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AUSTRALIJOS
POLITIKOJE

Australijos politiniuose sluogs- 
niuose sukėlė nemaža audrą dar 
prieš Pietų Vietnamo kapituliaciją 
(balandžio pradžioje) ministerio pir
mininko Whitlam telegraminė in
formacija Australijos ambasadoms 
Šiaurės ir Pietų Vietname. Teleg
ramose duoti Australijos atstovams 
nurodymai kaip laikytis krizės atve
ju. Paaiškėjo, kad min. p-kas teleg
ramoje Šiaurės Vietname esančiai 
ambasadai davė nurodymus prita
riant komunistų ofensyvai ir juos 
sveikinant su pergalėm, tuo tarpu 
Pietų Vietname ambasadai buvo da
romi priekaištai Pietų Vietnamui ir 
skatinama nusileisti ir sustabdyti 
karo veiksmus. Iškilus šių telegra
mų klausimui Australijos parlamen
te buvo primesta min. pirmininkui 
dviveidiškumas, kas valstybės gal
vai visai netinka. Pats Mr. Whitlam 
parlamente pareiškė, kad abejom 
ambasadom siųstos telegramos 
esančios esmėje identiškos. Sekan
čią dieną Melbourne dienraštis The 
Age paskelbė tų telegramų auten
tiškus tekstus, iš ko paaiškėjo, kad 
min. pir-kas varydamas dviveidišką 
politiką apgaudinėja krašto gyven
tojus ir tiesiog meluoja. Kaip tik ir 
buvo šis pą^rindas, kad spaudoje 
kilo dideli priekaištai ir kad tokia 
vyriausybė, kuri apstatinėja gyven
tojus, negali turėti pasitikėjimo ir 
turinti būti pakeista. Ir toks opozi
cijos lyderis Mr. Fraser, kuris buvo 
nusistatęs neskubinti naujų rinkimų 
ir leisti esamai vyriausybei išbūti 
savo kadancijos laiką, ir jis šių faktų 
akivaizdoje pakeitė savo nuomonę 
tvirtindamas, kad laikas opozicijos 
kursą keisti.
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MIRĖ KARD. MINDSZENTY

Gegužės 6 d. Vienoje (Austrijoj) 
mirė buvęs Vengrijos primas kardi
nolas J.Mindszenty, sulaukęs 83 m. 
Po karo jis buvo vengrų komunistų 
virš dešimt metų kalintas ir tik 1956

Liberalų ir opozicijos lyderis J.M. 
Fraser

MOTINOS DIENAI

Kas budės man miegą neramų, 
Kas paseks karalaitę?
Juk būsiu pasauly, mama,
Vienui vienas — našlaitis

J. Aistis
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m. Vengrijos sukilimo metu buvo iš
laisvintas, bet sukilimą rusams su
triuškinus jis gavo prieglobstį Ame
rikos ambasadoje, kur išbuvo nega
lėdamas kojos iškelti už ambasados 
ribų ligi 1971 m. ir tik po ilgų derybų 
buvo išleistas iš Vengrijos. Išlais
vintas jis važinėjo po pasaulį skelb
damas baisią komunistinio režimo 
priespaudą ir bažnyčios persekioji
mus už geležinės uždangos. Pernai 
jis taip pat lankėsi ir Australijoje 
susitikdamas ir su lietuvių delega
cijomis.

***

Neseniai Sovietų Sąjunga pasau
liui demonstravo savo jūros galybę 
laivyno manievrais. Rusų karo lai
vynas buvo išplaukęs po visus pa
saulio vandenis. Daugiausia jų buvo 
Atlante ir Pacifike, bet taip pat 
stiprios jėgos buvo išvestos ir į In
dijos vandenyną. Be abejo manev
ruose dalyvavo ir povandeniniai lai
vai, bet jie nebuvo akivaizdžiai de
monstruojami. Tarp visų laivyno 
dalinių buvo palaikomas radio ir 
satelitų ryšys panaudojant labai il
gas ir labai trumpas radio bangas 
galima sakyti kontaktai tarp visų 
dalinių buvo palaikomi betarpiškai. 
Šalia karinių ir manevrinių tikslų 

toks la i vyno išvedimas į pasaulį bu
vo impresyvi sovietiškos karinės 
galybės demonstracija. Amerika ši
tokio masto jūrinių manevrų kol kas 
viešai nekomentuoja.

***
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

gastroliuoja Maskvos Didysis Teat
ras, duodamas operų ir baleto spek
taklius. Pažymėtina, kad su šiuo te
atru dalyvauja ir du lietuviai: Vil
niaus operos solistas Virgilijus No
reika ir dirigentas Algis Žiūraitis.
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Pirmasis ’’Mūsų Pastogės” 
Garbės prenumeratosius

Gegužės 5 d. Sydney Liet. Klube 
susitikus su keliais tautiečiais užsi
kalbėta apie spaudą ir prenumera
tas. Paaiškėjus, kad Mūsų Pastogė 
neturi garbės prenumeratorių, po
kalby dalyvavęs p. Adomas Laukai
tis iš Canley Vale, N.S.W. pareiškė, 
kad jis esąs Tėviškės Aidų garbės 
prenumeratorius ir pasiūlė, jog ir 
Mūsų Pastogė turinti įvesti garbės 
prenumeratorius. Anot jo, turime 
savo spaudą mylėti ir palaikyti. Lie
tuvišką spaudą prenumeruoti yra ne 
vien lietuvio pareiga, bet ir garbė. Ir 
jeigu Mūsų Pastogė tokių garbės

MINIME MOTINAS

Šiandie pasaulyje tiek daug są
myšių, revoliucinių nuotaikų ir poli
tinių įtampų, kad lyg ir neliko vietos 
kilnesnėms idėjoms arba kūrybi
niam susikaupimui. Vis dėl to yra 
dar vietų ir momentų, kur valandė
lei nutyla revoliucinis ir anarchisti
nis triukšmas - mintys krypsta į mo
tiną. Motina buvo ir yra toji pastovi 
uola, kuri nesusvyravo ir didžiau- 
iuose žmonijos verpetuose. Ir da- 

■ >ar, kai vyksta visuotinis vertybių 
perkainojimas, kai amžiais nusisto- 
■ėjusios ideologijos ir sistemos su
svyravo savo pagrinduose, kaskart 
vis labiau ir labiau kreipiamas dė
mesys ir žvilgsnis į motiną, kurios 
meilė ir intuityvus jausmas į ateitį ir 
vaiko ugdymą turi pačius sveikiau
sius pagrindus.

Motinos Dienos proga ir mes lie
tuviai prisimename savo motinas, 
gyvas ar mirusias, semiamės iš jų 
paguodos ir sustiprinimo, o taip pat 
dedame daug vilčių ir į jaunas moti
nas, kurių rankose ateities lietuvių 
sąmoningumas. Mes daug viliamės 
iš mokyklų, organizacijų, tačiau kaip 
gyvybę, taip ir visus sąmoningumo 
bei dvasinius pradus vaiko dvasioje 
pasėja ir juos ugdo visų pirmiausia 
tik motina. Ir net jeigu išaugęs ir 
subrendęs žmogus iiue.ua skirtin
gais keliais, paveiktas išorinių ap
linkybių, vis tik motinos pasėti jo 
dvasioje daigai anksčiau ar vėliau 
pasireiškia ir išsiskleidžia žmoniš
kumo, kūrybiškumo, atsakomingu- 
mo socialinėje santvarkoje nuosta
biais žiedais. Beveik visi pasaulio 
didieji kūrėjai, mokslininkai, kovo
tojai už geresnę ir šviesesnę žmoni
jos ateitį, prisipažįsta, kad jų akci
jai, kūrybai ir ištvermei pagrindus 
padėjo ne kas kita, o tik motina.

Motina kalba ir veikia į savo vai
kus net ir tada, kai seniai būna 

j

atgulus smėlio kalnely. Suspaudimų, 
desperacijos ar kitokiais lemtingais 
atvejais, kai būna taip dvasioje 
tamsu ir nesimato jokios išeities, 
užtenka tik sustoti, prisiminti mo
tiną ir pasiklausyti, ką ji tokiu mo
mentu pataria. Prisiminimai iš vai
kystės, o gal tiesiginis balsas iš ana
pus pasiekia tavo sąmonę, ir staiga, 
tarsi jos patartas, randi netikėtą 
išeitį. Tikėkime, ir iš šių dienų cha
otiško pasaulio sąmyšio ne kas kita, 
o motina ras išeitį, ir vėl pasaulis 
nusigiedrins.

prenumeratorių neturi, tai jis pir
mas norįs tokiu būti. Ir čia pat įteikė 
50 dolerių prašydamas jį įrašyti kaip 
Mūsų Pastogės garbės prenumera
torių.

Išreikšdami padėką skelbiame ir 
sveikiname

ADOMĄ LAUKAITĮ 
kaip pirmąjį Mūsų Pastogės 
GARBĖS PRENUMERATORIŲ.

Adomas Laukaitis Sydnejuje yra 
žinomas kaip aktyvus bendruome
nės narys, ramovėnas ir lietuviškos 
spaudos mylėtojas ir rėmėjas.

Mūsų Pastogės Redaktorius ir 
Administracija
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Kalantos misija
PADĖKA

Prieš trejus metus gegužės 14 
dieną Kauno teatro sodelyje su
liepsnojo ugnis. Tai nebuvo pramo
ginis laužas arba šventės iškilmių 
ugnis - ten degė žmogus. Jaunas 
žmogus. Degė Romas Kalanta.

Ir tai nebuvo teismo pasmerkta
sis, nubaustas viešai sudeginti; ne
buvo vienas iš tų eretikų, kurie 
tūkstančiais buvo deginami ginant 
tikėjimą ir Dievą visoje Europoje 
vėlyvaisiais viduramžiais ir dar kelis 
šimtmečius vėliau. Tie visi pa
smerktieji - eretikai, raganos - jie 
visi buvo d e g i n a m i, politinių, 
religinių ar moralinių galių pa
smerkti ir nuvesti ant laužo.

Kalanta nebuvo sudegintas. Jis 
nebuvo pasmerktas, net neapkaltin
tas. Ir nebuvo paaukotas. Kalanta 
buvo laisvas. Jis susidegino!

Ar tai buvo savižudybė? Savižu
dybė iš nusivylimo? Desperacijos? 
Neradus kitos išeities, kakta atsi
mušus į nenugalimą kliūtį užbaigti 
savo egzistenciją liepsnose?

O gal tai buvo liguistas heroizmas, 
kad jis besąlyginiai drąsus, galįs ir 
mirti savo valia?

Savižudžiai niekad nebuvo hero
jais. Jie niekad tokiais ir nebus. Sa
vižudžiai yra bailiai. Jie neturi drą
sos ir valios pasitikti gyvenimą sun
kesnį ir skaudesnį už mirtį. Vietoje 
kovoję jie pasiduoda. Užuot gynę jie 
išduoda.

