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"The New York Times” liepos 1 d. 

laidoje įdėjo straipsnį, pavadintą 
hj.s. Tells Why It Denied Asylum 
to2”, t.y. JAV paaiškina, kodėl atsi
lakė suteikti pabėgėlių teises Pra
nui ir Algirdui Bražinskams, kai šie 
staiga atvyko į JĄV ambasadą An
karoje ir pasiprašė azyliaus Jungti
nėse Valstybėse.

Tris dienas Pranas ir Algirdas 
Bražinskai išbuvo ambasadoje. Jie 
maldavo ir stengėsi įtikinti amba
sadorių William B. Macomber, Jr., 
bei kitus pareigūnus leisti jiems iš
vykti į JAV, nes jiems gresiąs pavo
jus būti išduoti Sovietų Sąjungai, 
kur jų tokiu atveju laukia žiauri 
mirtis. Tokios galimybės sujaudin
tas, vyresnysis Bražinskas smogęs 
sau nedideliu peiliu. Pagaliau, am
basadoriui Macomber gavus oficialų 
Turkijos vyriausybės užtikrinimą, 
kad Turkijos įstatymai neleidžia 
Bražinskų išduoti sovietams, jie su
tiko grįžti į stovyklą.

Užklaustas dėl Bražinskų inci- 
.dento, Valstybės Departamentas 
buvęs labai šykštus komentarų ir 
teatsakęs: ’’Bražinskai neseniai 
kontaktavo JAV ambasadą Anka
roje. Po pasitarimų su tenykščiais 

i pareigūnais jie buvo nukreipti į tur
kų valdžios - organus”. (The Bra- 
zinskases recently contacted the 
American Embassy in Ankara. Af
ter conferring with officials there, 
they were reffered to Turkish 
authorities). Valstybės Departa
mentas atsisako suteikti daugiau in
formacijos, o jo kai kurie pareigūnai 
pareiškė, kad Bražinskų incidentas 
sukėlė tenai nemaža nervigumo ir 
įtampos. Santūri buvusi ir turkų 
spauda, kuri atspausdino Turkijos 
vyriausybės komunikatą (cover sto
ry), kur tebuvo pasakyta, kad Bra
žinskai apleido stovyklą ir nuvyko į 
ambasadą mediciniškos pagalbos.

Azyliaus teisės Bražinskams esą 
nebuvusios suteiktos dėl stiprių anti 
- hijacking nuotaikų Amerikoje. Iš 
kitos pusės, nenorėdami kaip tik 
rinkiminės kampanijos metu suda
ryti įspūdį, kad JAV išduoda Bra-

Dėmesio!
AKADEMINIS PASKAITŲ IR DI
SKUSIJŲ CIKLAS MELBOURNE.

Liepos 31-mą ir rugpjūčio 1 -mą 
vyks MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE paskaitų ir diskusijų 
ciklas. Bus 4-6 paskaitos ir po pa
skaitų diskusijos. Bendra tema 

“LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
IŠLIKIMAS AUSTRALIJOJE“.

Paskaitos liepos 31-mą dieną, šeš
tadienį prasidės 3-val. p.p. vyks lie
tuvių kalba, o sekmadienį (taip pat 3 
vai. p.p.) anglų kalba. Kalbėtojai, 
angių kalba, bus australai, univer
siteto profesoriai.

Visi melbourniškiai ir tautiečiai iš 
kitų valstijų kviečiami atsilankyti, 
tomis dienomis į Melbourno 
Lietuvių namus.

P. SUNGAILA 

zinskus sovietams, ambasadorius 
Macomber buvo intruktuotas išgau
ti iš turkų vyriausybės garantijas, 
jog jie nebūsią išduoti Sovietų Są
jungai.

Toliau laikraštis pastebi, kad 
Amerikos lietuviai Bražinskus laiko 
’’freedom fighters” - laisvės kovoto
jais, kurie pabėgę nuo sovietų oku
pacijos Lietuvoje. Pabrėžia, kad 
JAV tos okupacijos nepripažįsta.

Aprašo Bražinskų pabėgimo ir 
teismų eigą, 1974 metų amnestiją ir 
kad nuo to laiko gyveno DP stovyk
loje, kur jų judėjimo laisvė buvo 
kiek suvaržyta. The New York 
Times pastebi, kad patys Bražinskai 
norėję apsigyventi stovykloje, nes 
tenai jautėsi saugesni nuo jiems 
gresiančio pavojaus būti pagrob
tiems KGB agentų. JAV Kongresui 
apkarpius militarinę pagalbą Turki
jai ir uždarius ten JAV bazes, So
vietų ir Turkijos santykiai pagerėję 
ir Bražinskai bijoję, kad jie gali būti 
išduoti Maskvai. (ELTA)

***
New York Times savo liepos 11-os 

laidoj pranešė, jog Pranas Bražins
kas ir jo sūnus Algirdas paleisti ir 
gali palikti Turkiją kada nori. O lie-‘ 
pos 12 paskelbė, kad tėvas ir sūnus 
jau išvyko į Romą. Trumpai aprašy
ta jų pabėgimo istorija, neužmirš-, 
tant paminėti, kad būta trijų aukų 
per lėktuvo nukreipimą (viena mirė, 
du sužeisti). Per visą jų šešių metų 
buvimą Turkijoj, Sovietai pakarto
tinai reikalavę Bražinskų grąžinimo. 
TASS pareiškė liepos 10, kad Tur
kijos vyriausybės nutarimas paleisti 
pabėgėlius ’’prieštarauja Sovietų 
visuomenės reikalavimam juos grą
žinti ir atitinkamai nubausti”. Lie
tuviai buvo paleisti po to, kai jie 
prieš dvi savaites pasitraukė iš sto-

N A U J
JAV PREZIDENTAS PASKELBĖ 
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĘ

’’Šiais metais mes pradedame tre
čią šimtmetį kaip nepriklausoma 
valstybė. Prieš du šimtu metų mūsų 
nepriklausomybės paskelbimo dek
laracija taria, kad ’’visi žmonės yra 
sutverti lygiais”. Tai nesakoma "visi 
amerikiečiai”, bet apima visą žmo
niją. Per visą savo istoriją mes pa
kartotinai parodėme nusistatymą ir 
rūpestį, kad vyrai ir moterys visame 
pasaulyje galėtų pilnai pasinaudoti 
laisvės palaima.

Kai mes švenčiame savo dviejų 
šimtmečių sukaktį, svarbu pasauliui 
žinoti, kad Amerikai dar rūpi, jog 
Laisvės Statulos fakelas tebedega 
šviesiai. Pasaulis turėtų žinoti, kad 
mes 1976 m. pasisakom už laisvę ir 
nepriklausomybę, lygiai taip, kaip 
buvo pasisakyta už laisvę ir nepri
klausomybę 1779 metais.

Per du šimtmečius Amerikos po
litika kitų valstybių atžvilgiu nepa
sikeitė: JAV remia visų tautų lais
vės, nepriklausomybės ir tautinio 
apsisprendimo siekius. Mes atme
tame svetimųjų dominavimą bet 
kuriai valstybei. Mes dabar patvir-

A DOMAS GALDIKAS TAKAS. MIŠKE

vykios dėl tėvo ligos ir abiejų de
presijos. Vėliau jie nesėkmingai 
prašė politinio azylio Amerikos am
basadoj, pasislapstę penkias dienas, 
pasidavė policijai. (ELTA)

IENOS
tiname šį principą ir šią politiką.

Aštuoniasdešimt šeštas Kongre
sas 1959 m. liepos 17 d. (73 Stat. 212) 
priėmė bendrą rezoliuciją įpareigo
jančią, kad prezidentas kasmet, lie
pos trečią savaitę, skelbtų Pavergtų 
Tautų savaitę.

Aš kreipiuosi į JAV žmones ir 
kviečiu šią savaitę apvaikščioti su 
atitinkamomis apeigomis ir veikla, 
ir aš raginu atnaujinti atsidavimą 
visų tautų siekiam - laisvam apsi
sprendimui ir laisvei.

Ir tam paliudyti aš pasirašau šiais 
1976 mūsų Viešpaties metais liepos 
antrą dieną ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų dvejų šimtų metų”.

(pasirašė) Gerald R. Ford 
(ELTA)

Vykstant Rytų Berlyne Europos 
komunistų partijų atstovų konfe
rencijai Dr. Sacharovas buvo pa
siuntęs tai konferencijai laišką pra
šydamas, kad joje būtų svarstoma ir 
žmogaus teisių reikalai komunisti
niuose kraštuose. Jis savo laiške 
priminė, kad žmogaus teisės Sovietų. 
Sąjungoje skaudžiai pažeidinėja
mos. Konferencijoje, atrodo, tasai 
laiškas nebuvo svarstomas.

Toje konferencijoje ypač reikš
minga buvo Jugoslavijos preziden
to Tito laikysena, kuris, pabrėžda
mas atskirų kraštų komunistinių 
partijų savarankiškumą netgi 
pasmerkė amerikiečių Sonnenfeldto 
doktriną pabrėždamas, kad ne jo 
kompetencijoje nurodinėti, kokie 
kraštai turį priklausyti vienai ar ki
tai įtakų sferai.

*»♦
Amerikoje demokratų partija sa

vo kandidatu į būsimus prezidentus 
išrinko senatorių Jimmy Carter. 
Respublikonų partijoje dar vyksta 
varžybos, ir nei dabartinis prezi
dentas G. Ford, nei jo konkurentas 
Regan sau kandidatūros neišsikovo
jo. Iš visų davinių galima spėti, kad 
lapkričio rinkimuose galįs laimėti 
demokratų J. Carter, nes ir jis, kaip 
kadaise Australijos darbo partija, 
eina į rinkimus su šūkiu - jau laikas! 
(It’s time!).

♦**
Šių metų vasara Europoje yra 

ypatingai karšta ir sausa, tuo tarpu 
Lietuvoje vasara išimtinai vėsi.

Liepos 12 d. visoje Australijoje 
įvyko vienos dienos organizuotas 
streikas kaip protestas prieš fede- 
ralinę vyriausybę, kuri numačiusi 
reformūbti dar Whitlamo vyriausy
bės ' įvestą Medibank sveikatos 
draudimo sistemą. Ryšium su šiuo 
streiku ir Mūsų Pastogė nespėjo lai
ku gauti informacijų iš tolimesnių 
vietovių.
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Išnaudokime 
progas

Labai dažnai ir net su pagrindu 
teisinamės, kad labai sunku patekti j 
didžiąją australų spaudą ir viešai iš
kelti Lietuvos padėti ir jos tragišką 
likimą. Ir visai nenuostabu: Austra
lija turi pakankamai savo rūpesčių ir 
problemų, ir skirti vietos ir dėmesio 
jiems nedaug girdėto krašto reika
lams būtų perdidelis reikalavimas. 
Lygiai ir nepriklausomos Lietuvos 
spaudoje nedaug buvo rašoma apie 
Australiją, nes neturėta su Austra
lija jokių tiesioginių interesų, ir iš 
kitos pusės anuomet Australija ne
vaidino jokio reikšmingo vaidmens 
tarptautinėje politikoje.

Tačiau kai iškyla kokie nors prin
cipiniai reikalai, liečią ne vien lietu
vį, bet ir australą, vokietį, anglą ar 
japoną bei amerikoną, australų 
spauda jiems skiria daug dėmesio ir 
jos skiltys atviros pasisakymams bei 
komentarams. Tada vietos atsiran
da net ir Lietuvos reikalams. Tuo 
galėjome ir turėjome progos įsiti
kinti, kai pernai iškilo G. Whitlamo 
afera Pabaltijo klausimu. Austra
lams visai nerūpėjo, kam priklauso 
Pabaltijys ir Lietuva, ir specifiniai 
šiuo klausimu nebūtų nė piršto pa
krutinę, bet Pabaltijys ir Lietuva 
pasidarė dėmesio centre vien dėl to, 
kad savo de jure pripažinimu 
Whitlamas išdavė vieną iš pagrin
dinių demokratijos principų - panei
gė tautos valią imperializmo naudai. 
Ir kaip matėme, mūsų reikalus dau
giau kėlė ir gynė patys australai, 
negu mes. Tai ir yra pats patiki
miausias būdas viešumon iškelti 
Lietuvos reikalus, juos sujungti su 
visiems rūpimais principiniais daly
kais.

0 tokių progų nuolat ir nuolat pa
sitaiko, tik reikia jas laiku pastebėti 
ir išnaudoti savo naudai.

Štai neseniai grįžo iš Sovietų Są
jungos australų anglikonų grupė su 
Newcastle vyskupu I. Shevill prie
šakyje. Ši grupė ieškojo kontaktų su 
rusų ortodoksų bažnyčia Rusijoje. 
Visi žinome, kaip sovietiniai organai 
moka tokias delegacijas priimti, nu
teikti ir jad gudriai panaudoti savo 
propagandai. Neišvengė šito ir mi
nėti australai dvasiškiai. Jie ten 
buvo taip gražiai apstatyti, kad su
grįžę, ypač vysk. I. Shevill tarsi iš 
sovietinės Pravdos skaitydamas 
viešai deklaravo, kad Sovietų Są
jungoje nesą jokio religinio perse
kiojimo, kad bažnyčios ir sovietinių 
organų santykiai yra tiesiog idealūs. 
Toks vyskupo kategoriškas teigimas 
melagiais pastato visus sovietinio 
gyvenimo, liudytojus, įskaitant ir 
garsiuosius disidentus, kaip Solže- 
nicinas, Sacharovas, Kovalevas ir 
kitus. Tuo tarpu gyvenimo praktika 
atskleidžia visai kitokią pusę. Gal 
daugiausia žinome apie religinio gy
venimo padėtį Lietuvoje iš Lietuvos 
Kat. Bažnyčios Kronikų, kur nesi- 
leidžiama į jokius politinius svars
tymus, o vien paduoda nuogus fak
tus, kaip traktuojami sovietinėje 
santvarkoje tikintieji.

