vaL

PRANEŠIMAS

Į skautų Kaukių Balių stalų užsa
kymus priima: E. Kiverytė tel. 
727 8729 ir B. Barkus tel. 73 3984.

Bilietai: $ 3.00 dirbantiems, $ 1.50 
studentams ir pensininkams.

Tuntininkas
Ji lilli'l ■ F

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 20 paskelbiant
naują Sydnejaus ramovėnų valdybą

9t paduotas netikslus pirmininko ad-
nepaprastai linksma programa: A. Pluko vyrų oktetas, resas. Turi būti: Vikt. Bižys, 53 A 

Cronnulla St., Carlton 2218. Suinte
resuotieji prašomi atkreipti malonų 
dėmesį. Red.
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Sydnejaus apyl. pirmininkas p. K. 
Stašionis, grįžęs su žmona’iš žiemos 
atostogų, savo kieme rado po sena 
pušim pridygusių rudmėsių. Atrodo, 
šeimininkas plės namie grybų ūkį, 
kad nereikėtų važiuoti kelis šimtus 
mylių pasigrybauti.

♦♦♦

Gegužės 21 d. išvyko į Ameriką 
melburniškis Henrikas Antanaitis 
su žmona. Būdamas šeštosios tauti
nės stovyklos Australijoje rengimo 
komiteto pirmininku, Amerikoje jis 
numato susitikti su LSS brolijos ir 
seserijos vadovais ir pasitarti sto
vyklos reikalais. Stovykla įvyks 
1978 m. Australijoje. Jis taip pat 
numato dalyvauti pasaulinėje psi
chologų konferencijoje Paryžiuje.

SYDNEJAUS TEATRAS ’’ATŽALA”.

birželio 13 d., sekmadienį, 7.30 vai.

CANBERROS LIETUVIŲ KLUBE 
stato

Vytauto Alantos trijų veiksmų komediją

Įėjimas: $ 2.50; vaikams ir pensininkams $ 1.25
M S
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KIEK AS SUŽINOJAU! 1

Sporto klubo Kovo barbecue nu
matoma liepos 4 d. (sekmadienį) tuoj 
po pamaldų Rums Gate Life Savers’ 
klube. Sako, ten vietos bus pakan
kamai: kas norės, galės barbekiauti 
lauke ant žolės, prie vandens ar 
vandeny ir pačiame klube.

♦♦♦

Mūsų bendradarbis keliautojas 
Antanas Laukaitis, atrodo, Europo
je nepaliks nė vieno akmens neap- 
vertęs. Iš Lenkijos nukūrė per Ru
muniją ir Vengriją tiesiai į Turkiją. 
Visur jam ganėtinai sekasi ir siunčia 
savo skaitytojams ir bičiuliams lin
kėjimų. Sako, tiek daug įspūdžių ir 

išgyvenimų, kad sunku viską sutal
pinti į aprašymų rėmus.

*** ,
L. ir B. Stašioniai praleido savo 

atostogas Magnetic saloje, šiaurės 
Queenslande. Sako, tos salos mag
netas taip stipriai ir teigiamai vei
kia, kad reikėję didelės jėgos iš ten 
atsiplėšti, kad sugrįžtų namo.

♦♦♦

Melbourne Lietuvių Namuose 
šumniausias metinis balius bus 
JONINIŲ proga, šeštadienį birželio 
26 d.

Nugirdau, kad jau dabar ruošiama 
įdomi programa, o kalbant apie pa- 
teikalus - bus tokių, kokių dar ligšiol 
kažin ar kas pagamino.

»*♦

Jūsų laimė laukia skautų Kaukių 
Baliuje birželio 26 d. Auburn Father 
O’Reilly salėje: numatoma 100 dole
rių premija už geriausią kaukę! Aiš
kiai verta pasistengti ir dalyvauti' 
kaukių varžybose.

***
Gavęs ’’priverstinų atostogų” 

sydnejiškis Vladas Šneideris su 
žmona išvyko keliom savaitėm į 
Queenslandą. Sydnejaus šachmati
ninkai per tą laiką pasiges entuzias
tingo žaidėjo.

Vietoj gėlių.

A.A. Melboųrniškės Marijos 
Gudelienės atminimui:
Iš tavo vizijų Marija 
ir tavo meilės Lietuvijai - 
Tegu sužydi gražios gijos... 
’’Mūsų Pastogei” aukoja 10 dolerių,

A. Matukevičienė ir 
A. Baltrukonienė.

LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba 
Redaktorius V.Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
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Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
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Tel. 7098395
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Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
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