Ar Kalanta buvo savižudys? Ar 
jis buvo bėglys iš gyvenimo nieko 
nepalikdamas gyvenimui? Ar jis bu
vo desperacijos auka, liudijanti tik 
tai, kad neviltis laimėjo, o jis pralai
mėjo? Lygiai kaip ir kiekviena mir
tis liudija tik tiek, kad tavo gyvybi
nės jė gos išsisėmė ir kad tu negalė
jai atsispirti mirčiai.

Tačiau gyvenime dar yra auka ir 
pasiaukojimas - du galingi ir pagrin
diniai ramsčiai, kuriais remiasi žmo 
nijos dvasinis ir kultūrinis gyveni
mas. Ir kas yra pasiekta gyvenime 
kilnaus, gražaus, šviesaus ir pra
smingo, tai pasiekta per auką ir pa
siaukojimą.

Laisvė ir kūryba yra du didieji 
žmoniškumo liudytojai. Joms dau
giausia aukojama ir dar daugiau au
kojamasi. Jos ir sudaro žmoniško 
gyvenimo pagrindą ir prasmę.

Kalanta ir buvo toji auka. Auka už 
laisvę, už tautos laisvę. Dar dau
giau: jis pasiaukojo, kas yra daugiau 
už bet kokią auką, nes kiekvienas 
aukotojas aukoja tik dalį, skirdamas 
kitam ar tam tikriem tikslam tiek, 
kad ir atidavęs dar gali gyventi. Gi

Romas Kalanta

tasai, kuris pasiaukoja, neklausia, 
kas jam dar paliks arba ką jis tuo 
laimės - jis aukojasi visas, aukojasi 
su specialia intencija, su ypatinga 
misija, kuri jam galioja daugiau, ne
gu jis pats.

Kalanta aukojosi. Ir jo pasiauko
jimas turėjo misiją, misiją savo 
draugams, savo tautai, misiją tautos 
priešams ir visam- pasauliui. Tai 
laisvės šauklys, kurį išgirdo visi - ir 
draugai, ir priešai, ir laisvieji, ir ti
ronai.

Štai dėl ko Kalanta nėra savižu
dys, nėra bėglys iš gyvenimo. Jo sa
vižudybė yra pasiaukojimas laisvei, 
yra nelygstama misija už žmoniš
kumą, šauksmas už laisvę tautai, 
kiekvienam žmogui. Šitas jo šauks
mas persirito per visą pasaulį, ir jei 
kitų nebuvo išgirstas, tai neišven
giamai pastebėtas. Ar čia jo misija 
baigėsi? Kas gali išmatuoti misijos 
ribas?

Ir jis pasirinko šiai misijai formą 
pačią prasmingiausią - ugnį. Ugnį,

WORLD FREEDOM LEAGUE

Tai globalinių masto organizacija, 
kurios uždaviniai visur kovoti prieš 
komunistinį totalitarizmą ir žmonių 
pavergimą. Šiai sąjungai priklauso 
ir visi kiti antikomunistiniai sąjų- 
džiai - The World Anti-Communist 
League, The Asian Peoples Anti
Communist League, The Captive 
Nations Association. Šitoji organi
zacija Vakarų Australijoje leidžia 
mėnesinį savo biuletenį, kuris ski
riamas nagrinėti Australijos politiką 
ir ją persergėti nuo komunistinio 
pavojaus. Vak. Australijos lietuviai 
labai glaudžiai bendradarbiauja ir 
dirba šios organizacijos rėmuose.

Jau aštuntasis World Freedom 
League tarptautinis sąskrydis - 
konferencija šiais metais įvyko ba-

Mūsų mylimam vyrui, tėveliui ir uošviui a.a. KAZIMIERUI 
LABUČIUI mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. P. Butkui už atliktas baž
nytines apeigas, rožančių bažnyčioje ir tartą įspūdingą žodį; Canberros 
ramovėnams už garbės sargybą; chorui už giesmes; bendruomenės 
organizacijų ir buvusių jo pulko karių atstovams, tarusiems ir prisiuntu- 
siems gražius ir jautrius atsisveikinimo žodžius; aukojusiems šv. Mišias 
už a.a. Kazimiero vėlę; visiems dalyvavusiems laidotu vėše'ir iškilmingai 
išlydėjusiems velionį į amžinybę.

Nuoširdus ačiū laidotuvių dalyviams, gausiai aukojusiems pinigais 
vietoje gėlių ir vainikų ir tuo pagerbusiems velionies pageidavimą pa
remti lietuvių kalbos ir kultūros ugdymo organus Australijoje. (Surinkta 
$ 310.00).

Esame giliai dėkingi visiems išreiškusiems mums užuojautą mūsų liū
desyje asmeniškai, laiškais ir per spaudą; jnieliems giminėms ir artimie
siems, visokeriopai mus parėmusiems šioje skaudžioje valandoje ir per 
ilgą paskutinės ligos laiką; ir visiems jį lankiusiems ligos patale.

Nuoširdus ačiū.
Marija Labutienė

Vidas, Daiva, Dan ir Aistis

kuri degina ir šviečia, kuri šildo ir 
kaitina, kuri pati yra elementas, 
simbolis ir mitas, kuri naikina ir ku
ria.

Tad nenuostabu, kad ji Kauno te
atro sodelyje sunaikino Kalantos 
gyvybę, bet tuo pačiu uždegė tūks
tančių širdis nauja laisvės troškulio 
liepsna, ištirpdė abejones apsnūdu- 
siems, įžiebė nerimo ir netikrumo 
pavergėjams. Baisūs yra tie, kurie 
dėl laisvės neina su niekuo į dery
bas, nenutildomi tie, kurie patys 
virsta laisvės fakelais!

Užgęso ugnis, prieš trejus metus 
suliepsnojusi Kauno teatro sodely, 
nusinešdama jauną Romo Kalantos 
gyvybę, bet ji neužgeso širdyse visų 
tų, kuriuos pasiekė Kalantos pa
siųsta misija. Kaip tasai Jono Biliū
no sukurtasis Laimės Žiburys Ka
lantos ranka paliestas subyrėjo į 
milijonus kibirkštėlių, sužibusių 
bendraminčių širdyse nerimu, vilti
mi ir ryžtu.

(v.k.)

landžio 25 d. Rio de Janeiro mieste 
Brazilijoje. Šioje konferencijoje 
Australija buvo reprezentuota tokių 
asmenybių kaip P.Pearson, Hon. 
W.C. Wentworth ir S. Hines.

Pohtinis ispardavimas (Iš ’’Baltic News”, Tas.)

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ

PLJS RYŠIŲ CENTRAS

Šis Centras yra pagrindinis Jau
nimo Kongreso organizavimo bran
duolys: čia sueina visi informacijos 
siūlai. Pastaruoju metu Ryšių Cent
ras persiorganizavo: centrui vado
vauja Mindaugas Pleškys, jo pava
duotoja Emilija Pakštaitė, iždn. Pi
jus Stončius ir sekretorė Rūta Nai- 
nytė. Be to visa veikla suskirstyta į 
eilę sekcijų, kur dirba apie 16 Čika
gos jaunimo.

Vienas gal ir iš netiesioginių Ry
šių Centro uždavinių yra šią vasarą 
suorganizuoti Šiaurės Amerikos lie
tuvių jaunimui lituanistinius kursus. 
Tokius kursus Ryšių Centras buvo 
suorganizavęs ir pereitais metais, 
kurie praėjo su nepaprastu pasise
kimu.

PLJS Ryšių Centro adresas: 
L.W.Y.A. Communications Centre 

2422 West Marquette Road, 
Chicago, Illinois 60629, U.S.A.

**♦
Pasaulio Liet. B-nės pirm.\inž. 

B.Nainys Jaunimo Centre Čikagoje 
buvo ištiktas širdies priepuolio ir 
nugabentas į ligoninę, bet jau ba
landžio 19 d. išleistas iš ligoninės ir 
vėl tęsia savo pareigas. Taip pat p. 
Nainienei neseniai buvo padaryta 
operacija ir jau baigia atsigauti.

A.A.
Pulkininkui KAZIMIERUI LABUČIUI 

mirus, jo žmoną, vaikus, gimines ir draugus nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

K. ir L. Garbaliauskai

Pulkininkui
KAZIMIERUI LABUČIUI 

mirus, jo žmoną Mariją, dukrą Daivą su šeima, sūnų Vidą nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu.

V.Lakickas
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Olegas Truchanas

PIRMASIS LIETUVIS

AUSTRALIJOS ISTORIJOJE

THE WORLD OF 
OLEGAS TRUCHANAS

Neseniai knygų rinkoje pasirodė 
stambi liuksusinė knyga, gausiai 
iliustruota spalvotom fotografijom, 
pavadinta ’’The World of Olegas 
Truchanas”. Tai galbūt pirmas toks 
veikalas apie lietuvį ir skirtas lietu
viui. Sakytume, tai ne tik memoria
linė, bet daugiau paminklinė knyga 
apie lietuvį Tasmanijos tyrinėtoją, 
kur jis išvaikščiojo dar žmogaus ko
jom nepaliestas vietas. Prieš trejus 
metus (1972.1.6 jis paskendo be
plaukdamas savo baidare Gordon u- 
pėje pietryčių Tasmanijoje) žuvęs 
jis yra tapęs Tasmanijos legenda ir 
įėjęs į Tasmanijos, o tuo pačiu ir 
Australijos istoriją kaip vienas iš 
garsiųjų tyrinėtojų.

Knygą išleido Olegas Truchaųas 
Publication Committee Hobarte, re
dagavo Norman Laird, meninis re
daktorius ir prisiminimų apie 
O.Truchaną autorius Max Angus. 
Knyga didelio albuminio formato 
144 psl., 110 spalvotų fotografijų. 
Kaina $ 19.50.

Tai tiek apie knygą. Jos negalima 
nristatyti kzfp kokio romano ar po
puliaraus žanro veikalo.Tai yra me
no knyga su ypatingai dideliu rū
pestingumu ir kruopštumu paruošta 
ir išleista.Iš jos matosi,kad Olegas 
Truchanas buvo ne tik didelis ir 
daug nusipelnęs tyrinėtojas, bet gal 
dar didesnis menininkas fotografas. 
Jo tyrinėtas vietas Tasmanijos vy
riausybė pavertė nationaliniu par
ku, pavadintu Olego Truchano var
du.