Šiandie visame pasaulyje aiškiai 
jaučiamas religinis atoslūgis ir ne
daug kad jaudinasi dėl religinių rei
kalų. Principe tačiau šioje vietoje
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pažeidžiama žmogaus ir individo są
žinės laisvė, kurią išsaugoti rūpi ne 
vien tikinčiajam, bet ir netikinčia
jam. Štai dėl ko tuo reikalu gyvai 
domisi ne vien lietuvis, bet ir aus
tralas. Čia ir vėl nauja proga vardan 
šio demokratinio principo gyvai re
aguoti į minėto vyskupo teigimus 
drauge pristatant ir Lietuvoje dras
tiškomis priemonėmis vykdomą in
divido sąžinės prievartavimą. Tuo 
ne tik bus nuplėšama sovietinės 
propagandos ir melo kaukė, bet ly
giai primenama ir Lietuva, jos tra
giškas likimas. Reikėtų dėti visas 
pastangas, įtraukiant ir kitų pa
vergtų tautų atstovus, kad minėtas 
vyskupas būtų priverstas viešai sa
vo teigimus atšaukti ir prisipažinti, 
kad buvęs suklaidintas. Tai irgi būtų 
nemažesnis laimėjimas, kaip kad ir 
anas Lietuvos pripažinimo de jure 
Sovietų Sąjungai atšaukimas.

Tik išnaudojant tokias svarbias 
progas mes ne tik vis iš naujo pri
minsime Lietuvą, bet drauge ir bus 
konkreti kova už mūsų tautiečių są
žinės laisvę pavergtoje tėvynėje.

(v.k.)

AUSTRALIJOS 
LIET. FONDE

A.L. FONDO VAJUS.

A.L. Fondo Valdybai malonu 
skelbti naują Fondo rėmėjų sąrašą, 
kurie prisiuntė aukų: Napoleonas 
Butkūnas - 100 dol., (Mel), Anelė 
Krausienė -100 dol., įnašą pakėlė iki 
140 dol. (Mel), Eugenija Stagienė - 
100 dol. (Mel), Vincas Stagis - 100 
doL (Mel).

Aukščiau išvardinti tautiečiai yra 
įrašyti į A.L. Fondo šimtininkų są
rašą.

Po 50 dol. aukojo p.p. J. Balbata 
(Mlb), Dr. I. Kaunas (Mlb), Edv. 
Klejus (Mlb); 40 dol. - p. V. Kože- 
niauskienė (Moe, Vic); 31 dol. - p. A. 
Mikaila (Mlb). Po 20 dol. - p.p. J. 
Kalnėnas, įnašą pakėlė iki 40 dol., 
(Mlb), A. Kalpokas, (Mlb), J. Skim- 
birauskas (Mlb), Alg. Žilinskas 
(Mlb). Po 10 dol. - p.p. K. Bartaška 
(Mlb), R. Galinis (Mlb), V. Karazija 
(Mlb), K. Vanagas (Mlb), R. Vyš
niauskas (Mlb). Po 5 dol. - p.p. J. 
Metrikas (Mlb), J. Paragienė, įnašą 
pakėlė iki 15 dol. (Mlb), Ad. Ūselis 
(Mlb).

Pastaba: Nežinomas Newcastle 
tautietis prisiuntė tik laišką. A.L. 
Fondas laukia iš jo ir paramos, kuri 
parodytų, kad jis taip pat aktyviai 
remia lietuvių tautinį darbą.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Fondo rėmėjams už aukas su 
viltimi tikėdama sulaukti naujų 
A.L.F. rėmėjų.

A.L.F. Valdyba

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLU
BAS Čikagoje pernai išleido Albino 
Baranausko plačios apimties romaną 
“Rudenys ir pavasariai arba Užply- 
nių Pultinevičius namie ir svetur”. 
Čikagoje dabar jau yra surinktas 
antrasis šio romano tomas. Jį taip 
pat leidžia Lietuviškos Knygos Klu
bas. Antrajame tome tęsiami Pulti- 
nevičiaus nuotykiai, paliečiantys I 
D. karo laikus, gyvenimą JAV, Lie
tuvoje turėtas meiles.

PADĖKA

Visiems mus nuoširdžiai užjautusiems skaitlingu dalyvavimu rožan
čiuje a.a. Jono Palaičio laidotuvėse, taipgi kun. P. Butkui už paguodžiantį 
apeigų pravedimą nurtširdžiai dėkojame.

Žmona Ona Palaitienė, sūnūs Romas ir
Edis Palaičiai su šeimomis

E. Eskirtienė
Sale lietuvių seniūnė

Mielam giminaičiui * '
A.A.

MIKALOJUI PROŠINSKUI (Morwell, Vic.) 
mirus, jo motiną Mariją, žmoną Sofiją, dukrą Ireną, sūnų Henriką ir brolį 
Edvardą su šeima nuoširdžiai užjaučia

Jonas Meškauskas

MIRUSIEJI
SUDIEV POVILUI LUKOŠIŪNUI.

Viena iš skaudžiausių Adelaidės 
lietuvių bendruomenėje yra a.a P. 
Lukošiūno mirtis. Jo netekimą pajus 
daugelis lietuviškų institucijų. Su
stojo plakusi didžiulė Adelaidės lie
tuvio širdis. Susiglaudė pirštai 
barstę auksines dulkes, kaip savo il
gų darbo valandų išdavą k jltūrinių 
dirvonų varsnose. O jos Lk-a: ilgos. 
Prasideda Grigo Ratų sferoje, Ame
rikoj Kleveiando mieste ’’Dirvos” 
kieme, prie degėsių krūvos. Eilę 
metų sukasi apie Vasaric 16 gimna
ziją Vokietijoje ir pasibaigia Pietų 
Kryžiaus žydrynėje Ade'aidėje. Jis 
rodė mums visiems pavyzdį, pagal 
Evangelijos žodžius: ne žodžiais, bet 
darbais rodvkite meilę.

Jo meilė okupuotai Tėvynei buvo 
be kompromisų, jokių kalbų, jokių 
nuolaidų rusams, remiame savo 
siuntiniais namiškius ir daugiau nie
ko. Nevažiuoti Lietuvon iki to Luko, 
pakol rusa: neduos nors dvi savai
tes. Jis stipriai parėmė ir Luok, kurie 
turėdami vienintelę progą pabūti il
giau okupuotoje Lietuvoj, turėjo fi
nansinių sunkumų.

Jo nuotykinga gyvenimo vieškelį 
kirto trys žymūs tiltai: D, kur srau
nus Terekas krisdamas nuo Kazbe- 
ko aukštybių, Darįaio dauboje įtū
žęs daužo Krantus, ant tilto Piati- 
gorske pranėgo Povilo vaikystė.

2) Savo garbės apogėjų pasiekė 
Kaune stovėdamas ant i.uno til
to, žvelgdamas į palaima sruvenan
čią taip mielą paliktos te/iškęs pa
dangę.

ir 3) - brandžiausius savo gyveni
mo 23 metus praleido važirėdamas 
autobusu per Torenso tiltą čia 
Viešpaties pasiusta giltinė, '.ūi’ojusi 
pakrantėje, pašoko ir plonesni už 
voratinklį, Povilo gyvybės siūlą nu
traukė.

Jo žemiškoji būtis, jo tsimas, jo 
garbingas ego pavirto pelenų sauja, 
mūsų prabočių pavyzdžiu, Centenal 
Parko kapinių krematoriume.

Laidotuvės įvyko šeštadienį kovo 
27 d. Dosniausiam bendruomenės, 
nariui, atiduota priderama pagarba. 
Pilna Šv. Kazimiero bažnyčia, eilė 
vainikų lauke ant suolų, bylojo apie 
tą skausmą kurį išgyvena bendruo
menė. Prasmingas kun. A. Spurgio 
pamokslas, išryškinąs velionio gy
venimo siekius. Kapinių kremato
riumo salė buvo pilnutėlė. Su velio
niu atsisveikino: Ap. V-ba, Adelai
dės Liet. S-ga, Teisininkų D-ja, Sa
vaitgalio m-la, Jaunosios Lietuvos 
Korp! p. Rackuvienė specialiu eilė
raščiu, Sporto klubo Vyties šachma
tų sekcija ir P. Australijos Šachma
tų klubas. Buvo tikrai liūdna matyti, 
kaip brangaus lietuvio karstas pra
nyko nuo paaukštinimo palikdamas 
likusiems: tik prisiminimą. Sunku 
patikėti, kad toks iškilus šachmatų 
lentos strategas, įmantriai rikiavęs 
figūras protų kovoje, įsteigęs keletą 
šachmatų klubų australų tarpe, taip 
netikėtai pavirto rieškėmis pelenų.

Jo rūpestinga našlė Olga, ištiki
mai keliavusi su juo ilgu ir skaudžiu 
tremties keliu, švelniai slaugiusi il
gos ir įkyrios ligos metu, pakvietė 
visus šermenų vaišėmis į L. Namus. 
Prisirinko pilnutėlė mažoji salė. Po 
kavos V. Dumčius paskelbė, kad 
atiduodami velioniui paskutinę pa
garbą o velionies našlei padėką išei- 
damLpa|au|kotuipe pagal pasirinki- 

’maJlMpPastogei, Bibliotekai, L. Na
mams arba Savaitgalio m-lai. Kiek 
prisimenu M. Pastogei surinkta $ 
22.

Mielas • Povilai! Taip rodos nese
niai šauniai šventėme Tavo 65 gim
tadienį. Juokas skardeno tavųjų na
mų kampuose. Šią dieną O Viešpa
tie! kas bepaliko? Pelenai išsklaidyti 
svetingos šalies kapuose.Requiem...

Povilas Lukošiūnas, teisininkas - 
ekonomistas, gimęs 1910 Š. Kaukaze 
Piatigorske, miręs 22.3.1976 Ade
laidėje.

V. Dumčius.

A.A. JONAS ŽEMANTAUSKAS

Sale mieste, Vic., mirė Jonas že- 
mantauskas, 44 m. amžiaus.

Jonas gimė 1932 m. kovo 12 d. 
Kumečių kaime, Vilkaviškio apskr. 
Karo audra Joną vos 12 m. atskyrė 
nuo savųjų ir atbloškė į Vokietiją. 
Sunku buvo Jonui vienam, nemo
kant kalbos svetimame krašte. Į 
Australiją Jonas atvyko dar nepil
nametis ir buvo paskirtas pas ūki
ninką. Čia greit išmoko kalbos, pa
keitė darbą ir susidraugavo su vie
tiniais darbininkais ir nuolat lanky
davosi smuklėse. Kai atvyko į Sale, 
tautiečiai stengėsi Jonui padėti, bet 
jau buvo pervėlu.

Metams bėgant Jono sveikata vi
sai pašli jo ir jau negalėjo dirbti. 
Kelis kartus buvo paguldytas į ligo
ninę, o liepos 6 d. atsisveikino su 
šiuo pasauliu. Lietuvoje liko Jono 
motina, broliai ir seserys.

Liepos 9 d. už Joną buvo atlaiky
tos šv. Mišios ir palydėtas į Sale ka
pines. Tegul, Jonai, Tau būna leng
va ši tolimoji Australijos žemė.

Po laidotuvių visi susirinko pas 
Eskirtus šermenims.

Nežiūrint, kad Jonas buvo linkęs į 
alkoholį, jis buvo visų mėgiamas, 
nes visi žinojo, kad Jonas buvo tikra
karo auka. Tad ir laidotuvėse daly
vavo daug tautiečių ne tik iš Sale, 
bet ir iš Latrobe Valley ir Bairns- 
dale. Buvo pravesta rinkliava laido
tuvių išlaidoms padengti. Nuošir
džiai dėkoju visiems dalyviams ir 
aukotojams.
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UŽ TAUTOS LAISVĘ IR TEISES
LIETUVOS NACIONALINIO LIAUDIES FRONTO

DEKLARACIJA

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi

Piliečiai! Lietuvos patriotai,
Pirmyn, už laisvą liaudies Lietuvą

Minint Pabaltijo tragedijos 36 
metines, mes, Lietuvos Patriotų Są
junga (LPS), Lietuvos Katalikų Su
sivienijimas (LLKKSS), Lietuvos 
Laisvojo Demokratinio Jaunimo Są
junga (LLDJS) kreipiamės i pasaulį, 
išreikšdami protestą TSRS vyriau
sybei Maskvoje už lietuvių, latvių ir 
estų tautų persekiojimą. 1975 metų 
Helsinkio konferencijos garsiosios 
tezės apie taiką, laisvę, tautų bend
radarbiavimą ir demokratiją igno
ruojamos. Dar kartą turime visiems 
priminti, kad Stalino diktatūros 
epochoje TSRS, oficialiai save vadi
nusi ir vadinanti dabar laisvės ir 
taikos idėjų nešėja, 1940 metais 
įvykdė brutalų agresijos aktą prieš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri- 
klausomybę.TSRS ir fašistinės Vo
kietijos tuometiniai politikieriai ir 
vadeivos Molotovas ir Ribbentropas 
slaptame suokalby nutarė likviduoti 
Pabaltijo valstybes ir išbraukė jas iš 
Europos žemėlapio. Trys mažos Pa
baltijo šalys, suvereninės, neutra
lios 1940 metų biržely Raudonosios 
Armijos aneksuojamos. Propagan
diniai Maskvos teiginiai, kad Lietu
va "laisvai” įstojo į TSRS sudėtį, tai 
šlykštus melas, kuriam lietuvių tau
ta netikėjo tada ir netiki dabar. Ne
galima nutylėti, kad Pabaltijo'anek- 
sija buvo tyliai sankcionuota didžių
jų vakarų Europos valstybių ir 
Amerikos. Vakarų valstybių propa
ganda apie tariamą Pabaltijo nepri
pažinimą TSRS, -tai tušti žodžiai, 
kuriems ilgai tikėjo naivūs Lietuvos 
patriotai, šiandien nesuklaidins mū
sų. Mum gerai suprantami jų impe
rialistiniai siekiai (politiniai, milita- 
riniai, ekonominiai( ir nei TSRS, nei 
JAV negynė, negina ir negins mūsų 
nacionalinių interesų. Joms svarbu 
kiti dalykai: - pasaulio pasidalinimas 
j savo įtakos sferas. Visos didžios 
imperialistinės valstybės yra, buvo 
ir bus mažų tautų priešai ir iš jų ne
laukime pagalbos, neapgaūdinėkime 
patys savęs laisvės atnešimo iliuzi
jomis.

