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Tokiu pavadinimu Andre Martin 
parašė ypač reikšmingą, tikinčiuo
sius ir katalikų tikėjimą bei bažnyčią 
Lietuvoje ginančią knygą prancūzų 
kalba. Leidėjas: Edition Albatros, 
14 rue de L’Armorique, Paris. Iš
leista 1976 m. kovo mėn. Knyga 198 
psl., iliustruota nuotraukomis iš 
Lietuvos. Kaina nepažymėta.

Ši knyga ypač svari ir aktuali. Jos 
turinys apima įvykius iki 1975 m. 
pabaigos ir specialiai gina Lietuvos, 
ne kokio kito iš už geležinės uždan
gos krašto, katalikų reikalus ir ap
rašo remiantis tikrais, ne sovietų 
valdžios patiektais,faktais, kaip kie
tai ir sistemalingai ir dažnai žiauriai 
varžoma ir persekiojama lietuvių 
katalikų religinė praktika, katalikų 
dvasininkai, tikintieji ir net vaikai. 
Pažymėtina, kad knyga parašyta 
plačiai pasaulyje vartojama pran
cūzų kalba ir išleista Prancūzijoje, 
kur dauguma gyventojų katalikai 
Galima pilnai tikėtis, kad tuo t 
atkreiptas pasaulio opinijos dėme
sys, ir skaitytojai bus supažinti su 
faktais, ne sovietų propagandos me
lais, kaip So^, Sj^ųp^oie nesilaiko
ma žmogaus teisių "deklaracijos, 
netgi savo konstitucijos ir pernai 
pasirašytos Helsinkio deklaracijos.

Nedaug ką žinau apie patį autorių, 
bet atrodo žymus žurnalistas ar 
publicistas, nes toji pati Albatros 
leidykla jau išleidusi dar keturias jo 
knygas apie tikinčiųjų persekioji
mus Sov. Sąjungoje.

Autorius, kaip rodo bibliografija, 
naudojasi net 20-čia Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos numerių ir

pasaulyje
JAV PREZIDENTAS PASKELBĖ 
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĘ

’’Šiais metais mes pradedame tre
čią šimtmetį kaip nepriklausoma 
valstybė. Prieš du šimtus metų mū
sų nepriklausomybės paskelbimo 
deklaracija taria, kad ’’visi žmonės 
yra sutverti lygiais”. Tai nesakoma 
"visi amerikiečiai”, bet apima visą 
žmoniją. Per visą savo istoriją mes 
pakartotinai parodėme nusistatymą 
ir rūpestį, kad vyrai ir moterys vi
same pasaulyje galėtų pilnai pasi
naudoti 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 1776 metais.

Per du šimtmečius Amerikos po
litika kitų valstybių atžvilgiu nepa
sikeitė: JAV remia visų tautų lais
vės, nepriklausomybės ir tautinio 
apsisprendimo siekius. Mes atmeta
me svetimųjų dominavimą bet ku
riai valstybei. Mes dabar patvirti
name šį principą ir šią politiką.

Aštuoniasdešimt šeštas Kongre

LIETUVA
tikėjimo ir kryžių kraštas

Lituanie. Terre de foi, terre de croix

Elta Press biuleteniais italų kalba, 
kurį redaguoja Mgr. V. Mincevičius 
Romoje. Perskaičius knygą aišku, 
kad L.K.B. Kronikos yra šios kny
gos turinio pagrindas. Antruoju 
knygos šaltiniu autorius nurodo 
’’Cahiers du Samizdat” - Rusijoje 
leidžiamus slaptus leidinius, kurie 
susumuoti * žurnalo pavidale ir 
spausdinami Briusely, Belgijoje. Be 
to, dar naudotasi 12-ka žurnalų įvai
riomis kalbomis. Spėju, kad autorius 
didelę medžiagos dalį gavo iš mūsų 
patriotų dvasiškių.

LIETUVA—KRYŽIŲ ŠALIS Nūotr. V. MAŽELIO

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

Todėl, aš, Gerald R. Ford, JAV 
Prezidentas, skelbiu savaitę, prasi
dedančią 1976 m. liepos 18, Paverg
tų Tautų Savaite.

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)

RESPECT MY RIGHTS. An
Appeal of Antanas Terleckas to J.V. 
Andropov, Chief of the Soviet Sec
ret Police (KGB). Paruošė ir išleido 
angliškai knygos forma Australijos 
Lietuvių Bendruomenė 1976 m. bir
želio 14 d. 35 psl. Knygelę platina 
ALB Krašto Valdyba, 55 Lancaster 
street, East Bentleigh. Vic. 3165.

Šitas Antano Terlecko raštas yra

Knyga suskirstyta: įvadas, 20 
skyrių ir epilogas. Perskaičius tik 
skyrių pavadinimus galima spręsti, 
kad knygos turinys gerai ir objek
tyviai nušviečia dabartinę tragišką 
tikinčiųjų būklę, jų vargus, kovas už 
savo • teises, jų didvyriškumą ir 

•skriaudas, daromas iš valdžios pa? 
reigūnų pusės.

Įvade autorius pasisako, kad iš 
tautų, kurios 1939 m. Hitlerio - Sta
lino susitarimu buvo prijungtos prie 
Sov. S-gos, jis pasirinko Lietuvą, 
nes jos gyventojų rezistencija ir at- 

maždaug vieno žmogaus 30 metų 
gyvenimo istorija, kuris nuo pat 
mažumės ištremtas, kalintas, ir 
šiandie KGB be atolydžio persekio
jamas. Tokioje budrioje KGB prie
žiūroje yra ne jis vienas, bet, galima 
sakyti, visi šiandieninės Lietuvos 
gyventojai, Su šios knygelės tekstu 
ar dalimis lietuviškai netrukus su
pažindinsime ir Mūsų Pastogės 
skaitytojus.

Lietuvių radio 
pusvalandžiai 
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. 

sparumas iššaukia nuostabą bei su
sižavėjimą. Autorius rašo: ’’gindami 
savo tikėjimą, lietuviai kovoja už 
savo tautinę nepriklausomybę. Lie
tuvių nusistatymai ir įsitikinimai 
vyriausybės laikomi nusikaltimais 
sovietų įstatymams”. Mat, valdžia 
daro viską, kad visokios bylos bei 
teismai prieš lietuvius katalikus bū
tų teisiniai tvarkoje, nesvarbu, kad 
teismai remiasi nerašytomis taisyk
lėmis, kurios aiškiai prieštarauja 
konstitucijai ir veikiantiems Sov. 
S-gos įstatymams. Bylose niekad 
neminima religija, bet kaltinama 
politiniais nusižengimais.

Įžangoje taip pat duota trumpa 
Lietuvos istorijos apybraiža ir Lie
tuvos okupacijos faktai. Paminėtos 
’’miško brolių’ - partizanų kovos bei 
masinės deportacijos 1941-1955 m. į 
Sibirą, kurių metu ištremta apie 
400.000 lietuvių, 200.000 latvių ir 
90.000 estų. Pabrėžia, kad šiais 
žmonėmis buvo apgyvendintas ’’Gu
lag Archipelago”. Iškeltos ir Jaltos 
bei Potsdamo konferencijos, kuriose 
vakariečiai perleido Pabaltijo vals
tybes Sov. S-gai. Taipgi paminėta ir 
Helsinkio konferencija, kurios re
zultate Lietuvos likimas užantspau
duotas.

Katalikų Bažnyčios reikalu Lietu
voje autorius rašo: ”1940 m. Lietu
voje buvo 16 vyskupų. Dvylika vys
kupų jau mirę ar žuvę ištrėmimo 
vargų pasėkoje. Du vyskupai Lietu
voje laikomi ’’namų arešte” ir jiems 
neleidžiama atlikti savų pareigų. Tai 
vysk. Sladkevičius ir vysk. Stepo
navičius. Vysk. Brizgys gyvena už
sieny - egzilyje. Tik vienas vysk. Pi 
Maželis laisvas, tačiau būdamas 
sunkus ligonis negali savo pareigų 
atlikti. Kyla rimtos problemos dėl 
tokių kandidatų, kuriuos remia bei 
siūlo ateistinė valdžia į vakuojančias 
vyskupų vietas, ir kartais šv. Sostas 
tokius ir skiria... iš desperacijos šiuo 
reikalu. Mes paliekame atvirą klau
simą: ar geriau neturėti vyskupų iš 
viso, ar turėti vyskupus kolaboran
tus? Vienas lietuvis kunigas man 
nesivaržydamas pareiškė: - Atrodo, 
kad dešimties metų patirtis įrodė, 
jog Vatikano vyskupų tvirtinimas 
pareigose prisilaikant Rytų politikos 
krypties, popiežiaus plane susilaukė 
nepasisekimo, nes buvo įvesti vilkai 
į avidę.

Lietuvių kunigų Lietuvoje vie
ninga nuomonė, kad geriau neturėti 
jokių vyskupų, negu turėti vysku
pus prasižengėlius (felons). Išsivys
tė propaganda, kuri stengiasi įrody
ti Romai, kad arki v. Casaroli politi
ka galutiniame apskaičiavime apsi
mokanti. Gi tie, kurie galvoja prie
šingai, negali būti išgirstais kitaip, 
kaip tik leidžiant slaptus leidinius 
(pvz. Liet. Kat. Bažn. Kronika, 
V.Š.), kurie valdžios griežtai drau
džiami ir jų leidėjai bei platintojai 
susilaukia labai griežtų represijų”.

Toliau autorius klausia: ”Ar gud
riai pastatyta užtvara kliudo Romos 
išrinktiesiems aiškiai matyti padėtį, 
kurios išdavos praktiškai negali būti 
perduotos?” Į tai autorius neatsako. 
Toliau skaitome:

’’Mūsų pareiga ne teisti, bet in
formuoti. Iki šios dienos Lietuvos 
tikintieji giliai įsitikinę, kad šv. Sos
tas (t.y. popiežius, V.š.) nežino tra
giškos bažnyčios padėties Lietuvoje,
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Pagalvokime 
dabar

Jau beliko vos penki mėnesiai iki 
Australijos Lietuvių Dienų iškilmių 
Melbourne ir taip pat ALB Krašto 
tarybos suvažiavimo. Nebūtų ko 
kalbėti šiuo metu apie Lietuvių Die
nas, nes iš iki šiolei parodyto akty
vumo Lietuvių Dienoms Rengti 
Komitetas žįno savo prisiimtą atsa- 
komingumą, ir, atrodo, jis savo už
duotį atliks sėkmingai ir garbingai.

Nemažesnės reikšmės dalykas, 
ypač pačiai bendruomenei, yra ALB 
Krašto Tarybos atstovų suvažiavi
mas. Dar vis nieko nesigirdi apie 
šiam suvažiavimui pasirengimus, 
nors per tuos penkis mėnesius teks 
išrinkti naują ALB Krašto Tarybą ir 
pagalvoti, ką tie Tarybos nariai 
veiks suvažiavime ir ką svarstys.

Či ir yra esminis klausimas - ko 
suvažiuos ir ką svarstys? Nekalbė
sime čia apie formalius suvažiavimo 
punktus, kurie buvę nebuvę. Klau
simas būtų apie bendruomenės su- 
gyvinimą, jos užsimojimus bei veik
los planus. Krašto Tarybos suva
žiavime ir yra vieta, kur šie klausi
mai svarstytini ir nutartim.

Jau ne kartą šiame laikrašty skai
tėme apie pastarojo meto tautiečių 
abejingumą bet kokiam lietuviškam 
aktyvumui. Ypač to abejingumo ne
mažai matosi bendruomeninėje 
veikloje. Bent didžiosiose kolonijose 
apie bendruomeninę veiklą beveik 
nesigirdi. Norėtųsi įtarti, kad bend
ruomenę nustelbė klubai. Klubai, 
tiesa, yrauiaujas mūsų tautiniame 
gyvenime veiklos židinys, tačiau jie 
turi skirtingus užsimojimus ir nie
kad negali atstoti bendruomenės, 
kaip organizacijos, kaip mūsų visų 
tautinio junginio. Vis tik turime pri
sipažinti, kad bendruomeninė veikla 
nepasireiškia kokiu ryškesniu verž
lumu arba iniciatyva, kas peržengtų 
mūsų kasdienybę ir priduotų mūsų 
aspiracijoms polėkio arba impulso. 
Gi pasitenkinimas vien tik kasdieni
niais smulkiais dalykėliais be ryš
kesnio visu bendruomeniniu mastu 
užsimojimo neliudija paties verdan
čio gyvenimo, o tik paviršutinišku
mą. Iš čia ir vystosi abejingumas bet

A.A.
MYKOLUI PROŠINSKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, dukrai, sūnui ir visiems 
artimiesiems ir kartu liūdime.

Latrobe Valley seniūnija

A.A.
MYKOLUI PROŠINSKUI 

mirus, motiną, žmoną, sūnų, dukterį ir visą giminę giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Sale seniūnijos lietuviai

A.A.
EMILIJUI NEIMONUI

mirus, jo žmoną, dukrą Liuciją ir žentą Antaną Mieliauską su šeima 
nuoširdžiai užjaučia

Vaičiai

kokia kryptimi pajudėti ar ką nors 
užsimoti.

