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Nepriklausomybė — praeitis,
dabartis ir ateitis

ĮVYKIAI
Vietnamiečių okupantų 

ofensyva pereitą savaitę pa
aštrėjo prieš besipriešinan
čius Khmer Rouge šalinin
kus ir antikomunistinius ko
votojus už nepriklausomą 
Kampučiją. Persekiodami 
Kampučijos kovotojus viet
namiečiai net buvo peržengę 
Tailando sieną ir kietai susi
dūrė su Tailando pasienio 
apsauga, kad tailandiečiams 
teko net panaudoti karo lėk
tuvus. Australijos užsienių 
reik, ministeris Mr. Hayden, 
būdamas pietryčių Azijoje 
taikos misijos reikalais labai 
nusivylęs vietnamiečiais. Už 
Tailando sienos pažeidimą 
Vietnamas susilaukė griežtų 
protestų ir iš JAV.

***

KINIČIŲ PERGALĖ 
HONG KONGE

Aną savaitę britų ir kom. 
Kinijos delegatai derybose 
galutinai susitarė dėl Hong 
Kongo likimo. Hong Kongas 
yra paskutinė britų kolonija 
Azijoje ir pagal 100 metų 
galiojusią sutartį 1997 
metais Hong Kongas turi 
grįžti Kinijos priklausomy
bėm Pastaruosiuose pasita
rimuose 1997 m. britai galu
tinai pasitraukia iš Hong 
Kongo, visą kolonijos admi-

. si.
nistraciją perleisdami kinie
čiams. Iš savo pusės Kinijos 
atstovai įsipareigojo dar 50 
metų palikti Hong Konge tą 
pačią sistemą be radikalių 
socialinių reformų.

AUSTRALIJOS PAŠTUI 
175 METAI

Šiais metais sueina 175 
metai kaip veikia 1809 me
tais įsteigtas Australijos 
paštas. 1850 m. įvesti Aus
tralijos pirmieji pašto ženk
lai NSW ir Viktorijoje. Šios 
sukakties proga Australijos 
pašto valdyba išleido sukak
tuvinį pašto ženklą.

SVEČIAI IŠ UŽJŪRIŲ

Per ALB Krašto Valdybą 
patirta, kad Australijos lie
tuvius metų pabaigoje ap
lankys svečiai iš Amerikos: 
Pasaulio Liet. B-nės Valdy
bos pirmininkas inž. Vytau
tas Kamantas su žmona, 
PLB V-bos vicepirm. inž. 
Raimondas Kudukis su 
žmona, PLB V-bos narys St. 
Jakubauskas. Jie visi daly
vaus Australijos Liet. Die
nose Canberroje.

Taip pat į A.L. Dienas at
vyksta ir pagarsėjęs Cleve
land© Vyrų Oktetas.

Pristatydamas šią temą 
nepretenduoju į istorikus, 
sociologus ar filosofus. Esu 
tautiniai sąmoningas išeivi
jos lietuvis, kartais idealis
tas. Manau, kad tuo nesiski
riu nuo daugumos klausyto
jų šioje salėje, tai galiu drą
siai kaip lygus su lygiu pasi
dalinti su Jumis mintimis 
apie Lietuvos nepriklauso
mybę, kurios atgavimą mi
nime šiandieną.

Pradėsiu nuo 
PRAEITIES:

1918 m. vasario 16, Vilniuje, 
Lietuvos Taryba paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktą. Tuo pačiu paskelbė: 
Lietuvos Valstybės ženklą 
— Vytį, Lietuvos vėliavą — 
trispalvę, Lietuvos Himną.

Yra įdomu įrėminti šį, 
prieš 66 metus atsitikusį 
įvykį istorijos ir laiko per
spektyvoj: 349 metus ankš
čiau (1569 m.) Lietuva su 
Lenkija pasirašė Liublino 
Unijos paktą.

Praradome savo suvere
nitetą.

210 metų ankščiau 
(1700-1712 m.) Didysis Šiau
rės karas (tarp rusų ir šve
dų) nualino Lietuvą ir leido 
rusams kištis daugiau ir 
daugiau į Lietuvos valstybės 
reikalus. Nepriklausomybė 
silpnėjo.

146 metus ankščiau (1772 
m.) įvyko pirmas Lietuvos / 
Lenkijos padalijimas.

Nepriklausomybę pilnai 
pamėtėme.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

MOTINAI

Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai, 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu švies man tavo veido spinduliai.

Motina, man žemė tavo vardą šneka,
Vyturėliai čiulba jį gražiai kasryt, 
Aidas man krūtinėn tartum laimė teka 
Ir per širdį eina kaip rasa skaidri.

Motina, man gėlės tavo meilę šlama,
Už tave pasauly kas karščiau mylės? 
Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama, 
Niekur neik, motule, dar iš tos šalies.

Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą,
Meile tau už meilę atiduot einu.
Kaip obels viršūnė paguost galvą margą 
Ir parnešti žemės mirštančių dienų.

(Paskaita skaityta Dr. 
A.V. Stepano Nepriklauso
mybės Šventės proga, Can- 
berroj, 1984.ii.19)

Per tuos 146 ’’tamsos me
tus” lietuviai nelaukė ste
buklingo žaibo iš dangaus, 
kuris nutrenktų carą, išvai
kytų rusus ir išlaisvintų 
kraštą. Įvairiais būdais jie 
pozityviai dirbo už nepri
klausomybės atgavimą.

Tam darbui bene svar
biausias impulsas tai Vil
niaus Universiteto atgijimas 
1812 m., tuoj po Napoleono 
nesėkmingo žygio (per Lie
tuvą) į Rusiją. Nuo 1812 m., 
iki kol susirūpinę rusai jo 
nesuvaržė iki veik uždarymo 
1824 m., Universitetą lankė 
studentai, kurie, tapę Lie
tuvos šviesuomene ir tauti
niais idealistais, pradėjo 
tautinio atgimimo veiklą, si 
veikla tada vystėsi 100 me
tų, kol tauta pribrendo prie 
pilnos nepriklausomybės at
gavimo. Kaip vieną pavyzdį 
Vilniaus Universiteto svar
bos duosius tai, kad 1822 m. 
ten lankėsi ir užmezgė 
bendros veiklos ryšius mūsų 
tautos 19-to a. įžymenybės, 
Motiejus VALANČIUS (vė
liau vyskupas) ir Simanas 
DAUKANTAS (tautos filo
sofas) kurie taip vaizdžiai fi
gūravo mūsų nepriklauso
mybės atgavimo darbe.

Per tą 100 m. nepriklau
somybės vystymosi laiko
tarpį matėme nesėkmingą 
kardo galią (1831 m. ir 1863 

m. įvyko plataus masto, bet 
greit numalšinti valstiečių 
sukilimai) ir, iš kitos pusės, 
sėkmingą knygos / literatū
ros pergalę. 1865 m. rusai 
visuotinai uždraudė lietu
višką spaudą. Tai tęsėsi 40 
metų. Tas laikotarpis pasi
žymėjo herojiškais knygne
šių žygiais, visuomenės su
sidomėjimu lietuviška lite
ratūra ir kalba, ir įsteigimu 
slaptų lietuviškų laikraščių, 
redaguojamų tautos tikrų 
idealistų, kurie turėjo ne
paprastos įtakos tautos ne
priklausomybės atgavimui, 
sujudindami / sujaudindami 
studentus ir šviesuomenę:

1883 m. Jono BASANA
VIČIAUS ’’AUŠRA” (pats 
pirmasis lietuviškas laikraš
tis),

Tumo VAIŽGANTO ’’TĖ
VYNĖS SARGAS”

Vinco KUDIRKOS 
’’VARPAS” ir kitų, kol 1910 
m. jau radosi 25 laikraščiai.

Kaip spaudos draudimas 
sutraukė liaudį ir šviesuo
menę į bendras jėgas prieš 
rusus, taip Katalikų Bažny
čios persekiojimas tais pa
čiais laikais paskatino vi
suomenę iš jų dvasios pačių 
gelmių siekti laisvės Lietu
vai.

Tautiniai susipratusių 
žmonių per 100 metų pa
ruošta dirva sulaukė gau
saus vaisiaus 1918 m. vasa
rio 16-tą dieną: nepriklauso
mybės.

Nepriklausomybę atgavus 
Lietuvos valstybė vystėsi, 
klestėjo įspūdingai įvairiose

Nukelta į 4 psl.

Mirė
A. Šernas
Velykų naktį balandžio 22 

d. Newcastle savo namuose 
staiga mirė Alfonsas Šernas, 
ilgametis ir ištikimas Mūsų 
Pastogės bendradarbis ir 
aktyvus lietuvių veikloje, 
keletą kartų buvęs ALB 
Newcastle apylinkės pirmi
ninku, ilgus metus dirbęs 
apylinkės valdyboje, nuola
tinis apylinkės atstovas 
ALB Krašto Taryboje ir net 
buvęs Krašto Tarybos pre
zidiume. Velionį plačiau pa
minėsime kita proga.