Bet laikas, neužmirškime, dirba 
mūsų naudai. Laikas privertė pa
saulio grobuonius paleisti koloni
zuotas tautas. Jau beveik visos bu
vusios kolonijos Afrikoje sukūrė 
valstybes, pažengė vieną žingsnį į 
priekį - į valstybingumą (TSRS jas 
rėmė šioje kovoje). O mūsų klausi
mu! TSRS veikė atvirkščiai. Mes 
buvome priversti padaryti du žings
nius atgal - praradome nepriklauso
mybę, savo valstybingumą. Ar turi
me teisę jį atgauti? Ne tik kad turi
me, bet privalome, tai mūsų šventa 
pareiga ir teisė, todėl išeinant iš 
tarptautinės teisės pozicijų, iš tiesos 
ir humanizmo principų, iš V. Lenino 
mokymo apie tautų teisę į laisvę, 
apsisprendimą ir atsiskyrimą nuo 
metropolijos, mes šiandien reika
laujame:

1. Nutraukti Maskvos vyriausy
bės kišimąsi į Pabaltijo valstybių vi
daus reikalus, atsisakant visiem lai- • 
kam nuo visų pretenzijų į Lietuvos, i 
Latvijos, Estijos teritorijas kurių de i 
jure mes nelaikome TSRS dalimi. ■

2. Ryšium su tuo, kad įvykdyta j 
TSRS agresija prieš savo kaimynus 
yra tarptautinės teisės pasmerkta, 
mes turime juridinę ir moralinę tei
sę mums jėga primesto, taip vadi
namo tarybinės socialistinės res
publikos statuso atsisakyti ir visas 
TSRS institucijas, kaip antinaciona- 
linę bazę, anuliuojame.

3. Tautos vardu mes reikalaujame 
iš TSRS vyriausybės naujų laisvų 

demokratinių rinkimų - plebiscito 
dėl visų Lietuvos TSRS piliečių - 
lietuvių. Mes už išstojimą iš TSRS 
sudėties (tai garantuoja TSRS 
konstitucija), už Liaudies Respubli
kos statusą socialistinių valstybių 
sandraugoje. Nutraukti Lietuvos 
TSR jaunimo rekrutavimą - ėmimą į 
Tarybinę Armiją ir jo siuntimą į 
TSRS gilumą. Mes turime konsti
tucinę teisę tarnauti savo teritorijo
je, savo nacionaliniuose junginiuose. 
Sugražinti visus kalinius ir tremti
nius į savo kraštą, nes centrinė 
Maskvos vyriausybė neturi jokios 
juridinės teisės represuotus laikyti 
už respublikos sienų.

4. Nutraukti lietuvių tautos rusi
nimą per mokyklas, spaudą, radio, 
televiziją ir visas įstaigas, kur dar 
iki šio laiko vartojama tik rusų kal
ba. Lietuvių kalba į visas respubli
kos įstaigas be jokių sąlygų, rusų 
kalba kaip antroji oficiali kalba, kaip 
bendravimo priemonė su TSRS ir 
socialistinio užsienio tautomis. Na
cionalinių kadrų klausimas turi būti 
tuoj pat išspręstas, jokių patarėjų ar 
pavaduotojų - rusų mums nereikia, 
nes savų turime pakankamai.

4. Mes reikalaujame nacionalinių 
jaunimo organizacijų bei partijų, 
kurios šiandien uždraustos, jų veikla 
pasireiškia tik nelegaliose formose. 
Visa sąjunginė Lenino komunistinio

pasaulyje
Liepos 17 d. Kanadoje, Montrealio 

mieste atidaryta dvidešimt pirmoji 
pasaulinė sporto olimpijada, kurią 
oficialiai atidarė Anglijos karalienė 
Elžbieta II. Ši olimpijada apsupta 
niūrių šešėlių, nes šalia sporto didelį 
vaidmenį turi ir politika. Pati Kana
da kaip šeimininkas nenorėjo įsileis
ti Taivano žaidėjų, jeigu jie laikys 
save visos Kinijos atstovais. Visa 
eilė Afrikos valstybių pradėjo boi
kotuoti olimpijadą, kad nebūtų įleis
ti N. Zelandijos sportininkai, nes N. 
Zelandijos futbolo žaidėjai gastro
liuoją Pietų Afrikoje. Yra ir daugiau 
visokių kabliukų, kas drumsčia 
olimpijados sportines nuotaikas.

AMERIKIEČIAI MARSE!

Liepos 20 d. amerikiečių erdvėlai
vis (be žmonių) sėkmingai buvo nu
leistas ant Marso planetos, kuris yra 
335 milijonai km nuo žemės. Erdvė
laivis maždaug Volkswagen auto
mobilio dydžio. Tris kartus buvo 
atidėtas nuleidimas ieškant tinka
mos vietos ant labai rupaus Marso 
paviršiaus. Erdvėlaivio tikslas ins
trumentų pagalba ištyrinėti planetą, 

jaunimo sąjuga mūsų nepatenkina. 
VLKJS svetima ir primesta iš vir
šaus, nieko bendro neturinti su lie
tuvių tautos dvasia ir siekimais. Ne- 
paslapti^, kad daugiau kaip pusė 
Lietuvos komjaunimo tiesiogiai ar
netiesiogiai palaiko idėjas, skelbia-
mas Lietuvos Laisvojo Demokrati
nio Jaunimo Sąjungos (dabar dar 
nelegalios) o jos idealai visiems ži
nomi: - laisvė, lygybė, brolybė, tau
tos vienybė ir nacionalinės, suvere
ninės valstybės atstatymas. Lietu
vos Komunistų partija, TSRS ko
munistų partijos padalinys, nena- 
cionalinis, o teritorinis vienetas ne
gali mūsų įkvėpti didžiosiomis per
galėms, tuo labiau, kad ji negynė ir 
negina nacionalinių interesų, už tai 
ji neturėjo ir neturi visalaidinio tau
tos pasitikėjimo, neskaitant mažu
mos lietuviškųjų kaloborantų, 
aktyviai dalyvavusių Asmenybės 
kulto laikais lietuvių tautos fizinia
me ir dvasiniame naikinime.

5. Vėl pranešam laisvam pasauliui 
apie lietuvių intelektualų persekio
jimą, naujus jaunų patriotų areštus 
ir persekiojimus, apie represijas ir 
suvaržymus Lietuvos Katalikų Baž
nyčios dvasininkų, tos dalies kunigų, 
kurie nenuėjo su pataikaujančia ta
rybinei kulto administracijai bažny
čios hierarchija, kartais skelbiančia 
apie tikinčiųjų laisves TSRS.

6. Reikalaujame gražinti Lietuvos 
etnografines žemes, priskirtas Bal
tarusijos TSRS, kur lietuviai neturi 
jokių sąlygų vystyti nacionalinę 
kultūrą. Laikas likviduoti taip vadi
namąją Kaliningrado sritį, RSFSR 
koloniją, nieko bendro neturinčią su 
etnografine Rusija. Rytprūsiai, kur 

ar yra joje gyvybės pėdsakų ir ar 
tinkamos sąlygos gyvybei tarpti. 
Erdvėlaivis sėkmingai nutupdytas 
ir visi instrumentai veikia be prie
kaištų.

Viking I-jo nuleidimas ant Marso 
yra dar vienas sėkmingas amerikie
čių technologijos žingsnis, savo 
reikšme prilygstąs prieš septyne
rius metus žygiui, kai buvo nuleistas 
ant mėnulio pirmasis žmogus.

Viking I-jį seka Viking II-sis, ku- 1 
ris pasieks Marsą rugpiūčio mėn. ir j 
bus ant planetos nusodintas rugsėjo 
mėn.

Viking I Marso kryptimi buvo pa- Į 
leistas pernai rugpiūčio 20 d. Anks
čiau Marsą pasiekė sovietų ervėlai- 
vis, bet jo nuleidimas nebuvo sėk
mingas.

Sovietų Sąjunga ir jos satelitai 
Vakarų kraštams prasiskolinę virš 
35 milijardų dolerių. Tai astrono
miška suma, kurią vargu ar bet kada 
vakariečiai atgaus.

Australija neįsileido dviejų sovie
tų diplomatų, kurie pripažinti KGB 
agentais. Vienas iš jų pernai buvo 
išvytas iš Anglijos, kaip šnipas.

■ ♦#* te. 

gyveno lietuvių gentis prūsai, isto
rijos bėgy užkariauti vakarų 
riterių,priklauso vietiniams gyven
tojams prūsams. Čiabuvių, prūsų - 
vokiečių išvijimas iš gimtos žemės 
buvo neteisėtas, įvykdytas sveti
momis rankomis, Vokietijos Reichą 
nugalėjusios trijukės: TSRS, JAV ir 
Anglijos. Atkurti Mažąją Lietuvą, 
Prūsiją busimos Lietuvos valstybės 
jurisdikcijoje su pilna politine, eko
nomine ir kultūrine autonomija.

7. Panaikinti RSFSR įstatymus, 
veikiančius Lietuvos TSR teritori
joje, trukdančius kultūriniams ry
šiams palaikyti su užsieniu. Jokių 
apribojimų turistams, vietinių pilie
čių giminėms, atvykusiems iš vaka
rų pasaulio.

Drakoniški TSRS įstatymai, dis
kriminuojantieji lietuvius kaip naci
ją, kuriai uždrausta atstovauti pa
čiai sau užsieny, turi būti tuojau pat 
anuliuoti. Jokių apribojimų asme
nims, norintiems emigruoti šeimų 
sujungimo tikslu. Laisvas turizmas 
ir laisva reemigracija lietuvių be jo
kių sąlygų iš anksto, be represijų už 
jų, taip vadinamą, antitarybinę pra
eitį, nes RSFSR įstatymai negali 
būti taikomi Lietuvos piliečiams.

8. Mes skelbiame birželio 15-18 
dienas Nacionalio Gedulo Dienomis. 
Visoje respublikoje siūlome iškelti 
valstybines vėliavas perrištas juo
dais raiščiais, protesto ženklanprieš 
TSRS invaziją į Pabaltijį.

9. Liepos 21 dieną, dabar vadina
mą Lietovos TSR įkūrimo švente, 
boikotuojame ir. vadiname ją tauti
nės išdavystės diena, neiname į ma
rionetinės Lietuvos TSR vyriausy
bės organizuojamą demonstraciją ir 
TSRS Armijos garnizono paradą 
Vilniuje. Visoje respublikoje skel
biama tylos -demonstracija, kas 
reikštų mūsų protestą LTSR vals
tybinei administracijai, niekada ne- 
rinktailietuvių tautos laisvų rinkimų 
pagrindu.

10. Įspėjam TSRS ochranką - 
KGB už betkokias represijas Lietu
vos TSR jaunimo mes atsakysime 
visaliaudiniu protestu. KGB kaltini
mai, kad mes nacionalistai, nepa
gristi ir neišlaiko jokios kritikos. 
Mes, Jaunoji Lietuvos Karta, gimusi 
ir išaugusi socializmo sąlygose, už 
laisvą nepriklausomą Liaudies Lie
tuvą, o ne mirštančio kapitalizmo 
restauraciją, mes už visų tautų 
draugystę, socializmą, demokratiją 
ir taiką. Žinodami savo tautos isto
rinę misiją, kaip ir kiekvienos tau
tos, mes kaip patriotai negalime pa
silikti nuošaly, kai mūsų likimą 
sprendė ir sprendžia svetimos vals
tybės. Mes galime save atstovauti 
patys be jokių auklių ir tarpininkų. 
Politiniai Maskvos ir jos marionetės 
LTSR rspublikinės vyriausybės iš
vedžiojimai apie mūsų blogą geo
grafinę padėtį ar tautos mažumą, tai 
nerimtos pasakos. Kiekviena tauta, 
didelė ar maža, su betkokia geogra
fine padėtimi, gali eiti savo pasi
rinktų keliu. Mes tokį keliąturime ir 
juo eisime toliau tai tautos vienybės 
kelias į nacionalinę laisvę ir politinę 
nepriklausomybę.

Tegyvuoja visos lietu
vių tautos vienybė.

Tegyvuoja estų, latvių ir lietuvių 
tautų draugystė ir jų sėkminga 
bendra kova už nepriklausomo Pa
baltijo atstatymą.

Tegyvuoja humanizmas ir taika.
Tegyvuoja didelės ir nemirtingos 

laisvės idėjos,už kurias verta kovoti.
Patriotai, neužmirškite, kad šioje 

laisvės kovoje mes esame ne vieni: - 
su mumis ukrainiečių, gruzinų ir ar
mėnų patriotai, slovakai, čekai, 
vengrai, lenkai ir kiti.

Tolerancija ir bendradarbiavimas 
su rusų tautos intelektualais ir 
patriotais, pajėgusiais išrauti isto
riškai išbujotas didžiavalstybinio 
šovinizmo piktžoles iš savo širdžių.

VILNIUS, 30.5.1976.
Mūsų Pastogė Nr. 29, 1976.7.26, psl. 3
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Ne žodžiais, 
bet darbais...

Skaitėme Sydnejaus australų 
spaudoje, kad astuoni anglikonų 
bažnyčios dvasiškiai, vadovaujami 
Newcastle vyskupo Rt. Rev. lan 
Shevill, oficialiai vizitavo rusų sta
čiatikių bažnyčios vadovybę Sovietų 
Sąjungoje. Vizito intencija ir tikslas 
buvo išsiaiškinti vietoje, ar Sovietų 
Sąjungoje bažnyčia naudojasi pilna 
laisve, -kaip kad skelbia Sovietų 
S-gos valdžia. Delegacija lankėsi 
Maskvoje, Leningrade, Rieve ir 
Krime. Taip pat toji pati australų 
anglikonų delegacija lankėsi Lenki
joje ir Jugoslavijoje.

The Sydney Morning Herald lie
pos 6 d. informavo, kad šių dvasi
ninkų grupė, grįžusi į Sydney, dar 
aerodrome suruošė spaudos konfe
renciją, o vėliau, liepos 12 ir 13 lai
dose The Sydney Morning Herald 
paskelbė vyskupo L Shevill du pla
tesnius pasisakymus. Tiek spaudos 
konferencijoje, tiek ir vyskupo She
vill rašiniuose tvirtinama, kad So
vietų Sąjungoje nėra iš valstybės 
organų pusės jokio religijos perse
kiojimo.