Dar kiek ir apie patį Olegą Tru- 
chaną. Jis gimė 1923 m. Šiauliuose, 
Lietuvoje. Karo ir okupacijos metais 
jis aktyviai dalyvavo lietuvių rezis- 
tenciniam sąjūdy, pagaliau artėjant 
antrą kartą rusams jis su tėvais ir 
visa šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Muenchene jis buvo pradėjęs studi
juoti teisės mokslus, tačiau jo dė
mesį ypač patraukė fotografijos me
nas ir Bavarijos kalnai. Jis buvo 
ypatingai stiprios fizinės sudėties ir 
kietos valios. Šias savo asmens ypa
tybes jis pilnai išnaudojo betyrinė
damas Tasmanijoje žmogaus nepa
liestus plotus. Būdingą epizodą šioje 
knygoje paduoda autorius Max An
gus, kurį papasakojo B.Stašionis, 
drauge buvęs su Olegu Muenchene. 
’’Anksti pavasarį, - pasakoja B.Sta-

Lietuviškas radio pusvalandis
ABC ACCESS RADIO 3ZZ
KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ 6.45 V AL. VAKARE 
1220 banga
Melbourne tarp 3KZ ir 3AW
Sydnejuje tarp 2CH ir 2SM
Adelaidėje tarp 5KA ir 5AD.(pusę vai. anksčiau)
Adresas: LACAS. P.O. Box 93, Caulfield East, Vic. 3145.

šionis, būrelis lietuvių studentų sė
dėjome universiteto kieme ir šildė
mės saulės atokaitoj gėrėdamiesi 
tekančia Isaro upe, kuri drumzlina 
veržėsi verpetais nešdama ledus, 
medžių nuolaužas ir sniegą. ’’Kas iš
drįstų perplaukti upę”, kažkas šūk
telėjo. Olegas sutiko perplaukti už 
duonos kepalėlį. Jis visuomet buvo 
alkanas. Ir nors draugai norėjo jį 
sulaikyti, bet Olegas buvo neper
kalbamas. Nusimetęs rūbus jis šoko 
į vandeni, kovodamas su ledo lyti
mis ir grėsminga srove jis perplaukė 
ir kitame krante minutę atsikvėpęs 
jis vėl tuo pačiu keliu grįžo pąs 
draugus visas pamėlęs, apibraižy
tas, bet laimingas, nugalėjęs upę ir 
laimėjęs duonos kepalą.

Atvykęs į Tasmaniją jis kaip ir 
visi kiti dirbo vyriausybės skirtus

(O.Truchano nuotrauka)
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Motinos ašara sunki
Nėra šeimos be motinos. Motinos 

meile šeima klesti ir išaugina tautai 
padorius sūnus ir dukras. Be jos 
meilės ir švelnios rankos jie išaugtų 
bejausmiai žmonės, savimyliai ir 
šiurkštūs.

Motina šeimoj yra tas šaltinis, iš 
kurio visi semiasi sugyvenimo, mei
lės vienas kitam ir savo tautai.

Motina yra toji akis, kuri viską 
mato, viską supranta ir atjaučia ir 
net dažnai atspėja vaiko blogas 
mintis.

darbus, tačiau jo dėmesį patraukė 
Tasmanijos dyki prietvakaruose 
plotai, tik apytikriai žemėlapiuose 
nubraižyti, bet neatidengti ir nety
rinėti. Ir čia pas jį atbudo pionie
riaus jausmas: jis studijavo Tasma
nijos istoriją, ankstyvesnius Tas
manijos tyrinėtojus, jų kelius ir pats 
pasiryžo pereiti ir pasiekti daugiau, 
negu buvo iki šiol pasiekta. Ypatin- 
gai.jį žavėjo ir jaudino Tasmanijos 
dar nesužalotas gamtos grožis. Šalia 
to, ką jis pasiekė ir laimėjo savo 
ekspedicijose, kurios trukdavo sa
vaitėmis ir mėnesiais, jis Tasmaniją 
atidengė ir parodė jos nesužalotą 
žavesį fotografijose. Dar Vokietijoje 
įgytus fotografijos meno pagrindus 
čia dar labiau pagilino, ir savo natū
roje būdamas menininkas jis išgau
davo sau pavyzdžio neturinčius e-

Motinos gyvenimas yra labai sun
kus. Ji neša didelę atsakomybę už 
savo šeimą. Ji budi dienas ir naktis, 
kol kūdikis užauga.Paiskiau rūpinasi 
jo išauklėjimu. Pagaliau stebi jo gy
venimą, kad nenuklystų neteisingais 
keliais. Ir taip ji yra iki mirties savo 
vaikų ’’rūpestėlis”.

Jei paskaitysim vergijos laikus ar 
mažai ašarų išlieta motinėlių matant 
savo sūnus ar dukras ir ją pačią 
priespaudoje. Kiek vargų ir kančių 
iškentėta!

Arba dar mūsų atminimo laikais 
per pirmąjį pasaulinį karą motinos 
išleido savo sūnelius kariaut už sve
timas tautas ir savo galvas guldyt. 
Ar motinų širdys iš skausmo neply
šo, ar ašarų upeliai netekėjo ir jų 
sūnų krauju nepermirko svetimos 
žemės?

Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę ne taip jau viskas gražiai klo
jos. Reikėjo svetimas dulkes nuva
lyt. Nespėjus ašarom nudžiūti ir štai 
antrasis pasaulinis karas suliepsno
jo. Ir vėl svetimoji žiauri ranka pri
spaudė mūsų tautą. Išvežiojo po 
svetimus žemynus, išblaškė po visą 

fektus. Jo ekspedicijomis ir tyrinė
jimais susidomėjo vietinės vyriau
sybės organai. Kaip prityręs keliau
tojas ir alpinistas jis kviečiamas 
kaip instruktorius National Fitness 
jaunimo stovyklose, o savo tyrinė
jimų davinius referavo ministerijo
se, įvairiem komitetam, planavimo 
įstaigom. Bet ypatingas jo ginklas 
buvo foto kamera. Iki 1967 m. jis tu
rėjo ąpie 30.000 savo gamybos 
nuotraukų ir skaidrių rinkinį, kurių 
atranką jis planavo paskelbti atski
rais laidiniais. Tačiau 1967 m. didy
sis Hobarto gaisras sunaikino jo na
mą ir drauge neįkainuojamą jo 
nuotraukų lobį. Bet nepraėjo nė 
penkeri metai, ir jis vėl galėjo di
džiuotis nauju savo nuotraukų rin
kiniu. Paskutinė jo kelionė buvo 
Gordono upe 1972 m. iš kurios jis 
nesugrįžo. Žuvo jis sausio 6 d. Ta
čiau jis paliko gilius pėdsakus Tas- 
menijos tyrinėjimų istorijoje, tap
damas šios salos gyva legenda. Ta
čiau gal dar reikšmingesnis jis at
siskleidė kaip menininkas fotogra
fas.

Kai kas priekaištauja, kad iš lie
tuvių neatsirado didelių keliautojų 
nei tyrinėtojų, kaip kad Kolumbas, 
Marko Polo ar J.Cook. Bet štai turi-

Kai kas priekaištauja, kad iš lie
tuvių neatsirado didelių keliautojų 
nei tyrinėtojų, kaip kad Kolumbas, 
Marko Polo ar J.Cook. Bet štai turi
me vieną Olego Truchano asmeny, 
kuris prilygsta didiesiems Australi
jos tyrinėtojams, kaip Flinders, 
Bass, Sturt ir kiti. Juo didžiuojasi 
tasmaniečiai, lygiai ir mes juo di
džiuojamės kaip jo tautiečiai.

(n.n.)

pasaulį. Nežinojo tėvai vaikų, vaikai 
tėvų. Visas pasaulis buvo paskendęs 
karo dūmuose.

Kad ir čia gyvenant Australijoje 
pamenu, vienas medicinos daktaras 
grįžo iš Vietnamo jau prieš keletą 
metų visai aklas. Ar mažai mamytė 
ašarų išliejo matant jį nelaimingą, jo 
mažus vaikučius ir žmoną. Jis yra 
australas, bet ar svarbu, kokios tau
tos. Motina gali būti indė, japonė, 
kinietė, rusė, lietuvė, čigonė, bet ji 
yra motina, tą pačią meilę turi savo 
vaikui, tą pačią širdį ir pojūčius.

Vienas iš skaudžiausių motinos 
pergyvenimų yra vaiko mirtis, jo 
laidotuvės. Nesvarbu, kad vienas ar 
kitas yra likęs, o kartais ir paskuti
nis. To gilaus didžiausio skausmo ji 
negali apsakyt nei aprašyt. Ji nešio
ja savo širdy gedulą iki mirties nie
kam nesiskųsdama, tyliai laikas 
nuo laiko ašarodama. Širdy skaus
mas nė kiek nesumažėja, nežiūrint 
prabėgusių metų ar dešimtmečių.

Sakoma, kad tikroji motina yra ta, 
kuriai mirtis yra atėmus jos vaiką. 
Rašytojai motinos ašarą palygina su 
18 stonų svoriu, jai lygaus tokio 
skausmo svorio nerasta. Ir kartais 
toji sunki ašara taip motiną prisle
gia, kad ji palieka žemės gyvenimą 
amžiams. Ar daug kas supranta tą 
sunkią motinos ašarą? Retas vaikų 
tėvas išgyvena panašų skausmą, 
kaip motina.

Modernus amžius linksta vaikus 
auklėti be motinų ir be motinos mei
lės. O kur nėra motinos meilės, tai 
meilės nėra ir žmonėse, ir tautose. 
Atrodo, šiandieninis pasaulis dar 
nėra pasisotinęs motinos ašarom.

Kaip begerbtume motinas Moti
nos dieną, motina ir palieka motina 
visom dienom, ir visą laiką.

V.K-nė
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PAVYZDINGAS JAUNIMAS

Nors Pertho lietuvių skaičius ne
didelis, bet jaunimas labai aktyvus. 
Be tautinių šokių grupės, kuriai va
dovauja E.Stankevičius ir kuri jau 
plačiai pagarsėjus, dar praėjusiais 
metais įsikūrė nauja jaunimo orga
nizacija, jungianti visą pabaltiečių 
jaunimą. (Baltic Action Group, 
W.A.). Šios grupės organizatorius 
yra jaunas ir labai veržlus P.Čeka
nauskas. Šios grupės branduolį su 
daro dar po du jaunimo atstovus iš 
estų ir latvių. Lietuvius atstovauja 
ir grupei pirmininkauja Petras Če
kanauskas ir Eugenijus Stankevi 
čius. Šioji jaunimo grupė jau dau
giau politinė, bet jie dirba ir reiškia
si taip pat ir kultūriniai, kad pabal
tiečių jaunimas neprarastų savo 
identiteto ir išliktų tautiniai. Jie 
ruošia piknikus, išvykas į gamtą ir 
t.t. Ką viena tautybė organizuoja, 
ten visi nuoširdžiai prisideda. Įvy
kus kokiam netikėtimui visi eina iš 
vien su vyresniaisiais. Demonstra
cijoms jie ruošia plakatus, patys da
lyvauja ir kitus ragina. Ši grupė sa
vo aktyvumu ir veržlumu jau pra
deda įsigyti vardą ir australų tarpe. 
Iš lietuvių materialiai šią grupę re
mia J.Liutikas ir kiti. Bet ypač šią 
grupę įvertino World Freedom 
League, o taip pat ir kitos tautinės 
grupės, siekiančios to pat tikslo. 
Organizacijos įsteigėjas ir dabarti
nis jos vadovas P.Čekanauskas labai 
pageidauja, kad būtų galima susi 
rišti su kitomis jaunimo organizaci 
jomis visoje Australijoje, steigti pa 
našius jaunimo sambūrius kitur.