Taip pat Velykų metu 
Lietuvių Sodyboje Engadine 
mirė Šimkus.
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Galvojant apie motinas
Keista, Motinos Dieną mi

nint daugiausia dėmesys 
kreipiamas į vaikus: primo
kyti ar savanoriškai vaikai 
motinoms išreiškia savo 
meilę ir pagarbą sveikini
mais, dovanėlėmis, gėlėmis 
arba viešuose minėjimuose 
atlikdami programas, nors 
motina visados palieka mo
tina mažiems ir dideliems. 
Gal tai visai natūralu sie
kiant vaiką iš pat mažens 
įsąmoninti meilę ir pagarbą 
motinai, kad ji truktų visą 
gyvenimą. Vis tik vyresnie
ji, prisimindami motinas, 
dažnai ne tiek išreiškia jai 
pagarbą ir meilę, bet gal 
daugiau pabrėžia motinos 
pareigas, ypač ant jos pečių 
kraunant atsakomybę už 
vaikų tautinį sąmoningumą, 
patriotiškumą, jų ištikimybę 
tautai, tikėjimui ir papro
čiams.

Bę abejo, didelė yra moti
nos atsakomybė už vaikų 
auklėjimą ir gal net ir už jų 
ateitį, nes motinos įtaka sie
kia labai toli, vis tik jos vie
nos pastangos nebus tokios 
vaisingos, jeigu tik jai vienai 
šeimoje bus kraunama atsa
komybė. Juk lygiai už vaikų 
auklėjimą atsakingi abu tė
vai, tik gal motinos įtaka 
vaikams ypač dar jaunuose 
metuose ir reikšmingesnė, 
nes ji kaip moteris visados 
yra jautresnė, įžvalgesnė, 
intuitivesnė. Štai kodėl di
dieji žmonės visados pirmoj 
eilėj pirmiausia iškelia į jų 
gyvenimo vystymąsi moti
nos įtaką ir įnašą. Tą skaito
me didžiųjų asmenybių 
biografijose.

Tačiau tik neseniai at
kreiptas dėmesys į motinos 
didžiulį ir daugeliu atvejų 
net lemtingą įnašą į ateities 
kartų gyvenimą. Anksčiau 
moteris tebuvo laikoma tik 
kaip žemesnė būtybė, vyro 
tarnaitė ir vaikų gimdytoja. 
Ilgą laiką net iki paskutinių 
dienų į gimdymą buvo žiūri
ma kaip į nešvarų aktą, o 
pati gimdytoja buvo laikoma 
kaip kokia susitepusi, kad 
net į bažnyčią ji tebuvo įsi
leidžiama tik po specialių 
apeigų, vadinamojo "įvesdi
nimo”.

Sparčiai besivystant kul
tūrai ir moteris socialiniame 
gyvenime pradėjo reikalauti 
savo teisių, kur viską buvo 

-monopolizavę tik vyrai. Pa
lengva po ilgesnių pastangų 
ir kovų toji nelygybė tarp

Skaudžiai apgailime netekus ištikimo Mūsų Pastogės 
bendradarbio

A.A.
ALFONSO ŠERNO

ir liūdėdami užjaučiame jo artimuosius ir bičiulius.
Mūsų Pastogės Redakcija ir

darbuotojai
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vyro ir moters pradėjo nyk
ti, nors ir dabar daugely ir 
labai kultūringų kraštų vis 
dar moterys neįsileidžiamos 
į politinį gyvenimą, mote
rims mokami žemesni atly
ginimai ir 1.1. Trunkant to
kiam moters pažeminimui ir 
jos kaip motinos vaidmuo ir 
įtaka buvo varžoma. Atsira
dus įvairiems moterų teisių 
sąjūdžiams kartais nueina
ma per toli, net iki savotiškų 
iškrypimų, nuo ko nukenčia 
pirmiausia šeima. Galbūt, 
jau pačioje prigimtyje glūdi 
dėsnis, kad vaikų auginimas 
ir jų auklėjimas pirmoj eilėj 
priklauso motinoms. Tą ma
tome pačioje gamtoje, tas 
pats galioja ir žmogui, kuris 
visa savo prigimtimi pri
klauso natūrai ir privalo jos 
dėsnių. Todėl kokie bebūtų 
moterų "išsilaisvinimo" sie
kimai, jos niekad negali ati
trūkti nuo motinystės.

Galvojant apie motinas 
bent mūsų atveju negalima 
išleisti iš akių ir mūsų pri
klausomumą ir atsakomybę 
mūsų tautai. Žinoma, kaip 
yra sunku svetimuose kraš
tuose išlaikyti nepažeistą 
savo kilmę ir tautybę. Teisi
nantis lengvai aiškinama, 
kad nutautėjimo procesas 
yra nesulaikomas ir prieš jį 
nėra priemonių atsispirti. 
Mūsų akimis tai gana pigus 
pasiteisinimas. Daugybė 
lietuvių šeimų nesidomi ir 
nesirūpina, kokiais keliais

MIRUSIEJI
ATSISVEIKINANT 

SU VERONIKA

Melburniškė Veronika 
Kazlauskienė-Petkevičiūtė 
atsiskyrė iš gyvųjų balan
džio 12 d. Palaidota Čarltono 
kapinėse greta sūnaus Rai
mundo, tragiškai žuvusio 
1970 m.

Australijos lietuviams 
Kazlauskų šeima plačiai pa
žįstama. Tėvai vis aktyviųjų 
eilėse, sūnūs skautai, stu
dentai, lituanistinių kursų 
dalyviai. Visur savo metu 
pirmavę. Vyriausiasis Algis, 
inžinierius, baigęs Melbour
ne univesitetą, magistro 
laipsnį įsigijęs Chicagoje, 
ten su šeima gyvena ir dir
ba. Karolis su šeima gyvena 
Melbourne, gydytojas psi
chiatras, augina trejetą sū
nų.

Veronika kilimo raseiniš
kė, Raseiniuose mokytoja
vusi ir ten ištekėjusi už Ka
zimiero, susilaukusi pirmgi- 
mio sūnaus. Aktyvi šauliuo
se ir Vilniui vaduoti sąjun-

nueina jų vaikai, bet kaip 
kontrastas tokiems pigaus 
išsiteisinimo šalininkams 
priešais atsistoja tos, paly
ginamai, retos šeimos, ku
rios kaip rakštis anų akyse 
parodo, kad galima ne tik 
vaikus, bet vaikų vaikus iš
auginti sąmoningais lietu
viais, dėl ko nei vaikai, nei 
vaikų šeimos dėl savo tauti
nio sąmoningumo nenuken
čia ir gal net tampa vietos 
socialiniame gyvenime iški
lesni, aukščiau vertinami. 
Be abejo, čia svarbų vaid
menį turi šeimos darnumas 
ir jos tautinis sąmoningu
mas, bet neginčytina, pirmoj 
eilėj motinos įtaka, kurios 
kontrolėje kaip ir visais lai
kais šeima išliko atspari vi
sokiems gundymams. Šia 
prasme pavyzdžių labai 
daug. Jų nevardinant tik 
viena galima pabrėžti, kad 
galima ir svetimoje aplinko
je išlaikyti savo tautinį 
identitetą nesidairant nei 
kaip kiti elgiasi, nei pasi- 
kliaunant kitomis lietuviš
komis institucijomis ar or
ganizacijomis, kurios šalia 
šeimos tėra tik šia prasme 
talkininkės, bendradarbės 
šeimai. O kalbant apie šei
mą, joje neginčytiną vaid
menį turi ne kas kita kaip 
motina. Iš patirties nuo seno 
žinoma, kad mišrioje šei
moje jeigu tėvas yra žydas, 
nežinia, kas iš vaiko išaugs, 
bet jei tokioje šeimoje mo
tina yra žydė, tai garantuo
tai išaugs žydas. Taigi, mo
tinos vaidmuo ir čia lemtin
gas. (v.k.)

A.a. Veronika Kazlauskienė

goję, atžymėta įvairiais me
daliais, tarp jų ir šaulių 
žvaigžde.

Vokietijoje mokė Nord- 
heimo ir Goetingeno lietuvių 
stovyklinėse mokyklose. 
Australijoje pirmi žingsniai 
Pertho apylinkėse, vėliau 
Melbourne. Veronika 
darbšti moterų draugijoje, 
A.L. Fondo narė.

Labai šeimyniškas bei 
gentiškas žmogus. Komu
nistams vyrą 1940 m. užda
rius į kalėjimą, ėmėsi žygių 
jį išvaduoti. Kažkaip pavyko 
prisimušti iki vokiečių ir ten 
išsiprašyti ’’repatriaciją” į 
Vokietiją. Tuo būdu ir vyras 
žemaitis uždarame sunkve- 
žime iš kalėjimo buvo per- 
veržtas per sieną; pamatė 
Veroniką ir sūnelį Algį jau 
Rytprūsiuose. Veronika bu
vo išsikovojusi ’’repatriaci
ją” ir broliui Benediktui ir

Pagerbkime
mums palankiuosius

Michael Bourdeaux

Lietuvių draugas Re v. 
Michael Bourdeaux yra ap
dovanotas 1984 metų didelį 
prestižą turinčia The 
Templeton Foundation Pre
mija. Anksčiau, tarp kitų, 
šita premija yra apdovanoti 
Mother Teresa of Calcutta ir 
Alexander Solzhenitsyn. 
Premija taip pat turi žymią 
piniginę sumą, kuri paleng
vins Keston College padėtį.