Iš vyskupo L Shevill rašinių ma
tosi, kad jis išreiškė savo kvietėjų 
mintis ir nuomonę. Aiškiai jis buvo 
apgautas! Mes visi skaitėme Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikas ir 
gerai žinome, kad tikrovė yra visai 
kitokia. Lietuvos katalikų bažnyčia, 
jos dvasininkai ir tikintieji, suaugę 
ir net vaikai yra visokeriopai diskri
minuojami, varžoma, ypač vaikams 

ir jaunimui bet kokia religinė prak
tika, ir daugeliu atvejų už tikėjimą 
visaip persekiojami ir baudžiami net 
kalėjimu ar trėmimais į sunkių dar
bų stovyklas.

Mūsų pareiga, nes esame lietuviai 
ir spauda čia laisva, griežtai ir 
skaitlingai reaguoti per australų 
spaudą protestų laiškais, specialiais 
rašiniais spaudoje, siunčiant knygas 
anglikonų vyskupams, kuriose nu
šviesta tikrovė Lietuvoje. Turime 
raštu viešoj spaudoj apšviesti aus
tralų visuomenę, kaip sovietinėje 
santvarkoje persekiojama bendrai 
religija ir ypač specialiai Lietuvoje. 
Neužtenka tik vieno p. V. Patašiaus 
protesto laiško (žiūr. The Sydney 
Morning Herald liepos 14 d.).

Garsinamės, kad mūsų yra trys 
ketvirtadaliai katalikų. Taigi paro
dykime, kad šalia nominalių, mūsų 
tarpe yra daug tikrų katalikų, kurie 
gina savo tikėjimą ir teisę jį prakti
kuoti čia ir Lietuvoje. Turime Aus
tralijos Liet. Bendruomenės orga
nus, turime Australijos Liet. Kata
likų Federaciją, Liet. Katalikų 
Draugiją, turime taip pat eilę gyvų 
organizacijų bei draugijų, tai tų visų 
organizacijų pirmoji pareiga pasiųs
ti į spaudą protesto laiškus ir kuo 
greičiau. Turime ir keletą lietuvių, 
kunigų, tai mano įsitikinimu, ypač| 
jiems privalu kuo skubiau ir kiečiau 
reaguoti australų dienraščių skilty
se. Net pritiktų, kad jie organizuotų 
viešą katalikų bažnyčios Lietuvoje 
tragiškos padėties nušvietimą. Gal 
būt tiktų per vietos vyskupus ar su 
jų pagalba padėti-anglikonų vysku
pams praregėti, kad jie suprastų 
katalikų bažnyčios padėtį Lietuvoje. 
Taigi, mieli tautiečiai, išnaudokime 
šią progą ir pradėkime veikti!

V. Šliogeris

— --------- ------ --------------------------------

SIUNTINYS Į. (1976).

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplene medžiaga dviem suknelėm, specia
li medžiaga moteriškam ^paltui, 2 nailoninės skare
lės, 1 vyriški nailoniniai, marškiniai, 2 poros vyriš
kų arba moteriškų geriausios rūšies kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutei medžiaga.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $150.00.
Jei kas pageidauja, galima dadėti iš šių žemiau išvardintų arba kitokių 

prekių:
Vyriškas arba'moteriškas nertinis $ 21.00
Vilnonė gėlėta skarelė 8.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui 24.00
Crimpleno medžiaga suknelei 16.00
Jersey wool medžiaga moteriškam kostiumėliui 25.00
Jersey wool medžiaga suknelei 16.00
Dirbtinis mink’as moteriškam paltui 65.00
Nailoniniai marškiniai 10.00
Lietsargis telescopic 10.00
Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei 40.00

, Kainos yra su. įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba, ki
tas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON-LANE,-BROMLEY, KENT. 
ENGLAND.

TeL 01 - 731 8734 
arba 01-460 259*2

Tim JONIŲ ĮSPŪDŽIAI

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
MADRIDAS, PARYŽIUS.

Keliaujant po Europą, tur būt 
pats geriausias ir naudingiausias 
dalykas yra geležinkelio ’’Eurail- 
pass”. Jo gauti pačioje Europoje ne
galima, tačiau turistai iš užjūrio jį 
gali pirkti savuose kraštuose. Ir kuo 
ilgesnis yra keliavimo laikas, tuo jis 
yra pigesnis. Keliaujama yra I-sios 
klasės vagonuose, kuriais europie
čiai labai mažai naudojasi, nes jie 
yra dvigubai brangesni todėl vietų 
juose visuomet pakanka. Išskyrus 
Ispaniją, beveik niekur iš anksto 
nereikia užsisakyti vietos vagonuo
se. Savo kelionėje turėjau tokį bi
lietą dviems savaitėms, tačiau su juo 
važinėjausi visas tris, nes nei Itali
joje, nei Pranzūzijoje man neįrašė 
mano pradinės kelionės datos. Ir tik 
prie Barcelonos ispanai apsižiūrėjo 
ir įrašė pradžios ir pabaigos datas. 
Tačiau jau savaitė man buvo laimė
ta.

Pačiose kelionėse traukiniu sutin
ki labai daug įvairių ir įdomių žmo
nių. Aš pats, kaip atrodo, ir daugelis 
kitų užsienio turistų, daugiausiai 
važiuodavome ilgesnius nuotolius 
naktimis, nes tokiu būdu sutaupai 
nakvynę hotelyje, o išsimiegoti,jei
gu neturi kartu keliaujančios links
mos kompanijos, visuomet gali gana 
gerai apytuščiuose vagonuose. Šiuo 
būdu pats didžiausias keliautojų 
skaičius yra iš Amerikos, tačiau po 
jų sekantieji, o jų irgi yra labai 
daug, būtų australai, gal toliau sek
tų japonai kanadiečiai ir kt. Tačiau 
pačioje Europoje daugiausiai beke
liaujančių ir beatostogaujančių yra 
iš Vokietijos, kas parodo šiandieninį 
labai gerą vokiečių ekonominį gyve
nimą.

Keliaujant traukiniu į Madridą, 
kartu su manim papuolė dvi ameri
kietės merginos. Viena iš jų jaunes
nė, apie 24 mėtų ir kita apie 32. Pri- 
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Rašo Antanas Laukaitis.

(Tęsinys)

sipirkę jos buvo tiek įvairių dalykų, 
kad čemodaną aš vos pakėliau, o jų 
net vežimo ratukai sulūžo. Pavažia
vus pusvalandį, į vagoną ateina du 
konduktoriai. Mano rezervuota vie
ta ir bilietas tvarkoj, tačiau šių 
amerikiečių merginų rezervuotas 
bilietas buvo su vakarykščia data. 
Konduktorius ispaniškai sako, kad 
blogai, o jos jam angliškai rėkia, kad 
ne jų kaltė, o stoties, kur jos jį pirko. 
Iškyla ispaniškas - angliškas ginčas 
ir galu gale, užsiutęs ispanas kon
duktorius, įsako joms kitoje stotyje 
išlipti, sutvarkyti bilietus ir už šešių 
valandų toliau važiuoti. Apsisuka ir 
piktas išeina. Merginos pradeda 
verkti ir puolasi į paniką, ką jos vi
duryje nakties svetimoje stotyje 
darys. Įsikišu tada aš ir joms sakau, 
kad panašius reikalus reikia tvarky
ti europietiškai, o ne amerikoniškai 
su riksmu. Surandu konduktorius jų 
specialiame vagone ir ’’ispaniška 
pirštų pagalba”, tiesiai paduodamas 
100 pezetų vyresniajam, sakau kad 
esu australas, amerikonės "pusese- 
rės” pasikarščiavo ir dabar gailisi to. 
Išgeriam dar gero vyno stiklą ir is
panas pasidaro geriausias draugas, 
pasako viskas tvarkoj ir vėliau dar 
patys ateina į mūsų coupe išgerti 
vyno ir pasikalbėti su mano ”puse- 
serėm”. ’’Kaip tu padarei”, klausia 
manęs amerikietės, ’’Kodėl jie su 
mumis taip žiauriai kalbėjo?” Aiški
nu jaunom savo draugėms, kad ke
liauti ir gyventi svetimuose kraš
tuose irgi reikia mokėti, kitaip žmo
gus gali nemažai nukentėti. Išsikal
bėjus ir vėliau gana nuoširdžiai su 
amerikietėm susidraugavus, pasiro
do, kad vyresnioji dabar yra jau 
penktąjį kartą susižiedavus ir visų 
sužadėtinių nešiojanti gana brango
kus žiedus, gi jaunesnioji, buvo vie
ną kartą susižiedavus, yra iš labai 
turtingos šeimos Filadelfijoj, tėvų 
labai išlepinta (kaip sunku jai buvo

Madride kai ji nerasdavo viso to, 
prie ko ji buvo pripratusi Ameriko
je) ir sužadėtuves pabaigė vien tik 
dėl to, kad nusprendė, jog vyras 
niekada negalės jai duoti to, ką jai 
duoda jos mama. Išsiskyrėm ge
riausiais draugais ir jaunoji mano 
’’puseserė” pasakė, kad ją aš būtinai 
turiu aplankyti Amerikoje, nes ji 
nori parodyti mane savo mamai ir 
pasakyti, kad aš jos dukrelę išgel
bėjau. Jei bus laiko gal ir reiks ap
lankyti šią turtingą ir taip tipišką 
jaunosios amerikietės šeimą.

Madrido miestas yra didelis ir 
gražus, tačiau man didesnį ir geres
nį įspūdį padarė Barcelona. Netoli 
mano hotelio buvo botanikos sodas, 
kurį supo labai gražus parkas. Kiek
vieną popietę ir ypatingai sekma
dieniais, čia būdavo tūkstančiai is
panų, išėjusių pasivaikščioti ir pa
kvėpuoti grynu oru.

Madride yra vienas iš įžymių pa
saulyje Prado muziejus, kuriame 
meniniai turtai iš įvairių epochų ir 
žymiųjų pasaulio dailininkų pa
veikslai yra labai gausūs. Čia man 
teko žavėtis Goya, El Greco, Velaz
quez, Rafael, Rubens, Van Dyck, 
Botticelli ir daugeliu kitų. Nors aš ir 
labai mažai gabumų turiu menui, ta
čiau šių didžiųjų pasaulio menininkų 
darbai, sukurti prieš kelius šimtme
čius ir iki šiandien taip gerai išsilai
kę, sužavėjo mane ir išlaikė šiame 
muziejuje gerą pusdienį. Be įdomių 
ir gražių karališkųjų rūmų, kurių ei
linis žiūrovas tegali pamatyti tik ga
na ribotą dalį, Madride labai įdomus 
ir Europoje pats originaliausias, yra 
universiteto miestas, kuris Ispanijos 
civilinio karo metu buvo visiškai su
naikintas ir vėliau labai moderniškai 
atstatytas. Būnant Madride būtinai 
reikia aplankyti netoliese esantį To
ledo miestelį, ar geriau sakant 
miestą. Šis miestas yra laikomas 
vienu iš seniausių miestų Europoje 
ir iki 16-to šimtmečio jis buvo Ispa

nijos sostinė. Pats miestelis yra la
bai gražus, turintis įvairių kultū rų 
architektūrinius pastatus ir pa
minklus. Ne tik visoje Ispanijoje, 
bet ir Europoje yra labai gerai žino
mi įvairūs Toledo aukso ir metalo 
išdirbiniai, turį savo specifinį tole- 
dišką stilių, vadinamą ’’damasqui- 
nados”. To ledo yra tėviškė žinomojo 
ElGreco ir čia be senovės pastatų, 
mistinio ispanų Santa Teresa namo, 
buvo labai įdomu apžiūrėti daug 
kartų įvairiose knygose skaitytą 
garsiąją Alcazaro tvirtovę.

Madride, gal ne taip kaip Barce- 
lonoje, ispanai mėgsta linksmintis, 
vakarais vyną gurkšnoti, dainuoti ir 
džiaugtis gyvenimu. Be kita ko čia ir 
matosi labai daug ginkluotos ka
riuomenės ir policijos, taip kad dar 
ir pats gyvenimas nėra pilnai nusi
stovėjęs, nors vakarais visi didesni 
ir mažesni restoranai yra pilni žmo
nių ir ispanai, ypatingai jaunimas, 
savo karštajame ’’Flamenco” šokyje, 
manau, Ikbai dažnai pamiršta visus 
juos supančius vargus ir iš gyveni
mo ima visa tai, kas yra jiems malo
niausia.

PARYŽIUS

Paryžiuje buvau jau antrą kartą. 
Prieš keturis metus jame bebūnant, 
kartu su kitais trimis savo draugais 
buvome ganėtinai šiuo didžiuoju 
miestu, o ypatingai jo gyventojais 
prancūzais, nusivylę. Nelabai norė
jau ir dabar į jį važiuoti. Tačiau ne
sigailiu jame antrąjį kartą sustojęs. 
Gal šį kartą jau aš daugiau patyrimo 
turėjau, o gal ir prancūzai per šiuos 
metus pasikeitė gerojon anglosaksų 
pusėn, tačiau, nors prancūziškai aš 
ir neišmokau, tačiau pastebėjau vi
sai kitokį paslaugumą kaip anksčiau. 
Pati vasara šiame gražiajame mies
te. Pradėjau pėsčiojo kelionę nuo 
Champs - Elysees Triumfo Arkos. 
Visur pilna vasariškai pasipuošusių 
paryžiečių, pamažu beeinančių ar 
besiilsinčių daugybėje atvirų resto
ranų, kavinių ir kitų taip šiam mies-
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KAS MUS IŠDAVĖ?
Daugeliui, mūsų tik žymiai vėliau 

paaiškėjo, kad JAV, Anglija bei 
Prancūzija Rytų Europos valstybių 
išdavimo. Sovietų Sąjungai politiką 
pradėjo dar vykstant antrajam 
pasauliniam karui, būtent Teherano 
konferencijoj, Jaltos konferencijoj ir 
užbaigė Potsdamo konferencijoj. 
Tose konferencijose ’’trys didieji” - 
JAV Rooseveltas, Anglijos Chur- 
chillis ir sovietų Stalinas patvarkė ir 
išsprendė rytų Europos valstybių, 
jų tarpe ir Pabaltijo, likimą ilgam 
laikui.