M.B.

Suinteresuoti šios organizacijos 
veikla gali rašyti šiuo adresu: Pet 
ras Čekanauskas, 7 Newnham St. 
Leederville, W.A. 6007

ADELAIDE
GRAŽI TRADICIJA

Seniai buvau girdėjęs ir spaudoje 
skaitęs apie Adelaidės L.K. Moterų 
D—jos ruošiamus šiupinius. Ir tik 
šiais metais, balandžio 19 d. teko 
pamatyti penkioliktąjį Šiupinį, taigi 
jubiliejinį. Penkiolika metų yra gra
žus laiko tarpas, per tiek laiko žmo
gus spėja užaugti. Tokia kultūrinė 
ištvermė tapusia tradicija yra verta 
pasigėrėjimo. Apsidžiaugiau pate 
kęs į šiupinį, žmonių apie pora šimtu 
jau laukė programos. Vyr. šiupinio 
maišytojas J.Neverauskas ir jo pa
dėjėjas V.Opulskis pirmi pasirodė 
scenoje su įdomiu dialogu. Apkalbė
jo Lietuvių Dienas Adelaidėje, ku
rios praeitų metų pabaigoje taip iš
kėlė adelaidiškius. Žinoma, vienur 
pasijuokdami, kitur pagirdami, jie 
suaktualino šiupinio programą.

Pirmasis pasirodė poetas L.Pa- 
kalnis su savo jumoristiniais eilė
raščiais pritaikytais šiai progai, to
liau solo padainavo tris dainas 
J.Maželienė akompanuojant N.Ma- 
siulytei. V.Janulis labai vykusiai 
imituodamas Pulgį Andriušį paskai
tė feljetoną, J.Baranauskas, J.Jau- 
nutis ir V. Opulskis padainavo 
ištrauką iš operetės Consilium Fa- 
cultatis (M.Petrausko). Pirmosios 
dalies programa baigėsi Pr. Pusdeš- 
rio parašytu jumoristiniu vaizdeliu 
"Buvo boba Vilniuje”. Aktualus tu
rinys ir gardus juokas visus gerai 
nuteikė.

Pertraukos metu adelaidiškai ge
ria karštą vyną ir šaltą alų, pasigar
džiuodami ’’pončkomis” ir ragažė- 
liais. Tai geras įprotis!

Antroje dalyje buvo parodyta la
bai nuotaikinga pavakarė, kurią at
liko dvigubas vyrų ir moterų kvar
tetas akompanuojant N.Masiulytei. 
Dainos skambėjo puikiai. J.Bara-
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nauskas žemaičių tarme padekla
mavo ’’Žemaičių stiprybę” - Butkų 
Juzės. Tai labai dėkingas eilėraštis 
ir gerai atliktas paliko visiems gerą 
įspūdį. Nemažiau geras buvo Žirnis 
ir Pupa, Pr. Pusdešrio parašyti šiai 
progai kupletai. Puiki buvo Pupa - 
A.Miliauskienė ir toks pat Žirnis - 
A.Grigonis.

Malonu buvo klausyti visą prog
ramą, J.Neverausko gerai paruoštą 
ir gyvai pravestą. Reikia pasi
džiaugti, kad adelaidiškiai dar tebė
ra gyvi ir kūrybingi, o L.K.M. D-jai 
tenka padėkoti už šios gražios tradi
cijos palaikymą.

am.
MELBOURNE
Trumfalinis Astros ir Andy pasiro
dymas Melbourne

Astra ir Andy, mūsų svečiai dai
nininkai iš Vak. Vokietijos sėkmin
gai koncertavo Melbourno lietu
viams gegužės 2 ir 4 dienomis Lie
tuvių Namuose.

Penktadienį, gegužės 2 d. pirmojo 
jų koncerto metu klausytojų buvo 
skystokai, už tat sekmadienį, gegu
žės 4 d. Lietuviui Namai klausytojų 
nesutalpino: salė buvo sausakimša 
(virš 400) ir visi juos priėmė su 
karščiausiom ovacijom. Dar nesi
baigus koncertui žmonės privačiai 
juos iš dėkingumo apdovanojo pra
dedant igėlėm ir net piniginėm do
vanom. Po koncerto dar apie 50 dė
kingų melburniečių atvyko į aero
dromą jų išlydėti ir atsisveikinti.

Kiek nuviliančiai pasirodė mūsų 
oficialūs organai neradę reikalo jų 
net viešai pasveikinti, nors jie ir ne
kasdieniniai svečiai ir tikrai įnešę 
daug atgaivos mūsų bendruomenė
je.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Viktorijos Liberalų Partijos Caul

field skyriaus narys Viva Alekna iš
rinktas delegatu į federalinį Higgins 
elektorato suvažiavimą, kur bus 
renkamas kandidatas vietoj John 
Gorton, kuris buvo Australijos mi- 
nisteris pirmininkas ir pastaruoju 
metu rezignavo.

Viva Alekna žinomas liberalų ir 
pabaltiečių tarpe kaip ugningas kal
bėtojas, neretai sėkmingai pasiro
dęs viešose platformose drauge su 
Phillip Lynch, Andrew Peacock, Bill 
Snedden ir Malcolm Fraser.

***

Gegužės 6 d. žinomas plačiai 
Australijoje ir užjūriuose dail. Hen
rikas Šalkauskas įžengė į antrą savo 
gyvenimo pusšimtį. Ta proga svei
kiname ir linkime dail. H. Šalkaus
kui šviesių ir kūrybingų metų.

< ***
Patirta, kad gegužės 25 d., sek

madienį, 3 vai. Sydney Liet. Klubo 
mažojoje salėje Sydney Liet. Mot. 
Soc. Globos Draugija ruošia litera
tūrinę moterų popietę, kur bus pri
statoma užjūrio lietuvės moterys 
rašytojos ir jų kūryba. Programą 
praves parinktos jaunuolės ir se
nuolės.

***
Ashfield’o (N.S.W.) Trinity 

Grammar School, papildydama savo 
turtingą meno kolekciją, neseniai į- 
sigijo dail. Leono Urbono stambų 
paveikslą, pavadintą ’’Cherished 
Planets”. Minėta mokykla dabar sa
vo meno rinkiny turi jau du dail. 
L.Urbono kūrinius. Pirmąjį įsigijo 
gerokai anksčiau.

Birželio 15-16 d.d. Sydnejaus 
Operoje įvyksta rinktinis įvairių 
tautybių koncertas, jų tarpe pa-

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ, AMERIKĄ

364 Sussex St. Sydney City 
Turime įvairių atostoginių išvykų bei ekskursijų po Pacifiko salas. 

Skambinkite Tel. 26 3526

Į LIETUVIŲ KELIONIŲ BIURĄ

Palanga Travel

KVIEUMAS
Melbourne Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos (MLJS) Valdyba kviečia 
visus tautiečius iš visų Viktorijos 
kampų atsilankyti į ruošiamą

ROMO KALANTOS 
minėjimą kuris įvyks sekmadienį, 
gegužės 18 d., 3.00 vai. Lietuvių Na
muose, North Melbourne.

Programoje: Įdomi paskaita, me
ninė dalis.

ML J S Valdybos sekretorė,
Zita Prašmutaitė

SYDNEY
NAUJAS ’’STUDENTŲ ŽODŽIO”

REDAKTORIUS

Dėl daugelio priežasčių buvusiai 
’’Studento žodžio”, leidžiamo prie 
Mūsų Pastogės, Eglei žižytei šių 
pareigų atsisakius, naujuoju Stu
dentų žodžio redaktorium pakvies
tas sydnejiškis Rimas Milašas. Jis 
mielai sutiko suorganizuoti medžia- 

kviesta ir Dainos choras su taut, šo
kių grupe Grandinėle.

Abu vienetai šiam koncertui jau 
ruošiasi. Lietuviai gavo tam pasiro
dymui 14 minučių, stengsis sudaryti 
darnią dainų ir šokių pynę. Meniniu 
pasirodymo apipavidalinimu rūpi
nasi p. S.Skorulis.

*** ,
Po sėkmingų gastrolių dainininkai 

Astra ir Andy pagaliau sugrįžo į 
Sydney, kur jie pasirodys gegužės 
10 ir 11 d.d. Lietuvių Klube ir gegu
žės 15 duos koncertą Bankstown Ci
vic Centre salėje.

Gegužės 17 d. dar jie koncertuos 
Newcastle lietuviams vietos tautie
čiams žinomame J.Statkaus viešbu
ty. Po to grįžę gegužės 24 ir 25 dar 
kartą pasirodys Sydnejaus Liet. 
Klubo programose.

Įvykiai
Pietų Vietnamas galutinai kapi

tuliavo. Amerika ir kiti kraštai rū
pinasi Pietų Vietnamo pabėgėliais, 
kur juos apgyvendinti. Vos užėmus 
Saigon ą Šiaurės Vietnamas pasi
skubino Saigoną, buv. Pietų Vietna
mo sostinę pavadinti nauju vardu: 
Saigon Čo Min.

Apsvaigę pergale Vietnamo ko
munistai iš naujo pradėjo grasinti 
Amerikai reikalaudami pasitraukti 
iš Pietų Korėjos, kitaip amerikiečiai 
bus skaudžiau sumušti ir gėdingai 
išmesti, kaip iš Vietnamo.

***
Lietuvos atstovas Washingtone 

J.Kajeckas prie Lietuvos pasiunti
nybės per Velykas buvo piktadarių 
užpultas ir sumuštas. Policijos buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur buvo susiū
tos kelios žaizdos. 

gą naujam Studentų žodžio nume
riui. Visi lietuviai studentai Austra
lijoje ir studentų Sąjungos vienetai 
kviečiami Rimui talkinti prisiun- 
čiant informacijos iš lietuvių stu
dentiško ir akademinio gyvenimo 
Australijoje. Kadangi tuo tarpu Ri
mas neturi pastovaus adreso, tai vi
sa medžiaga adresuojama Mūsų 
Pastogės redakcijos adresu: 13 Per7 
cy St., Bankstown, N.S.W. 2200.