ALB Krašto Tarybos suvažiavi-
mas ir būtų tasai branduolys, kuris 
šitą, galima sakyti, negatyvų bend
ruomenės reiškinį turėtų 
nuodugniai apsvarstyti ir rimtai pa
ieškoti tinkamų išeičių. Ir tam Tei
ketų skirti suvažiavime ne pusva
landį, bet visą suvažiavimą.

Vienakis tokių suvažiavimui pa
siūlymų turėtų būti suvažiavimui 
patiektas veiklos planas su konkre
čiais užsimojimais, kurio vykdymui 
turėtų būti sukauptos visos bend
ruomenės jėgos. Galima tikėtis, kad 
kas nors panašaus bus patiekta Ta
rybos suvažiavime svarstyti, tačiau 
šioje vietoje galėtų prisidėti su savo 
projektais ir paskiri bendruomenės 
nariai, savo sumanymus skelbdami 
spaudoje, tai būtų tiesioginis talki
nimas mūsų vadovybei, kuri ruošia 
suvažiavimo programą.

Mūsų bendruomeninės veiklos ir 
užsimojimų planas yra būtinas, kaip 
automobiliui variklis, nes be konk
retaus plano praktiškai neturime už 
ko užsikabinti ir ką veikti. Konkre
tūs tolimų ar artimų distancijų 
bendruomeniniai uždaviniai būtų 
akstinas pagyvinti mūsų gyvenimą 
ir duotų impulso ir net prasmės visai 
mūsų tautinei veiklai.

Todėl ir svarbu iš anksto pagal
voti apie ateinantį suvažiavimą, pa
ruošti suvažiavimo programą taip, 
kad suvažiavime padaryti sprendi
mai pasidarytų mūsų bendruomeni
nės veiklos atrama ir išjudintų mūsų 
gyvenimą iš pradedančios įsipilie- 
tinti stagnacijos ir apsnūdimo.

Viena iš didžiausių problemų yra 
mūsų jlfanimas. Kodėl suvažiavime 
nepasvarstyti šios problemos pag
rindinai pasikviečiant patį jaunimą, 
ar jo atstovus ir bendrai padiskuta
vus prieiti atitinkamų išvadų. Tu
rint ką nors konkretaus greičiausia 
ir jaunimas susidomės ir jungsis į 
bendrą darbą.

(v.k.)

Garantuokime bendruomenės ateitį: 
aukokime AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDUI

------—Lietuva... —- (Atkelta iš 1 psl.)

tos bažnyčios, kurios neįstengė ate
istinė valdžia išoriniai sunaikinti, ir 
kad ateistinė valdžia dabar velniš
komis suktybėmis stengiasi sunai
kinti iš vidaus ją užtvindant savo
agentais sutanose, nes kolaborantai 
vyskupai ir kunigai prisilaiko išori
nės dvasininkų išvaizdos!

Rusų patarlė sako, kad ’’žuvis 
pradedanti gesti nuo galvos”. Taigi, 
sovietinė valdžia užsimojusi praves
ti pačios Bažnyčios susinaikinimą ir 
naudoja išbandytą taktiką pirmoj 
vietoj taikydama į vyskupus ir kitus 
hierarchijos narius. Tie, kurie prie
šinasi valdžiai, šalinami... Pavyzdys 
vysk. Steponavičiaus laikomas na-
mų arešte nuo 1961 m. už tai, kad 
atsisakė šventinti į kunigus žinomus 
K.G.B. (saugumo) agentus. Dabar 
valdžia su Romos pagalba siekia pa
statyti tokią Lietuvos dvasiškuos 
vyresnybę, vyskupus, kurie būtų 
paklusnus Kremliui. Ir tai daroma 
atolydžio - detentės ir taikingo su- 

. gyvenimo preteksu”.
"Vieno draugo lietuvio žodžiais; - 

toliau rašo autorius, - dabar ištikimi 
savo pašaukimui kunigai sekami ne 
tik K.G.B. agentų, bet ir savų vys
kupų, kurie yra panikoje ir nelinkę 
tapti bažnyčios kankiniais, turį labai 
lankstų nugarkaulį”.

Dabar dvasinę Lietuvoje rezisten
ciją atstovauja eiliniai, tikėjime 
stiprūs žmonės ir savo pašaukimui, 
ištikimi kunigai. Bijomasi vis didė
jančio kunigų kolaborantų skaičiaus,

A.L.F. ĮGALIOTINIAI

ADELAIDE — S. Dainius, 25 
Manuel Ave., Blair Athol, S.A., 5084

CANBERRA - A.V. Balsys, 22 
Ferguson Cr., Deakin, A.C.T., 2600

NEWCASTLE - S. Lizdenis, 17

A.L. FONDO VAJUS

Skelbiame naują A.L. Fondo rė
mėjų sąrašą, skyriusių Fondui aukų:

Po 100 dol. aukojo: p.p. K. Butkus 
ir N. Žygienė (Syd.) savo įnašą pa
keldami iki 150 dol., p. Vincas Ma- 
karevičius (Beechworth, Vic), p. 
Adolfas Stanevičius (Melb.).

Po 50 dol.: p. Dr. Linas Dziukas 
(Mlb), p-lė Helena Korsakaitė (Mlb), 
Dvigubo Kvarteto dainininkai, Syd
ney.

Po 30 dol.: p. A. Švedo surinktos 
Canberroje aukos, minint birželio 
tremtinius, p. J. Kantonas (Syd.).

Po 25 dol.: p. Dr. V. Doniela 
(Newcastle NSW), p. 'J. Jarinkevi- 
čius (Mlb), p. A.Z. Jokūbaitis (Mlb).

Po 20 dol.: p. A. ir N. Ališauskai 
(Mel), p. -S. Kasis (Sydn.), p. V. Ra
čiūnas (Brisbane Qld.), p. A. Muce- 
niekas (Mlb), p.p. S.P. Ropės (Syd.), 
p. V. Saudargas (Sydn), p. B. Sta- 
šionis (Sydn) pakeldamas savo įnašą 
iki 70 dol., p. S. Tamošaitis (Mlb).

Po 10 dol.: p. L. Bučelis (Mlb), p. 
K.M. Burneikis (Sydn), p. V. Kazo
kas (Sydn), p. D. Martin (Sydn), p. 
R. Mickienė (Sydn), p. O. Osinienė 
(Sydn), p. J. Ramanauskas (Sydn), 

kurie yra valdžios šantažuojami iš 
vienos pusės ir skatinami bendra
darbiauti su valdžia geresnių mate
rialinių sąlygų pažadais iš kitos pu
sės.

Pamažu auga slaptoji Bažnyčia su 
kunigais, kurie rizikuoja savo laisve 
ir gyvybe laikydamiesi principo - 
geriau klausyti Dievo, nei žmonių. 
Ateistinė valdžia juos persekioja, jų 
atsižada ir neužstoja ir jų viršininkai 
vyskupai.

Tų kunigų laikysena teismo pro
cesų metu kaltinant juos "priešso- 
vietine veikla” prilygsta kankinių 
laikysenai...

"Prieš sovietų invaziją Lietuvoje
buvo 1580 kunigų, gi 1974 m. liko 
770, jų tarpe daug susenusių ir in
validų po tremties ir kalėjimo var
gų. Pašaukimų į kunigus yra daug. Į 
vieną paliktą dvasinę seminariją per 
metus priimama ne daugiau kaip 10 
ar 12 asmenų. Priėmimas į semina
riją yra kruopščiai "ateistų organų” 
kontroliuojamas. Priėmimo į semi
nariją kriteriumas yra "nugarkaulio 
lankstumas” ir "neturėjimas cha
rakterio”.

KNYGOS SKYRIAI

. 1. ROMAS KALANTA. Čia r ’ 
pestingai aprašytas pats įvykis ir o 
pasėkos - jaunimo demonstracija- ir 
net riaušės.

2. LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS KRONIKOS. Paminėta jų 
atsiradimo priežastys. Tarp kita ko 
autorius rašo: "Lietuva po Kalantos 
tragedijos pasijuto esanti viena ir 
galų gale suprato, kad tautų šeimoje 
ji tegali pasitikėti tik savo pačios 
ypač dvasinėmis jėgomis”, "...kaž
kas nepaprasto.. Kova tarp Dovydo 
ir Galioto - trijų milijonų taūta prie-

Nukeltaį psl.4 ?

Michael St., Maryville, N.S.W. 2293
PERTH —- prof. Z. Budrikis, 7 

Hotchin St., Nedlands, W.A., 6009
SYDNEY — B. Stašionis, Lietu

vių klubas.
♦ ♦ ♦

p. M. ir G. Rimgaudai (Newcastle 
NSW), p. V. Simniškis (Sydn), p. B. 
Šidlauskas (Sydn), p. R. Venclovas 
(Sydn), p. J. žemaitis (Sydn).

Po 5 dol.: p. A. Juodgalvis (Cam
den NSW), p. č. Liutikas (Sydn), p. 
P. Medelienė (Sydn), p. V. Miniotas 
(Sydn), p. V. Narušienė (Sydn), p. 
J.I. Šimboras (Sydn), p. St. Oželis 
(Mlb).

Po 3 dol.: p. J.Z. Dambrauskas 
(Syd).
1 dol. p. S. Montvidas (Sydn).

.♦*»

A.L. FONDO ŠIMTININKAI:
p.p. K. Butkus ir N.Žygienė, V. 

Makarevičius ir A. Stanevičius įra
šyti į A.L. Fondo šimtininkų sąrašą.

A.L. Fondo Valdyba sveikindama 
naujuosius šimtininkus, nuoširdžiai 
dėkoja visiems čia išvardintiems 
Fondo rėmėjams, tikėdama, kad šių 
pavyzdys paskatins ir visus Austra
lijos lietuvius sava dalimi dėtis prie 
mūsų visų bendro reikalo.

PATIKSLINIMAS. M. Pastogėje 
1976.7.12 No 27 skelbiant L.F. šim
tininkų sąrašą praleista p. Dr. Val
terio Didžio pavardė, kuris yra vie
nas iš pirmųjų A.L. Fondo rėmėjų - 
šimtininkų. Nuoširdžiai už paklaidą 
atsiprašome.

A.L. Fondo Valdyba
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RAJONO VADIJOJE

ps. Henrikas Antanaitis

* VI Tautinės Stovyklos Rengimo 
Komiteto pirm., ps. Henrikas Anta
naitis, gegužio - birželio mėn. lankė
si J.A.V., Kanadoje, Anglijoje ir 
Vokietijoje. Čia susitiko su visa eile 
LSS pareigūnų, su kuriais tarėsi dėl 
amerikiečių ir kitų kraštų lietuvių 
skautų dalyvavimo Vl-je Tautinėje 
Stovykloje, įvyksiančioje 1978 m. 
pradžioje Australijoje.

* Eilinis LSS Australijos Rajono 
Vadijos posėdis įvyko liepos 7 d., 
Bankstown’e. Tartasi VI Tautinės 
Stovyklos ir kitais rajono reikalais.

SYDNEJAUS ’’AUŠROS” TUNTE

* Birželio mėn. Vyr. Skaučių Šat
rijos Raganos Būrelio sesės, sesės 
Eglės žižytės - Suchoverskyj bute, 
Granville’je, suruošė savo narei, Ju
lijai Bogušaitei, besiruošiančiai į 
marčias, atsisveikinimo mergvakarį.

Sesė Julija Bogušaitė birželio 26 
d. ištekėjo už Amino Basil. Abu - 
jaunasis ir jaunoji - neseniai baigė 
mediciją Sydnejaus Universitete. 
Internatą atliks Liverpoolio ligoni
nėje. Yestuvių puotoje buvo gausu 
"Aušros”" tunto brolių ir sesių.

Geriausios sėkmės šeimyniniame 
gyvenime, sese Julija!

* Tunto kaukių balius, įvykęs 26
d. praėjo geriau negu bet kada - ja
me gausiai dalyvavo jaunimas ir vy
resnioji karta! Labai daug svečių 
buvo kaukėtų, o iš jų buvo labai 
daug įdomių, tad nestebėtina, jei 
premijavimo komisija išliejo nema
žai prakaito, kol įtrinko geriausias 
iš geriausių!.. Pirmąją premiją 
( $ 100.00) laimėjo sesė Elenutė Ki- 
verytė. -x-

Prieš 15 metų
Vartau Melburno ’’Džiugo” Tunto 

’’Živilės” Skaučių Draugovės, prieš 
eilę metų rašytus, rašinėlius. Juose, 
kap veidrodyje, atsispindi šios 
draugovės tų dienų gyvenimas. Ir 
tenka pripažinti, kad živilietės buvo 
meistrės, aprašydamos savo drau

1961.4.15 įvyko mūsų draugovės 
iškyla. 9 vai. ryto, dešimt nekant
raujančių sesių susirinkome Flin
ders (Melburno) pagrindinėje stoty
je. Draugininkei, sesei Normantai- 
tei, nupirkus bilietus, sėdome trau
kinio ir išvaživome į patį kraštinį 
Melburno priemiestį - Altoną - esan
tį ant jūros kranto... Stotyje sesė 
draugininke mums įteikė laišką, 
liepdama jį atidžiai perskaityti ir 
vykdyti jame duotus nurodymus. 
Laiškas, buvo parašytas romėnų 
ženklais. Jį perskaičius paaiškėjo 
mūsų uždavinys, kuris skambėjo 
taip: ’’Grąžinkite mano kaulus į jų 
karstą. Tolimesni nurodymai 192 
Karalienės gatvėje, Altanoje”.