Jau Jaltos konferendijoj 1944 m. 
Pabaltijo valstybės net nebuvo mi
nimos o kalbėta apie Lenkiją, vaka
rų sąjungininkę, kurią perleido Sov. 
S-gos įtakos sferai. Žiūrint iš tarp
tautinio taško Pabaltijo priklauso
mumą Sov. Sąjungai buvo galima 
teisinti tuo, kad tos valstybės virš 
120 metų buvo Rusijos priklauso
mybėje ir pagal sovietinę režisūrą 
jos iš viso prieš sovietus nesiprieši
nusios, tačiau Lenkijos išdavimui 
nėra nei teisinių, nei moralinių ar 
ekonominių argumentų, kas jį pa
teisintų. Juo labiau, kad lenkų apie 
250.000 kariuomenė kovojo prieš 
Vokietiją vakariečių pusėje vokie
čiams Lenkiją seniai okupavus. 
Lenkai gynė Angliją, Prancūziją, 
kovojo Italijoj, Art. Rytuose ir da
lyvavo galutiniam Vokietijos su
triuškinime vakarų fronte. Be to, 
Lenkijos egzilinė vyriausybė oficia
liai veikė Anglijoje. Lygiai kovoje 
prieš vokiečius prisidėjo ir pačioj 
Lenkijoj suorganizuota krašto ar
mija. Nežiūrint to, Anglija pirmoji 
atsisakė teisėtą lenkų egzilinę vy
riausybę pripažinti. Tai ciniškiau
sias pavyzdys, kuris patvirtina pag

ATVIROMIS...
tui gražių užeigų. Visur kažkokia 
šventiška nuotaika. Pasivaišinęs 
vynu, kaip gi Paryžiuj žmogus gali 
gerti tokį žemišką gėrimą, kaip alus, 
traukiu Concorde aikšte, pasiekda
mas gražiąją Gabriel alėją, vėliau 
praeidamas Notre Dame katedrą. 
Prisiminęs garsųjį Montmarte, pa
traukiu į jį. Kaip ir anksčiau, taip ir 
dabar daugybė suktų gatvelių'ir dar 
daugiau mažų restoranėlių, kavinių, 
gerų ir gal blogų, užeigėlių. Visos 
jos traukia, visos jos kviečia ir kiek
viena iš jų turi ką nors specifinio, ką 
nors prancūziško. Vakarais čia 
vyksta gyvenimas pilnu tempu.

Daugybė prancūzių ir dar daugiau 
užsieniečių bando vakarais rasti ką 
nors bendro toje didelėje minioje, 
tame nuodėmingame pasilinksmini
mų kvartale. Ir tikrai, niekur kitur, 
net nei šventojoj Romoj, žmogus 
nesi taip arti tų visų ’’nuodėmingų”, 
o gal geriau pasakius linksmų ir ma
lonių vilioniųr kaip Prancūzijoje ir 
ypatingai Paryžiuje. Vakarais ne 

tik kairysis, bet ir dešinysis Seino 
upės krantas, jau neskaitant gatvių 
gatvelių apie visas keturias pagrin
dines Paryžiaus traukinių stotis, yra 
pilnas moterų ir merginų, stovinčių 
beveik ant kiekvieno gatvės kampo, 
žvelgiančių į tave lyg tai sekso 
trokštančiom akim ir, po keletos mi
nučių, paprašančių tiek ir tiek fran
kų. Gatvėse yra tai Prancūzijos pro- 
fesonalės moterys, tačiau kavinėse 
ir Paryžiaus garsiajame ’’Left 
Bank”, kur yra taip vadinams meni
ninkų, darbo nemėgstančiųjų ir gal 
"hipių” rajonas, gatvėse ir mažose 
kavinėse rasi jau gal kitokio žanro 
merginas ir labai'daug užsieniečių. 
Čia irgi, tik gal kitokiu būdu, to pa
čio žmonės ieško, randa ir paryžiė- 
tiškai lygiai taip pat užbaigia.

Vieną vakarą aš sėdėjau mažoje 
kavinėje kartu su amerikiečiu, vi- 

rindinį politikos dėsnį - politikoje 
sentimentų nėra, ir kiekviena vals
tybė žiūri tik sau naudos. Nieko ne
padėjo ir apie 12 milijonų lenkų 
emigrantų pastangos Amerikoje už
stoti savo kraštą.

Tuoj po karo dar Potsdame paaiš
kėjo ir JAV politiniai siekiai ir iš to 
plaukiančios išvados. Ten vyravo 
nusistatymas, kad svarbiausias už
davinys yra taikos išlaikymas Euro
poje. JAV politikų nuomone, rytų 
Europos valstybių tarpusavis nesu
tarimas ypač pavojingas taikai. Gi 
tokiai taikai išlaikyti JAV politikų 
nuomone tas rytų Europos valsty
bes reikia padaryti vienu ar kitu bū
du priklausomas stipriausiai ir kari
niai galingiausiai valstybei - Sov. 
Sąjungai nors ir su skirtinga-sociali- 
ne santvarkta. Todėl JAV prezi
dentas Rooseveltas dar Jaltoj sutiko 
su visais Stalino reikalavimais. Tam 
didesnio pasipriešinimo neparodė ir 
Anglijos Churchillis. To meto Pran
cūzija, nors formaliai ir priklausė 
prie ’’keturių didžiųjų”, neturėjo 
įtakos nei balso. Taip ir atiteko so
vietų globon ir įtakon visa rytų Eu
ropa įskaitant ir sovietų okupuotą 
Vokietijos dalį.

Kaip žinome, JAV nesikišo nei į 
1953 m. rytų Vokietijos sukilimą, nei 
1956 m. Vengrijos sukilimą, nei 1968

Dr. B. Vingiliui 50
Liepos 17 d. savo namuose gausių 

bičiulių būry Dr. B. Vingilis atšven
tė savo 50 metų sukaktį. Vaišių me
tu daktarui buvo pareikšta daug lin
kėjimų ir sveikinimų.

Daktarą Benių Vingilį ne tik gerai 
pažįsta jo tiesioginiai pacientai, bet 
ir plačioji Sydnejaus lietuvių bend
ruomenė. Jis yra vienas iš nemažo 
būrio Sydnejaus lietuvių gydytojų, 
bene aktyviausiai dalyvaująs mūsų 
visuomeninėje ir kultūrinėje veiklo
je. Nekalbant apie profesinę lietuvių 
gydytojų draugiją, jis ir filisterių 
būrelyje, ir bendruomenės aktyve 
kaip Krašto Tarybos narys, ir pas 
skautus, ir visur, kur tik suspėja 

dūrinio amžiaus mokytoju. Bežiūrė
damas jis į šį visą paryžietišką cirką, 
paklausė manęs, kas yra čia, kad 
tiek daug taip puikiai atrodančių 
jaunų merginų vengia tiesioginio 
darbo ir laikiną savo ’’laimę” bando 
rasti per savo gražius kūnus. Ban
dėme abu ir šiaip ir kitaip šį dalyką 
nagrinėti, tačiau be galutinio atsa
kymo, kol, tur būt, išgirdę mūsų 
pasikalbėjimą, nuo kito staliuko pri
ėjo dvi hipės (amerikietė ir kanadie
tė) ir pusiau juokais pasakė, kad to
kio puikaus gyvenimo, kaip jos gy
vena Paryžiuj, kartais po pora dienų 
ir ndavalgius, jos niekada nei pas 
savo tėvus, nei universitete ir paga
liau nei vėlesniuose savo darbuose, 
nėra turėjusios ir niekada nėra bu
vusios tokios vidujiniai laimingos. 
Štai tau ir jaunų žmonių gyvenimas 
Paryžiuj. O jis pasako labai daug.

Paryžiuje būdamas bandžiau su
rasti ir ten gyvenančių lietuvių, ta
čiau, nemokant prancūzų kalbos, te
lefonu, atsiliepus prancūziškai, jokiu 
būdu negalėjau išsiaiškinti ko aš no
riu. Taip ir likau nematęs Paryžiaus 
lietuvių, nors kiek žinau, labai grei
tai, netoli nuo čia, bus Europos Stu

Garantuokime bendruomenės ateitį: 
aukokime AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

_ FONDUI

JAV IR KITŲ VAKARIEČIŲ PO
LITIKA RYTŲ EUROPOS AT
ŽVILGIU PO ANTROJO KARO

paruošė V. Šliogeris

m. Čekoslovakijos okupaciją, nei 
pagaliau nekreipė dėmesio į kelis 
sukilimus ir maištus Lenkijoje. Mat, 
pagal Amerikos politiką, šie visi 
įvykiai buvę ’’Sovietų Sąjungos vi
daus reikalas”.

Amerika nesikišo ir į Lietuvos 
reikalus, kai vyko partizaninis ka
ras, arba nepastojo kelio trėmi
mams, nes tai irgi ’’sovietų vidaus 
reikalas”.

JAV politinį savanaudiškumą, o 
taip pat ir karo baimė, liudija ir tai, 
kad JAV sutiko vesti Helsinkio de
rybas ir pasirašė Helsinkio "finai 
act” pripažindama dabartines Euro
pos valstybių sienas ir Sov. 
Sąjungos įvykdytas aneksijas.

JAV labai bijo karo ir viską daro, 
kad jo išvengus. Štai Amerika visai 
nereagavo Angolos atveju, neat
kreipė jokio dėmesio į naują Lenki
jos konstituciją, kurią priimti Len
kiją privertė Sovietų Sąjunga, dar 
tampriau surišant Lenkiją su Rusi
ja, nežiūrint to, kad 12 milijonų 
Amerikos lenkų protestavo ir prašė 
Amerikos intervencijos. Kitaip sa
kant, pagal Ameriką visi rytų Euro
pos kraštai esą tiesioginėje sovietų 
priklausomybėje ir tai esą ”Sov. Są
jungos vidaus reikalas”.

būdamas surištas su labai įpareigo
jančia profesija. Nevengia Dr. B. 
Vingilis visuomeninio darbo, lygiai 
jis aktyvus ir kultūriniuose dirvo
nuose. Dažnai įvairiomis progomis 
Dr. B. Vingilis paskaito paskaitų 
viešuose susirinkimuose ar užda
ruose rateliuose, iškilus kokiai trin
čiai kviečiamas kaip konsultantas, 
visados aktyvus įvairiose diskusijo
se ar debatuose.

Dr. B. Vingilio populiarumą už
tikrina nesąlygotas atvirumas ir 
nuoširdumas, lygiai taip pat ir dosni 
širdis. Turbūt Sydnejuje nėra lietu
viškos organizacijos ar institucijos, 
kurios Dr. Vingilis nebūtų parėmęs 

dijų Dienos, tik gaila jau tuo laiku aš 
būsiu Amerikoj.

Šį kartą nerašiau apie jokius Pa
ryžiaus meno ir kultūrinius pamink
lus bei įžymybes. Jų tiek daug ir to
kių įdomių, kad žmogus net nežinai 
nuo ko pradėti, tačiau čia gali rasti 
visko, kas tik tau yra įdomu ir kuo 
tik tu domiesi. Palyginus su didžiai
siais miestais kaip Roma, Madridas 
ir kt., Paryžius lieka paryžiškas ir jį 
pamatyt, bei jame pagyvent bei pa
atostogauti, turėtų kiekvienas tu
ristas besilankąs Europoje.

Gal būt pati didžiausia kliūtis pa
žinti Prancūziją ir prancūzus yra 
prancūzų kalbos nemokėjimas. Šiuo 
metu, ar tai po jų prezidento lanky
mosi Amerikoje ir Anglijoje ir labai 
plačių bei gerų aprašymų apie šiuos 
kraštus, prancūzai yra daug drau
giškesni bei paslaugiškesni ir sten
giasi tave suprasti bei tau padėti. 
Tikėkimės, kad jų tas fanatiškas iš
didumas ir anglosaksų nemėgimas 
ištirps dabartinėje karštoje vasaro
je ir turistams duos galimybės pa
justi tikrą prancūzų nuoširdumą bei 
draugiškumą.

(bus daugiau)

SPALVOTIEJI SOV. SĄJUNGOJE

Beveilk vienintelė vieta Sov. Sąjungoje, 
kur galima užtikti Afrikos <ar Azijos žmo
nes, yra universitetai ir įvairūs institutai. 
Vien tiktai Lumumba universitetas Mas
kvoje, įkuriame studijuoja tik spalvotieji 
ir kuris dar daugely kraštų nėra pripažįs
tamas, 'turi 5.000 studentų. Universitetas 
turi šešis fakultetus. Marksizmo-leniniz
mo kursas oficialiai yra neprivalomas, bet 
visi priimtieji studentai yra paraginami jį 
lankyti.

Savaime suprantama, kad universiteto 
tikslas yra pasiųsti į atsilikusius kraštus 
marksistiškai nusiteikusius įvairių rūšių 
specialistus, kurie anksčiau ar vėliau už
ims vadovaujančius postus. Iš dalies toji 
politika pasiseka. Tačiau būna ir priešin
gų rezultatų. Pvz. vienas afrikietis taip.iš
sireiškė: „Jeigu norite išauklėti gerą ko
munistą, pasiųskite į Paryžių, o jei norite 
kapitalisto — siųskite į Maskvą?.

Dr. B. Vingilis

vienkartine ar dažnine auka.
Malonu Dr. B. Vingilį pasveikinti 

šios gražios sukakties proga ir pa
linkėti gražios ir šviesios ateities.

VISAIP
UŽSIDARĖ MARGUČIO' 
RADIJAS ČIKAGOJE

Pasiekė liūdna žinia, kad Čikagoje 
užsidarė buvęs labai populiarus lie
tuvių radijas Margutis. Užsidarė tik 
dėl to, kad radio stotis, per kurią 
buvo transliuojama lietuviškos radio 
valandėlės, nutraukė sutartį ir atsi
sakė toliau transliuoti. Margučio ra
dijas buvo įkurtas prieš maždaug 
penkiasdešimt metų dar žinomo 
veikėjo ir kultūrininko A. Vanagai
čio. Jam mirus, toliau Margučiu rū
pinosi p. Vanagaitienė, o prieš dau
giau kaip dešimtmetį auto katastro
foje žuvus Vanagaitienei ir to meto 
lietuviškų valandėlių redaktoriui 
poetui A. Mackui, Margutį perėmė 
žinomas veikėjas inž. Valdas Adam
kus, o jo vedėju pasikvietė P. Pet- 
rutį, kur jis išdirbo iki pat užsidary
mo.