Rev. M. Bourdeaux studi
javo Oxfordo ir Maskvos 
universitetuose. Studijuo
damas Rusijoje gerai patyrė 
apie tikinčiųjų persekioji
mus ir psichiatrijos piknau- 
dojimą prieš sąžinės ir poli
tinius kalinius.

Atskleisti visam pasauliui 
visą tiesą ir užstoti bei pa
lengvinti persekiojamųjų 
bei politinių kalinių padėtį 
1969 m. jis įsteigė Keston 
College, studijuoti, rinkti ir 
skleisti žinias apie žmonių 
persekiojimus komunistų 
kraštuose.

Keston College nepęi- 
klauso jokiai politinei srovei. 
Verčiasi vien tik iš geradėjų 
aukų. Per šiuos metus Kes
ton College pagarsėjo visa
me pasaulyje kaip šios sri
ties tikslingiausias žinių šal
tinis, kuriomis naudojasi 
įvairūs laikraščiai. Dabar 
dirba virš 20 mokslininkų, 
daugiausiai tiktai iš pasi
šventimo ar už mažą atlygi
nimą. Metus laiko ten dirbo 
Amerikos lietuvaitė Gintė 
Damušytė.

Mums ypač malonu, kad 
M. Bourdeaux parašė didelę 
knygą apie persekiojimus 
Lietuvoje, ’’Land of 
Crosses” ir paskyrė visą 
skyrių Nijolei Sadūnaitei 
paskutinėje savo knygoje 
’’Risen Indeed - Lesson in 
Faith from the USSR”, taip 
pat yra duodama žinių iš 
okupuotos Lietuvos beveik 

seseriai Bronei su šeimomis. 
Taip tat visa gentis Vokieti
joje, vėliau Australijoje, 
Melbourne. Jaunesnį už 
save brolį Benediktą, jau
nesnę seserį Bronę pirma 
palydėjo į kapus, o tik tada 
pati. ’’Paguldykite mane 
greta Raimundėliol”. Taip ir 
padaryta.

Liekame su Veronikos 
malonaus šypsnio ir vaišin
gumo prisiminimais. Apie 
artimą retas iš jos yra gir
dėjęs šiurkštų žodį. Palydi
me Veroniką su atviromis 
akimis mirčiai, bet ir gyve
nimui. Liko juk trys sūnai
čiai Melbourne, keturios 
dukraitės Chicagoje, būrys 
dukterėčių ir sūnėnas, su 
savo atžalomis.

Albertas Zubras 

kiekviename dvisavaitinia
me biuletenyje ”Keston 
News Service” ir trimėnesi- 
niame biuletenyje ’’The 
Right to Believe”. Žinios 
daugiausiai paimtos iš ’’Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos”.

Šiuo laiku kita pasišven
tusi Keston College darbuo
toja, gerai žinanti paverg
tųjų būklę anapus geležinės 
uždangos, Miss June Ellis su 
paskaitomis lankosi Austra
lijoje. Ji skaitys paskaitą 
Syd. Lietuvių Namuose ge
gužės 7 d., pirmadienį, 7.30 
vai.

'Jane Ellis
Turint tokios pasišventu- 

sios organizacijos atstovę 
mūsų Namuose tiek dirban
čią dėl Lietuvos labo yra 
labai svarbu ją tinkamai pa
gerbti, įvertinti ir parodyti, 
kad mes taip pat rūpinamės 
savo tautos padėtimi. Ge
riausias būdas ją pagerbti 
tai gausiai dalyvauti jos 
paskaitoje. Visi skatinami ir 
prašomi kuo skaitlingiau 
dalyvauti. & Giniūnas

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Naujai gauta Šaltinių 
Bibliotekai: Liuksusinis lei
dinys ’’Lietuvos gobelenas”, 
lietuvių dailiosios tekstilės 
vertingiausiųjų kūrinių at
spaudai, Vilnius 1983. Z. 
Raulinaičio ’’Grobio ir naiki
nimo žygis”, Brooklyn, NY 
1979.

Dovana Stasio Stropaus: 
Jokūbo Kregždės ’’Refor
macija Lietuvoje”, istorinė 
apybraiža L, Chicago 1980.

Per Valeriją Baleišienę iš 
jos a.a. vyro Antano Baleišio 
pomirtinio palikimo gauta 
daug vertingų plokštelių ir 
knygų: Lietuvos liaudies 
menas/drabužiai. Sudarė ir 
parengė J. Balčikonis, S. 
Bernotienė, S. Kairiūkšty- 
tė-Galaunienė, A. Mikėnai
tė, Vilnius 1974. Algės Jan
kevičienės ’’Vilniaus sena
miesčio ansamblis” (archi
tektūra), Vilnius 1969. A. 
Čepukienės ”Oi tu kregžde
le”, tautosakos ir kūrybos 
rinktinė su gaidomis, Vilnius 
1973. J. Jurginio ’’Baudžia
vos įsigalėjimas Lietuvoje”, 
Vilnius 1962. M. Jučo ’’Bau
džiavos irimas Lietuvoje”, 
Vilnius 1972. ’’Juozas Nau
jalis”, straipsniai ir laiškai, 
dokumentai, amžininkų at
siminimai, straipsniai apie 
kūrybą, Vilnius 1968.

Aukojo knygoms pirkti: $ 
10 S.A. Šabrinskai, $ 5 J. 
Zonius.

Visiems mūsų bibliotekos 
geradariams nuoširdus lie
tuviškas ačiū.

Bibliotekos vedėjas
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PAULIUS STELINGIS

O MOTINA

O MOTINA, dėl mano laimės tu į ugni puolanti plaštakė,
Ir dieną, ir tamsioj nakty manoj širdy gyva!
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė,
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda.

O motina! Palikus saugoti šventosios žemės saujos,
Mažyčio žiburio gimtajam židiny.
Tu amžinai gyva manam lašely kraujo,
Tu amžinai gyva mažytėje širdy.

O motina! Skausmingų sūkurių verpetuos
Atvėrus laimėn sklidinas duris.
Tavam raukšlėtam veide pati tėvynė šneka,
Tavam pilkam veide - sustingusi širdis...

Sveikiname

motinas!

Syd. Lietuvių Namuose
KLUBO NARIAI GALI "KONRADO KAVINĖ” 
LAIMĖTI nuo $ 50 iki $ 200 -NAUJOVĖ KLUBE

Darbininko padėtis 
Sov. Sąjungoje

BALYS GAJAUSKAS Tęsinys

kriminaliniai nusikaltėliai, o 
politinių nėra. Todėl dabar 
maskuoja pačius kalėjimus 
bei konclagerius, kelia juos 
toliau nuo visuomenės akių.

Stalino mirtis pakeitė ka
linių likimą. Naujieji vado
vai atsisakė tokios nuožmios 
kalinių naikinimo ir išnau
dojimo politikos. Per kelis 
metus po Stalino mirties 
daugumą politinių kalinių 
paleido, o kai kuriems su
mažino kalinimo laiką. Ta
čiau dar daug liko su 25-rių 
metų bausmėmis. Šalis bu
vo perkrauta kriminaliniais 
kaliniais, todėl ir jų daug 
paleido. Pirmiausia išleido 
teistus už siūlų ritę, už nuo 

lauko surinktų varpų saujelę, 
už lentgalį parsineštą iš sta
tybos. Tokie buvo teisti nuo 
trejų iki septynerių metų. 
Bolševikai suprato, kad nu
sikaltimo nepadarė ir dau
gelis kriminalinių kalinių, 
bet paėmė juos siekdami 
paremti pašlijusį šalies ūkį. 
Nuo 1956 metų politinių ka
linių darbo jėga sumažėjo, ji 
daugiau nebuvo vienas iš 
pagrindinių bolševikų 
ekonomikos ramsčių. Polit
kalinių likučius sukaupė 
Mordovijoje, o kriminaliniai 
kaliniai liko išmėtyti po visą 
šalį.