Pasiekus šį adresą, paaiškėjo, kad 
tai sesės Didžytės tėvelių namas. 
Čia suradome antrą laišką, kuris 
buvo laiškų dėžutėje. Šis laiškas lie
pė eiti pajūriu ir sekti ženklus.

Pajūryje prie mūsų grupės prisi
jungė dar 5 sesės. Beeinant, vėjas 
mums iškrėtė šposą: iškėlė iš žolės 
mums skirtą laišką ir nunešė nesu

Amin Ir Julija (Bogušaitė Basil.

SKAUTŲ—čIŲ SKYRELIS - 
’’SKAUTŲ PADANGĖJE” laukia 
žinių iš visų vietovių, iš kiekvieno

govės veiklą, nes net ir šiandien juos 
skaitant vis dar įdomu.

Kaip gaila, kad vis mažiau ir ma
žiau tokie rašinėliai berašomi... Ir 
kyla mintis ar nereikėtų ir vėl šią 
tradiciją atgaivinti draugovių gyve
nime?

0 dabar pasiklausykime!

gaunamai. Bet mes, sekdamos kelio 
ženklus, greitai suradome kitą laiš
ką, kuris mums liepė nusiauti batus 
ir trumpai pailsėti. Kadangi artėjo 
pietų metas, mes nuprendėme žy
giuoti toliau. Sekdamos įvairius 
ženklus, kurie buvo padaryti iš pa
galiukų, jūros žolių, kriauklių bei 
akmenukų, mes pagaliau 
supratome, kodėl mums buvo įsaky
ta nusiauti kojas-.prieš akis buvo at
viras jūros plotas, kuriame matėsi 
maža salelė. Ženklai rodė, kad mūsų 
kelias veda į ją. Nusiavę batus ne
drąsiai bridome, nes vanduo nebuvo 
peršiltas. Saloje radome kitą laišką, 
kuris radosi bonkoje, pusiau paslėp
tas smėlyje. Sekdami jo nurodymus, 
pasiekėme savo uždavinio tikslą - 
suradome ne tik-’’prapuolusius kau
lus”, bet ir savo vadovę Normantai- 
tę ir maišiuką saldainių. Papietavę, 
ruošėmės atgal, bet atėjus prie salos 
kranto, nusigandome: kur anksčiau 
buvo tik, palyginus, bala, dabar jau 
atrodė giloka, mat, prsidėjo potvy
nis. Sesė Didžytė pasisiūlė išmėginti 
gylį, bet vos pradėjusi bristi, patai
kė į duobę ir gerokai sušlapo. Buvo 
aišku, kad vanduo bus iki juosmens. 
Jau šlapia, sesė Didžytė pasiryžo

Leidžia: LSS Australijos Rajono Spaudos Skyrius Rašinius siųsti v.s. 
B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, Yagoona, N.S.W. 2199.

pasiekti krantą ir mums atsiųsti pa
galbą. Pasilikusioms saloje sesė 
draugininke paskelbė konkursą: su
rinkti kuo daugiau įvairiausių lapų. 
Laimėjo sesė Kristina Vaičiulytė, 
gaudama plytą šokolado. Neužilgo 
pamatėme atlaukiančią, dviejų vyrų 
irkluojamą, valtį, kurią mums at
siuntė sesė Didžytė.

(Rūta Žiedaitė)
♦

Aš labai mėgstu mažus vaikus, 
todėl galite įsivaizduoti mano 
džiaugsmą, kai sesė skiltininkė pra
nešė, kad važiuosime lankyti našlai
čių. Kartu su sesute nuvykom į Mel
burno centrą, kur prisijungę prie 
kitų skilties sesių, nuvažiavome į 
prieglaudą. Čia mus pasitiko šios 

įstaigos vedėja ir trys auklės, kurios 
mums viską aprodė. Po apžiūros, 
mes pačios tapome ’’auklėmis”. Aš ir 
dar kita sesė gavome savo priežiū- 
ron grupę berniukų nuo 5 iki 7 metų 
amžiaus. Galite įsivaizduoti, 
kad jiems energijos tikrai netrūko, 
ta nenuostabu, kad ir mus ’’nuvarė 
nuo kojų”. Diena prabėgo labai 
greitai ir linksmai. Nepajutome, kad 
jau atėjo vakaras ir laikas keliauti 
namo. Atsisveikinant prieglaudos 
vedėja mums labai dėkojo ir kvietė 
kuo dažniau apsilankyti. Tikrai buvo 
gaila palikti būrį vaikučių, kurių 
akutės žibėjo džiaugsmu., Ta diena 
giliai paliko mano širdyje, ir aš da
bar suprantu, kokia aš laiminga, tu
rėdama tėvelius.

(Audronė Dumskytė
*

1962.3.10 d., ’’Džiugo” tuntas su
ruošė vienos dienos iškylą į kalnuotą 
ir gražų mišką prie Belgravės - 
Sherbrook’s Girią.

Išvykti žadėjo 8.30 vai. ryto iš 
Flinders stoties, todėl mes, jauno
sios, bijodamos pasivėlinti, atsikėlė
me jau 6 vai., o 8 valandą, pilnose 
uniformose, dairėmės į kairę ir į de
šinę, po laikrodžiais, o tenai dar tik 
vėjai pūtė ir nesimatė nė vieno lie
tuviško. skautiško šlipso.

- Miega broliai, ar dar ’’Moombą” 
*) šoka - nutarėme mes pirmosios 
trys ir užėmėm geras pozicijas ant 
laiptų, nes pradėjo rinktis daugiau 
tokių, kaip mes iškylautojų, bet tik 
su kitokiais šlipsais - australiškais, 
ukrainietiškais ir t.t. O mūsiškių, tai 
kaip saulės spindulių - kur ne kur po 
vieną iš minios išlenda. Laikas bėga. 
Vyriausieji, žinoma, atsirado pasku
tiniai. Kai pamatėme vadovą Balį su 
savo broliais, sesės, kaip bitės, tuoj 
puolėm prie langelių pirkti bilietų į 
Belgravę. Skubiai ant perono!

Susikraustėm į vagonus kur kam 
patogiau, ir klegam kaip žąsys pik
nike. Mat, gavom atsisėsti! Nesvar
bu, kad traukinys tik už pusės va
landos išvažiuos. Ir vėl pasirodo 
rimtas mūsų vadovo veidas ir 
krapšto mus lauk iš vagonų ant pe
rono. Pamatęs tiek linksmų veidų, 
matyt panoro į juos gerai įsižiūrėti, 
todėl liepė visiems sulipti būtinai į 
vieną vagoną . Vėl renkame išbar
stytus apelsinus, griebiam už savo 
maišelių su buterbrodais ir grūda
mos visi į vieną vagoną. Linksma!

Pagaliau ir traukinys pradeda 
krypuoti ir vilkti mus tolyn nuo 
miesto triukšmo, arčiau prie Dievo 
ir gamtos. Štai ir Belgrave. Daug 
medžių, saulė šviečia, gal tas ’’pik
nikas” ir bus už kampo - galvojam, ir 

jau rengiamės užkąsti. Bet mūsų 
vadovas jau rikiuoja mus po du ir po 
dvi į eilutę ir ’’marš” į kalną, pirmyn!

O to kalno nei pradžios, nei galo 
nesimato! Einam ir einam! Mūsų 
broliai narsiai veda, jiems atrodo,kad 
mes perdaug atsiliekame, todėl tik 
ir girdime - Sesės, paskubėkite! Se
sės, neatsilikite! O toms sesėms jau 
ir liežuviai išlindo, ir kupros sulinko 
nuo to skubėjimo. O tas kelias nesi
baigia...

Matom - broliai sustojo ir pradeda 
dainuoti, bet mes tylim, nes taupom 
energiją kojoms pakelti, nes jos da
rosi vis sunkesnės. Pagaliau prisi
vejame brolius skautus ir norim pa
ilsėti, bet vėl tas pats balsas ragina - 
’’Pirmyn, marš, ne po keturias, po 
dvi į eilutę!”

Nei poilsio, nei kalno galo nesima
to. Ir vėl krapštomės pirmyn, kitos 
jau net murmėdamos. Bet niekas 
mūsų balso neklauso ir negirdi.

Pagaliau, kai pasiekiam tą pikniko 
aikštelę ir išgirstam, kad jau atke- 
liavom, taip ir išvirstam visi ant že
mės, ir džiaugiamės, ir valgom, ir 
judinam pavargusias ir nepratusias 
prie tokių kelionių savo kojeles. 
Jaučiamės, kaip Everesto kalną nu
galėję! Čia laikas jau daug greičiau 
bėga. Vos, rodos, dar tik atsisėdom, 
o jau ragina vėl stoti į ratą ’’žiužį” 
mušti, žaisti ’’trečias bėk” ir vogti 
vėliavas (vargšai, brolių šlipsai!). 
Landžiojam po krūmus, kaip tikri 
kareiviai. Nubraižom kojas, beveik 
paklystam, nes to miško platybė ne
regėta.

Bet ateina naktis ir mes vėl susi
renkam prie ’’milkbaro” Belgravėj. 
Vėl tas pats traukinėlis krato mūsų 
pavargusius sąnarius ir veža atgal į 
Melburną.

Atsirandam namuose tik apie 9 
vai., dideliam tėvelių džiaugsmui, 
kad sveiki sugrįžom.

Ir jau beveik miegodami kartojam 
dainos žodžius:
Ėjo skautas iškylauti, 
Patyrimo daugel gauti, 
Patyrimo, patyrimo...

*) Momba - Melburno pavasario fes
tivalis.

(Milda Malakūnaitė)
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-------Lietuva...

šinasi 250 milijonų kolosui”. Pami
nėtos K.G.B. pastangos Liet. Kat. 
Bažn. Kronikos leidėjus išaiškinti. 
Iškelti tardymai ir bylos.

3. LAISVOJO PASAULIO PA
GALBOS ŠAUKSMAS. Čia tarp ki
ta ko iškeltas naujas valdžios dekre
tas atimti vaikus nuo tėvų už moky
mą religinių tiesų ir juos atiduoti 
valstybės auklėjimo įstaigom.

4. PAVERGTOJI BAŽNYČIA. 
Aprašoma, kaip valdžios ’’kulto įs
taiga” tvarko religinius reikalus. - 
Tos įstaigos pirmas tikslas iš vieti
nių bažnyčių kolonizuotuose kraš
tuose pašalinti jų galvas - vadovus. 
Tai atliekama pašalinant Romai išti
kimus vyskupus ir jų vietoje skirti 
vyskupus, kurie yra K.G.B. tarny
boje arba iš ’’baimės” pasiduoda 
manipuliavimui.

Čia paduodama jaudinanti scena 
iš Liet. Kat. Bažn. Kronikos. Cituo
ju: ”Iš iškreiptai informuoto apie 
mūsų tikrą padėtį Vatikano ateistai 
įstengė išgauti nominavimą ir pa
aukštinimus kunigams prisiplakė
liams. Šiuo būdu Romos ’’patarėjai” 
norėjo psichologiniai nuginkluoti 
bažnyčiai ištikimus kunigus iš vie
nos pusės, ir sukompromituoti tų 
kunigų bei tikinčiųjų akyse Romos 
Kuriją”. Toliau seka sąrašas kandi
datų į vyskupų vietas, kuriuos siūlo 
sovietinė valdžia ir kuriuos palaiko

- Vatikanas. ”... Mes nenorime vys
kupų insignijom vilkinčių maneke
nų, bet norime vadų ir tėvų! Čia rei
kalas liečia ne tik Bažnyčios Lietu
voje likimą, bet taip pat ir Vatikano 
prestižą. Tegu pirmoj eilėj išleidžia 
mūsų areštuotus vyskupus!.. Mes 
nenorime vyskupų, užverbuotų tar
nauti Maskvai, kaip Pimenas ar Ni- 
kodimas...” (tai stačiatikių metropo
litai, V; Š).

5. DVASINĖS REZISTENCIJOS 
PRINCIPAI IR BENDROJI PROG
RAMA. Pacituoju ištrauką: ’’Mes 
visi lietuviai katalikai maldaujame 
mūsų brolius užsienyje, o taip pat 
visus po pasaulį pasklidusius drau
gus informuoti viešąją opiniją ir jų 
kraštų valdžias apie žmogaus teisių 
Lietuvoje laužymą ir jų nesilaikymą. 
Broliai, jūsų pagalba šią valandą gali 
nulemti, ar mes išsilaikysime!.. Ta
rybų Lietuvos valdžia traktuojama, 
kaip Sov. S-gos valdžiai tarnaujanti 
marionetė ir turi tik išorinę valdžios 
išvaizdą vien užsienio akims”.

6. KRYŽIŲ ŽEMĖ. Čia tarp kita 
ko išvardinta eilė uždarytų kat. baž
nyčių, kurios dabar naudojamos ne
religiniams reikalams.

7. KUN. SEMINARIJŲ PADĖ
TIS SOV. S—GOJ. Čia tarp kitų pa
cituota Mgr. Č. Krivaičio pareiški
mas spaudos konferencijoje 1975 m. 
vasario mėn. jam vizituojant JAV, 
kur jis tvirtina, kad Lietuvoje eg
zistuojanti pilniausia religinė laisvė.