Be Margučio Amerikos ir Kana
dos lietuviai turi dar apie 20 lietu
viškų radio programų. Iš jų visų 
Margutis buvo pats populiariausias 
ir per savo veiklos metus.Čikagos 
lietuvių tarpe atliko didelį kultūrinį 
darbą. Amerikos lietuviai susirūpi
nę Margutį kaip nors atgaivinti.

K. ŠKIRPA SAVO KNYGĄ ‘Su
kilimas Lietuvos suverenumui atsta
tyti” ruošiasi išleisti V. Vokietijoje. 
Vertimas į vokiečių kalbą ir perre- 
dagavimas jau yra atlikti. Tačiau au
torius nori įjungti papildomą sky
rių, atskleidžiantį platesnę to sukili
mo apimtį visos Lietuvos mastu. Dėl 
šios priežasties jis šaukiasi paramos

— prašo atsiųsti tikslius tų vietovių 
pavadinimus, kuriose vyko sukilimi- 
nio pobūdžio veiksmai, pateikti pa
grindinius faktus apie kovos pobū
dį, turėtas aukas, sovietams padary
tus nuostolius, susitikimą su vokie
čių kariuomene.- Medžiaga
siunčiama šiuo adresu: Mr. K. Škir
pa, 2043 36th St. SE., Washington, 
D.C. 20020, USA.
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Gerb. Redaktoriau,

Jau keletas metų, kaip skaitau 
Mūsų Pastogę. Laikraštis darosi 
kaskart įdomesnis. Skaitau ir V. 
Šliogerio parašytus straipsnius. Jo 
aprašomi įvykiai Lietuvoje dar iš 
nepriklausomybės laikų paliečia ir 
kunigų gyvenimą. Man tas yra 
įdomu.

Aš Lietuvą apleidau karo metais 
būdamas 15 metų. Lietuvą mažai 
prisimenu. Jau mažai bepaliko lie
tuvių, kurie tiksliai gali nupasakoti, 
yra ir daugiau žmonių, kurie gal ži
no, bet daugiausia nuslepia.

Gyvendamas Australijoje susidū
riau su lietuviu kunigu. Vedžiau lie
tuvaitę nekatalikę ne katalikų baž
nyčioje, už tai mane pasmerkė. Ku
nigo pavardės neminėsiu. 
Lietuviškų pamaldų metu tas kuni
gas pabrėžė, kad lietuviai mano 
vestuvėse nedalyvautų. Dėl to pra
radau savo pabrolį (best man). Mano 
sužadėtinė labai susirūpino, kad ne
subyrėtų vestuvės. Teko susirasti 
kitą pabrolį. Kai kurie lietuviai pra
dėjo manęs nekęsti, kad esu netei
sėtai vedęs. Matydamas, kad nesu 
pageidaujamas, pasitraukiau iš lie
tuvių tarpo.

Prabėgo desėtkas metų, tas karš
tis praėjo, ir aš vėl grįžau prie lietu
vių. Įtraukiau drauge ir žmoną. Kai 
lietuvių komitetas ruošia susirinki
mus ar šokius, mano žmona niekuo
met neatsisako padėti paruošti salę 
ir kt.

Kai buvau nevedęs, mažai domė
jausi griežtais katalikų įstatymais, 
dabar suprantu, ką tai reiškia.
Aš rašau tik kas man asmeniškai 

atsitiko. Jeigu kas esate priešingas, 
prašau, mano laiško neskaitykite. 
Mano nuomone, nesvarbu, kas kokią 
tikybą išpažįsta, mes visi esame lie
tuviai ir galime iš vien darbuotis.

Ta proga aš paremiu Mūsų Pasto
gę 10 dolerių auka. Įdomus laikraš
tis.

Su pagarba
V. Kutas, Shortland NSW

LAIŠKAS REDAKTORIUI

Perskaitęs Kazio Kemežio prisi
minimus ”Po pasaulį besiblaškant” 
ir jo knygos įvertininimą, tilpusi 
’’Mūsų Pastogėje” (nr. 15, 1976.4.19) 
noriu padaryti keletas pastabų.

1. Autoriui daromas priekaištas, 
kad jis, buvęs ’’žymiausių Lietuvoje 
spaustuvių direktorium” save paže
minęs, išleisdamas savo memuarus 
apgailėtina ’’samizdat” forma.

Autorius dar 1968 metais buvo 
susitaręs su sydnejiške ’’Minties” 
spaustuve dėl jo knygos spausdini
mo, kuri priėmė ir tam tikra piniginį 
užstatą. Po kiek laiko "Minties” ad
ministracija nusprendė tos knygos 
nespausdinti ir manuskriptą bei už
statą grąžino autoriui.

Turėtumėm prisiminti, kad ta pati 
"Minties” administracija buvo atsi
sakiusi spausdinti ir ’’Mūsų Pasto
gę” ir kuri buvo įsivėlusi į tam tikrą 
kampaniją prieš anuometinį ’’Mūsų 
Pastogės” redaktorių.

Šalia to, 1968.7.10 ir aš pats tuo 
reikalu kreipiausi į ’’Minties” spaus
tuvę. Deja, net atsakymo negavau.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.
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Skaitytojai pasisako
Man atrodo, kad čia yra daromas 

užmetimas ne kaltininkui, bet Ka
ziui Kemežiui, kaltininko aukai..

Mano nuomone, mes turėtumėm 
tikrai pagirti p. Kazį, kad nežiūrint 
jam daromų trukdymų ir iš to išei
nančių neigiamų pasekmių, jis, vis 
dėl to, tų knygą išleido.

2. Užmetimas, kad kaikurie auto
riaus asmeniški išgyvenimai labiau 
tiktų šeimos kronikoje, atrodo 
keistas.

Norėtųsi paklausti, kuris mūsų 
rašo savo privačias šeimos kroni
kas? Aš manau, kad ir Kemežio kri
tikas to nedaro.

3. Išvada, kad autorius savo išve
džiojimuose ’’atsiskleidžia kaip labai 
naivus, nepajėgiąs susieti faktų su 
siūlomomis prielaidomis”...

Čia jau yra skonio ir pažiūrų klau
simas. Kas vienam yra ’’žaidimas 
savo sukurtais burbulais”, kitam yra 
realybė. Ne vienas mūsų žino, kad

Atviras laiškas
KUN. DR. P. BAČINSKUI

Gerb. kunige Daktare,
malonu buvo sulaukti Jūsų laiš

ko, kurį skaitėme visi pereitame 
Mūsų Pastogės numery. Ne, vien tik 
mandagumas bei bičiuliški ryšiai 
skatina į jį atsakyti, bet juo labiau 
jame pareikštos Jūsų mintys, ku
riomis užkliudomi principiniai daly
kai ir net apkaltinamas redaktorius. 
Bent šioje santvarkoje kiekvienam 
leista teisintis ir gintis, tad ir aš no
riu šia teise pasinaudoti.

Teisindamas ir palaikydamas 
skaitytojo p. J. Venckaus mintis 
(žiūr. M.P. Nr. 26), paliečiate kelis 
svarbius momentus:

1/ Mūsų Pastogė varanti agitaciją 
ir niekinanti Kat. bažnyčia, ypač jos 
bendradarbis p. V. Šliogeris.

2/ Mūsų Pastogė, skelbdama to
kią agitaciją, užgaunanti tikinčiųjų 
jausmus ir tuo brenda į nenaudingas 
krizes.

3/ Mūsų Pastogė, leisdama pasi
sakyti skirtingų pažiūrų asmenims, 
vardan klaidingai suprastos spaudos 
laisvės peržengianti spaudos etikos 
ribas.

Sustokime ties šiais trim punktais 
ir vardan objektyvumo, kurio taip 
Mūsų Pastogėje pasigendate, juos 
panagrinėkime.

1/ Kalbant apie varomą agitaciją 
prieš Kat. Bažnyčią, nei savo laiške 
p. J. Venckus, nei kun. P.B. niekur 
nenurodė konkretaus atvejo, o kalba 
tik bendrybėmis. M. P-gės bendra
darbis p. V. Šliogeris savo straips
niuose niekur neniekino kunigų kaip 
tokių, priešingai, jis net gi kiekvienu 
atveju pabrėžia, kad jie yra ištikimi 
ir klusnūs Vatikano kareiviai. Ta
čiau žvelgdamas iš lietuviško taško, 
jis iškelia, kad kiek tai liečia lietu
vybę dar prieš nepriklausomybę, jie 
nedavė tiek, kiek galėjo duoti, bū
dami pati gausingiausia Lietuvoje 
besidarbuojanti inteligentijos šaka. 
Ir šitai sakydamas jis grindžia fak
tais. Gal ir nemalonu šito luomo at
stovams šiandie tai girdėti, kai vie
toje panegirikų gaunasi, iš lietuviš
ko taško žiūrint, savotiškos papeiki- 

istorijoj yra buvę atsitikimų, kur 
’’fantastinių burbulų” įgyvendini
mas būtų naudingesnis, negu veikla 
paremta anos dienos realybe. Deja 
ir čia ’’istorija moko, kad iš istorijos 
nepasimokinome”.

Aš galiu tik autorių pasveikinti, 
kad tų savo prisiminimų išleidimu 
užfiksavo tam tikrą mūsų istorijos 
laikotarpį, kuriame ne tik aprašė 
pačius įvykius, kaip jis pats juos iš:- 
gyveno, bet ir savo samprotavimus.

Pagarba jo civilinei drąsai nepa
bijoti išreikšti savo skirtingas, kad 
ir kai kam galbūt savotiškas mintis.

Jo knyga man nėra kokia tai ste- 
rilinė istorinių faktų nomenklatūra, 
bet svarbaus istorijos perijodo ap
rašymas, kur istorinis elementas 
vystosi prieš dalyvio ir stebėtojo 
akis. Tuo istoriniai įvykiai įgauna 
artimesnį ir tiesioginį realybės as
pektą.

Stasys Stankūnavičius

rikos. Kiti sakytų, kad nereikia pri
minti, kas buvo. Betgi istorija yra 
dabarties mokytoja. Taip pat istori
ja, vertindama faktus, drauge yra ir 
jų teisėja. Gal Bažnyčios ir Vatikano 
istorija ir pripažins mūsų kunigų 
nuopelnus Bažnyčiai, tačiau lietuvių 
tautos istorija tikrai jų nepagirs.

Kun. Dr. P.B. jaudinasi, kam 
priekaištaujama Vatikanui dėl Hel
sinkio pasirašytos deklaracijos. Esą, 
pasirašė Helsinkio aktus ne vien 
Vatikanas. Teisingai., Tačiau Vati
kanas savo esme skiriasi nuo visų 
kitų valstybių, nes neturi nei poli
tinės, nei militarinės, nei ekonomi
nės galios nei kokių nors geopoliti
nių interesų, o vien tik moralinę ga
lią ir tai tik dėl to, kad Vatikano gal
va yra drauge ir Kat. Bažnyčios, 
kaip internacionalinės organizacijos 
galva. Tad ar Vatikano kompetenci
joj dalyvauti konferencijose ir nusta
tinėti pokarinės Europos valstybių 
sienas? Kaip jau visame pasaulyje 
pripažįstama, Helsinkio deklaracija 
buvo daugiau ar mažiau sovietų pa
diktuota, kurią savo parašu Vatika
nas moraliai patvirtino. Už tai Vati
kanui specialiai priekaištauja pa
saulio spauda ir daugeliu atvejų pa
čių katalikų spauda. Todėl ir klysta 
kun. Dr. P. Bačinskas, statydamas 
Vatikaną toje pačioje plotmėje su 
kitomis valstybėmis, kai sako, kad 
”po Helsinkio susitarimu, po tuo pa
čiu susitarimo tekstu pasirašė ne 
vien Vatikanas. Pasirašė visa eilė 
Vakarų valstybių atstovų”. Už tai 
Vatikanas ir susilaukė daugiausia

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA 
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI rugpiūčio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją - Kad jaunoji karta 
įžvelgtų savo tikrąją paskirtį - tar
nauti savo broliams bei rimtai prisi
dėti prie tobulesnio pasaulio kūrimo, 
misijų- Kad jaunimas, pasirink
damas būsimą profesiją, kartu do
mėtųsi ir misijonieriškuoju pašauki
mu ir gyvenimu.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VI
SA AUKOJU TAU, ŠVENČIAU
SIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Nūdienis jaunimas labiau negu 
kada nors anksčiau drąsiai reiškia 
savo nepasitenkinimą dėl mūsų die
nomis vyraujančiojo rafinuoto ir 
niekšiško egoizmo, nors pastarasis 
dažnai mėgsta prisidengti technolo
gijos ir pažangumo skraiste. 

kritikos. Pagaliau demokratinėje 
santvarkoje viską galima kritikuoti, 
neišskiriant nė Vatikano.

2/ Jūs savo laiške teigiate, kad 
per Mūsų Pastogę varoma agitacija 
prieš Kat. Bažnyčią, kunigus ir Va
tikaną. Labai gaila ir drauge liūdna, 
kad mokyti asmenys konkrečius 
faktus apšaukia agitacija ir tuo pa
čiu sąmoningai klaidina daugelį 
skaitytojų. Vietoj nepagrįstų teigi
mų ir bendrybių išmintingiau kuni
gas daktaras būtų padaręs, jei būtų 
nurodęs konkrečius atvejus, kur 
prasilenkta su tiesa, remtasi dalykų 
iškraipymu, ką būtų galima pava
dinti agitacija ar niekinimu. Kol šito 
nėra, tai Jūsų bendrybinis teigimas 
prilygsta apgailėtina demogogija.