Paleisti politiniai kaliniai 
pasklido po visą šalį. Jie pa
sakojo apie patirtus koncla- 
geriuose žiaurumus, apie 
nežmonišką išnaudojimą. 
Kai kurie rašė atsiminimus. 
Švelniau parašytus cenzūra 
net leido paskelbti spaudoje. 
Daug demaskuojančios me
džiagos paskelbė patys ofi
cialūs pareigūnai. Koncla
gerių žiaurumai ir prievarta 
jaudino visuomenę ir kėlė 
pasipiktinimą. Ne tik impe
rijos viduje sklido stulbi
nančios žinios apie komunis
tų nusikaltimus, bet pasiekė 
ir užsienį. Užsienio visuo
menė galėjo gauti liudijimų 
iš pirmų rankų. Tuomet iš 
bolševikinės imperijos 
konclagerių grįžo nemaža ir 
užsiemiečių-Iro paslaptingu
mo ir melo siena dengusi šią 
imperiją. Jos prestižas tiek 
viduje, tiek užsienyje smu
ko. Postalininiai bolševiki
nės imperijos vadovai di
džiavosi, kad baigta su prie
varta ir žiaurumais. Dabar 
bolševikai esą humaniški, 
šalyje įsigalėjęs teisingu
mas. Ypač dideliais huma
nistais dėjosi bolševikų va
dovai Brežnevo laikais. Ta
čiau šioje "humanistų” 
imperijoje šiandien toks 
platus konclagerių tinklas, 
kokio nėra jokioje kitoje pa
saulio valstybėje. Kad ne- 
lakenktų bolševikinei pro- 
)agandai vaizduoti imperiją 
jatrauklia visuomenei ir ne- 
eistų jos kritikams badyti 
pirštais į konclagerius bei 
priverčiamąjį darbą, 
imperijos valdžia ėmė 
kruopščiai maskuoti koncla
gerius ir kalėjimus, ypač 
politinių kalinių konclage
rius.

Svarbų vaidmenį visuo
menės dezinformavime at
lieka bolševikinė spauda. 
Propaganda tvirtina, kad 
įkalintieji buvo teisiami už 
pavojingus nusikaltimus pa
gal įstatymą. Nors iš tiesų 
bolševikų imperijoje politi
niams kaliniams įstatymų 
nėra. Yra tik įstatymų iš
kamšos, kuriomis siekiama 
apgauti visuomenę, tik ke
liolikos asmenų grupelės 
valia. Bolševikų spauda 
nuolat tvirtina, kad jų "hu
maniškoje” šalyje yra tik

0 motina! O motina! Ant didžio vargo tako 
Tu židinio brangiausiojo negęstanti liepsna, 
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė, 
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda...

Mordovijoje jau seniai 
bolševikai įkūrė ištisą konc- 
lagerių sistemą su savo ge
ležinkeliu, tiekimo tinklu, 
fabrikais. Prie kiekvieno 
konclagerio pastatė įmonę. 
Todėl kaliniai labai retai su
sitikdavo su laisvais žmonė
mis, išskyrus lagerio tar
nautojus ir įmonės vyres
nybę. _ Kalinių neišveda 
dirbti už konclagerių tvorų.

Nėra pasaulyje valstybės, 
kuri turėtų tokią didelę 
kalinių išnaudojimo patirtį, 
kuri mokėtų išspausti tokį 
didelį pelną iš kalinių pra
kaito. Ši tobula konclagerių 
sistema neatsirado per vie
nerius metus. Per 60 metų 
ją lipdė, dailino, tobulino. 
Dabar 4-5 milijonai kalinių 
sudaro didelę darbo armiją. 
Jie aptarnauja daugybę fab
rikų. Jie gamina įvairias 
mašinas, namų apyvokos 
daiktus, kerta miškus, dirba 
kasyklose. Pusvelčiui dirb
dami jie duoda bolševikų 
imperijai didelį pelną.

Skirtingai nuo Stalino 
laikų, dabar bolševikai moka 
kaliniams už darbą pusę 
laisvojo darbininko atlygi
nimo. Iš jo atskaito maisto ir 
drabužių kainas bei kitus 
mokesčius. Vidutinis kalinio 
uždarbis, atskaičius mokes
čius - 25-30 rub. per mėnesį.

Bolševikai tvirtina, jog 
kalinių darbą reguliuoja 
Darbo kodeksas taip, kaip ir 
laisvųjų darbininkų. Bet tai 
tik dalinė tiesa. Kalinio dar
bo laikas 8 vai. per dieną.
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Kiekvieną šeštadienį tarp 
8 ir 11 vai. vak. klube bus 
traukiamas laimingasis klu
bo nario numeris. Savinin
kas ištraukto nario numerio 
turi būti klube ir asmeniškai 
atsiimti laimėtą premiją per 
5 minutes. Šie laimėjimai 
pradėti balandžio 22 d. Pra
dedama su $ 50. Neatsiradus 
laimėtojui, kiekvieną sekan
tį šeštadienį laimėjimas di
dėja po $ 10 iki pasiekia $ 
200. Pasiekus šią sumą tą 
šeštadienį traukiamas vie
nas numeris; sekantį (antrą) 
šeštadienį traukiama 2 nu
meriai; trečią šeštadienį - 3 
numeriai ir ketvirtą šešta
dienį bus traukiama iki lai
mėjimo, t.y. ištraukto nu
merio savininkas bus klube 
ir atsiims laimėtą premiją. 
Laimėti gali tik klubo nariai 
ir jie turi asmeniškai per 5 
minutes paskelbus ištrauktą 
nario numerį atsiimti laimė
ta premiją. Visiems geros 
sėkmės.

Tačiau per savaitę jis dirba 
6 dienas (48 vai.), o Darbo 
kodekse numatytos 5 darbo 
dienos po 8 vai. Taigi kalinys 
dirba per savaitę 8 vai. il
giau negu laisvas darbinin
kas.

Keturi milijonai kalinių 
(jų šalyje ne mažiau, o gali 
būti daugiau) apytikriai 
paskaičiavus, per metus už
dirba apie 600 tūkstančių 
papildomų darbo metų! Ka
linys negauna atostogų. Jei' 
imsime trumpiausią
atostogų laiką - 14 darbo 
dienų per metus, tai 4 mili
jonai kalinių uždirba dar 
apie 170 tūkstančių metų. Iš 
viso 770 tūkstančių papildo
mų darbo metų per viene
rius metus! (Šis apskaičiavi
mas apytikris. Tikslus duotų 
dar didesnį skaičių). Jeigu 
papildomą darbo laiką pa
versime pinigais - kokią di
džiulę sumą gausime! Bet tai 
ne viskas. Kalinio darbas 
neįskaitomas į darbo stažą, o 
tai reiškia, kad valstybė už 
tą laiką nemoka buvusiam 
kaliniui pensijos senatvėje. 
Tai irgi sudaro gražią sumą. 
Matome, jog kaliniai užpildo 
didžiulę bolševikų imperijos 
biudžeto spragą.

Bolševikų imperijoje labai 
paplitęs girtuokliavimas: 
girtuokliauja darbininkai, 
tarnautojai, girtuokliauja

Kiek teko išsikalbėti su 
Sydnejaus Skautų
"Židinio” vadovybe, gegužės 
12 d., šeštadienį, 6 vai. jie 
rengia pirmą kartą Sydne- 
juje skirtingo stiliaus vaka
ronę, kurią pavadina ’’Kon
rado Kavinė”. Vyresnės 
kartos tautiečiai, kurie gy
veno Kaune, gerai turėtų ją 
prisiminti. Židiniečiai, reng
dami šią vakaronę, duos 
progos grįžti į praeitį, senus 
laikus, kada kauniečiai 
pavakaryje susirinkdavo į 
"Konrado Kavinę” išgerti 
puodelio kavos, pasikalbėti, 
išgirsti paskutines ’’naujie
nas” ar šiaip į veidus pasi
žvalgyti. Girdėsite to laiko 
muziką su Šabaniausko, 
Graužinio ir, žinoma, su 
Dolskio dainomis. Židiniečiai 
’’kelneriai” patarnaus jums 
gėrimus, o židinietės "pada
vėjos” bus paruošusios tikrą 
(perkuliuotą) kavą ir prike
pusios įvairiausių tortų.

Nepraleiskite progos ma
loniai praleisti šeštadienio 
vakaro savo draugų bei bi
čiulių tarpe ir paskęsti pri
siminimuose. Patariama at
vykti apsirengus tų laikų 
apranga. Gi muzikos mylė
tojams, bus ištraukų iš Či
kagos lietuvių operos staty
tos ”1 Lituani” paįvairintos 
skaidrėmis ir komentarais. 
Taip pat bus ir taip vadina
mas "Lucky door prize”. Įė
jimas $ 2 asmeniui. Visas šio 
vakaro pelnas skiriamas 
Lietuvių Namams - Klubui. 
Jeigu kas tą vakarą jau 
"nuobodžiautų”, tai bus ke
lios lentos šachmatų... Židi
niečiai nori visus patenkinti.

AUKŲ - PASKOLŲ 
VAJUS

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va
jaus.

AUKOJO: A. Andruška 
(Canberra) $ 100, O. Karpa- 
vičienė $ 50, N. Čelkienė (A. 
Jablonskio atminimui) $ 10.

Skolino neimdami nuo
šimčių: H. ir A. Meiliūnai $ 
1000, E. Zinkevičienė $ 1000, 
B. ir E. Kiveriai $ 250, M. 
Gailiūnas $ 100.

Visiems nuoširdi padėka.

Sydnejaus Lietuvių Namų 
Informacija

vyrai ir moterys. Darbinin
kai, gavę algas, po kelias 
dienas neateina į darbą. Ka
linys negirtuokliauja, jį gali 
kur nori nuvežti dirbti. Tad 
suprantama, kodėl XX a. 
vergvaldžiai taip atkakliai 
laikosi kalinių darbo.