8. APKALTINTI SAVO PAREI
GAS EINĄ KUNIGAI. Duotas pla
tokas kun. J. Zdebskio ’’nusikalti
mo” ir bylos aprašymas.

9. ANONIMINIAI LAIŠKAI IR 
TIKĖJIMO PAREIŠKIMAI. Mini
mas Vilkaviškio diecezijos kunigų 
laiškas ir jo istorija bei komentarai.

10. SIMO KUDIRKOS ir kitų, ap
kaltintų dėl savo nuomonės pareiš-

. kimų atvejai.
11. PARODOMASIS TEISMO 

PROCESAS. Čia labai detaliai ap
rašytas lietuvių (ne kunigų) P. 
Pliumpos, J. Stašaičio, A. Patruba- 
vičiaus, Petronio ir V. Jaugelio by
los.

12: KUN. B. MICKIEWICZ nusi
kaltimas. Vadinamasis ’’nusikalti
mas” įvyko Stryj mieste, netoli 
Lwowo, kad mokė vaikus katekiz
mo.

13. KUN. ABUDZĖS afera. Tai 
latvių kunigo kolaboranto intrigos.

14. VAIKŲ IR JAUNIMO PRIE-
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ŠINIMASIS ATEISTINEI PRO
PAGANDAI. Iš šio skyriaus matosi 
valdžios pastangos atitraukti nuo ti
kėjimo vaikus ir jaunimą.

15. LIUDININKŲ PARODYMAI.
16. Vieno lietuvio kunigo, gyve

nančio užsienyje, laiškas po apsilan
kymo Lietuvoje ir Baltgudijoje.

17. Vieno lenko vienuolio liudiji
mas pabuvus Baltgudijoj ir Lietu
voj.

18. Lenko, kilusio iš Lietuvos, 
laiškas aplankius savo gimines.

19. Keturių jaunų lietuvaičių, nu
teistų sunkiems darbams į Sibirą, 
liudijimas. Či patiekta platoka iš
trauka iš tų mergaičių maldaknygės. 
Tai išgarsėjusi Sibiro lietuvaičių is
torija su autoriaus komentarais.

20. NIJOLĖ SADŪNAITĖ. Duo
ta heroiška N. Sadūnaitės laikysena 
teismo metu, jos bylos eiga ir istori
ja.

EPILOGAS

Autoriaus įsitikinimu, Sov. S-gos 
desintegracija prasidėjusi 1970 m. 
kai Lenkijoj buvo sukilę Pabaltės 
rajono darbininkai. Ypač Kremliaus 
valdžia bijojusi sukilimo išplitimo. 
1972 m. po Kalantos nusižudymo 
jaunimo maištas Lietuvoje parodė, 
kad komunistinėj sistemoj išaugin
tas jaunimas nėra patenkintas esa
ma santvarka. Pavergtųjų tautų ne
pasitenkinimas vis auga - visi pa
vergtieji jungiasi į bendrą kovą. 
Valdžia laikosi tik prievartos ir sau
gumo priemonėmis.

MANO IŠVADOS

Esu perskaitęs visas mūsų spau
doje skelbtas Liet. Kat. Bažnyčios 
Kronikas. Taip pat per eilę metų 
dažnai gaunu privačių žinių apie gy
venimą Lietuvoje bei tenai religinę 
praktiką. Nei paskirų kronikų nę-

JONIŲ ĮSPŪDŽIAI i
Rašo Antanas Laukaitis.

... - i

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys) - H

VOKIETIJA. .

Kur bevažiuotum Europoje šian
dien, daugiausiai atostogaujančių 
vasarotojų sutiksi iš Vokietijos. In
fliacija, bedarbė, piniginiai sunku
mai taip jaučiami kad ir turtinguose 
anglosaksų kraštuose, yra labai ma
žai pastebimi Vokietijoje, kur ir 
šiandien dar dirba apie 3 milijonai 
svetimtaučių. Vokietijoje gyveni
mas klesti kaip niekada anksčiau, ir 
šiuo gyvenimu vokiečiai ypatingai 
moka naudotis. Niekur neišgirdau 
vokiečių skundžiantis bedarbe ar 
bent kokiais suvaržymais. Jų resto
ranai, alinės, festivaliai perpildyti 
žmonėmis, geriančiais litrinius gero 
alaus bokalus, valgančius įvairiau
sius skanumynus, labai mažai be
kalbančius apie įvairiausias politines 
problemas ir dar mažiau, ar visai 
nenorinčius prisiminti karo hitleri
nio laikotarpio. Būnant čia pačiame 
vasaros viduryje ir pagal juos tokių 
’’kaitrų” nebuvus jau nuo 1916 metų 
(nors man 30-32 laipsniai Cels. buvo 
tik šiltas gražus oras) ežerėlių pa
kraščiai yra pilni besimaudančių 
jaunų ir vyresnių žmonių. Tačiau 
tuoj pat ten krenta į akis pertukę 
žmonės, kone visą laiką ką nors val
gą ir gerią, kai pas mus Australijoje, 
o gal ir Amerikoje, didžiausia, ypa
tingai moterų problema yra svorio 
pridėjimas. Neturint tokių rūpesčių, 
gal dėl to ir vokiečių moterys yra 
daugiau linksmesnės, prieinamesnės 
ir gyvenime daugiau malonumų tu
rinčios.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ ITO DRAUGIJA

"TALKA"LTD<
•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 

indelius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), .už įnašus 
(shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas fid $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10 V: %, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 11 Vi %, iki $.1000 be 
garantijos iš 12%%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

•Įstaiga veikia.*
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vaL pp. Liet. Namai, 60 Errol 

St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4061, G.P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 8 pp. Liet. Namai, 6 Eastry 

Sc„ Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, SA. 5067

sistematizuotos informacijos, nei 
privačios žinios manęs neįtikino, kad 
Lietuvoje būtų persekiojama baž
nyčia ar tikintieji. Galvojau, kad yra 
tik dideli religinės veiklos suvaržy
mai ir atsitiktiniai persekiojimo at
vejai.

Perskaitęs Andre Martin knygą iš 
vienos pusės buvau pritrenktas, o iš 
kitos pusės įtikintas, * kad religija 
bendrai, o katalikų tikėjimas spe
cialiai sovietų valdžios organų yra 
ne tik kietai suvaržytas ir kontro
liuojamas, bet ir sistematingai per
sekiojamas siekiant sunaikinti tikė
jimą ir bažnyčią. Sov. S-gos organai 
deda dideles pastangas, leidžia net 
specialius įstatymus tikėjimui 
griauti. Sovietų valdžia pirmoj eilėj 
siekia pavergti visą kat. bažnyčios 
vadovybę - vyskupus savo pilnoj 
priklausomybėj ir stengiasi juos pa
daryti net įrankiais išlaikyti tautą 
sudrausmintą ir paklusnią valdžiai. 
Atrodo, kad sov. valdžia šito tikslo 
ir pasiekė dalinai padedant Vatika
nui su jo Rytų politika. _.

Knygoje patiektomis informacijo
mis buvau daug daugiau sustiprin
tas įsitikinime, kad deja, Vatikano.

Būdamas Portugalijoj ir Ispanijoj 
labai daug valgiau braškių, žemuo
gių, serbentų ir kitokių mano mė
giamų uogų, dažnai neturint laiko 
nei jų gerai nuplauti. Paryžiuj jau 
pradėjau jaustis blogai, o Muenche- 
ne mano pilvelis visai sustreikavo, 
kad nei bavariškos skanios dešros, 
nei skanus jų alus visai buvo nepri
imtinas. Gerai kad šiame buvusiame 
olimpiniame mieste gyvena mano 
pusbrolio sūnus dr. Arūnas Laukai
tis, vedęs irgi daktarę žmoną. Abu 
daktarai tuoj pat mane pagydė ir 
tinkamai ligotus vidurius paruošė 
bavariškom linksmybėm, kurių šis 
katalikiškas kraštas turi labai daug 
ir, nemeluojant, galiu pasakyti, kad. 
bavarai moka tikrai savo gyvenimą 
linksmą padaryti.

Muenchene’ apsistojau pas savo 
pusbrolį ir jo mielą mamutę Laukai
čius, kurie Lietuvoje ir vėliau Vo
kietijoje, buvo mokytojai. Šiandien 
abu jie pensininkai, tris labai gerai 
įsikūrusius vaikus turintieji Ameri
koje ir jauniausį sūnų 'daktarą čia 
pat. Daug kartų skaičiau apie kitų 
kraštų ir pats žinau apie Australijos 
socialinį senatvės aprūpinimą ir 
pensijas. Atrodė jos labai geros, ta
čiau labai nustebau Vokietijos so
cialiniu aprūpinimu. Nuo šio mėne
sio vidurio mano pusbrolis su žmona 
gaus savo pensijos (rentes) pakėli
mą ir dabar abu per mėnesį gaus 
2400 markių (Amerikoniškas dol. 
yra 2.56 ir australiškas - 3 vok. mar
kės). Gyvena jie gražiame valdiška
me bute, maža nuoma, nemokami 

.CMl

per ark. Casaroli (panašiai kaip 
prez. Fordo per Dr. Kissingerį) ve
dama Rytų politika kolaboruojant su 
komunistinių valstybių vyriausybė
mis jau labai pakenkė ir tebekenkia 
Lietuvos katalikų bažnyčiai.

Atrodo, dabar Lietuvoje yra "dvi 
katalikų bažnyčios: viena oficialioji, 
kurią tvarko vyskupai kolaborantai, 
valdžios kontroliuojami ir ją remia 
Vatikanas; kita yra slapta, pogrin
džio bažnyčia, jos vyskupai pareigų 
eiti negali, nes daug metų laikomi 
namų arešte, gi kunigai, nuduoda^: 
lojalumą valdžiai, tebėra ištikimi 
savo pašaukimui, ir pagauti saugu
mo organų traukiami teisman, bau
džiami kalėjimu ar trėmimu. Deja, 
šios bažnyčios Vatikanas neremia. Į 
eilę jam tikinčiųjų atsiųstų peticijų 
užstoti neatsako ir nereaguoja. Tos 
pogrindžio bažnyčios atstovai ir lei
džia Lietuvos Kat. Bažnyčios Kroni
ką. Ši Kronika ir atidengė mums 
išeiviams ir pasauliui tragišką Lie
tuvos Kat., Bažnyčios padėtį. Iš čia 
apkalbėtos knygos turinio atrodo, 
kad Baltgudijoj ir Ukrainoj religijos 
padėtis daug blogesnė, negu Lietu
voje.

visokį priedai, taip kad pagal mano 
giminių ir kitų čia sutiktų lietuvių 
pensininkų pasisakymus, jie yra la
bai laimingi, kad niekur iš Vokietijos 
neišvažiavo.

Jaunasis mano giminė dr. Arūnas, 
po ilgos praktikos ligoninėse ir išlai
kytų egzaminų gavo specialisto (vi
daus ligų) teises ir kartu su savo 
žmona ginekologe atidarė Augsbur
ge kabinetą. Nors gydytojų turiu ir 
draugų, ir pats lankiausi specialistų 
kabinetuose įvairiuose kraštuose, 
tačiau tokio kabineto nesu net nei 
filmose matęs. Patys moderniškiau- 
si vokiški, japoniški ir kitoki apara
tai, aptarnaujami trijų specialiai pa
ruoštų seselių, užima 12-ka kamba
rių. Čia dviejose televizijos kamero
se pats ligonis gali matyti savo vi
dujinį kūno, kraujo širdies ir kt. 
darbą, kai smulkiausius tavo viduji
nius sutrikimus gydytojas tuoj pat 
suranda. Visa bėda, kad tas mano 
sportininkas giminė daktaras užsi
geidė patikrinti ir mano sveikatą, nu 
ir žinoma, jo tie modernūs aparatai 
tuoj pat surado, kad aš perstoras, 
kad mano kraujas perriebus, kad 
mano kepenys patinę, kad aš negaliu 
to valgyti, to gerti ir t.t. ir t.t. Ot ir 
papuoliau su ta modernia medicina. 
Tėvai ir prieteliai vaišina, valgydina 
ir pyksta, jei vokišku gėrimėliu to 
nepavilgai, o sūnus daktaras ir jo 
modernizmas kitas kalbeles kalba. 
Taip ir nežinau, su kuo man geriau 
čia linksmojoj Vokietijoj draugauti.
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SALIUTAS AMERIKAI
Du šimtai metų tautų istorijoje 

nėra ilgas laikotarpis, ypač tarp 
tautų, kurios savo istoriją skaičiuoja 
tūkstančiais metų. Vis tik Amerika 
šiais metais švenčia savo dviejų 
šimtų gimtadienį.

Reikia taip pat sutikti, kad mažai 
pasaulyje yra tautų, kurios per du 
šimtus metų būtų padariusios pa
žangą, kuri galėtų prilygti šiam di
deliam žmonių katilui, burbuliuo
jančiam materialinėmis gėrybėmis 
kartu su skurdu ir be tikro etninio 
veido. Sunku todėl tautos vadams 
pristatyti tikrą gimtadienio dvasią, 
kuri būtų ne komercinė ir atsispin
dėtų humanistinėmis aspiracijomis. 
Sunku taip pat nuteikti minią į nuo
taikas, išreikštas nepriklausomybės 
deklaracijoje arba žmogaus laisvių 
išpažinime, rašytame prieš du šim
tus metų.