3) Mokydamas Mūsų Pastogės re
daktorių spaudos laisvės principų, 
kun. Dr. P. Bačinskas jau savo ana
me laiške patsai tuos principus iš
duoda, primesdamas Mūsų Pastogei 
ir jos bendradarbiams agitaciją, ne
rimtus svarstymus ir t.t. Čia kaip 
tik ir akivaizdžiai prasilenkiama su 
spaudos etika, kuo ir norėta diskre
dituoti tiek Mūsų Pastogę, tiek ir jos 
redaktorių. Bendruomenės laikraš
tis turi ir privalo būti atviras vi
siems bendruomenės nariams neat
sižvelgiant į tai, ar tas bendruome
nės narys turi daug pasekėjų, ar tik 
jis vienas. Klysta pirmiausia tie, ku
rie skubina piktintis, galvodami turį 
už savęs tariamą daugumą ir tuo 
norėdami nutildyti skirtingą balsą. 
Nieko nėra baisiau, už senąjį princi
pą - kad ’’būtų viena avidė ir vienas 
ganytojas”. Šito principo laikėsi ir 
Bažnyčia savo politinės galybės lai
kais, ir Hitleris, ir dabartinė Sovietų 
Sąjunga, nekalbant apie nesuskai
tomus pavyzdžius istorijoje. Bent 
idėjų pasaulyje vienas balsas pa 
kreipia istorijos eigą, bet ne masė. 
Bene geriausias tam pavyzdys yra 
Kristus, kuris nesitąikė prie daugu
mos. Be abejo, informacijos ir 
svarstymų pagrindas yra tiesa, bet 
ne kieno nors, institucijos ar grupės 
monopolizuota tiesa, o tiesa, grin
džiama faktais, jų nenutylint. Vi
suomenę paprastai skaldo ne tie, 
kurie atvirai kalba, bet visų pirma 
tie, kurie skubinasi piktintis, netu
rėdami nieko geresnio prieš pasta
tyti. Todėl kiekvienas argumentavi
mas pasipiktinimu yra pats negaty
viausias reiškinys socialiniame žmo
nių bendravime. Piktinimasis ir yra 
jausmų argumentacija, kuo (horri- 
bile dietų!), Jūs, kunige, ir operuo
jate. Gi jausmais grindžiamas kelias 
neveda nei į sugyvenimą, nei į 
bendravimą.

Su pagarba
V. Kazokas

Maldos Apštalavimo rugpiūčio 
mėnesio intencijos tikslas yra at
kreipti dėmesį į šį jaunimo radikalų
jį nepasitenkinimą, kartu ieškant 
nuosaikesnio sprendimo mūsų die
nų problemoms. Ši popiežiaus in
tencija siekia pagyvinti broliškąjį 
savitarpį paslaugumą pasaulyje ir 
paraginti stoti į kovą prieš egoizmo 
šmėklą, kad įkūrus geresnį pasaulį. 
Šią mintį nuodugniai formulavo Va
tikano II suvažiavimas savo dekrete 
jaunimui. Dekreto 5 skyriuje pasa
kyta:

’’Varda Dievo if Jo Sūnaus, Jė
zaus, raginame jus kuoplačiausiai 
atidaryti savo širdis mūsų dienų 
žmonijai, stengtis nugirsti jos pa
geidavimus ir pašvęsti jos tarnystei 
savo jaunatviškas jėgas. Kovokite 
visur prieš egoizmą. Stenkimės ap
valdyti savo neapykantos ir smurto 
instinktus, kurie gimdo karus ir iš jų 
kylančias nelaimes. Būkite dosnūs, 

- skaistūs, pagarbūs ir atviri, bei kur
kite entuziastiškai geresnį pasaulį, 
negu jūsų seneliai tai sugebėjo.”

Kun. S. Gaidelis, S. J.

-
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Namie i r svetur
VI TAUTINĖS STOVYKLOS 

informacija.

VI Tautinės Stovyklos rengimo 
komiteto pirmininkas ps H. Anta
naitis šiuo metu yra išvykęs į užsie
nį. Būdamas Amerikoje susitiko su 
L.S.S. Vyr. Skautininke - Lile Miliu- 
kiene ir su kitais vadovais šiuose 
miestuose - Los Angeles, Chicago, 
Toronto, New York ir Anglijoje - 
Manchester ir London.

Kas liečia užjūrio skautų/čių at
vykimą į Australiją, pasitarimai bu
vo sėkmingi. Tikimasi gausaus būrio 
skautųlčių iš Šiaurės Amerikos, ir 
keletos atstovų iš Anglijos.

Brolio H. Antanaičio asmenišku 
patyrimu visi entuziastiškai žiūri į 
Tautinės Stovyklos reikalą, kas tu
rėtų paskatinti mus vietinius Aus
tralijos skautus - skautes kuo geriau 
šiai stovyklai pasiruošti.

Balandžio men. žiniomis seserijos 
vyriausia skautininke v.s. Irena Ke- 
relienė aplinkraščio No. 1 rašė: 
"Kaip jau žinome 1978 m. Tautinė 
stovykla ruošiama Australijoje. 
Australijos skautų vadovai šiai sto
vyklai labai entuziastingai ruošiasi, 
toliau seka: - Būtų nepaprastai pui
ku, kad vienetų vadovės jau dabar 
pradėtų planuoti, rūpintis ir telkti 
lėšas, kad iš savų vienetų galėtų kuo 
daugiau sesių į šią ypatingą Tautinę 
Stovyklą išleisti”.
v.s. D. Čižauskienė
VI Tautinės Stovyklos 
Rengimo Narė.

KAUKIŲ BALIŲ PRISIMINUS

Tradicinis ’’Aušros” Tunto 
Kaukių Balius įvyko birželio 26 d. 
rather O’Reilly salėj. Svečių skai
čius su kaukėmis ir be kaukių buvo 
gausus ir atrodo, kad visi džiaugėsi 
vakaru.

Linksma muzika, turtingas bufe
tas, saldus gaivos baras, puiki skau
tų vyčių įscenizuota radijo progra
ma ir viliojanti $ 100 premija pirma
jai kaukei sudarė puikias sąlygas 
gerai baliaus nuotaikai ir tikimės, 
kad niekas nesigailėjo atėjęs.

Daug rankų, tačiau, prisidėjo prie 
šio vakaro pasisekimo ar tai darbų, 
ar įvairiomis aukomis ir visų jų ne
būtų įmanoma net išvardinti. Pro 
labiausiai užsitarnavusius, tačiau, 
negalima praeiti tylomis ar be padė
kos.

Prie durų svečius sveikino su ža
via šypsena p. I. Dudaitienė ir brolis 
A. Jakštas.

Bufetą suorganizavo mūsų miela 
Marina Cox, kuri su kruopščiom pa- 
gelbininkėm p.p. N. Stašioniene, P. 
Pullinen, E. Kiveriene, T. Biretiene, 
D. Pužiene ir J. Viliūniene maitino 
išalkusius svečius. Gaivos bare sal
džius skanėstus šinkavo Karpavičių 
šeima (Milda, Danutė, Vytautas), p.

Kiwi yra bene pats keisčiausias 
paukštis žemėje. Jis gyvena Naujo
joje Zelandijoje, turi tik sparnų 
užuomazgas, apaugęs ne plunks
nom, bet plaukais, kniaukia kaip 
katė, urzgia kaip šuo ir suka savo 
lizdą urve. Kiwi yra mažesnis už 
vištą, bet patelė padeda penkių inčų 
kiaušinį, kuris sveria ketvirtį viso 
patelės svorio.

,.či- ’

V. Laukaitienė ir D. Daubarienė.
Gyvas, judrus ir pelningas buvo 

loterijos kampas, kuriame vikriai 
sukosi brolis Mauragis, p. S. Maura- 
gienė ir p. Laurie Cox, pardavinė
dami bilietus ir skirstydami loterijos 
laimikius.

Už didžiausią vakaro laimikį - ma
sinančią $ 100 - auką geriausiai kau
kei širdingas ačiū tenka. Dr. A. Vi- 
liūnur. Ją teisėjų ir visų dalyvavusių 
pritarimu, laimėjo Elena Kiverytė, 
pasipuošusi spaudos kiosko kauke.

Su dėkingumu prisimename ir vi
sus ”už scenos” darbininkus, kurie 
atliko šimtus darbų - darbelių prieš 
ir po baliaus - brolis B. Barkus, p. A. 
Jablonskienė, p. K. Stašionis, p. K. 
Belkus, p. V. Dambrauskas ir p. Si- 
deravičius.

Ir taip, pagal posakį, kai šimtas 
stos , visados daugiau padarys... ir 
šitos šimtinės geradarių dėka sve
čiai turėjo nuotaikingą(o Tunto kasa 
- pelningą vakarą. Skautiškas ačiū 
visiems!

’’Aušros” Tuntas

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

LKVS ’’Ramovės” Sydnejaus 
skyrius liepos 18 d. surengė lietuvių 
transatlantinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno minėjimą, kuris paliko labai 
teigiamą įspūdį. Gausiai dalyvaujant

SPORTAS 
Melbourne

GRAND FINALAS 
Berniukai žemiau 14 m.
Varpas - Brighton YMCA 47:27

Gražus mūsų berniukų laimėji
mas, kurie parklupdė priešininką ir 
išėjo čempionais. Nebuvo varpie- 
čiams taip lengva išplėšti pergalę, 
kaip kad rodo taškų santykis, nes 
pirmas puslaikis baigtas tik vieno 
taško persvara Varpo naudai.

Tačiau Varpo komanda, kurią 
treniruoja Steel, puikiai paruošta 
valdyti kamuolį, ir jos trys pagrin
diniai žaidėjai - Steel. Liubinas ir 
Vaitiekūnas tikrai pasigėrėtini. Žai
dynės buvo nepaprastai įtemptos, ir 
kai priešininkas laimi tašką, austra
lai netilpo kaily iš džiugesio, bet 
antrame puslaiky į pabaigą visi nu
siminė, kada mūsų jauniai savo gra
žiomis pasuolėmis ir taikliais meti
mais žengė į laimėjimą. Buvo gražu 
žiūrėti, kai Steel ir Liubinas puolime 
prasiverždami krovė taškus, o Vai
tiekūnas išnaudojo kiekvieną progą 
iš po krepšio.

Taškai: Steel 21, Liubinas 13, 
Vaitiekūnas 11, Sadauskas 2, Keblys 
0, Kaster 0.

Moterys
Varpas - Monash University 34:22

Taškai: Šidlauskaitė 14, Vyš
niauskaitė 1, Liubinienė 6, Tamo
šiūnaitė 4, Pikelytė 9, Walsh 0.

Vyrai
Vilkas - V.R.I. 46:56

Vilko pralošimas nebuvo staig
mena, nes prieš stiprią komandą 
žaidė keturiese.

Antrame puslaikyje Vilkas vedė 
dviem taškais, bet paskutinės trys 
minutės nulėmė pralaimėjimą. 
Svarbiausia, kad antrame puslaiky
je nebuvo pasiimta minučių nors 
trumpam atsikvėpti, o be to pačiu 
kritiškiausiu momentu ilgos pasuo- 
tės dar labiau blogino padėtį.

Taškai: G. Brazdžionis 26, V. Soha 
10, Vadis 6, V. Soha jun. 4.

Varpas - Coburg 30:48
Taškai: P. Oželis 4, D. Liubinas 8, 

Š. Liubinas 4, Muceniekas. 4, Vait
kus 2, Marganavičius 4, Pranckūnas 
4.

vietos lietuviams minėjimą pradėjo 
Ramovės skyriaus pirm. p. Bižys, o 
pravedė p-lė G. Viliūnaitė. Gana tu

riningą paskaitą skaitė poetas Juozas 
Almis Jūragis ypač užakcentuoda
mas didvyrių Dariaus ir Girėno ryž
tą ir siekimą. Po paskaitos sekė vai
kučių deklamacijos ir pabaigai pačių 
ramovėnų sudainuotos karinės dai
nos.

Minėjimą užbaigus Tautos Himnu 
ten pat parapijos salėje vyko ramo
vėnų ponių paruoštos vaišės, kur 
minėjimo dalyviai besivaišindami 
galėjo valandėlę pasikalbėti ir pa
bendrauti.
ESTŲ IR LATVIŲ FESTIVALIAI

Liepos 5-11 d.d. Baltimore mieste 
(USA) įvyko pasaulio estų festivalis, 
plakatuose ir skelbimuose vadina
mas ’’ESTO 76”. Čia vyko chorų 
koncertai (dalyvavo 42 estų chorai!), 
tautinių šokių šventė su 600 šokėjų, 
simfoninis koncertas ir kitokie 
šventini ai parengimai. Šiame pasau
liniame estų kultūriniame sąskrydy 
dalyvavo virš 20.000 dalyvių.

Panašų pasaulinį sąskrydį turėjo 
ir latviai Toronto mieste Kanadoje 
irgi liepos pradžioje. Tai buvo latvių 
dainų šventė ir tautinių šokių festi

Canberros Lietuvių Klubui reikalingas

KLUBO VEDĖJO PAVADUOTOJAS
ir

BARO VEDĖJAS

Atlyginimas pagal tarifus, taip pat bonusai ir kt. Idealios sąlygos sąži
ningam, sumaniam ir pilnam iniciatyvos asmeniui (vyrui ar moteriai). 
Atvykstantiems iš toliau klubas padės persikelti ir įsikurti. Kreiptis 
raštu ar asmeniškai:

The manager of Australian - Lithuanian Club 
Wattle St., Lyneham, ACT

INFORMACIJA BE KOMENTARŲ

Vakarų Australijoje Pertho apy
linkės valdyba leidžia informacinį 
biuletenį vietiniams reikalams, pa
vadintą ’’Žinutės”, kurį nuo pat pra
džių redagavo p. V. Skrolis. Jam iš
vykus pavaduoja jį kun. J. Petraus
kas, kuris išleido ’’Žinučių” Nr. 12 
(liepos 4 d.). Šiame numery tarsi 
įvadiniu žodžiu paskelbta tokia "ži
nutė”, kurią skelbiame ištisai be jo
kių komentarų ir kalbinių pataisų:

''Skaitėte spaudoje, apie Vatikano 
politiką. Girdėjote bergždžios poli
tikos skelbėją V. Šliogerį, ir triunfa- 
listinės - Kun. Bačinską. Abu kiek
vienas traukia vandenį į savo malū
ną. Palyginus Vatikano ir Maskvos 
malūnus, tai didelis skirtumas. Pa
statyk ant diplomatinės sferos, tai 
dar didesnis skirtumas. Teisingai 
Krusčiovas pasakė: politinė galia 
pareina nuo armotų vamzdžio didu
mo. Vargšas Vatikanas neturėda
mas jokių ginklų. Tačiau istoriniai 
faktai įrodo, jog Vatikanas stengėsi 
ir stengiasi pasiekti su savo morali
ne galia, ko ginklai negali ir neiš- 
stengia. Vatikano diplomatiniai san- 
tikiai su Rusija dėl Katalikų Bažny
čios satelitiniuose kraštuose yra 
vieninteli ir pagrindinai vienodi dėl 
visų pavergtųjų kraštų. Ypatingai 
po komunistine diktatūra. Kas buvo 
praeityje Lietuvos nepriklausomy
bės laikais, tai yra labai skirtingas 
klausimas. Tų laikų politika jau bai
gėsi ir nebesikartoja. Šiandien Vati
kanas negali naudotis Pijaus XI dip
lomatija. Tokia griežta politika dar 
daugiau pakenktų katalikų gyveni
mui Lietuvoje. Ir Popiežius Leonas 
išėjo pasitikti Ąttilos su dovanomisV

valis. Šisai pasaulinis latvių daini
ninkų ir šokėjų sąskrydis vadovavo
si šūkiu - ’’Dzivo dziesma, dzivo tau
ta” (kol gyva daina, gyva ir tauta). Į 
šias pasaulio latvių dienas suplaukė 
latvių iš viso pasaulio. Dainų šven
tėje dalyvavo virš 15.000 klausyto
ju-_________________ ____________

PADĖKA
Širdingai dėkoju draugams ir pa

žįstamiems už linkėjimus ir lankymą 
mane ligos metu.