Atokesniuose šalies rajo
nuose pramonei reikia vis 
daugiau darbininkų, tačiau 
prie kiekvieno fabriko nega
lėjo sukurti konclagerio. 
Chruščiovo laikais statė 
daug chemijos fabrikų, ku
riems reikėjo darbininkų. 
Tuomet atsirado nauja kali
nių grupė vadinamieji "che
mikai”. Tai - kriminaliniai 
nusikaltėliai, pagal teismo 
nuosprendį siunčiami į che
mijos fabrikų statybas arba 
atgalėjusieji didesnę dalį 
bausmės, taip pat ir politi
niai kaliniai. Jie gyvena at
skiruose bendrabučiuose, be 
sargybos, bet prižiūrimi.

Bus daugiau
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Nepriklausomybė
Atkelta iš 1 psl.

srityse: moksle - švietime, 
žemės reforma, užsienio 
prekyba, demokratinės val
džios sistema ir t.t. Nepri
klausomybės spindulys ži
bėjo 22 metus. Tada, 1940 
m. jis užgeso, o 1944 m. 
(prieš 40 m.) mes ar mūsų 
tėvai atsirado tremty. Lie
tuvių tauta tapo padalinta į 
dvi dalis:

1. Mes tremty: turime 
laisvę - neturime krašto.

2. Okupuotoj Lietuvoj: 
mūsų broliai turi kraštą - 
neturi laisvės.

Prieiname prie 
DABARTIES, 

ir kas darosi abiejose tautos 
dalyse nepriklausomybę 
praradus prieš 44 metus. 
Nepriklausomybės vėl nėra. 
Nors ”de jure” laisvojo pa
saulio kraštai nepripažįsta 
Lietuvos inkorporacijos į 
Rusijos imperiją, kas iš to: 
šaltas tikrovės vėjas jau 
baigia užpustyti gražias 
iliuzijas tų, kurie su viltimi 
bėgo 1944 m. tikėdamiesi 
’’neužilgo” sugrįžti. Lietuvių 
tauta dar vis padalinta.

1. Mūsų broliai Lietuvoj, 
gyvendami rusų okupuota
me krašte, neturi laisvės - ir 
neturi vilties tos laisvės su
laukti. Griežta priespauda iš 
visų pusių, geležinė armija 
sofistikuota politinė psicho
logija užtikrina, kad tautos 
idealistai, vadai tokio masto 
kaip Basanavičius, Valan
čius, Kudirka ir kt. neturi 
galimybės iškilti: tuoj būtų 
susekti ir uždaryti į darbo 
stovyklą ar ’’psichiatrinę li
goninę”. Nei ginklo nepa
kelsi. To jau nematėme nuo 
1956 m., kai paskutinieji 
partizanai buvo išsklaidyti.

Iš frustracijos prieš 12 
metų Romas Kalanta susi
degino. Tada ir kiti.

Vilties gal tik tiek, kad 
pasaulio politika, ypač Rusi
jos, žymiai pasikeis, Rusijos 
galia sumenkęs, ir Lietuva 
atgaus laisvę. Bet tai ”lote- 
rijinė” viltis. Net bergždžia. 
Kiek realistiškiau, mūsų 
broliai Lietuvoj iš mūsų - gi
minių ir pažįstamų laisvoj 
išeivijoj - daug tikisi.

2. O ką mes laisvoj išeivi
joj darome atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę? Mažai! 
Atrodo kad netekę krašto ir 
radę laisvę praradome savo 
nepriklausomybę. Skubame 
asimiliuotis į gyvenamo 
krašto socialinę struktūrą. 
Kas dedasi Lietuvoj nerea
lu, neaktualu - net kartais 
sarmata dėl ten likusių gi
minių; būtų patogu užmiršti. 
Aišku, iš vyresnės kartos 
dar vis parašome giminėms, 
pasiunčiam siuntinėlį, gal 
aplankome, arba net išsi- 
kviečiam. Bet iš vidurinės 
kartos kiek susirašinėja su 
giminėmis? Dar labiau, kas 
iš mūsų vaikų iš viso žino 
kad turi tolimų giminių Lie
tuvoj? Kas iš to jaunimo (tos 
trečios kartos, gimusios 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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išeivijoj per virš 20 m. po 
tremties) iš viso mokėtų su
sikalbėti ar susirašinėti su 
giminėm Lietuvoj? O jie iš 
mūsų daug tikisi!

Pagaliau, kas iš mūsų 
išeivijos lietuvių, net idea
listų grįžtume gyventi Lie
tuvoj jei kaip nors stebuk
lingai Lietuva vėl taptų lais
va? Tai mums visiems trem
ties lietuviams yra aštriau
sias sąžinės klausimas. O jie 
iš mūsų daug tikisi...!

Tęsiant panašiu tonu, 
drįstu toliau klausti: ar mes 
iš tiesų turime teisę švęsti 
Nepriklausomybės, Vasario 
16-tos, šventę? Ar tai ne pa
žeidimas mūsų brolių oku
puotoj Lietuvoj, kur ne tik 
nepriklausomybės, bet pa
grindinių žmogaus teisių, 
nėra? Ar neverta pagalvoti,

Bus daugiau

Apie mediciną Australijoje
Dr. G. Kišono paskaita, 

skaityta Nele Diskusijų 
Klube balandžio 8 d. (santrauka)

Apie 1815-sius metus, 
Australijoje atsiradus ir 
laisviems kolonistams, pra
sidėjo ir privati medicininė 
praktika (prieš tai tebuvo 
tik valdiškas gydymas gu
bernatoriaus kareiviams bei 
kaliniams). Kiek vėliau pra
dėta Sydnejuje statyti ligo
ninė, kuri įgijo ”Rum Hospi
tal” vardą, nes buvo statoma 
iš pajamų, gautų už parduotą 
romą. Šios ligoninės presti
žas buvo labai žemas ir joje 
ligonių mirtingumas buvo 
labai didelis.

Pirmas medicinos fakul
tetas pradėjo veikti nuo 
1863 metų Melbourne. 
Drauge pakilo ir medicininio 
aptarnavimo lygis. Pradėta 
reikalauti įrodymų iš pasi
skelbusių gydytojais, kad jie 
tikrai studijavę mediciną, o 
ne kokie šarlatanai.

19-jo amžiaus pabaigoje 
medicina sparčiais šuoliais 
vystėsi: L. Pasteur, R. Koch 
atradimai bei naujų vaistų 
pritaikymas padėjo nugalėti 

• epidemines ligas, eterio ir 
chloroformo pritaikymas 
įgalino sėkmingiau operuoti, 
1936 m. išrasti sulphonami- 
dai, 1940 m. antibiotiniai 
vaistai milijonams žmonių 
išgelbėjo gyvybę. Greit ši 
milžiniška šakota medicinos 
pažanga pasiekė ir Australi
ją, ir šiandie Australija yra 
viena iš pirmaujančių vals
tybių įvairiose medicinos 
disciplinose.

Kalbant apie medicinos 
vystymąsi Australijoje ne
galima pamiršti, ką baltas 
žmogus yra davęs šio krašto 
čiabuviams. Ogi jis davė 
vietiniam žmogui pirmiausia 
užkrčiamas ligas, kokių jie 

kaip jiems gali būti kartu 
žiūrint, kaip švenčiame Lie
tuvos nepriklausomybę, pa
tys paradoksiškai tapę ver
gais savo laisvės - vergais 
savo patogumų, turtų ir kitų 
laisvės vaisių? Patogiam pa
syvume laukiame ”ko nors”, 
kokio stebuklo kuris nupūs
tų geležinę uždangą ir Lie
tuva vėl būtų laisva. Bet ak
tyviai, pozityviai ką daro
me? Ką kiekvienas iš mūsų 
asmeniškai? Mes, labiau ne- 
,gu mūsų broliai okupuotoj 
Lietuvoj, remiamės bergž
džia, ’’loterijos” viltimi. O jie 
iš mūsų daug tikisi...!

Tai tokia DABARTIS. 
Nepriklausomybės netekę, 
turime padalintą tautą: Lie
tuvoj be laisvės, o išeivijoj 
tapę laisvės vergais.