Sunku taip pat pagauti gimta
dienio šventės dvasią, kai vėliavos 
vis dar plevėsuoja "Watergate” še
šėlyje arba supliūkšta be rimtos li
nijos užsienio ir vidaus politikoje.

Šie metai Amerikai ne vien gim
tadienio linksmybės, - taip pat pre
zidento rinkimai. Tikrai jubiliejinis 
įvykis, kad kedėje sėdintis dabarti
nis prezidentas G. Ford negali su
rinku reikiamo skaičiaus kandidatų/ 
ptu^^idančių jį nominuoti į prezi
dentus paskutiniame respublikonų 
partijos suvažiavime.
-Neatsižvelgiant į tai, gimtadienis 

atėjo pasipuošęs vėliavomis net ir 
ant reikmenų, pasibaigiančių' kana
lizacijoje.

Amerikos lietuviai gimtadienio 
sąjūdyje irgi nelieka bešališki: pa
kelia savo vėliavas, kur tiktai gali 
pakelti, rengia festivalius, rašo re
zoliucijas. t

oir’t'tęM sjo’wy’*3* ro.*—

ATVIROMIS...
Muenchene, būnant lietuviškose 

pamaldose, kurias laikė Vokietijos 
Sielovados vadovas prel. J. Aviža, 
visai netikėtai sutikau melbournietį 
savo prietelių H. Antanaitį, kuris su 
savo žmona važinėja po Europą ir 
reklamuoja busimąją Vl-ją Tautinę 
Skautų Stovyklą Australijoje kitų 
metų pabaigoje. Jeigu jam pasiseks 
prikalbinti atvažiuoti tas visas gra
žias lietuvaites, su kuriomis jis čia 
buvo matomas, tai tikrai Australijos 
ne tik skautai, bet ir kiti visi jauni 
lietuviai vyrai savo galvas turės 
greitai pamesti ir bent kokias sve
timtautes pamiršti.

Šiame mieste taip pat sutikau po 
Europą begastroliuojantį ir adelai- 
diškį sporto veikėją ir Australijos 
lietuvių spaudos darbuotoją Balį 
Nemeiką. Su juo aplankėme pokari
nį garsų lietuvių lagerį Seligenstadt 
iš kurio dabar tik buvusios arklidės 
yra telikę. Tačiau vietiniai vokiečiai 
dar gerai atsimena buvusius lietu
vius, ypatingai jų buvusius gerus 
futbolininkus, paminėdami net kai 
kurių pavardes. Atšvenčiant šį susi
tikimą, vokiečiai savo restorane mus 
net pavaišino pokariniu ir pas lietu
vius labai populiariu ’’Svečki” šnap- 
su, nuo kurio man akys tik nepaža
liavo. Vietiniai vokiečiai klausė, kas 
atsitiko su gražiuoju buvusiu sto
vyklos kryžium. Gerai, kad žinojau, 
nes jis dabar išdidžiai stovi Vasario 
16-sios gimnazijoje.

Kitas, buvęs labai gražus kryžius 
Augsburgo mieste, šiuo metu yra 
gana apgailėtinoje padėtyje ir rei
kalingas greito remonto, nes kitu 
atveju jį vokiečiai nori pašalinti. 
Kiek girdėjau, buvusių Augsburgo 
stovyklų lietuvių tarpe yra renka
mos aukos ir šis gražusis kryžius 
bus atremontuotas.

Muenchene be kitų įžymybių vei
kia ir dvi radio stotys, kiekvieną

Stovint nuošaliau vis tiek susida
ro vaizdas, kad ir mes esame šiame 
tautų okeane kaip laivas su palaužtu 
stiebu ir plūduruojame nešami silp
no vėjo: bendruomenė silpna bega
liniame organizacijų būryje, trūksta 
ne idėjos, bet žmonių, gyvenančių 
idėja ir sugebančių gyventi idėjai.

Šviesesnis spindulys čia, galbūt, 
tai jaunimas, kuris jau pradeda di
džiuotis savo kilme.

Pagal nelabai seną paprotį kiek
vienas didesnis miestas žymesnio 
jubiliejaus metu užkasa į žemę dėžę, 
į kurią sukrauna daiktus, reprezen
tuojančius šį laikotarpį, kad po šim
to metų žmonės, iškasę šitą dėžę, 
galėtų įsivaizduoti mus mūsų laiko
tarpyje. Ar ne laikas būtų pagalvoti 
ir visai lietuvių bendruomenei, ką 
galėtume pakrauti į tokią dėžę, iš 
kurios turinio ateities kartos įver
tintų mus.

Birželio mėnuo Amerikoje vadi
namas vėliavų mėnesiu su ilgu sa
vaitgaliu mėnesio vidury. Laikraš
čiai ragina kiekvieną namų savinin
ką arba kad ir nuomininką pakelti 
tautinę vėliavą kasdieną, ir net 
krautuvės šį mėnesį dar nuolaidas 
vėliavos kainoje. Deja, miestuose ir 
miesteliuose retai kur ir tiktai prie 
valdiškų pastatų gali matyti pakeltą 
vėliavą, nors tuščias stiebas stypso 
prie kiekvieno namo.

Iš tikrųjų, atrodo, patys ameriko
nai nemoka demonstruoti savo 
patriotinių jausmų viešai. Užklaus
tas žmogus atsako, kad atėjo laikai, 
kada Amerikos pilietis neranda di- 
džiavimuisi prasmės. Po negarbin
gos karo pabaigos Vietname, po 
’’Watergate” skandalo, politinio 
prakišimo Afrikoje ir artėjančio ne
palankaus sprendimo Panamos ka- 

dieną įvairiomis kalbomis duodan
čios žinias į okupuotuosius Rytų Eu

ropos kraštus. Tai ’’Free Europe” ir 
’’Liberty”. Paskutiniosios programa 
yra taikoma daugiau Sov. S-gos 
kraštams ir jų tarpe Lietuvai. Viena 
iš šios lietuviškos programos dar
buotojų yra Alina Grinienė - 
Miliušytė. Kartu su jos vyru dr. J. 
Grinium, jų jaukiame ir iš visų pusių 
lietuviškumu dvelkiančiame bute 
turėjau malonų ir mielą pasikalbėja 
mą. A. Grinienė, neseniai sulaukusi 
60-ties, yra ne tik Muenchene bet 
tur būt ir visos Vokietijos lietuvių 

nepavargstąs lietuviškojo darbo 
variklis. Baigusi gimnaziją, ji akty
viai pasireiškia studentų veikloje, ji 
1941 metų sukilimo dalyvė, baigusi 
prancūzų kalbos studijas Kauno 
universitete, ji vėliau mokytojauja 
Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijoje, 
sukuria tautinių šokių grupes, vargo 
mokyklos vedėja, ’’Amerikos Balso”, 
’’BALFO” tarnautoja ir kt. Niekuo
met nėra jai nuovargio, niekuomet ji 
nepasako bent kuriam lietuviškam 
reikalui ne, niekuomet ji nevengia 
bent kokio lietuviško darbo ir ne- 
klysiu pasakydamas, kad niekuomet 
lietuviškasis ir ypatingai jaunimo 
gyvenimas nebūtų toks lietuviškas, 
jeigu jo priekyje nebūtų vietinių lie
tuvių vadinamos ’’Ponytės” Alinos 
Grinienės. Ir man nuoširdžiai besi
kalbant jų vaišinguose namuose, jos 
rūpestis buvo kaip geriau reikės 
pravesti jau 23-sias Europos Lietu
viškųjų Studijų savaitės dienas, 
įvykstančias Prancūzijoje, netoli 
Paryžiaus, kurių viena iš organiza
torių yra ir A. Grinienė. Tai yra Eu
ropos lietuvių, paremtų net ir dau
geliu svečių iš kitų pasaulio kraštų, 
lietuviškos kultūrinės dienos, kurio
se jau šiais metais bus ir Paryžiuje 
gyvenančių lietuvių dailininkų: P. 
Gailiaus, V. Kasiulio, S. Kondratai- 
tės, Ž. Mikšio, R. Motiejūnaitės ir A. 
Raudžio darbų paroda.

Lietuvių Jaunimo Centras Čikagoje
J. Pelenausko nuotrauka

nalo nuosavybės.
Ateitis irgi nešviesi. Jubiliejinių 

metų pabaigoje įvyks rinkimai į 
aukščiausią postą - prezidento, bet 
rimtų kandidatų, kurie galėtų pa
kelti entuziazmą žmonių tarpe, taip 
pat nėra.

Vis tiek gimtadienio iškilmių pro
ga darbininkai gavo dvi apmokamų 
atostogų dienas. Savivaldybių dar
bininkai prikabino vėliavų, krautu
vės sumažino prekių kainas - taigi,

SPALVOTI TELEVIZIJOS APARATAI
22”.... $550.00; 26”......$715.00;

Skambinkite tel. 695186

Bestway T.V.
SALES & SERVICE 

Žemiausios kainos!
Tai yra patvarūs vietinės gamybos aparatai $ 29 žemiau Discount 

House nustatytų kainų. Dėl tolimesnių informacijų kreiptis pas p. 
Masioką tuo pačiu telefonu.
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Alina Grinienė - veiklioji lietuvių 
darbuotoja Vokietijoje

Būdama ir ypatinga lietuviškojo 
jaunimo draugė, A. Grinienė jau da
bar rūpinasi busimuoju Europoje 
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongresu. 
Nors visą pagrindinį darbą čia atliks 
jaunimas, tačiau ji ir kiti jaunimo 
draugai bus nuoširdūs jaunimo pa- 
gelbininkai. Už savo darbus lietuvy
bei ir už savo tą nuolatinę pagelbą 
viskam kas tik yra lietuviška, ji 
prieš kurį laiką buvo atžymėta vi
suomeninės premija. Aš tikiu, kad 
savo lietuviškame darbe ši maloni 
muenchenietė p. A. Grinienė nie
kuomet nepavargs, nepasens ir nie
kada neišeis į taip vadinamą ’’lietu
viškąją pensiją”. Aš tegaliu tik pa
linkėti jai daug, daug sėkmingų 
ateities metų.

Šiame olimpiniame mieste pasku
tinį kartą buvau priėš keturis me
tus, kada čia buvo paskutinioji olim- 
pijada, taip gražiai vokiečių praves
ta, kurios metu buvo suvažiavę ir 
gana didelis skaičius lietuvių iš įvai
rių pasaulio kraštų. Daug manęs kas 
iš vietinių klausia ar Muenchenas per 
šiuos metus yra pasikeitęs? Labai 
daug tai tikrai ne. Kainos, palyginus 
su kitais Vokietijos miestais čia, 
kaip ir anais olimpiniais metais, yra 
pačios aukščiausios. Moterys, kaip ir 

Amerika išėjo į gatves su triukš
mingais orkestrais.

Malonu matyti, kad daugely vietų 
ir mūsų trispalvė vėliava plevėsuoja 
vasaros vėjo išskleista. Ją pakabino 
ne savivaldybių darbininkai, bet 
mūsų nenuilstami darbuotojai, kurie 
neištirpo šiame tautybių katile. Tai
gi, saliutas Amerikai, saliutas ir 
mūsų darbuotojams!

J. Pelenauskas

anksčiau, taip ir dabar iš visos Vo- 
kijos rengiasi moderniškiausiai ir 
gal yra pačios gražiausios Vokietijo
je. Bavarai yra draugiški ir, svar
biausiai, moka linksmintis. Netoli 
manęs kur aš gyvenu, Karlsfelde jau 
prasidėjo 10 dienų truksiantis alaus 
festivalis. Vėliau jį seks Dachau ir 
kitų priemiesčių festivaliai, pasibai
giant garsiuoju ’’October Festival”. 
Alus, įvairiausi valgiai, dainos, dūdų 
orkestrai ir festivalinė nuotaika 
žmogų kažkaip iškelia iš tos pilkos 
kasdienybės, padaro linksmu ir pats 
įsijungdamas į linksmų ir draugiškų 
bavarų tarpą, bevalgydamas keptą 
ir rūkytą žuvį, bečiulpdamas viščiu
ko kulšį ar didelio sūdyto ridiko riti
nį, viską tai nuplaujant litrinio bo
kalo alum ir palydint skambiom vo
kiškom dainom ir šokiais ant stam
bių ąžuolinių suolų ar net stalų, tu 
vargšas žmogus visai pamiršti, kad 
tavo giminė daktaras tau liepė svorį 
numesti, kraują praskiesti ir mažiau 
turėti šių kasdieninių ir vargšui 
žmogui prieinamų, linksmybių. Ne
žinau ar Vokietijoj žmonės procen
tiniai ilgiau, ar trumpiau gyvena, 
tačiau tik viena galiu pasakyti, kad 
jie šiandien savogy venimą daro daug 
daugiau linksmesniu ir įvairesniu 
negu pas mus Australijoje ir, ma
nau, kad ir Amerikoje. O kas geriau 
ir sveikiau, tai pareina nuo paski
ro individo, tačiau po Australijos, 
kurioje jau aš tiek metų gyvenu ir 
kurioje jau taip apsipratau, sekantis 
artimas ir saviškai linksmas gyveni: 
mas tur būt tebūtų Vokietijoje, su jų 
garsiąja ir labai festivaliuose popu
liaria daina ”0 prosit, o prosit...”. Aš 
manau neapsiriksiu pasakydamas, 
kad besilankant Europoje būtinai 
reikia turistui apsilankyti ir Vokie
tijoje, o ypatingai ir jų linksmojoje 
Bavarijoje.