Rimas Milašas yra paskutinio 
kurso studentas N.S.W. universite
te, yra gabus literatas ir poetas, sa
vo kūrinius ne kartą skelbęs austra
lų spaudoje.

Inf.

pasaulyje
Disidentinis sąjūdis Sov. Rusijoje

Nors Sovietų Sąjungoje ir kaip į- 
temptai slaptoji policija suiminėja 
pasireiškiančius disidentus - kovo
tojus už žmogaus ir piliečio teises 
pačioje Sov. Sąjungoje, bet suimtojo 
vietoje išdygsta dešimtys naujų. Čia 
paduodame Rytų Europos reikalų 
žinovo John Dornberg svarstymus. 
Jis teigia, kad ir kaip stengiasi 
Kremlius palaužti besireiškiantį są
jūdį už žmogaus teises, bet jis vis 
daugiau stiprėja. Eilę sąjūdy pasi
reiškusių žinomų asmenų arba iš
trėmė, arba sukišo į kalėjimus, arba 
uždarė koncentracijos stovyklose, 
bet jų vietoje iškyla nauji vardai, 
dar nežinomi Vakaruose, ir nesusto
ja beldęsi į Kremliaus vartus pro
testai bei prašymai, o slaptai lei
džiama informacija ir literatūra 
pliste plinta. Iš išaiškintų disidentų 
vienus viešai nuteisia kaip pavyzdį 
kitiems, bet daugumą suėmę slaptai 
pasmerkia ištrėmimui ar priverčia
miems darbams. Pastebėtina, kad 
šio sąjūdžio pagrindą sudaro kaip tik 
jauni žmonės inteligentai tarp 20-30 
metų amžiaus.

Apskaičiuojama, kad slaptai lei
džiama literatūra ir informacija 
(samizdat) padvigubėjo 1974 m., ne
gu kad buvo 1973, o šiais metais ji 
dar labiau plinta. Ypatingai bruzdė
jimas jaučiamas tarp sovietų pa
vergtų tautų. Kaip žinome, slaptai 
leidžiama Lietuvoje Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika, nežiūrint 
sutirštinto persekiojimo, vis tebe
leidžiama netgi reguliariai. Teigia
ma, kad šiandie nuotaikos Sovietų 
Sąjungoje pasiekusios tokios įtam
pos, kaip kad šio amžiaus pradžioje 
prieš carinį režimą. Kiti gi tvirtina, 
kad nauja revoliucija Sov. Sąjungoje 
yra pribrendusi ir jau ant slenksčio.

♦**

PAGERBIAMAS 
MILAŠIUS

Prancūzijoje, Fontaine
bleau miesto Taryba ir Les 
Amis de Milos'fe Draugija 
oficialiai atidarys š. m. bir
želio 1 d. Milašiaus aikštę 
Fontainebleau mieste, kur 
jis gyveno. Netoli tos aikš
tės yra kapines kur jis pa- 
’aidotas ir kapą dengia gra
žus paminklas.
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SENELIŲ PRIEGLAUDA 
ir 

LIETUVIŲ SODYBA
Ilgesnį laiką būnant Čikagoje teko 

apsilankyti ir apžiūrėti senelių 
prieglaudą, pavadintą ’’Šventos šei
mos” namais.

Tai yra puikūs 2-jų aukštų namai. 
Įrengti labai moderniškai, gražiai. 
Kiekvieno kambario baldams paau
kota tam tikra suma pinigų vieno 
asmens ir ant durų yra lentelė su 
užrašu, kieno pagelba įrengtas 
kambarys. Kambaryje yra lova, 
staliukas, kėdė, komoda ir sienoje 
spintelė drabužiams. Visų kambarių 
baldai vienodi. Čia gyvena seneliai, 
kurie nereikalingi priežiūros ir nu
eiti į valgyklą pavalgyti. Yra kam
barių ir po dvi lovas. Kiekvienas 
moka 500 dolerių į mėnesį. Prie šito 
pastato pristatytas toks pats naujas 
namas, kuriame yra paliegę reika
lingi priežiūros seneliai. Čia kiek
vienas turi mokėti po 700 dolerių į 
mėnesį.

Visur ideki švara, priežiūra gera. 
Abiejuose pastatuose samdomas 
personalas, pagal Sveikatos Depar
tamento reikalavimą ir nurodymą 
būtent, kiek personalo ir kokia 
tvarka turi būti. Šia instituciją 
tvarko ir prižiūri vienuolės Kazi- 
mierietės.

Dar teko lankytis Čikagos ’’Lietu
vių SODYBOJE”, nes buvo įdomu 
palyginti su Engandinės ’’Lietuvių 
sodyba”.

Čikagoje, Dr. Adomavičius užpir
ko 3 didelius 2-3-jų aukštų’namus, 
Marquet Parko rajone. Namai pa
statyti U raidės forma. Tarp šių na
mų yra daromas darželis, kuriame 
dr. Adomavičius pats vienas ir dar
buojasi. O darbo ten, daug. Privežtą 
žemę reikia išskirstyti, nes dąro 
klombas, lysveles, dar ir akmenimis 
kraštus k ai kur apdeda. Sodina įvai
rias gėles, laisto, ravi ir suoliukus 
pritaiso.

Butai yra įvairūs, nuo 2-jų iki 6-ių 
kambarių. Ne visi butai laisvi, kai- 
kuriuose dar gyvena amerikonai. Į- 
einant į tokius butus įmokama 
10.000 dolerių ir dar mokama pri
klausomai nuo buto didumo, nuo 90 
iki 160 dolerių į mėnesį. Mirus gy
ventojui įnešti 10.000 dolerių lieka 
Sodybai.

Dr. Adomavičius taipogi pats at
remontavo vieną ’’basement’ą”, kur. 
įrengė valgyklą. Ten samdoma šei-

Įėjus į tą valgyklą įspūdis nelabai 
žavus. Palubėj pravesti įvairūs 
vamzdžiai, centrinio šildymo ir van
dens. Vėdinimas atrodo nepakanka
mas, nes jaučiamas kvapas seno ne
išvėdinto namo.

Nors dr. Adomavičius pasiaukojo 
savo tautiečių labui ir labai sunkiai 
tam tikslui dirba, tačiau kartu ir 
gaila, kad jis apleido savo med. dak
taro specialybę. Kiek teko girdėti, 
savo kabinete jau labai mažai tebū
na. Įvairius patarimus žmones daž
niausiai gauna telefonu, bei per 
laikraštį kur vieną dieną savaitėje 
yra dr. Adomavičiaus sveikatos rei
kalu atsakymai bei patarimai į raš
tiškus užklausimus.

Be to, Čikagos lietuviai, stengiasi 
kiekvieną atvykusį iš betkur svečią, 
bent pro Sodybos šalį pravežti ir su 
pasididžiavimu parodyti, kad turi 
’’Lietuvių Sodybą”, kurioje nuolat 
plevėsuoja mūsų trispalvė.

Sydnejaus ’’Lietuvių Sodyba” 
palyginus su aukščiau minėta, atro
do kai rojus. Aplinka pasakiška, 
oras grynas, sveikas. Namukai kaip 
žaisliukai, gražūs, patogūs. Ar kam 
šlubuoja širdelė, ar kieno kojos silp
nos, čia jau nereikia laiptais kopti į 
2-rą aukštą. Be to, ir sąlygos nepa
lyginamai prieinamesnės.

Gaila, kad Sydnejaus tautiečiai, 
sulaukę svečių ar tai iš tolimesnių 
Australijos vietovių ar iš užjūrio, 
vežiojant svečius po muziejus, gale
rijas ir parodant gražias Sydnejaus 
apylinkes, užmiršta ’’Lietuvių 
Sodybą” Engadinėje. Tuo tarpu į 
’’Lietuvių Klubą” Bankstowne tur
būt kiekvieną nuveža.

Sydnejaus visuomenės nuopelnu 
yra sukurti 2 lietuviški kūriniai, bū
tent, ’’Lietuvių Sodyba” Engandi- 
nėje ir ’’Lietuvių Klubas” Banks
towne. Kodėl apvežiojus svečius po 
Sydney gražias apylinkes neužsukti 
į ’’Lietuvių Sodybą” o po to užbaigai 
ir į ’’Lietuvių Klubą”.

Nors Engadinėje ’’Lietuvių Sody
ba” yra gražiai pastatyta ir sutvar
kyta, tačiau vieno dalyko trūksta, 
būtent:' atvykusioms svečiams ap
žiūrėti bei pasigrožėti Sodyba, nėra 
kur užeiti pasilsėti ir puoduko kavos 
pasdaryti. Iki šiol, jei kas ten atvyk
davo tai priimdavo kuri nors ten

ČIURLIONIO 100 m. SUKAKTIS

K. Bradurtas

Laivas
Kaip tau sudie pamojuoti,
Kai vilnis sušlamės,
Mažas, vienišas luote,
Gyvas viršum gelmės.

Jau nebaigtoji kelionė
Kyla debesimis...
O, pasiliki, Čiurlionį,
Būk su mumis —

Pasiliki išplaukdamas,
N esugrįždamas grįžk, —
Tavęs netekdamas, tavęs belaukdamas, 
Krūpčioja žiburys.

“Ta paroda turėjo didelę svarbą mūsų kultūros prašvitime, 
f i buvo žadintoja, buvo,sakysime, heroldas, kuris įŠėjęs švin
tant ant kalnelio, žolynais apaugusio, papūtę auksinį trimitą į 
visas puses, kviesdamas dvasios darbininkus sukurti vieną dide
lės dailės liepsną musų motinos Lietuvos garbei ir išaukštini
mui. ”

- Čiurlionis apie pirmąją lietuvių 
dailės parodą 1907 metais, Vilniuje.
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mininkė, kuri verda pietus. Kaipo 
pensininkams pietų kaina gan 
aukšta.

gyvenančių šeimų. Tas nėra malonu 
atvykusioms, nes kiekvienas varžosi 
apsunkinti žmones, nors jie būtų ir 
labai nuoširdūs. Pagaliau negalima 
gerašidžius žmones tam įpareigoti.

Yra žinoma, kad Sydnejaus 
M.S.G.D-ja numato statyti didesnį 
namą bendram naudojimui. Bet kol 
tas bus įvykdyta, ar nebūtų galima 
įrengti vieną butuką bendram gy
ventojų naudojimui. Ten visi gy
ventojai galėtų sueiti pabendrauti, 
pasiskaityti spaudos, palošti kortom 
ar kitokiais žaidimais. Ten galėtų 
ramiai užeiti ir atvykę apžiūrėti 
Sodybos svečiai.