Su tokia dabartim, kokia 
gali būti mūsų ATEITIS? Ar 
galime drįsti tikėtis nepri
klausomybę vėl atgauti? 
Nežinau — ir turiu rimtų 
abejonių.

anksčiau nepažino ir prieš 
kurias jie neturėjo įgimto 
imuniteto. Todėl nestebina, 
kad nuo šių ligų išmirė labai 
daug čiabuvių. Net ir euro
piečių misijonierių geros in
tencijos globoti čiabuvius 
aprūpinant juos maistu ir 
pastoge pagaliau išėjo vieti
nių nenaudai. Natūraliose 
sąlygose čiabuviai buvo no
madai, t.y. jie nedideliais 
būreliais, dažniausia atski
rom šeimom, klajojo po di
delius plotus, kur nereikėjo 
nei higienos, niekur ilgiau 
neužtrukdavo ir retai susi
tikdavo su kitais, tai ir ne
gaudavo užkrečiamų ligų. 
Be to, ir jų maistas buvo ne
blogas: jie gaudavo proteinų 
iš driežų, kengūrų ir kitokių 
gyvulių. Kai misijonieriai 
suvežė žmones į didelius bū
rius, jie gėrė vandenį iš 
"bilabong”, nesilaikyta hi
gieniškų reikalavimų. Vie
toje proteinų jie gaudavo 
miltų ir cukraus, salia to 
baltieji apsilankę apdovano
davo venerinėmis ir kitokio
mis ligomis, kurios greit 
plisdavo po jų pergrūstas ir 
nehigieniškas patalpas. Kita 
baltųjų dovana čiabuviams 
yra alkoholis ir pati grės
mingiausia.

Prelegentas toliau kalbėjo 
apie gydytojų atlyginimus 
anksčiau ir dabar. Jo nuo
mone, gydytojų atlyginimas

Margos nuotrupėlės
Aname M.P. numery tau

tietis iš Čikagos laiške nu
siskundė, kad M.P. bendra- 
darabio nebuvo pagirta 
Amerikoje įsisteigusi Reor
ganizuota Lietuvių Bend
ruomenė . Ar tai buvo pasi- 
garsinimas, ar protestas? Ir 
gyvenantieji Australijoje 
kažką girdėjo apie Ameri
koje esančią Reorganizuotą 
Lietuvių Bendruomenę, bet 
ką ji pozityvaus per ilgesnį 
laiką yra nuveikusi ar paro
džiusi, taip ir nežinoma.

* ♦ ♦

Atrodo, ne veltui Mūsų 
Pastogės bendradarbis Vla
das Dumčius taip ilgai buvo

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo$100 iki $ 10.000 —12 % 
nuo $10.000 iki $20.000-13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina Vt% už pasko
las.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais S 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Procentai užskaita- j 
mi už kiekvienų pilnų kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) į 
1AI X I KJ iaXV SKltjIiv*/.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtų, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

. Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. o.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

I Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai,’ 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067.

Sj dhejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

Pašto adresas: ’TALKA", Box 4051, GPO, Melbourne, 
Vic. 3001.

procentualiai yra mažiau 
pakilęs, negu darbininkų 
uždarbiai arba prekių 
kainos. Gi ligoninių kainos 
pakilusios ne tiek dėl atlylgi 
nimųpakilimo, kiek'dėl pa
gausėjusio slaugymo ir 
technikinio personalo ir dėl 
gausių ir brangių ligoninėms 
reikalingų visokių aparatų.

Prelegentas aiškiai nusi
statęs prieš taip vadinamą 
’’nacionalizuotą mediciną”, 
kaip kad buvo Whitlamo lai
kais įvesta Medibank, taip 
dabar prieš Medicare. Jis 
pabrėžė, kad priverstinis 
sveikatos draudimas nedavė 
lauktų rezultatų nei komu
nistinėse, nei kapitalistisnė- 
se valstybėse (kaip pav., 
Anglijoje). Geriausia svei
katos apdraudos sistema 
esanti tokia, kur paskiras 
žmogus savo laisva valia 
sveikatą apdraudžia gydy
mo bei ligoninės išlaidoms 
padengti. Tačiau po paskai
tos ilgose ir karštose disku
sijose paaiškėjo, kad daugu
mas klubo narių pritarė pri
verstinei sveikatos apdrau
dos sistemai, kurią nuo š.m. 
vasario mėnesio įvedė da
bartinė federalinė vyriausy
bė — Medicare.

užsidaręs ir nieko apie jį ne
sigirdėjo. Iš patikimų šalti
nių sužinota, kad Vladas per 
tą laiką sukūrė scenos vei
kalą iš pensininkų gyveni
mo, kurį apsiėmė pastatyti 
Adelaidės Liet, teatras Vai
dila. Sveikiname Vladą ir ti
kimės greitu laiku plačiau 
apie jį išgirsti. Kaip sakoma, 
turimas talentas nesiduoda 
užkasamas!

* ♦ *

Sydnejuje pravedant re
kolekcijas kun. Dr. P. Ba- 
činskui buvo užėjusi silpnu
mo valandėlė, kad jis kiek 
laiko negalėjęs kalbėti, ta
čiau netrukus viskas pasi-

Pacifiko pakrašty šiaurės 
Amerikoje užtikta viena 
austrių rūšis, kuri per metus 
padeda apie 10 milijardų 
kiaušinių. Jeigu iš jų visų iš- 
siperėtų austrės ir iš jų 
tokiu pat skaičiumi kitos 
austrės, tai per penkias ge
neracijas jos sudarytų aš
tuonis kartus didesnę masę, 
negu visa žemė.

taisė ir rekolekcijų vedėjas 
vėl buvo žvalus ir atsigavęs. 
Pasklidę gandai, kad jį iš
tikęs širdies priepuolis visai 
nepasitvirtino. Linkime 
sveikatos!

♦ * ♦

Pereita me M.P. nr. skai
tėme, kad Hobarto Liet. 
Apylinkė veikia labai idea
liai ir valdyba perrinkta ir 
ateinančiai kadencijai su 
pirm. p. J. Paškevičium, ku
ris šiose pareigose jau yra 
išbuvęs 13 metų.

Atkreipė dėmesį Apylin
kės Garbės Teismo prane
šimas, kad apylinkėje tau
tiečiai dorai sugyvena ir ne
buvę jokių skundų.

Tenka pasidžiaugti tokia 
gražia ir darnia ALB apy-’ 
linkę, bet kad apylinkėje 
Garbės Teisme neatsirado 
bylų, padėtis gali būti išaiš
kinta tuo, kad pas hobartiš- 
kius neįsisteigė šauliai!

* ♦ ♦
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BALTIJOS TUNTE
f

BALTIJOS” TUNTAS
IŠKYLAVO

Paskutinį kovo savaitgalį, 
’Baltijos” tuntas suruošė iš
kylą į Snieguotuosius Kal
nus. Iškyloje dalyvavo 13 
skautų-čių iš Canberros ir 6 
svečiai iš Sydnejaus - penki 
broliai ir viena sesė.

Ankstų šeštadienio rytą 
susitikom viename Canber
ros priemiesčių ir mašinų 
vilkstinė patraukė Snieguo
tųjų Kalnų pusėn. Pravažia
vus Coomą ir Jindabynę, 
pasiekėm motorizuotos ke
lionės tikslą - Guthegos jė
gainę, kur buvo paliktos 
mašinos ir prasidėjo tikroji 
kelionė.

Diena puiki, šilta saulutė 
ir vėsus vėjelis, bet kalnuo
se šiuo metu naktys jau šal
tos ir oras rudens metu ne
pastovus. Prieš porą dienų 
buvo smarkios audros ir ant 
kalnų viršūnių matėsi iškri
tusio sniego. Buvo numatyta 
pernakvoti kalnuose, tad 
tam reikalui teko neštis 
visus reikmenis: palapines, 
maistą, miegmaišius, šiltus 
rūbus...

Užsidėję kuprines pradė
jome kopti į kalnus. Pra
džioje buvo geras takas, bet 
kalnas status ir su sunkio
mis kuprinėmis ėjimas lėtas. 
Nors vėsino šaltokas vėjas, 
prakaitas smarkiai liejos. Už 
valandėlės kelias pasidarė 
lygesnis ir dar po kitos va
landos pasiekėm Horse 
Camp Hut, kur buvo numa
tyta įsirengti stovyklavietę.

Horse Camp Hut yra pri
mityvi, iš skardos pastatyta 
trobelė. Tokios trobelės se
nais laikais buvo pastatytos 
piemenų, čia ganiusių savo 
bandas. Dabar Kosciuškos 
Tautiniame Parke nebelei
džiama ganyti gyvulių, bet 
šios trobelės laikomos išky
lautojams , ypatingai 
pašliūžininkams, pasislėpti 
nuo audrų. Triobelėj apsi
stojo keturi iš mūsų, kiti nu
tarė nakvoti palapinėse.

Pasistatę palapines, pa
valgę ir trupučiuką pailsėję, 
nutarėm kopti aukštyn. Da
bar jokio tako nebebuvo ir 
keliavom per tankų mišką 
žemėlapio ir kompaso pade
dami. Krūmai labai tankūs, 
nuo 1 iki IV2 metro aukštu
mo. Vienintelis būdas pro 
juos skverbtis - jėga! Taip 
keliavom apie valandą. 
Aukščiau pakilus krūmai 
pradėjo po truputį mažėti, 
bet iš jų neišlindom, o snie
guotos kalnų viršūnės buvo 
dar gana toli. Saulė pradėjo 
artėti prie jų viršūnių. Tu
rėjom sukti atgal, kad tamsa 
neužkluptų mūsų miške.