(Bus daugiau
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NEDISKUTUOKIME TIKYBINIŲ 
REIKALŲ

Dar prieš kiek laiko man pradėjus 
skaityti šiame laikraštyje pirmus 
rašinius mūsų katalikų tikybos ir 
Popiežiaus klausimais, aš tuojau pa
galvojau, kad čia yra kaž kas netaip 
paprasto mums katalikams, šio laik
raščio skaitytojams. Juk katalikų ti
kyba buvo per amžius ir tebėra 
šiandie giliausias, dvasinis poreiškis, 
kuris skverbiasi giliai per kiekvieno 
lietuvio širdį kokiose ten bebūtų są
lygose, ar aplinkybėse. Juk tik dėka 
tų nepaprastai gilių tikybinių pojū
čių išliko gyva lietuvių tauta, esant 
visokioms priespaudoms - kalbos, 
spaudos, papročių, ar kitais požiū
riais lietuvių tautos kasdieninio gy
venimo istorijos eigoje.

Juk tikyba tai nėra kokia ideolo
gija, bendruomeninė sąvoka, orga
nizacija, politinė partija, ar kas pa
našaus. Tai grynai lietuvio labai 
gilių širdies ir protinių pojūčių reiš
kimasis. O pats Popiežius, tai nėra 
koks ministeris, ar valstybės guber
natorius, nei parlamentaras, ar vi
suomenininkas. Tai kaip jis gali būti 
kritikuojamas jo grynai tikybinių 
poelgių reiškimosi eigoje.

Tad ir visai nenuostabu, kad viso 
to rezultate, galų gale, pasireiškė 
labai stiprus šio laikraščio 
skaitytojų reagavimas dėl tilpusių 
laikraštyje rašinių taip opiais tiky
biniais klausimais. Ir neabejotinai, 
kad daugelis šio laikraščio skaityto
jų galvoja, jog vyksta kaž kas ne
įprasto su tais rašiniais. Tad nelies- 
kime Popiežiaus ir palikime grynai 
tikybinius reikalus žmonių širdyse, 
daugiau nediskutuodami čia jų. Tai 
tik bus šio laikraščio labui ir gerovei 
taip bediskutuojant bet kokius 
visuomeninius - politinius klausi
mus, sukeliančius labai didelio susi
domėjimo ir pasitenkinimo šio laik
raščio skaitytojų tarpe.

K. Kemežys
Prierašas. Atrodo, laiško autorius 

sąmoningai ar nesąmoningai savo 
laiške Mūsų Pastogei primeta daly
kus, ko šiame laikrašty niekad ir ne
buvo. Mūsų Pastogėje, bent šiam 
redaktoriui esant, niekad nebuvo ir 
nebus svarstomi tikybiniai reikalai 
nei tikybos kritika. Ta prasme nie
kad nebuvo užkliudytas nei popie
žius, nei kunigai. Tačiau tiek Vati
kano, tiek ir paskirų bažnyčios at
stovų, peržengus tikybines, anot 
autoriaus, ribas ir įsivėlus į politiką 
ar kitas pasaulietiškas sritis, veiks
mai lygiai tiek atviri svarstymams ir 
kritikai, kaip kiekvieno pasauliečio 
ar pasaulietiškos institucijos. Iš ki
tos pusės straipsniuose ir pasisaky
muose Vatikano ir jo atstovų veikla 
liečiama tiek, kiek ji rišasi su Lietu
va ar lietuvių problemomis.

Red.

Skaitytojai pasisako
Kun. Dr. Bačinskas meta kaltini

mus p. V. Šliogeriui dėl jo straipsnių 
"M.P.”. Teisme prokuroras, norė
damas įrodyti kaltinamojo nusikal
timus, turi patiekti teismui kaltini
mui paremti aiškius faktus, o ne sa
vo galvojimo išvadas ir prielaidas. 
Jeigu jis nieko daugiau negali pasa
kyti savo apkaltinimuose, kaip tik 
tai - kad jam taip atrodo, kad jis 
taip mano, tai nėra kaltės įrodymai 
ir nėra teisingi priekaištai, o tik ne
apykanta kaltinamajam ir noras su
klaidinti reikalo pilnai nesuprantan
čius. Absurdas būtų sakyti, kad p. 
V. Šliogeris pasisako prieš tikėjimą 
Dievu. Jis niekur nepasakė netikė
kite Dievu, negarbinkite Dievo, nei
kite į bažnyčią ir nesimelskite, ne
kursto neatlikinėti bažnytinių pa
reigų Dievui pagarbinti ir t.t.

Tad kodėl kunigui reikia ieškoti 
priekabių prie p. V.šliogerio, jei jis 
neina prieš religiją. Aiškiai matosi, 
kad čia yra visai kitos priežastys.

Gerb. kun. Dr. Bačinskas neatski
ria dviejų dalykų gyvenime, t.y. - 
Dievo ir bažnyčios religinių reikalų, 
kas sudaro kunigo veiklos sritį, nuo 
pasaulinės politikos veiklos.

Dievu mes tikime ir jeigu tikime, 
tai reiškia - nekritikuojaine. Tik
riausiai Šliogerio straipsniai niekam 
nesumažino tikėjimo Dievu.

Gi, jei mes išeiname į pasaulinės 
politikos laukus, tai ten niekas ne
apsaugos mūsų nuo kritikos, nežiū
rint, kas tu bebūtum. Jei nenori būti 
kritikuojamas, nesikišk į tarptauti

MŪSŲ PASTOGĖS"

SPAUDOS BALIUS 
. iii ;i. '•

Bilietus į Mūsų Pastogės Spaudos Balių platina:
M. Zakaras, 18 Lundy St., Kingsgrove, tel. 502 3367
V. Aras, 54 Prince St., Mosman, tel. 90 5917.
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, tel. 682 3580
J. Maksvytis, 7 Fleming St., Carlingford, tel. 871 6269
V. Kazokas, 13 Percy St., Bankstown, tel. 709 8395
V. Bitinas, 56. Almora St., Mosman, tel. 969 6394
A. Jablonskienė, la Stacey St., Bankstown, tel. 709 4031
L. Stašionienė, 11 Berala St., Berala, tel. 649 9062
J. Ramanauskas - Sydney Liet. Klube
Dr. K. Kemežys, Canberra, tel 814682
A. Šernas, 115 Janet St., Newcastle, tel. 631653

Spaudos Balius įvyksta rugsėjo 18 d. Etruscan Lounge, Cabramatta. 
Visi maloniai kviečiami bilietus įsigyti iš anksto, nes prie įėjimo nebus 
galima gauti. •>

nės ar valstybinės vidaus politikos 
reikalus. Jau daug žmonių sako, kad 
politika yr nešvarus dalykas ir tame 
yr nemažai tiesos, nes pasitaiko, kad 
politikieriai turi paslėptų negražių ir 
negarbingų tikslų.

Vatikanas, pasirašydamas Hel
sinkio Aktą, veikė grynai tarptauti
nėje politikoje ir jo parašas yra lie
tuvių tautos interesų išdavimas ar 
pardavimas. Tai buvo apgailėtina 
politika, ir niekas negali uždrausti 
lietuviui nagrinėti ir kritikuoti to
kios Vatikano politikos.

Santykiuose tarp lietuvių ir Vati
kano šis įvykis pasiliks kaip nepa
teisinama dėmė, ir visi, kurie ban
dys ginti šį Vatikano žygį, bus ati
tinkamai įvertinti Lietuvos istorijoj. 
Yra kitas neginčijamas faktas, kad 
kalbamas Vatikano žygis jau su
skaldė katalikų bažnyčios vadovybę 
Lietuvoje ir tat yra labai žalinga lie
tuviams kovoje dėl laisvės.

V. Saudargas.

Pats muša, pats rėkia...

Mes, būdami katalikiškų nuotaikų 
žmonės, nuo neatmenamų laikų įti
kinti ir įsitikinę bažnyčios neklai
dingumu, visa tai, ką girdime iš sa
kyklos, ir kunigo burnos, paprastai 
priimame už absoliučią teisybę. 
Daugiau ar mažiau - tii kunigo nepa
klausi kas, kur ir kaip, nes pagal 
šventą įstatymą tau bus pasakyta: - 
’’tas, ten ir taip!” Kitaip sakant - ne
klausk kvailų klausimų, nes į juos 

gausi protingą atsakymą.
Vienok, jau apie trisdešimt metų 

gyvename tokiame pasaulyje, kur 
labai gerai žinomas posakis: "Ne
klaus kvailų klausimų, nes gausi 
kvailus atsakymus.” Ir štai, vejk vi
siškai šį posakį pateisinanti situacija 
gaunasi mūsų bendruomenės lai
kraštyje. Aišku, kad prie sienos pri
remti, kiekvienas iš mūsų mėginame 
atsispirti. Betgi, kai žmopės skaitę 
knygas, žiną raštą, moką žodį ir, be 
abejo, žiną teisybę, mėgina patei
sinti savo argumento pusę suaugu
siems žmonėms tokiais išvedžioji
mais, kuriais šiandieną jau net kate- 
kizuojami vaikai nebemokinami, tai 
gaunasi nei lietuviškasis ’’anas", 
nei kiaušinienė.

Štai, žmogus, sėdėjęs prezidento 
dešinėje, pranašus amžiumi ir pa
tirtimi, vis dar prisilaikydamas gi
lios įžvalgos visais įmanomais klau
symais, spaudoje ir įvairiomis pro
gomis pasidalina su savo tautiečiais 
mintimis. Tarpe šio bei ano, teisybė, 
paliečiamas Vatikanas, Bažnyčia ir 
kunigai, o po savaitės jau mušami 
’’Mūsų Pastogės” langai, pešiojama 
redakcija, grasinama su reakcija. Ir 
nors imk ir pasiusk iš juoko! Žmoge
lis iš Victorijos pristatomas su (tur
būt?) plačiomis pažiūromis, gilia iš
mintimi bei patrijotiškomiš nuotai
komis, o p. V. Šligeris nudeleguoja- 
mas į ’’siauras pažiūras”, į bendruo
menės narių tikėjimo užgaudinėto- 
jus, į jos vadovybės ir vadovaujan
čių asmenų ideologijos griovėjus??? 
Kaip kažin ką - pirmos rūšies kuku- 
tizmas!

Senstamą tikrai ir silpnėjama, kai 
pradedama tvirtinti su daktarišku 
autoritetu: - ’’Spaudos laisvė nėra 
leidimas rašyti kiekvienam ką jis 
nori”. O ką kiekvienas turi rašyti, 
kad kiekvienam patiktų? Tuo būdu - 
kiek kasdieninės spaudos straipsniu 
taip jau labai''patinka mūsų Ministe- 
riui Pirmininkui? Kiek Maskvos 
spaudoje nepatinka Kosyginui? Ir ar 
kitas mūsų laikraštis niekuomet ne
prasižengė prieš elementariausią, 
mūsų spaudai taip reikalingą, žur
nalistinę etiką? Kur įmatoma re
dakcijos ir bendruomenės laikraščio 
leidėjo - Krašto Valdybos neatsa
kingumas ir nedėkingumas? Ir jeigu 
redakcija nesupranta kas yra spau
dos laisvė, jeigu pagal kun. Dr. Bu
činską: ’’Kiekvienas rašantis, kaip ir 
kalbantis, turi laikytis tiesos, teisin
gumo, garbingumo, gerbti kitus 
žmones, jų teises, jų įsitikinimus, 
religiją, jų politinį nusistatymą ir 
t.t.?” Ir jeigu patsai Daktaras, kaipo 
rašantis ir kalbantis, laikydamasis 
tiesos ir teisingumo bei garbingumo, 
nepagerbia p. V. Šliogerio ir jo tei
sės, įsitikinimų, religijos ir politinio 
nusistatymo, kas iš viso norima pa
sakyti jo laiške radaktoriui?

Kazys Intas, 
Canberra.

Gerb. p. Redaktoriau,

Aš randu reikalo pareikšti pro
testą ir atkreipti visuomenės dėmesį 
į tai, kad kun. Dr. Bačinskas,prisi
dengdamas savo titulais, deda pas
tangų savo laiške ’’Mūsų Pastogės” 
No. 28 suklaidinti visuomenę.

įnirtusi pati priekaištauja vyrui: 
—Tu visuomet išgalvoji pasiteisini 

muSj kuomet grįžti namo vėlai nak
tį. Ką sumanei šiandien?

—Nieko.
—Ir tu nori, kad tuo patikėčiau?!