Asmenys, numatą atvykti su sve
čiais apžiūrėti Sodybos, galėtų susi
tarti su d-jos valdyba ir viena v-bos 
narė galėtų ten nuvykti ir priimti 
svečius paruošiant puoduką kavos ir 
supažindinti su Sodyba ir sąlygomis.

Bendrai paėmus, Čikagos ’’Lietu
vių Sodyba” toli gražu neprilygsta 
prie mūsų Engadinės ’’Lietuvių So
dybos”.

Tenka tik sveikinti Sydnejaus 
Moterų d-ją ir palinkėti sėkmės bei 
ištvermės tolimesniam darbui.

O.Osinienė

kartą jos rengia balių ir kviečia vi
sus savo dalyvavimu prisidėti.

Yra sena patarlė:- Ko velnias ne
begali, tada šaukia moterį. Šį kartą 
ne talkon, bet į kovą eina su visai ki
tokio tipo velniu. Priedo, jos pla
nuoja glaudesnę ir platesnę kultūri
nę ir politinę Pabaltijo kraštų veik
lą. Trys mažos tautos, tačiau didelės 
širdys su dar didesne gera valia 
jungiasi darbui.

Mūsų merginos: mūsų žmonos ir 
dukterys, visuomet buvo su mumis, 
’’for better, for worse”, kaip anglų 
vedybų formulėj. Gal kiek daugiau 
gyvenimas joms davė to ’’worse”, 
tačiau jos liko ištikimos. Ištikimos 
tautai, ištikimos mums mūsų dar
buose. Šiandien atėjo laikas padėti 
ir remti jų tikslą ir darbą.

Todėl būk mielas, ateik į pradinį 
jų parengimą! Ateik į BALTIJOS 
MOTERŲ BALIŲ Lietuvių Na
muose, 50 Errol st. Nth. Melbourne, 
gegužės 24 dieną šeštadienį, 7 vai. 
vakare. Ateik ir draugus atsivesk. 
Gėrimus, sunkius ir lengvus, visus 
gausite Lietuvių Klube normaliomis 
kainomis.

Maistas! Labai prašau, neklausi-

Ar ateisit?
KAS YRA MOČIUTĖ?

Šis klausimas buvo duotas moky
kloje ir iš vieno 8 metų berniuko 
gautas toks atsakymas:

— Močiutė neturi savo vaikų, dėl 
to ji mėgsta kitų žmonių berniukus 
ir mergaites. Močiutė neturi ką da
ryti, ji turi tiktai būti. Ji niekada 
nesako “Greičiau”. Paprastai jos 
yra storos, bet neperstoros užsirišti 
savo batų sihiūrukus. Jos moka atsa
kyti į klausimus, kodėl šunys ne
mėgsta kačių ir kodėl Dievas nieka
da neapsivedė. Kiekvienas turėtų pa- 
sistengti turėti močiutę, ypač jeigu 
neturi T. V., nes močiutės yra vie
ninteliai suaugę žmonės, kurie turi 
laiko/

Žinau, kad baliai nusibosta kar
tais; vis tas pats, tie patys veidai, tie 
patys kaimynai, tos pačios tavo šo
kėjos. Ne dėlto, kad jų nebemylė
tum, visai ne. Ot, tik ateina toks no
ras, kad būtų kas nors kitaip, netaip, 
kaip kasdien. Na, ir štai dabar, žiū
rėki: gegužės 24 dieną, šeštadienį, 
Melbourne Lietuvių Namuose yra 
rengiamas BALTIJOS MOTERŲ 
BALIUS, kuris ir bus jta puiki proga 
pasilinksminti kitokioj atmosferoj. 
Jei patiks, galėsi pašokdinti bralių 
tautos mergaitę arba blondinę mo
teriškaitę nuo ežeringų Estijos pa
krančių apkabinti. O svarbiausia, 
kad gali net ir tokia laimė ištikti ir 
gali gauti pašokdinti net pačią 
MOOMBA QUEEN, kuri yra pa

kviesta to moterų baliaus atidary
mui.

Šiais ’’International Women’s 
Year” pavadintais metais, Melbour
ne pabaltietės moterys ir merginos 
nutarė susijungti į didesnį ir stip
resnį vienetą idant galėtų įgyven
dinti platesnę Pabaltijo kraštų veik
lą. Savo judėjimą pradėjusios sėk
mingu žygiu, atnešusiu ne vien pa
jamų, taip reikalingų išsiliejusiems 
nenumatytiems įvykiams, bet davu
sių daug propagandinės vertės. Šį

nėkite manęs. Žinau tik, kad nebus 
latviečių ’’skaba putras”, nei lietu- 
viešių "zalumbarščių,* nei estiškų 
’’fishysalads”. Girdėjau, jog vaišins 
kožkokiais gaminiais, pavadintais 
’’Baltic Gourmet”. Daugiau nieko 
neišduoda, sako, ateikit ir būkit nu
stebinti. Balius tikrai ne paslaptis, 
būsiąs visai kitoks. Tik $ 6.50 asme
niui, skani vakarienė, linksma kon- 
tinentalinė muzika. Nieko daugiau 
nereikia - ateik pats su draugais ir 
su žmonom į Melbourne Lietuvių 
Namus, į BALTIJOS MOTERŲ 
BALIŲ.

Bilietai užsakomi tel. 866304 ir 
8782565 ir prie įėjimo.

Neužmirškit'.Gegužės 24 dieną!
Pabaltietis

ASTRA IR ANDY
gegužės 15 d., ketvirt. 8 vai. Bankstown Civic Centre Drauge dalyvauja 
ir teut. šokiu Grandinėlė. Bilietus platina A-Bučinskas: tel. darbe 26 5065, 
įlamu 709 7542 A Jablonskienė tel. 709 4031, B.Genys

PADĖKA

Noriu išreikšti nuoširdžią padėką lankiusiems mane sergantį 
Bankstown ligoninėje.

Linkėjimai kuo greičiau pasveikti — ar tai jie buvo pareikšti žodžiu, 
puokšte gėlių, ar kprtele, ar dovana — buvo didelis smagus netikėtumas.

Dėkuju: kun. P.Butkui, Pov. Balkui, Z.Belkutei, K. ir E.Belkams, D. ir 
E. Bartkevičiams, G.Genienei, A.Jasaičiui, B.Kaufeldui, p.p. Kiveriams, 
Kondrackui, A.Lingei, Ad. Laukaičiui, L.M.S.D. atstovei A.Mikutavičie- 
nei, P. ir E. Nagiams, P. ir B. Ropėms, V.Sadauskui, E.Slonskiui, Šat
kauskui ir J. ir V.Venclovams.

Zenonas Storpirštis
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SUGRĮŽIMAS Mielą bičiulį ir bendradarbį Vytautą SKRINSKĄ, jo brangiai 
motinai Lietuvoje mirus, liūdesy nuoširdžiai užjaučiame.

Aną dieną paskaičiau, kad nauja- -Blogu laiku grįžai,- Sako Petras
sis redaktorius kviečia visus senus 
bendradarbius, tai ir sakau Mortai... 
sakau; - galgi rašyti ir man?...Dau
gelis prie bažnyčios vis klausinėją; - 
Kur dingai, Rapolai. Kiti laiškais 
klausia. Net ir jauni, sako, kad no
rėtų vėl mane matyti. Sako, kad 
mano žodžiai mielesni, negu tie, ku
rių po dikšionarius reikia ieškoti.

Taigi. Senumo tai senas esu 
bendradarbis, bet dar ne visiškai’ 
nusenęs, kad darbo bijočiau ar neį
stengčiau. Matote, ir Dzidoriukės 
nebuvo Australijoj iki šiolei. Po 
svietą maklinėjo. Dabar va, grįžo ir 
turbūt nusistovės namuose. Kol jos 
nebuvo, mūsų gyvenime, galima sa
kyti, nieko labai ypatingo ir neatsi
tiko. Patsai gyvenimas slinko toks 
tarytum eilinis pėstininkas, patin
gėdamas ir visai nesvarbus. Dzido
riuke šūkaloja, ginčijasi, taiso, per
tvarko ir viskas greičiau judėti pra
deda. Kad ir dabar, sakykim... Vos 
tik spėjo įeiti pro duris, apsiverkė 
Mortą apkabinus bučiuotis ir sako: - 
Dievuliau, kaip aš jūsų visų pasiil
gau! - Jos ilgesys pasidarė tučtuojau 
didesnis ir balsesnis. Rodos jis būtų 
su ja Įėjęs ir štai pasireiškė. Juk pa
siilgę buvom ir mes; be jos namai 
buvo tušti ir trūko mums jos, kaip 
duonos beveik, bet mes tylėjom.; 
Tylėjom taip, kad vyrai net ir dar-| 
biečiams valdžią paėmus nė su Vi-] 
lenčiku nebesiginčydavo. Vilenčikas 
labai už-teiborus stovėjo, o mūsų abu 
Petrai už liberalus. Už ką Dzidorius 
kė būtų balsavojus-nė nežinom, ba ji 
išvažiavo prieš leiborams perimant. 
Atsimenu tik, kai išvažiuodama iš
pranašavo, jog,'-... jau, kad tas miki- 
mauzas plačiom ausim paėmė val
džią, tai į spąstus ar į pelių urvą su
varys visą kraštą. - Taip jos teisybė 
ir išėjo. Galimas daiktas, kad dabar, 
kai sugrįžo Dzidoriuke vėl pasikeis 
valdžia. Ba su ja daug nepirksi; nu
eis į parliamentą ir išvarys tą Gofį 
šunim Šėko piauti. Taigi, visas Gofio 
valdžiavojimas ir tėra šunies šė
kas... Ale ką aš čia apie tas politi
kas?... Dzidoriuke neatrodo labai 
pasikeitus; tiktai, anot Petro, biškį 
daugiau svieto mačius, turėtų būti 
■šviesesnė jos inteligencija.

Dzidoriukei. Darbo jau negausi| 
Australijoj šiuo momentu.

-Aš gausiu. Man išeinant bosas 
Dunlope pats pasakė, kad kam ne 
kam, bet ’’for you, miss Dumshite, 
here will be place always”. - Sako 
Dzidoriuke. - Aš esu garantuota, 
kad vėl sortiruosiu teniso sviedinu
kus ir kurpaites.

-Apie sviedinukus nežinau, bet 
kurpaites dabar atveža iš Azijos ir 
jų sortiruoti nebereikia - visos vie
nodos. - Sako Petras. - Be to, šim
tams tūkstančių bedarbių nebe te
nisas galvoj.

-Darmajiedai, o ne bedarbiai. - 
Pradeda karščiuotis Dzidoriuke. - 
Dirbti yra kur ir ką, bet jie nenori. 
Dar prieš dvi dienas buvau Pekinge 
ir ten skaičiau, kaip iš aust
ralų juokiasi. Sako, pamokintų kaip 
sutvarkyti bedarbę, kad net valdžiai 
į ranką pabučiuotų už tokią loską.