Nusileidus saulei, stovyk
lavietėje užkūrėm laužą, 
išsivirėm vakarienę. Vėjas 
nurimo, sužibo milijonai 
žvaigždžių - tokio jų skai
čiaus, ir tokių šviesių nema
tėme nei Canberroje, nei 
Sydnejuje. Oras atšalo, bet 
mes, prisiglaudę prie laužo, 
jaukiai šnekučiavomės ir tik 
- galų gale - nuovargis su
varė į palapines.

Sekančią dieną, pakilus 
saulei ir išsisklaidžius rūkui, 
pradėjom kopti į kalnų vir
šūnes. Praeitą dieną lipdami 
jų link nusižiūrėjom kur ge
riau keliauti, tad šiandien 
pasukom į kitą šlaitą, bet ir 
jis buvo labai status, apau
gęs krūmais, kurie vargino 
keliauninkus.

Staiga vienas iš Sydne
jaus vyčių krito, kaip už
muštas ant žemės: išbalęs, 
akys išverstos - guli apalpęs 
ant žemės! Iš pradžių skau
tukai pradėjo juoktis: ”Na, 
vytis iš Sydnejaus, nepratęs 
iškylauti, negali į kalną pa
lipti!..” Bet greitai juokai 
virto rūpesčiu - pradėjom 
galvoti, kaip galėsim jį nu
nešti į pakalnę. Taip mums 
besirūpinant, brolis sujudė
jo, atsisėdo ir nusijuokė: 
’’Balandžio pokštas’.Tik tada 
atsiminėm, kad buvo balan
džio 1-moji!..

Galų gale miškas ir krū
mai baigėsi, prasidėjo kalnų 
pievos. Reikėjo dar gana 
aukštai kopti, bet ėjimas, 
nors kai kur status, buvo 
lengvas. Vietomis sniegas 
tuoj patraukė skautukų 
dėmesį ir muštynės sniego 
gniūžtėmis išvaikė nuovar
gi

Baltijos skautai užima kalną...

Naujos ’’Aušros” tunto vadovės

s. Marina Cox 
(A. Pluko šaržas)

Metų pradžioje Sydnejaus 
’’Aušros1’ Tunto vadovybę 
perėmė dvi naujos vadovės. 
Tai sesė s. Marina Cox - 
naujoji ’’Aušros” tunto tun- 
tininkė, ir jos pavaduotoja - 
v.s.v.sl. Rasa Blansjaar. Abi 
sesės ne naujokės vadovavi
mo darbe, tad tuntas yra 
gerose rankose.

Šia proga šiek tiek žinių 
apie naująją tuntininkę ir 
jos pavaduotoją.

Skautininke Marina Osi- 
naitė-Cox gimusi Lietuvoje. 
Sydnejaus Universitete 
1959 m. baigė farmaciją ir su 
vyru - irgi farmaceutu - 
dirba savo vaistinėje Pendle 
Hills priemiestyje.

Sesė Marina yra keturių 
dukrų motina. Visos dukros, 
kaip ir mama, yra skautės:

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

IMBANCCJ
Pasiekę kalno viršūnę ant 

aukščiausios uolos pastatėm 
vėliavą ir ’’pasisavinom” 
kalną lietuvių skautų vardu. 
Aštrus vėjas negadino nuo
taikos. Pasislėpę už uolų, 
valgydami pietus, gėrėjo
mės vaizdais: vienoje pusėje 
matėsi Kosciuškos viršūnė, 
kitoj tiesėsi Viktorijos Al
pės, trečioje - Coomos linkui 
plėtėsi lygumos...

Kelionė atgal buvo daug 
lengvesnė, bet susikrovus 
palapines ir visus daiktus, 
kuprinės atrodė dar sunkes- 

dvi iš jų - Kristina ir Virgi
nija - yra vyr. skautės, Ma
rina - prityrusi skautė, o pati 
jauniausioji - Regina - nese
niai gavo geltoną šlipsą.

Sesė Marina į skautes 
įstojo Muenchene 1948 m.. 
Skautės įžodį davė 1949 m. 
vasario 16 d. Čia ėjo paskil- 
tininkės, vėliau skiltininkės 
pareigas. Australijoje, 1952 
m., įstojo į Sydnejaus 
Skautų Vietininkiją. Iš pra
džių ėjo skiltininkės parei
gas Skaučių Šatrijos Raga
nos Draugovėje, o vėliau - 
1953 m. - paskirta šios drau
govės draugininke. Draugo
vę, faktinai, teko perorgani
zuoti iš naujo. To pasėkoje ji 
buvo pavadinta ’’Živilės” 
vardu, ir kaip tokia tebevei
kia iki šiol; draugininkės 
pareigose sesė Marina išbu
vo iki 1958 m., kai buvo 
Paskirta ’’Aušros” Tunto 

kaučių Skyriaus vedėja; 
šias pareigas ji ėjo 1958-63 ir 
1979-84 m. 1961-66 m. ji 
buvo paskirta LSS Austra
lijos Rajono Seserijos va- 
deive.

Pakelta į paskautininkės 
laipsnį 1958 m., į skautinin- 
kės - 1962 m. Apdovanota 
LSS Už Nuopelnus ordinu.

Stovyklavo visoje eilėje 
stovyklų, jose eidama aukš
tas pareigas.

Sesė Marina yra nuosta-i 
bios energijos, nesibaidanti 
visuomeninio darbo moteris 

nės negu praeitą dieną; 
kuprinių diržai skaudžiai 
veržė pavargusius pečius. 
Šiaip be taip pasiekėm savo 
mašinas ir pradėjom kelionę 
atgal - į Canberrą, į Sydnejų.

Canberriškiai labai džiau
gėsi, kad į jų ruoštą iškylą 
atvyko broliai ir viena sesė 
iš Sydnejaus. ’Baltijos” tun
tas tikisi, kad ir ateity Syd
nejaus ir Canberros skautai 
galės drauge pabendrauti 
iškylose, susitinkant gal būt, 
kur nors pusiaukely tarp 
Canberros ir Sydnejaus.

R.D.

- jos visur buvo ir yra pilna - 
dirbo ALB Apylinkės val
domuosiuose organuose, 
Sydnejaus Lietuvių Dienų 
Rengimo Komitete, moky
tojavo savaitgalio mokyk
loje, kiek laiko vaidino ’’At
žalos” Teatre, dainavo ’’Dai
nos” chore (dabar dainuoja 
Moterų- Etnografiniame 
’’Sutartinės” Ansamblyje”, 
dirbo australų pradžios mo
kyklos bibliotekoje, priklau
so Sydnejaus Skautų Židiniui 
ir dar kelioms organizaci
joms.

Po skautų, jos ’’antroji 
meilė” yra tautiniai šokiai - 
būdama gimnazijoje - uni
versitete pati šoko tautinių 
šokių grupėje, vėliau vado
vavo jei ne vienai, tai kitai 
tautinių šokių grupei (dabar, 
eilę metų vadovauja tautinių 
šokių grupei ’’Sūkuriui”), 
yra pravedusi taut, šokių 
kursus.

Sesės Marinos pavaduo
toja, v.s.v.sl. Rasa Žižytė- 
Blansjaar sydnejiškiams gal 
kiek mažiau pažįstama, nes 
tik prieš porą metų pasto
viai (antru kartu) apsigyve
no Sydnejuje.

Rasa gimė Kaune. Aus
traliją, drauge su šeima, pa
siekė 1949 m. pabaigoje. 
Pirmas apsistojimas, Sale 
miestas, Vic. Čia baigė pra
džios mokyklą. Šeimai per
sikėlus į Melbourną, mokėsi 
gimnazijoje, kurią baigė 

1963 m., laimėdama stipen
diją studijuoti universitete 
ir tų metų valstijoje aukš
čiausią pažymį iš tapybos. 
1963-67 m. Melbourne uni
versitete studijavo archi
tektūrą. 1968 m. ištekėjo už 
olandų kilmės Australijos 
karo laivyno karininko Joe 
Blansjaar, ir kaip ir daugelis 
jūrininkų žmonų išgyveno 
nemažą odisėją: teko gy
venti Perthe, Melbourne, 
Sydnejuj, Naujojoj Gvinė
joj, tris metus Anglijoj, 
Nowroj ir dabar vėl Sydne
juje, kur tikisi pagyventi 
pastoviau ilgesnį laiką. Au
gina tris šeimos atžalas: 
Petrą, Elytę ir Rasą. Visi 
trys Rasos vaikai yra skau
tai.

Sesė Melbourne lankė lie
tuvišką savaitgalio mokyklą, 
o vėliau - lituanistinius kur
sus, kuriuos baigė aukštais 
pažymiais. Dažnai pasirody
davo deklamuodama ir vai
dindama įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose. Eilę 
metų šoko tautinius šokius. 
Būdama universitete, kelis 
kartus išrinkta į Australijos 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
komitetą. Kaip studentų 
atstovė dalyvavo 1964 m. 
Lietuvių Dienų rengimo 
komitete. Vėliau, persikėlus 
į Sydnejų, mokytojavo lie
tuvių savaitgalio mokykloje 
ir dirbo tuomet veikusioje 
jaunimo teatro grupėje.