•• M MMMMMMMM—MM—■■M»M MM M MMMM MMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMIJ Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los. Angeles, 
J Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
| kreipkitės į
I (i

i PalaR^a Travel
*
| Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių
i čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.
| 364 Sussex Street, SYDNEY, 2000 Telf. 262008
i Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066 ;
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Spaudoje
Persecution observed

Skelbiame Australijos ukrainiečių castle vysk. Shevill teigimus, kad 
dvasiškių laišką, tilpusi liepos 27 d. Sov. Sąjungoje esanti pilna religinė 
’’The Sydney Morning Herald” lai- laisvė. Įdomu, kad mūsiškiai tuo 
doje, kur protestuojama prieš New- reikalu niekur neprasitaria.

SIR, On behalf of 
25,000 Ukrainian Cath
olics of Australia, .we, 
their pastors, express 
the strongest indignation 
and protest against the 
supremely naive state
ments about religious 
freedom in the Soviet 
Union made by Bishop 
Shevill.

By his statements, 
negative attitude towards 
persecution of Christians 
and scorn for those help
ing them by. smuggling in 
bibles, etc,, he wounds 
and deeply pains our 
brethren in the cata
combs. Is this a Christian 
attitude?

By his statements

based on Soviet prop
aganda and personal 
superficial observation, 
he simply echoes Soviet 
propaganda in Australia. 
Does he not realise that 
the pulpit in communist 
countries is neither a 
soapbox nor a.place for 
preaching the Word of 
God freely?

Russian arguments thdt 
no one is persecuted 
there for religious belief 
alone, but for the violation 
of Soviet laws, can hardly 
explain the grim fact that 
in 1946. were liquidated 
the entire hierarchy of the 
Ukrainian Catholic 
Church, 10 bishops, hun

dreds of clergy and count
less thousands, of the 
faithful.

It is the known policy 
of communist regimes 
not to. make martyrs • on 
purely religious grounds, 
so they incriminate -and 
persecute believers under 
the pretext of their 
“political,” “criminal” 
and similarly’, “illegal” 
activities against the 
State and its. ’ inhuman 
laws.

As eyewitnesses we 
certify that at present 
there is religious per
secution in the Soviet 
Union.

(Bishop) IVAN PRASKO, 
Apostolic Exarch, 

Ukrainian Catholics 
in Australia, 

and nine other priests.
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Namie ir sveturn
Chuliganizmo auka

Liepos 9 d. vakare, apie 10 vai. 
Flemingtone, Sydnejaus priemies
tyje, buvo pikdarių skaudžiai su
muštas Kęstutis Narbutas. Ligoni
nėje jis ištisą savaitę išbuvo be są
monės, o ir dabar jo padėtis tebėra 
kritiška: visa dešinė pusė paraližuo- 
ta, negali kalbėti. Jau padarytos dvi 
galvos operacijos.

Kęstutis Narbutas savu laiku bu
vo ypač aktyvus darbuotojas su 
skautais. Iš penkių piktadarių, daly
vavusių užpuolime keturi jau suimti.

Kęstutį galima lankyti kiekvienu 
metu Prince Alfred ligoninėje Cam- 
perdowne.

NAUJAS LIETUVIS 
EKONOMISTAS

Pereitų metų pabaigoje New 
England universitete (Armidale) 
ekonomikos fakultetą baigė lietuvis 
R.A. Leveris gaudamas Bachelor of 
Economics laipsnį su išskirtinais pa
žymiais iš ekonomikos ir sąskaitybos

Pradžios ir vidurinį mokslą (gim
naziją) baigęs St. Marys mokyklose 
1973 m. įstojo į New England uni
versitetą Armidale, ekonomikos fa
kultetą, kurį sėkmingai baigė po 
trėj’.’ metų...

Šalia studijųR.A. Leveris ypatin
gai reiškėsi ir įvairiose sporto šako
se: krepšiny, water polo, plaukime. 
Kaip sportininkas jis gyvai reiškėsi 
ir lietuvių tarpe: žaidė krepšinį Ne
ries klube, dalyvavo Australijos lie
tuvių sporto šventėse Melbourne ir 
Geelonge. Drauge su savo broliu jis 
taip pat Geelongo sporto šventėje 
žaidė tenisą iškovodami dvejeto 
trofejas.

petim

Moterų veikloje
Sydnejaus Lietuvių Moterų So

cialinės Globos Draugija praneša, 
kad yra gavusi iš Department Of 
Environment, Housing and Com
munity Development Canberra ap
linkraštį, kurio svarbesnes ištrau
kas skelbiame.
NAUJAM NAMUI ĮSIGYTI 

TAUPYMO PAŠALPA
Federalinė Valdžia savo naujam 

projekte numato pagelbėti imigran
tams, norintiems statyti ar pirkti jų 
pirmą namą Australijoje. Šis pro
jektas įsigalios nuo 1977 metų sausio 
1 dienos po lėgislacijos pravedimo 
Parlamante.

Pašalpa yra dovana - ne paskola, 
laisva nuo mokesčių valdžiai, moka
ma žemiau išvardytomis sąlygomis - 
taupytojo $ 3 atneša $ 1 pašalpos.

Ligi šiol imigrantas privalėjo iš
gyventi Australijoje 3 metus ir tik 
tada turėjo teisę prašyti pašalpos 
pirmam namui.

Pagal naują projektą gyvenamos 
vietos suvaržymų nebus. Bet prašy
tojas turi būti Australijos pilietis 
arba gauti leidimą nuolatiniai gy
venti Australijoje. Pašalpa bus mo
kama po vienerių metų taupymo. 
Prašytojas gali būti vedęs, nevedęs, 
našlys ar išsiskyręs.

Pašalpa skiriama tik pirmam na
mui, kuris gali būti naujas, arba jau 
pastatytas, taip pat butas arba vila, 
bet tai turi būti prašytojo būsima 
gyvenvienė. Pašalpa neduodama 
atostogų praleidimo patalpoms bei 
nuomuotojams.

PAŠALPAI GAUTI SĄLYGOS
Prašytojas turi turėti nuolatinių 

sutaupų vieną metų laikotarpy pri
pažintoje taupymo įstaigoje:

* Banko taupymo sąskaita
* Banko investacijų sąskaita
* Terminuotų indelių sąskaita iš

skyrus čekių sąskaitą

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugija praneša, 
kad Sutherland Shire Council (Savi
valdybė) per savo energingą orga
nizatorių Welfare Officer Mr. Ted 
Brooker pakvietė Lietuvių Sodybos 
gyventojus dalyvauti vyresnio am
žiaus piliečių meno ir rankdarbių 
parodoj puikiame naujai pastatytam 
Civic Centre, Sutherland.

Nors ir nestiprūs skaičiumi (apie 
15) Sodybos gyventojai vis dėl to

R.A. Leveris, B.E.

' ---------------- - - ----- ---- :------ ~-----
* Akcijų depozitai registruotose 

statybos ar kopperatyvinėse namų 
statybos draugijose

* Depozitai registruotose kredito 
unijose

* Sumos, išleistos žemės sklypo 
pirkimui ar statybinėms medžia
goms.

Taupymo sąskaita neprivalo būti 
atidaryta specialiam tikslui.

PAŠALPŲ SUMOS
$ 667.00 - bus išmokama tiems 

prašytojams, kurie turėjo nuolati
nių savo sutaupų pilnų vienerių me
tų laikotarpy pradedant nuo 
1.1.1976 pripažintoje taupymo įstai
goje.

$ 1.333.00 - bus išmokama tiems, 
kurie namo statybai taupė pilnus 
dvejus metus.

$ 2.000.00 - aukščiausia pašalpa 
būs išmokoma tiems, kurie pirmų 
namų įsigijimui taupė pilnus trejus 
metus.

Viso gyvenimo sutaupos užsieny 
arba imigranto gimtame krašte, 
pervestos į Australijos pripažintas 
taupymo įstaigas, bus užskaitomos 
kaip sutaupos norint pirkti pirmą 
namą atvykus Australijon. Pradėk 
taupyti dabar, jei to dar nepadarei 
ligšiol, nes sutaupos, pervestos į 
pripažintas taupymo įstaigas prasi
dėjo 31.5.1976. v

PAPILDOMA INFORMACIJA 
PAŠTU
Dept, of Environment, Housing & 
Community Development, 
13th Floor, Westfield Towers, 
100 William Street, 
POTTS POINT NSW
Phone: 358-0555

PAPILDOMA INFORMACIJA 
ASMENIŠKAI
Dept, of Enviroment, Housing & 
Community Development, 
Manager (Housing Operations) 
Wesfield Towers, 100 William str. 
POTTS POINT NSW 

nutarė dalyvauti šiame svarbiame 
kultūriniame pasirodyme.

Paroda įvyko liepos 13 ir 14 d.d. - 
tūkstančiai įvairių meno paveikslų ir 
vertingų rankdarbių išpuošė Civic 
Centre sienas. Įvairios kepimo, viri
mo, plaukų šukavimo bei kosmeti
kos demonstracijos, Grace Bros. 
Madų paroda augesniems, bei viso
keriopa informacija pensiorieriams. 
Programoje vietiniai ir profesionali
niai TV dainininkai linksmino susi
rinkusius anų laikų dainomis ir mu
zika.

Publika ypatingai įdomavosi mū
sų Sodybos lietuvišku kampu bei 
rankdarbiais, kurį sodybiečiams pa
dėjo skoningai papuošti jų pačių 
darbais bei lietuviškais dekoraci
niais audiniais mūsų darbščioji vi- 
ce-pirmininkė p. G. Petrauskienė ir 
valdybos narė p. V. Narušienė, taip 
pat mūsų nuolatinis pagelbininkas - 
Sodybos seniūnas p. Simanauskas.

Ačiū visiems, aplankiusiems pa
rodą, ir sveikiname sodybiečius.

Po parodos vicepirmininkė p. G. 
Petrauskienė įteikė lietuvišką tau
tinę vėliavėlę Sutherland Shire 
Presidantui ir padėkojo už kvietimą 
dalyvauti ir Welfare Officer Mr. Ted 
Brooker už sėkmingą parodos orga
nizavimą.

Valdyba

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai

nuotrupos
Apie mėnesį Australijoje pavie

šėjęs liepos 29 d. namo išvyko čika- 
gietis Jaunutis Puodžiūnas, baleti- 
nįnkas, turįs savo šokių mokyklą Či- 
kagoje. Ilgesnį laiką pabuvo Perthe 
pas savo seserį ir artimuosius. Prieš 
išvykdamas keletą dienų pabuvojo 
ir Sydnejuje.

♦**
Sydnejuje vieši melburniškiai p.p. 

V. ir O. Jakučiai. Numato čia pabūti 
kiek ilgiau prižiūrėdami p.p. Jonai
čių namus, kurie išvykę ilgesnei ke
lionei po pasaulį.

♦**
Pereitą savaitę iš kelionių po Eu

ropą sugrįžo p.p. K. ir I. Bagdona
vičiai.

Sužinota, kad rugpiūčio 1 - 25 d.d. 
Sydnejuje viešės kanadietė iš Otta- 
vos Jadvyga Rimšaitė. Ji yra geolo
gė ir dalyvaus pasaulio geologų su
važiavime, kuris tuo metu vyks 
Sydnejuje, Bus apsistojusi Went
worth viešbuty.

***
Atsimenate pernai Sydnejaus 

Liet. Mot. Soc. GI. D-jos surengtą 
sėkmingą literatūrinę popietę. Ir 
šiemet tokia popietė numatoma 
rugpiūčio 29 d., sekmadienį, Liet. 
Klube. Popietės tema: ’’vyrai apie 
moteris literatūroje”.

♦**

Liepos 25 d. Eugenijaus ir Onos 
Karpavičių namuose įvyko Onos 
vardo dienos ir sūnaus Jurgio gimi
mo dienos iškilmingas minėjimas 
savo šeimos narių ir artimųjų drau-

AUKA MŪSŲ PASTOGEI

Pagerbdamas gabų ir talengingą 
kupiškėną a.a. Algį Plūką, kuris kū
rybiniais darbais tarnavo Sydnejaus 
lietuviams, kitas kupiškėnas Pranas 
Šalkauskas - Viengungis, ligos var
ginamas ir negalėjęs dalyvauti Algio 
laidotuvėse, vietoj gėlių ar vainiko 
10 dolerių paskyrė Mūsų Pastogei.

SPORTAS
Melbourne

KREPŠINIS

Berniukai žemiau 11 m.
Varpas - Melb. Tigers 13:18.
Taškai: B. Ljubie 5, N. Kuster 8, 

A. Hare, Hare, Šeikis.

Berniukai žemiau 15 m.
Varpas - Waverley 42:31.
Taškai: Steel 5, Liubinas 4, Kus

ter 7, Ragauskas 20, Balnionis 2, 
Mitchell 4, Vaitiekūnas.

Moterys
Varpas - St. Kilda 21:21.
Taškai: K. Šidlauskaitė 4, E. Vyš

niauskaitė 7, Liubinienė 2, A. Ta- 
možiūnaitė 6, L. Pikelytė 2, Walch.

Vyrai.
Varpas - Lawsons 30:48.
Taškai: D. Liubinas 8, S. Vaitkus 

12, S. Ragauskas 6, R. Muciniekas 2, 
P. Oželis 2, J. Liubinas, D. Marga- 
navičius, Pranckūnas.

Vilkas - St. Kilda 43:47.
Taškus pelnė: V. Soha 8, Vadis 10, 

A. Petraitis 11, Fraser 14.

Kartu su žiemos slogomis vargšą 
Vilkelį užpuolė slogos. Treneris V. 
Soha iki sumedžiojo ketvirtą žaidėją 
suvėlavo ir už tai gavo baudą 7 taš
kus.