Nuoširdus ačiū p.p. V.P. Antanai- 
čiams, B. Barkui, N.A. Chan, M. 
Cox, M.V. Glionertams, p-lei Graži
nai Grybaitei ir jos tėveliams, O.E. 
Karpavičiams, V. Kazokui, A.S. 
Klemeniams, J. Kustienei, E.J. 
Laurinaičiams, A.J. Mikutavi
čiams, V. Ramanauskienei, M.A. 
Reisgiams, A. Sankauskienei, V. 
Simniškiui, A.D. Small, E.A. Šlio- 
geriams, Viliūnų šeimai, M.J. Zin- 
kams, Senųjų Skautų Židinio tėvū
nui A. Jakštui, S.L.M.S.G.D-jos pir
mininkei O. Baužienei, Sydnejaus 
’’Šatrijos Raganos” vyresnių sesių 
būreliui.

Taip pat ačiū p. M. Zakarui mane 
pavadavusiam darbe. \

Aldona Jablonskienė

kad tik išgelbėtų Romos Bažnyčią. O 
iš Vandalų Karaliaus Genseriko dip
lomatiškai išgavo pažadėjimą kad 
neliestų Vatikano, Latęrano ir Os- 
tienses Bazilikų. Mūsų didvyriai lie
tuviai Australijoje, laimingai išnešė 
muilą iš Lietuvos, muilinasi Austra
lijos pajūriuose, šildosi saulėje ir 
kvarkia kaip varlės paprūdyje prisi
mindami savo garbingus nepasise
kimus. Buk tai Vatikanas juos 
nuskriaudęs. Kunigams sudaręs ge
resnes ekonomines sąlygas negu 
valdininkams. Užtad, sako, daugu
ma kunigų iš Lietuvos ir pabėgo pas 
turtuolį Sam. Bet Vatikanas tam vi
sai nepritarė, net apibara pora mūsų 
Vyskupų dėl apleidimo savo avelių. 
Bet ir išeivijoj jie gerai gyvena’ išsi
galvoja su visokiais fondų rinkimais, 
važinėja po visą pasaulį. O tie varg
šai valdininkai nuo jų labai atsiliko. 
Vien tik kvarkšenimas girdisi.1'

Nepaprasti nuotykiai .
Melagių klube iškilo diskusijos 

apie šalčius. ' ■ 1 ’■
-Žinote, pas mus vieną žiemą taip 

staigiai puolė termometras, kad už- 
mušė po juo buvusią vištą - pasakojo 
vienas.

-O mano tėvas kartą nuėjo į rūsį 
atsinešti kastuvo. Tenai užsidegė 
gazinę lempą. Grįždamas į viršų ga- 
zą užsuko, o liepsna taip ir liko pą- 
virtusi į ledą - tvirtino antrasis. -

-Taip, tai taip, bet visa tai niekis. 
Mano mama kartą išnešė į lauką 
puodą karšto vandens ir jį išpylė. 
Vanduo taip greit sušalo, kad paė
mus ledą, jis dar buvo šiltas...

ATNAUJINKITE

ss M Pr PRENUMERATĄlo i m :
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Prane
PERSPĖJIMAS

Mieli skaitytojai, Mūsų Pastogės 
redakciją, dažnai pasiekia skelbimai. 
ar skubūs pranešimai jau po laiko 
taip, kad nėra prasmės ir skelbti. 
Įsidėmėkite: visi skubūs ir termi
nuoti pranešimai ar skelbimai re
dakciją turi pasiekti antradieniais 
arba telefonu priimami ir trečiadie
niais iki 10 vai. ryto, norint, kad jie 
būtų paskelbti sekančiame M.P. nu
mery.

Visą redakcijai skirtą korespon
denciją siųskite, ne į pašto dėžutę, 
bet tiesiog redaktoriaus adresu.

M.P. Redakcija 
DRABUŽIŲ VAJUS

DAINOS SAMBŪRIO 
VALDYBA.

SYDNEJAUS
16-18 East Terrace, B&nkstowa. TeL:

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Socialinės Globos Moterų D-ja 
Melbourne skelbia DRABUŽIŲ 
VAJŲ. Nuo liepos 30 d. iki rugpiūčio 
30 d. drabužiai bus priimami Lietu
vių Namuose, Melbourne. Juos prii
minės bet kuri valdybos narė. Pra
šome aukoti drabužius tik gerame 
stovyje. Surinkti drabužiai bus per
siusti Punsko srityje gyvenantiems 
lietuviams.

Visiems aukotojams iš anksto šir
dingai dėkojame.

Draugijos Valdyba.

Gegužės 30 d. metiniame Dainos 
Sambūrio susirinkime išrinktoji 
valdyba: V. Lazauskas - pirminin
kas, P. Petraitis - vice pirmininkas ir 
iždininkas, Em. Šeikienė - sekreto
rė, Br. Dreizienė - reikalų vedėja, V. 
Krausas - v-bos narys.

Visą korespondenciją, susijusią su 
Sambūrio veikla, siųsti adresu: Em. 
Šeikienė, 54 Davison str., N. Rich
mond, Vic. 3121. Tel. 42 2367.

M. Sodaitienei ir J. Petrašiūnui už 
jų nuoširdų darbą praėjusioje Sam
būrio valdyboje dirigento ir daini
ninkų vardu širdingas AČIŪ.

Dainos Sambūrio 
Sekretorė.

Rugpiūčio 1 d.
Madų paradas

FILMAI LIET. KLUBE
Liepos 28 d., treč., 7.30 vai.:

THE GREAT WALTZ
Valsų ’’karaliaus” Johann Strauss 

gyvenimas ir muzika

Reiškiame širdingą ačiū ponui J. 
Pletui už paaukotą laikrodį Joninių 
baliaus loterijai.

Taip pat ponui P. Šuliui už pinigi
nę $ 20 auką.

Soc. Glob. Mot. D-ja Melbourne

Dar šiais metais knygų leidykla 
’’RŪTA” numato išleisti Kanadoje 
gyvenančio Sigito Pranckūno para
šytą knygą: ’’ATIDARYTI SEMA
FORAI VILNIUJE”. Tai Vilniaus 
gražinimo laikai po Lietuvos Gele
žinkelių prizme. Knyga turės 250 
pusi, ir kainuos $ 6.00. Iš anksto 
užsisakiusių pavardės bus atspaus
dintos knygoje.

To paties autoriaus anksčiau pa
rašyta knyga: ’’Riedmenys Rieda 
Pergalei” jau senai yra išparduota.

Knygą galima užsisakyti siunčiant 
pinigus leidyklai RŪTA arba Aus
tralijoje per J. Zinkų, 84 Victor 
Ave., Picnic Point, 2213.

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

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 

val.penkt. 4-12 vai., šešt. 
vaL.sekm. 12.30 iki 11 vai.

4-11
2-1

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

ŠOKIAI grojant “Golden 
kapelai: 
šeštadieniais 8 -12 vai. 
Sekmadieniais 4 - 8 vai.

Trio'

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6- 9 vai. vak., šešt. 6 

10 vai. vak.
Sekmadieniais 1-9 vai. vak. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė.

PADĖKA

Nuoširdi padėka visiems mieliems 
lankytojams man esant Liverpool 
District ligoninėje, kurioje buvau 
operuojamas. Jūsų dėmesys ir nuo
širdumas mane stiprino moraliai ir 
fiziniai. Ypatinga mano padėka kun. 
P. Butkui, p.p. Statkams, Česnavi- 
čiams, Keršaičiams, Jurjonui, Eiro- 
šiui, Jankauskui, Kažemekaitienei, 
Kymantams ir keliems svetimtau
čiams. Ačiū visiems širdingai. Šiuo 
metu taisau sveikatą savo mažame 
ūkelyje.

Pr. Žitkauskas

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
Su skautų kaukių balium Sydnejuje pasibaigė pirmojo pusmečio balių 

sezonas. Prieš akis vienas iš stambiausių metinių parengimų yra 
“MŪ-SŲ PASTOGĖS“

SPAUDOS BALIUS

rugsėjo 18 d., šeštadienį Etrouscan Lounge salėje Cabramattoje (kampas 
Arthur St. ir Railway Parade). Tai yra ypatingai puošni ir iškilminga 
salė, talpinanti iki 500 žmonių.

Šių metų Spaudos Balius turės būti vienas iš iškilmingiausių, kokių 
neturėjome jau eilę metų. Jau dabar vyksta pasirengimai, ruošiamasi 
programai, komplektuojama ypač vertinga baliaus loterija. Jau gauta 
trys didelės vertės mūsų žinomo dailininko Melbourne Adomo Vingio 
paveikslai. Taip pat paveikslų žadėjo dovanoti dailininkai Eva Kubbos ir 
Leonas Urbonas. Šalia paveikslų bus irkitų retos vertės fantų. Antai, 
pramoninkas Vytautas Jasulaitis padovanojo labai stilingą menišką 
kambarinę lempą.

' Numatoma ir visa eilė kitokių baliaus staigmenų ir atrakcijų, apie ku: 
rias kalbėsime vėliau. Bus sudarytos sąlygos, kad nė vienas baliaus sve
čias nenuobodžiautų.

Baliuje valgiai ir gėrimai vietoje. Valgiais bus galima vaišintis visą lai
ką baliaus metu ir jie įskaityti į bilieto kainą. Įėjimas - tik 8 doleriai 
asmeniui. Jau dabar galima įsigyti bilietus “Mūsų Pastogės“ administra
cijoje,” pas redaktorių ir pas specialius platintojus, kurie netrukus bus 
paskelbti.

Bilietais būtina apsirūpinti iš anksto, nes prie įėjimo nebus galima 
gauti. Tai daroma dėl to, kad bent kelias dienas prieš balių būtų žinomas 
tikslus dalyvių skaičius.

Kiekvienu atveju sekite skelbimus “Mūsų Pastogėje“.
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Rugpiūčio 14 d., šeštadienį, 7 vai. 
kviečiami visi į DAINOS SAMBŪRIO

MET UNI BALIU
Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., N. Melbourne.

Gera muzika. Dainos. Puiki vakarienė. Įėjimas su vakariene $ 7.
Bilietus užsisakyti iš anksto pas: P. Petraitį: tel. 306 8086, Em.

Šeikienę tel. 42 2367.

Sydney Lietuvių 
Klube

Kaip jau minėta pereitame M.P. 
numery, rugpiūčio 1 d., sekmadienį, 
4 vai. rengiamas drabužių firmos 
’’Nova” madų paradas. Demons
truos apie dešimt lietuvaičių. De
monstruotus drabužius bus galima 
ten pat įsigyti labai žema kaina. Pa
našus madų paradas, įvykęs pernai, 
buvo labai sėkmingas, sutraukęs la
bai daug žiūrovų. Dabar ruošiamas 
paradas bus dar įdomesnis, palydi
mas klubo nuolatinio šokių orkestro.

Liepos 28 d., trečiadienį, 7.30 vai. 
Syd. Liet. Klube bus rodomas ypa
tingai patrauklus filmas - Didysis 
Valsas. Tai garsiojo kompozitoriaus 
Johann Strauss’o gyvenimas ir mu
zika. Šio muziko valsus esame visi 
girdėję ir jie niekad neprarada savo 
blizgesio. Jo nemirtingi valsai ir 
šiandie labai mėgiami visame pa
sauly.

SĖKMINGAS DAINOS 
KONCERTAS

Liepos 17 d. Sydnejaus Liet. Klu
be buvo surengtas šaunus Dainos 
choro koncertas. Tai galima sakyti, 
buvo tarsi choro dirigento p. S. Žuko 
atsisveikinimo koncertas, nes p.p. 
Žukai netrukus išvyksta ilgesnei 
kelionei į užjūrius. Gausūs Idausy- 
tojai girdėtas dainas priėmė labai 
šiltai, su dideliu entuziazmu. Kon
certe pasirodė vyrų ir moterų chorai 
atskirąi ir mišrus choras.

Lietuvių radio 
pusvalandžiai 1
AUSTRALIJOJE -
SYDNEJUJE lietuviškas radio 

pusvalandis transliuojamas antra
dieniais 1.30-2 vai. dienos metu ir 
kartojamas trečiadieniais 2-2.30 vai. 
p.p. per ABC Radio Ethnic Austra
lia 2 EA banga 800.

MELBOURNE Lietuvių radio 
pusvalandis nuo rugpiūčio 1 d. bus 
transliuojamas pirmadieniais 
10-10.30 vai. vak. per 3ZZ Access 
Radio 1220 kHz.

CANBERROJE lietuviška radio 
valandėlė transliuojama ketvirta
dieniais 8-8.30 vai. vak. per Austra
lian National University radio 2XX.

Tautiečiai maloniai prašomi įsidė
mėti laiką ir pasiklausyti.

Paraginki! saro pa- - 
žĮstamus užsiprenu
meruoti

MtniVPAnoa*
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