-Ką, tu Kinijoj buvai? Kaip ten 
atrodo? Papasakok! Dzidoriuke Ki
nijoj buvo! - Supuolė visa šeimyna 
klausinėti. •

-Na ką! Nuvežė su ekskursija tai
kos balandžių suorganizuota. Žinote, 
tas ’’World Peace Movement”. Juos 
visur balandžiais vadina, o kiti net ir 
balandžių dribsniais ant paminklų, 
bet nesvarbu. Kinija yra labai senas 
ir labai kultūringas kraštas ir dar 
paslaptingas. Jų kultūra siekia net 
prieš... prieš., nebežinau dabar tuo
jau prieš ką. Jie buvo dideli galvo
čiai ir išradėjai. Jie išsigalvojo labai 
sunkias ir komplikuotas raides ir jų 
yra labai daug. Kiti žmonės sako, 
kad jų yra dar daugiau.

-Ko, žmonių ar raidžių?-
-Tai raidžių. Žmonių dar ir už rai

des daugiau. - Pasakoja Dzidoriuke.] 
- Daugumas kiniečių dirba. Pirmiau] 
Kinija buvo dinastijos, paskui buvo 
pagodos ar paguodos, vėliau aplin
kiniais keliais atėjo imperalištai ir 
pradėjo opiumą rūkyti. Opiumas la-

bai nesveika ir žmogus prisirūkęs 
pradeda durnavoti, panašiai kaip 
mūsų durnaropės ir visokias haliu- 
cijas matyti. Sako, kad kartais tos 
haliucinijos yra labai gražios ir įdo
mios. Ale mat vistiek negerai, ba jos 
imperialistų išrūkytos. Tada atėjo 
liaudies išvadavimas ir koks tai 
Čiankaišekas pavirto į imperialistų 
šunį. Klausiau kelionės vadovo į ko
kį šunį? Jįs man pasakė, kad labai 
didelis šuva pasidarė tas Čiankaiše
kas. Matyti į kokį vilkinį ar bernar
diną, jeigu didelis. Mat, kaip nesvei
ka opiumas! Dabar Kinija žygiuoja 
vis pirmyn į kultūringą revoliuciją. 
Visur mus apvežiojo; Nanking, Šan- 
ghai, Kantonas. Nuvežė į kolchozus, 
panašiai, kaip Rusijoj. Ten aš šneki
nau vieną moterį, bet ji nemokėjo 
nei angliškai, nei lietuviškai, nei 
kaip kitaip. Tai mes tik į akis pasi- 
žiūrėjom ir pasidalinom mintimis. 
Jeigu ji tą patį galvojo, ką ir aš. Aš 
jai ranką paspaudžiau ir pasakiau, 
kad ji teisingai galvoja.-

Petras žiojosi kažką sakyti, bet 
susilaikė. Pirmas vakaras Dzidoriu
ke namie, nes tik šį rytą grįžo, ma
tyti nenorėjo, šokti ginčytis.

-Ji mane suprato ir nusišypsojo 
liūdnai. - Paskoja toliau Dzidoriuke. 
- Buvo nuvežę į fabriką, kur laimingi 
kiniečiai, sočiai po bliūdelį ryžių su

K. ir V. Bitinai 
A.Giliauskas
A. ir H. Meiliūnai 
A.Laukaitis
O. ir V. Miniotai

valgę dirbo prie mašinų. Laisvalai
kiais jie skaitė iš raudonos knygelės, 
ką per dieną pasakė vadas Mao. Ma
tote nėra to blogo, kad neišeitų į ge
rą. Jeigu imperialistai būtų nerūkę 
opiumo, būtų nepagimdę Mao ir jo 
žodžių; būtų ir nesužinoję, kad Bu
da, buvęs jų pranašas, durnas buvo. 
Mao vienintelis tikras pranašas; jei
gu jis numirtų, tai jo žmona perims 
jo vietą. Visada viskas teisingai išsi- 
balansuoja. Stebuklų tas Mao tai 
nedaro nė jokių. Kiniečiai visi, kaip 
susitarę sako, kad dabar labai gerai 
gyventi, o pirma buvo blogai. Negi 
visi išvien meluos?

-Tai gal ir ne. - Pritariau ir aš. Vy
rai nusišypsojo. Mačiau, kad sma
gesni. Dzidoriuke nepasikeitė; tik 
svieto daugiau mačius, moderniš- 
kiau apsirengus, bet iš būdo ta pati.

Rapolas

BLAIVININKO ASILAS
Kalbėdamas apie blaivybę, pas 

kaitininkas nurodo tokį pavyzdį:
— Įsivaizduokite, kad kieme sto

vi dvi statinės, viena su vande
niu, kita su alum. Prieina prie 
jų ištroškęs asilas. Iš kurios jis 
gera?

— Iš pirmosios, — pasigirsta 
klausytojo balsas.

__ , Visiškai teisingai. O kodėl? 
__ Dėl to, kad jis asilas!

The Hollywood Bowl Los Angeles 
mieste, Kalifornijoj, yra pats 
didžiausias pasaulyje natūralūs am
fiteatras. Jis turi tokią puikią akus
tiką, kad iš viso nereikia jokių mik
rofonų, nes klausytojai puikiausiai 
girdi ir pačiame tolimiausiame pa
krašty. Amfiteatras apima 120 ak
rų (48 ha.) plotą ir talpina 20.000 
žiūrovų. Pažymėtina, kad per 40 
metų, kai čia organizuojami koncer
tai, tik tris kartus per tą laiką teko 
koncertus atidėti dėl lietaus.

DARBININKAI Į SIBIRĄ
Sovietų Sąjunga reikalauja iš savo sa

telitinių kaimynų vis daugiau ir daugiau 
siųsti darbininkų į Sibirą. Vien <tik prie 
natūraliųjų dujų tiekimo iš Orenburgo 
Urale į vakarinę Sov. Sąjungos dalį jau 
pasiųsta daugiau kaip 25.000 darbininkų. 
Naujai tiesiamoji Orenburgo linija yra 
padalyta į penkias sekcijas — Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija, Rytų Vokietija 
ir Bulgarija privalo nutiesti po 300 mylių 
vamzdžių ir pastatyti 22 pompa vimo sto
tis. Už tai jiems pažadėtas tam tikras kie
kis dujų. Iš visų satelitų tik Rumunija at
sisakė siųsti savo žmones, pasitenkindama 
vien tik medžiagų tiekimu.

Satelitiniai kraštai dėl tokio didelio 
darbo jėgos pareikalavimo yra labai ne
patenkinti. Ypačiai rūstauja Rytų Vokie
tija, nes ji pati neturi pakankamai darbi
ninkų. Gyventojų prieauglis komunisti
niuose kraštuose po karo (išskyrus Len

kiją) yra labai sumažėjęs.
Sovietų Sąjunga neužtenka savų darbi

ninkų, nes 3.425.000 vyrų tarnauja ka
riuomenėje. Iš jų 400.000 yra satelitiniuo
se kraštuose, iš kurių reikalaujama siųsti 
darbininkus į Sibirą. Vien tik Rytų Vo-' 
kietijoje yra 20 specialiai puolimui pa
ruoštų Sovietų divizijų. Lenkijoje yrą 2 
divizijos, Vengrijoje — 4, Čekoslovakijo
je — 5. •

Jaunų vyrų perkėlimas iš Rytų Europos 
į Sibirą turi ir kitą tikslą: asimiliuoti tuos 
kraštus ir sumažinti pasipriešinimą rusų 
įtakai.

PADĖKA
Šv. Velykų metu mtn atsigulus ilgesniam laikui miesto ligoninėje, šiuo 

noriu išreikšti nuoširdų lietuvišką ačiū už rūpesčius, gėles, patarimus 
lankiusiems manė ligoninėje:

Kunigui P.Daukniui, K .Garalevičiui, J. ir A.Medeliams, J. ir I.Gai- 
liams, A. ir A.Žvirbliams, V. ir B.Šimkams, Česlovui Valodkai ir J.Jerin- 
kevičiui su ponia iš Melbourno.

Jonas Grybas

x*t»<w>/ro

• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių 
palūkanų, už terminuotus 2 (ne*
mažiau $ 500) 9%, 4 metams (nemažiau 
$ 1000) 10%, už įnašus (shares) iki 7% divd. 
• Taikia paskolas iki | 5000, įkeičiant ne

iki $ 3000 su garantuotojais ii 11%% 
iki 11000 be garantijos ii 12%%. Prbcecn 
tai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mta.

ĮtTMSA VEIKIA ŽOTASIfMAM NW U NU 2 VALRP.

UfTtHny NAMAI .JSBMM ST . NMTN MELN0SNNE

MŠI9A0NESAS* TAIKA « N0X Mil
LM. MfiaOMNE 3SSI
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Whoever you are, wherever you live, 
you can still choose 

the doctor you want to see.
KAS TU BEBŪTUM IR KUR

BEGYVENTUM,

TU GALI VIS TIEK PASIRINKTI

GYDYTOJĄ, KOKIO TU NORI

? i

HHI

Authorised by the Australian Department of Social Security.

Daugeliu atvejų MEDIBANK 
skirsis nuo dabartinių privačių svei
katos draudimo schemų Australijo
je. Gi kitais atvejais reikalai pasiliks 
tokie patys.

Sakysim, MEDIBANK nenuma
to ardyti esamų santykių tarp tavęs 
ir tavo šeimos gydytojo.

Tu vis tiek galėsi pasirinkti savo 
nuožiūra savo šeimos gydytoją, kaip 
kad gali ir dabar. Ir gydytojas taip 
pat galės tave siųsti pas specialistą, 
jeigu jis matys, kad tavo padėtis to 
reikalauja ir būtina.

MEDIBANK, nauja Australijos 
sveikatos draudimo programa įve
dama nuo liepos pirmos dienos. Tai 
bus sveika permaina, bet ne viską ji 
perkeis.

Laisvė pasirinkti savo šeimos gy
dytoją yra vienas dalykas, kuris ne
bus keičiamas.

DAUGIAU INFORMACIJŲ
APIE MEDIBANK RASITE 
KNYGELĖJE ’’INTRODUCING 
MEDIBANK”, KURI NEMOKA
MAI GAUNAMA KIEKVIENA
ME PAŠTE, DEPARTMENT OF 
SOCIAL SECURITY ARBA ME
DIBANK ĮSTAIGOSE.

medibank
JghUThe Australian Health 

'dsKE'Insurance Program.
SSM 11.367.45
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Lietuviai Hobarte
Žinomo Tasmanijos lietuvio ke

liautojo ir tyrinėtojo, gamtos mylė
tojo Olego TRUCHANO gyvenimo 
memuaras jau išėjo iš spaudos ir ga
lima gauti Tasmanijos ir didesniuose 
Australijos knygynuose. —

Tai rūpestingai ir puikiai paruoš
tas, puošnus kūrinys, darąs garbė jo-, 
autoriams, taip pat tinkamas pa
minklas žmogui, kuris gražiausią 
savo gyvenimo dalį atidavė Tasma
nijos gamtos populiarinimui ir ap
saugai.