Tačiau žaidimą aikštėje laimėjo 
43:40. A.G.

gų tarpe. Abiem solenizantams pa
linkėta šviesios ir laimingos ateities 
ir sudainuota ilgiausių metų.

Š.m. ’’Mūsų Pastogės” Spaudos 
Baliaus administratoriumi yra p. M. 
Zakaras. Tai šeštasis Spaudos Ba
lius, jo paties administruojamas.

*♦*
Aną savaitę Dr. A. Viliūnas Syd

nejuje buvo dėmesio centre. Kelda
mas Medibank trūkumus jis turėjo 
interview per televiziją ir beveik iš
tisą savaitę kasdien jo iškelti būdin
gi atvejai buvo aprašyti Sydnejaus 
popietiniame dienrašty ’’Daily 
Mirror”.

Žmonos amžius
Vienas Hollywoodo aktorius 

paklaustas, kiek metų turi jo 
žmona, atsakė:

— Kai aš buvau dvidešimties 
metų, jai buvo dvidešimt pen- 
keri. Sulaukęs trisdešimties me
tų, aš ją prisivijau, o šiuo metu 
ji bus jau apie dešimtį metų už 
mane jaunesnė...

Pirmas motorizuotas lėktuvas nuo 
žemės atsiplėšė tik 1903 m. t.y. prieš 
73 metus, kai Amerikoje broliai 
Wright savos konstrukcijos ir ga
mybos lėktuvu pakilo ir nuskrido 
120 pėdų. Per tą, palyginanti, žmo
gaus amžiaus laikotarpį aviacija 
vystėsi fantastišku greičiu.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
LATROBE VALLEY
2 Liepos 12 d. Morwell mieste įvyko 
Latrobe Valley seniūnijos metinis 
susirinkimas.

Seniūne perrinkta V. Koženiaus
kienė, kontrolės komisijoje pasiliko 
G. Baleiša ir S. Šabrinskas.

Seniūnė savo pranešime apgailes
tavo, kad mažėjant L.V. tautiečių 
skaičiui darosi neįmanoma kviesti 
didesnių meniniųvienetų pav-.chorų į 
vietos parengimus. Ragino 
skaitlingai dalyvauti šiemet Mel
bourne įvykstančiose Lietuvių Die
nose.

Susirinkimas padėkojo visiems 
tautiečiams kurie lankosi seniūnijos 
parengimuose, tuo praturtindami 
seniūnijos kasą, ko pasėkoje šiemet 
buvo nutarta paremti Australijos 
Lietuvių Fondą $ lOO.oo, Mūsų Pas
togę $ 30.00, Tėviškės Aidus $ 30.00 
ir Melbourno Parapijos chorą $ 
25.00

Po ilgos ir sunkios ligos, liepos 16 
d. Moe miesto ligoninėje mirė My
kolas Prosinskas, 61 metų amžiaus.

Velionis buvo aktyvus Latrobe 
Valley seniūnijos narys, su šeima 
gyveno Morwell mieste.

Gedulingas pamaldas Moe katali
kų bažnyčioje atlaikė kun. P. Dauk
nys ir kun. V .J. Valodka. Pamaldose 
dalyvavo gausus būrys Latrobe 
Valley ir Sale seniūnijos tautiečių ir 
svetimtaučių draugų. Atsisveikini
mo žodį tarė V. Koženiauskienė ir E. 
Eskirtienė. Palaidotas Springvale 
kapinėse. Nuliūdę liko žmona, duk
tė, sūnus, motina ir brolis.

Ilsėkis ramybėje.

Gippsland Institute of Advanced 
Education balandžio mėn. mokslo 
užbaigimo ceremonijose Jurgis Ba- 
leiša gavo chemistry diplomą.

Jurgis 22 metų gyvena su tėvais 
Morwell mieste. a.a.

PERTH
Pertho lietuvių jaunimas liepos 17 

d. didžiojoįLeederville salėje suren
gė savo metinį balių - maskaradą, 
kuris labai gerai pavyko: buvo daug 

-ir įdomių kaukių, kad ir premijas 
skiriant buvo sunku atrinkti, kuri 
geresnė, bet vis vien įvertintos. I-ji 
vieta - Frankenstein pora (neatpa
žinti), II-ji vieta - Space Queen (A. 
Peseckaitė); III-ji vieta - juokdarys 
(p. Naglazas). Peseckaitė ir Nagla- 
zas ir be to labai aktyviai dalyvauja 
lietuviškoje veikloje.

Baliuje publikos buvo labai daug. 
Čia ir jaunimas papildė savo kasą. 
Juk jaunimas ruošiasi vykti į Lietu
vių Dienas Melbourne! Tautiečiai 
juos suprato ir gausiai parėmė. Ne
galėdamas atvykti į jų suruoštą po
būvį p. Steckis prie nupirktų bilietų 
dar pridėjo 10 dolerių. Svečių tarpe 
matėsi p. Jagučianskienė iš Sydney 
ir p. J. Puodžiūnas iš Čikagos.

Jaunimas dėkoja už loterijai pa
aukotus fantus: p.p. Geležienei, 
Puodžiūnui ir.Valodkai. Taip pat dė
koja ir visiems, prisidėjusiems prie 
baliaus parengimo ir visiems daly
viams. Ačiū.

Buvęs jaunimo vadovas E. Stan
kevičius rugpiūčio 10 d. išskrenda 
pasidairyti po pasaulį. Linkime lai
mingos kelionės.

K.B.

Daug sergančių Perthe,

Marija Meliauskienė paraližuota. 
Patalpinta Royal Perth ligoninėj il
gam gydymui.

Daug metų paraližo liga sergąs 
Vladas Kozakas pradeda vienai va
landai išeiti į gatvę.

A. Klimaitis Kalgoorlie darbovie
tėje užmynė ant vinies, giliai per
dūrė kojos padą._'Gydomas Royal
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Perth ligoninėje. Baigia pasveikti.
V. Klimaitis susižeidė" koją, kuri 

Royal Perth ligoninėje buvo ope
ruota, sugipsuota ir namie sveiksta.

Regina Sidarienė Royal Perth li
goninėje turėjo kojos operaciją. Na
mie jos sveikata gerėja. Jos motina, 
kurią ji globoja, Stasė Statkuvienė 
susirgo gripu ir patalpinta į ligoninę. 
Taip pat ligoninėj gripu serga Regi
na Statkuvienė.

A. Statkus gatvėje buvo užkliu
dytas mašinos ir sužeistas. Gydosi 
namuose.

A. Žoromskis, A. Baronienė ir eilė 
kitų sirgo gripu ir jau pasveikę.

Naujai susirgo p. Steckienė. Gy
dosi savo namuose Parkervile.

A.K.

ADELAIDE

PAS ADELAIDĖS LIETUVIUS

Liga privertė atsigulti Flinders 
universiteto ligoninėje nepataisomą 
optimistą, Mūsų Pastogės bendra
darbį Vladą Dumčių. Tikimės, kad 
jis netrukus išeis tinkamai atre
montuotas.

Adelaidėje per trumpą laiką mirė 
eilė tautiečių:

Birželio 19 d. mirė Eugenija Ge- 
rasimavičienė.

Liepos 4 d. mirė Viktorija Vilutie- 
nė, 70 m.

Liepos 8 d. staiga mirė Vytautas 
Pečiulis, 45 m. •

Liepos 16 d. mirė Juozas Sadaus
kas, 54 m.

SVARBU 
NARIAMS!

LIET. KLUBO

Liet. Klubo na-Pranešame
riams, kad pagal Klubo taisykles 
klubo nario metinis mokestis turi 
būti sumokėtas iki nustatytos datos. 
N.S.W. valstijos įstatymas įsakmiai 
nusako, kad nesumokėjus nario mo
kesčio nustatytu laiku narys pra
randa klubo nario teises. Malonėkite 
kuo skubiausiai savo nario mokestį 
susimokėti.

DRABUŽIŲ VAJUS

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.

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

Taip pat ponui P. Žuliui'už pinigi
nę $ 20 auką.

Soc. Glob. Mot. D-ja Melbourne

MELB. KLUBAS PRANEŠA

1. Melb. Klubo Taryba atitvertos 
krautuvės dalyje įruošia jaunimui 
žaidimų būklą. To būklo vitriną nu
tarta uždengti iš vidaus tautinių 
motyvų piešiniais. Tuo tikslu skel
biamas konkursas kviečiant meni
ninkus paruošti tam reikalui pro
jektus ir jų įvykdimo kainą ir juos 
įteikti klubo pirm. A. Ramanauskui 
iki rugsėjo 1 d. Esant tuo reikalu 
neaiškumų prašoma suinteresuotus 
kreiptis pas p. Ramanauską asme
niškai arba tel. 478 7561.

2. Pranešama, kad kandidatų į 
Klubo Tarybą siūlymų terminas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 708*1411

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugpiūčio 7 d., šeštadienį:
FAYE WARNOCK

Puiki dainininkė, pakartotinai 
džiugins klubo svečius!

FILMAI LIET. KLUBE
Rugpiūčio 11 d., trečiadienį, 7.30 
vai.:

THE GODFATHER —R
(R= reiškia tik subrendusiems!) 
Kupinas įtampos filmas iš Mafia 
veiklos Amerikoje. Būtina pamatyti!

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. 4-11 

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

2-1

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

baigiasi rugpiūčio 26 d. Siūlymus 
įteikti bet kuriam Tarybos nariui 
arba p. Krikščiūnui bare ir p. Ale k-, 
nai Talkoje.

3. Pranešama, kad nario mokestis - 
už 1976/1977 finansinius metus pri
valo būti neatidėliojant sumokėtas. 
Nario mokestis yra 10 dolerių, pen
sininkams - 5 dol. Nario mokestį pri
ima p. Ig. Alekna - Talkoje šeštadie
niais, p. Krikščiūnas klubo bare, ar
ba siųsti paštu šiuo adresu: The 
Treasurer, Lith. Club in Melbourne 
Inc. 44-50 Errol st. N. Melbourne, 
Vic. 3051

4. Pranešama, kad kiekvienas 
klubo narys privalo turėti klubo na
rio knygutę. Jeigu dėl kurių nors 
priežasčių narys tokios knygutės 
neturi, privalo neatidėliojant užsi
registruoti pas baro vedėją p. 
Krikščiūną, arba pranešti Klubo 
sekretoriui J. Petrašiūnui tel. 
232 5034.

5. Po Joninių baliaus rastas Klubo 
patalpose gana vertingas moteriš
kas rankinis laikrodukas ir nuo se
niai yra paliktas mergaitės tautinis 
kostiumas. Dėl pamestų daiktų 
kreiptis į Klubo Tarybą nurodant tų 
daiktų specifines žymes.

Melb. Klubo Taryba

PADĖKA

Šių metų pradžioje sydnejiškis p. 
K. Kemežys išleido knygą ”Po pa
saulį besiblaškant”, kurios 50 egz. 
per p. M. Zakarą paskyrė Mūsų 
Pastogės reikalams. Gauti knygos 
egzemplioriai išparduoti po vieną 
dolerį.

Mielam p. K. Kemežiui už palan
kumą ir auką reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Mūsų Pastogės Administracija

IŠNUOMUOJAMAS

kambarys viengungiui prie pat 
Liet. Klubo, 14 East Terrace, 
Bankstown. Kreiptis vietoje arba 
Liet. Klube pas p. P. Liubinską.

ŠOKIAI grojant “Golden Trio“ h 
kapelai:
Šeštadieniais 8 -12 vai. 3
Sekmadieniais 4 - 8 vai. 3

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - b 
penktadieniais 6 - 9 vai. vak., šešt. 6 J 
-10 vai. vak. ji
Sekmadieniais 1-9 vai. vak. 3 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė. 3

MELBOURNE

PADĖKA KNYGŲ AUKOTOJAMS

BibliotekaiMelbourne Lietuvių 
knygas aukojo: 
p. Červinskas, Juozas 
p. Juška, Jonas 
p. Kemežienė, Lėlė' 
p. Pasko, Kazys 
p. Zakaras, M.(gyv. Sydnejuje)

1 knygą.
Gerbiamiems tautiečiams už pa

aukotas knygas nuoširdžiai dėkoju.
M.L. Bibliotekos Vedėjas

SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI,

3 knygas 
30 knygų
4 knygas 

22 knygas

M.L. Biblioteka gegužės - birželio 
mėnesiais gavusi naujų knygų iš 
J.A.V. Draugo ir L. Enciklopedijos 
leidyklų, o taipogi ir iš Nidos Knygų 
Klubo leidyklos. Be to, paaukotų 
knygų skaičiuje taipgi yra naujų lei
dinių, kurių ankščiau mūsų bibliote
ka neturėjo.

Biblioteka atdara kiekvieną šeš
tadienį nuo 10.30 vai. iki 12.30 vai.

Bibliotekos Vedėjas
:'ammiiiiiiuiiiiiingniiaiaaaniig|i
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$15.00 
$ 8.00 
$18.00 
$37.00

. ___________ $00.35
X Redakcija rašinius taiso ir skelbia

j S savo nuožiūra. Už skelbimų turini 
- neatsakoma.
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