Hobarto lietuviai didžiuojasi savo 
žuvusiu tautiečiu, savo bendruome
nės nariu taip pagarbiai įvertintu ir 
prisimenamu. Knyga, kurioje telpa 
trumpas atsiminimų pluoštas apie 
velionį ir eilė jo meniškų fotografijų, 
buvo pristatyta Tasmanijos visuo
menei Federalinio Aplinkos minis- 
terio Dr.MOSS CASS balandžio 29 
d. Kūrinys buvo sutiktas su dideliu 
džiaugsmu ir susidomėjimu daugelio 
Australijos bibliotekų ir bus vertin
ga puošmena kiekvieno gamtos my
lėtojo bei fotografijos meno žinovo 
knygų lentynoje,

***
Hobartiškiai gali didžiuotis dar ir 

kitu savo bendruomenės nariu. Tai 
Algis Taškūnas. Jis dar neilgai Ho
barte, tačiau jau suspėjo susipažinti 
beveik su kiekvienu Hobarto lietu
viu ir tapti jo draugu. Draugiškas, 
paslaugus ir niekada nepavargsta 
jis yra mielas ir gerbiamas savo 
darbovietėje, mėgiamas visuomenės 
gyvenime.

Algis dirba aukštose administra
cijos pareigose Hobarto universitete 
ir dar randa laiko savo šeimai ir stu
dijoms. Baigęs Vakarų Australijos 
universitetą su ’’Bachelor of Com
merce” laipsniu, čia Hobarte jau įsi- 
gijo ’’Bachelor of Arts (Honours)” 
laipsnį ir baigia kursą prie New 
England universiteto ’’Master of 
Educational Administration” laips
niui įgyti.

Jis taip pat labai aktyviai reiškiasi 
Baltijos tautų byloje. Algis čia ir 
širdis ir siela ir rankos HELLP 
(Help Estonian Latvian and Lithua
nian Peoples) sąjungos.

***
Prieš trejetą savaičių Hobarte 

buvo apsilankęs, pakviestas 
HELLP sąjungos, prof. Dunsdorfs. 
Čia jis skaitė paskaitą Pabaltijo tau
tų ir valstybių klausimu universite
to patalpose visuomenei ir kalbėjo 
studentams. Prof. Dunsdorfs supa
žindino su savo knyga ’’Baltic Di
lemma” ir pabrėžė jos reikšmę ko-
voje dėl mūsų tautų laisvės.

Būtų gerai, kad visi mūsų tautie
čiai Australijoje suprastų profeso
riaus reikšmingą veiklą ir paremtų 
tokią reikalingą knygą, kuo sku
biausiai užsisakydami ir palengvin
dami finansinius rūpesčius.

*** 

nuomonę ir savo norą. Bet turime 
būti tikri ir šventai įsitikinę, kad 
kalbame savo pavergtos tautos var
du. Jei kalbame tik sau, savo drau
gų, savo organizacijų tarpe, jei guo
džiamės savo vargais, verkiame 
vienas kitą apkabinę, tai mūsų aša
ros veltui. Tada mes tik klubas, 
draugija nepritapę savo tėvynėje, 
nulaužta šaka dar bandanti žaliuoti. 
Mes turime įtikinti savo draugus ir 
pažįstamus, politikus ir valstybės 
vadus, kad ne mums reikia laisvos 
Lietuvos, bet aniems mūsų tautie
čiams reikia pagelbos. Mums reikia 
naujų narių, pagelbininkų, visokių iš 
kitų tautybių, kurie persiimtų lais
vės idėja ir norėtų pagelbėti pa
vergtiems, kur jie bebūtų.

***

0 VIS DĖLTO MANAU, KAD 
REIKIA ABUDU MŪSŲ LAIK
RAŠČIUS SUJUNGTI Į VIENĄ.

***

P.S. Paskutinį sakinį, kuriuo pa
baigiu jau nebepirmą o keletą savo 
rašinių ar korespondencijų, tačiau 
kurio nei vienas mūsų redaktorių 
dar neatspausdino, parašiau ne kaip 
kokį juoką, o kaip nuomonę savo ir 
daugelio lietuvių, skaitytojų
abiejų mūsų laikraščių. Norime pa- 
reikšiti savo gal ir heretišką nuomo
nę ir galvojame, kad eilutė ar dvi 
neišeikvos brangios laikraščio vie
tos. Kai redaktoriai su skaitytojų 
nuomone nesutinka, tai jie tuojau 
panaudoja savo autoritetą ir laik
raščio vietą, o kaipgi mes paprasti 
mirtingieji galime savo priešingas 
nuomones pareikšti?

A.Kantvilas

Gegužės 24 d. šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių Namuose Melbourne, 50 Errol 
st. Nth. Melbourne, nuoširdžiai kviečiame į

BALTIJOS MOTERŲ BALIŲ
Šilta, skani vakarienė. Linksma muzika.
Įėjimas $ 6.50 asmeniui, gėrimai gaunami vietoje.

Jūsų dalyvavimas padės mūsų visų bendro tikslo atsiekime pastan
gose.

Bilietus užsisakyti tel. 866304, 8782565
Laukiame visų!!

Rengėjos

Pranešimai
PRANEŠIMAS

ALB SYDNEY APYLINKĖS
METINIS SUSIRINKIMAS

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS |

Gegužės 24 ir 25 d.d

KLUBAS ATVIRAS

“IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA: 

šešt. 8-12. sekm. 6-10 vai. vak.

Valgykla veildajpinnad.— penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:

Gegužės 18 d.
JOE E. KING — garsus Naujosios Zelandijos 

’’Maori” dainininkas

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

kviečiami pasiklausyti ir drauge su 
svečiais jaukiai praleisti šeštadienio 
vakarą viešbučio šeimininko p. J. 
Statkaus globoje. 

šia nauja įdėja, kur pirmą kartą jie 
pasirodys scenoje visai kita forma 
negu ankščiau.

Dainos choro vyrai siuvasi vieno
das kelnes ir jas pagražinti tauti
niais motyvais pažadėjo Algis Plū- 
kas.

Dainos choras kartu su Taut, šo
kių grupe numato padaryti ’’Gene
ralinę Repeticiją” Liet. Klube gegu
žės 31 d., šeštadienį. Tautiečiai, ku
rie negalės dalyvauti Operoje, turės 
progos tos pačios programos pasi
klausyti Liet. Klube.

A.Kramilius

PARĖMĖ MŪSŲ PASTOGĘ

ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
ba prisiuntė Mūsų Pastogei 100 do
lerių auką tuo parodydama Mūsų 
Pastogei palankumą ir įvertinimą. 
Mūsų Pastogės Administracija 
Adelaidės Apylinkės Valdybai nuo
širdžiai dėkoja.

»**

'•į

Taip pat maloni žinia Brisbanės 
lietuviams: Astra ir Andy dainuos: 
Brisbane gegužės 22 d., ketvirtadie
nį, 8 vai. Xavier salėję, 388 Cavan- 
des Rd., Coorpraroo. Visais koncer
to reikalais vietinius informuoja 
kun. Dr. P.Bačinskas.

HELLP pastangos sudominti fe- 
deralinę opoziciją Baltų klausimu, 
atrodo, vis įklimpsta į kažkokią balą. 
Matyti politikieriai nebejaučia rim
tesnio ir nepaliaujamo spaudimo iš 
didesnių bendruomenių, todėl į Ho
barto dilginimą mažai kreipia dėme
sio ir išsisukinėja. Čia reikia labai 
rimtai susimąstyti ir susirūpinti, 
kad Pabaltijo tautų laisvės klausi
mas visoje Australijoje būtų nepa
ilstamai ir neatleidžiamai kursto
mas, nežiūrint kad ir kaip sunku ir 
beviltiška atrodytų.

Politikai skaičiuoja mūsų galvas ir 
klauso kiek mes garso padarome. 
Todėl neapleiskime progos pasiro
dyti ir pakelti balsą. Ateina Rom© 
Kalantos mirties sukaktis, ateina 
Birželio tragedijos minėjimai, nepa
likime demonstracijų tik aktyvis
tams ir organizatoriams.

Mes tebesame liudininkai savo 
tautos nelaimės, tai ir liudykime vi
siems; reikalaukime už savo tautą, 
kuri neturi laisvės, pareikšti savo

Gegužės 18 d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydney Lietuvių Klube Bankstowne 
(16—18 East Terrace) šaukiamas 
ALB Sydnejaus Apylinkės metinis 
visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkėje apylinkės vykdo
mųjų organų ataskaitiniai praneši
mai, naujos apyl. valdybos ir kitų 
organų rinkimai ir einamieji reika
lai. Visi apylinkės lietuviai kviečiami 
susirinkime gausiai ir aktyviai da
lyvauti.

Valdyba

ASTRA IR ANDY PAS 
NEWCASTLE LIETUVIUS

Gegužės 17 d., šeštadienį, svečiai 
dainininkai iš Vokietijos Astra ir 
Andy atvyksta į Newcastle ir 8 v.v. 
koncertuos lietuviams George’s Ho
tel kabareto salėje lietuviams. Įėji
mas 3 doleriai įskaitant užkandžius. 
Gėrimai baro kainomis.

Visi lietuviai su savo draugais

DAINOS CHORE

Sydney Liet, choras ’’Daina” ir 
Taut, šokių grupė ’’Grandinėlė” 
pakviesti dalyvauti Folkloriniame 
Festivalyje, kuris įvyks Koncertų 
salėje Sydnejaus Operoje birželio 15 
ir 16 dienomis.

Birželio 15 d. Koncertas vyks 7 
vai. vakare, o 16 d. 2 vai. po pietų. 
Suinteresuoti lietuvių ir kitų tauty
bių šokiais ir dainomis bilietus tu
rėtų pasirūpinti tiesiai iš operos jau 
dabar, nes susidomėjimas šiuo festi
valiu yra didelis. Pavyzdžiui birželio 
14 d. kur lietuviai nedalyvauja, jau 
yra išparduoti visi bilietai.

Dainos Choras šiame Festivalyje 
pasirodys kartu su Taut, šokių gru
pe, sudarydami dainų ir šokių pynę, 
pavadintą ’’Subatvakaris Lietuvo
je”.

Šio ” Subatvakario” pastatymui 
talkina p.p. Stasys ir Dana Storu
liai. Repeticijos vyksta pilnu tempu 
ir patys choristai jaučiasi patenkinti
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