Sesės Rasos skautiškas 
gyvenimas prasidėjo šeimai 
atsikėlus į Melbourną. 1956 
m. skautų stovykloje Mor
ningtone davė skautės įžodį 
ir nuo to laiko aktyviai daly
vavo skautiškoje veikloje. 
1962 m. davė vyr. skautės 
įžodį. Yra buvusi vilkiukų 
vadovė ir kelis kartus vado
vavo vyr. skaučių būreliui 
Melbourne ir Sydnejuje 
(1973-75). Ir vėliau su šeima 
bevažinėdama ir Anglijoj 
gyvendama Rasa visuomet 
užmegsdavo ryšį su vietos 
skautais, kad ir ne 
lietuviais, įeidama į skautų 
globėjų ar tėvų būrelius ir 
juose nevengdama pareigų.

Tiek apie naująsias vado
ves. O dabar palinkėsime 
joms sėkmės jų darbe su 
"Aušros” tuntu!

B.Ž.

v.s.v.sl. Rasa 
Žižytė-Blansjaar
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Skautai Sydnejuje
Sydnejuje veikia trys lie

tuvių skautų vienetai. Tai 
mišrus ’’Aušros” tuntas, 
ASS Sydnejaus Skyrius ir 
Sydnejaus Skautų Židinys. 
Jų kiekvieno veikla yra sa
vita ir gana gyva. Paskuti
niu metu ypač atgijo ’’Auš
ros” tuntas, baigiąs persi
tvarkyti po neseno vadovų 
pasikeitimo.

* "Aušros” tuntą, vasario 19 
d., atsistatydinus iš pareigų 
tuntininkui, ps. V. Gaidžio- 
niui, perėmė s. Marina Cox; 
jai talkina pavaduotoja - 
v.s.v.sl. Rasa Blansjaar. 
Tuntą sudaro 5 skautų-čių 
vienetai: Jaun. Skautų-čių 
’’Šešupės” (draugininke 
v.s.v.sl. Kristina Coxaite), 
Skaučių ’’Živilės” (d-kė - 
v.sk.t.n. Kristina Vigenin- 
gaitė). Vyt. Skaučių Šatrijos 
Raganos (vadovė - v.s.v.sl. 
Rita Barkutė), D.L.K. Gedi
mino Skautų (d-kas s.v.v.s. 
Algis Kapočius) draugovės 
ir Skautų Vyčių Geležinio 
Vilko Būrelis, vadovaujamas 
s.v.v.sl. A. Kapočiaus.

Trijų pirmųjų tunto vadi- 
jos posėdžių metu išdirbtas 
tunto 1984 m. veiklos pla
nas, baigiama sudaryti ryšių 
schema, vyksta reguliarios 
draugovių sueigos.

* Atvelykio sekmadienį 
tuntas ruošia ’’Aušros” sto
vyklavietėje, Ingleburn, 
NSW margučių popietę - 
gegužinę. Popietės pradžia - 
1.30 vai. popiet. Kviečiami

NUBANGAVĘ RATILAI
BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ 

(Iš knygos "Aštuoni lapai”) Tęsinys

Raudoni impilai kvepia 
visais pavasario vėjais. Tai 
želmenų kvapas — jauno 
miško žvėries ir tamsiai ža
lių kadugių.

Vieną šiltą Velykų rytą aš 
einu į miestą.

Žemaičių gatvė tuščia. 
Nuo kalno į šventišką miestą 
žiūri Kauno stumbras, įmū
rytas augštai, Jablonskio 
mokyklos sienoje. Jo spran
das palenktas, jo plačioj 
tarpuragėj įrėžtas kryžius...

Tuščias ir Aušros takas. 
Tik mano vienos žingsniai 
aidi siaurame skersgatvy. 
Už aklinai užkaltos tvoros 
žaidžia kroketą vaikai, 
kaukšindami mediniais 
Klaktukais. Cypia keltuvo 
ynai — tempia į kalną rau
doną, saulėj (šilusį, vagonėlį.

Kažkur pro atdarą langą 
givja radijas. Transliuoja 
pamaldas iš Arkikatedros- 
Bazilikos.

Aš užsilenkiu ant laiptų 
atramos. Apačioj guli Kau
nas. Mano gimtas miestas — 
šviesiai žalias mano Kau
nas...

Putvinskio .gatvės topo- 
liukai jau išsiskleidė saulės 
atokaitoj gleivėtais lapais. 
Taip tylu, kad girdisi, kaip 
plevena vėliava Muzėjaus 
bokšte, kaip dusliai dunda 
elekros stotis; nuo jos tvorų 
svyra geltonai pražydę krū
mokšniai — aukso lietaus 
šakos.

Suma baigiasi. Dabar pa-
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tėvai, bičiuliai ir susidomėję. 
Vyks margučių dažymas, 
premijavimas, velykiniai 
žaidimai.
* "Aušros” tuntą $ 50 auka 
vėl parėmė p. J. Sakalaus
kas, žinomas Sydnejaus 
verslininkas. Tai jau ne be 
pirmas kartas, kai p. Saka
lauskas, didesne ar mažesne 
auka paremia Sydnejaus 
skautiškąjį jaunimą. Nuo
širdus, skautiškas ačiū!

A.A. SESĘ KRISTINĄ 
PRISIMENANT

Pereitais metais mirtis 
Sydnejuje išplėšė iš mūsų 
tarpo Aušros tunto jaunąją 
skautę Kristiną Nagulevi- 
čiūtę.

Metinių dieną, šeštadienį, 
balandžio 14 d., Rookwood 
lietuviu kapinėse susirinko 
gausus būrelis tautiečių prie 
gražaus a.a.Kristinos Nagu- 
levičiūtės paminklo.
Paminklas papuoštas iškal

tais akmenyje gražia tautine 
juosta, skaučių rūtele ir 
prasmingais žodžiais

”Tu išėjai lelijos baltume 
šalnos nepalytėta”

Paminklą pašventino 
Aušros tunto dvasios vadas 
prel. v.s. Petras Butkus. Be 
šeimos narių ir draugų daly
vavo kun. Dr. P. Bačinskas, 
tą savaitgalį pravedęs Syd
nejuje rekolekcijas.

Susijaudinę verkė Kristi
nos motina, močiutė, arti
mieji ir pats dangus. D „ D.D.

mokslininkas kalba apie Ve
lykų dienos ramybę.

Ramybė pirmai jaunai 
gentkartei. Naujos gadynės 
vaikams.

Jūs užgimėt pavasario 
rytą, prisikėlimo šventės 
džiaugsme; jūsų pienas, 
vanduo ir druska kvepėjo 
raudonaisiais dobilais.

Kai suspurdėjot lopšių 
pintinėse, kai pirmą kartą 
pravėrėt akis — švietė 
saulė. Didžiulė saulė, paki
lusi šventųjų augštupių rū
kuose, pagarbinta kelia- 
ženklių skrituliais. Švietė 
saulė Lietuvos.

* * *

Laimingi kūdikiai! Jūs 
nežinot savo žemės, raidės ir 
žodžio kainos. Šimtmečių 
svajonę, laimėtą per aukas 
ir per pasišventimą — jūs 
paveldėjot įpėdinystės teise. 
Lengva širdim, kaip pridera 
vienturčiams.

Jums reikės išpirkti 
kraujo palikimą — savo 
pirmgimystę, vyšnių sodų 
baltą žydėjimą ir visas 
džiaugsmingas vaikystės 
Velykas.

Jūs būsit lygiateisiai kan
kiniai — prarasit paveldėtą 
dalią ir savo rankom atsiim- 
sit.

Kad žėrėtų trys vidurdie
nio spalvos — geltona, žalia 
ir raudona, kad spindėtų si
dabro piniguose išdidžiai 
nukalti žodžiai: Lietuvos 
Respublika.

LSS VADOVYBĖS
RINKIMAI

Balandžio 16 d. Sydnejų 
pasiekė LSS Vadovybės 
Rinkimų Kvieslys, kuriuo 
skelbiama 1985-87 m. 
kadencijos Skautų Sąjungos 
vadovybės rinkimai. Rinki
mų dienotvarkė:

Iki balandžio 21 d. Rinki
mų Prezidiumui pristatomi 
rinkėjų sąrašai. Iki gegužės 
12 d. Prezidiumas išsiunčia 
registracijos lapus. Dalyviai 
registruojasi, siūlo kandida
tus, pasisako įvairiais są
jungos reikalais iki liepos 15 
d. Balsuotojų ir kandidatų 
sąrašai paskelbiami iki rug
pjūčio 19 d. Balsavimo lapai 
išsiunčiami dalyviams iki 
rugsėjo 23 d., balsavimo la
pai gražinami Prezidiumui 
iki spalio 28 d. Balsavimo 
duomenis Prezidiumas 
paskelbia iki lapkričio 11 d.

LSS Vadovybės Rinkimų 
Prezidiumo pirmininkas - 
v.s. Liudas Ramanauskas, 
7143 S. Troy St., Chicago, 
Bl. 60629, U.S.A.

LSS vadovybės rinki
muose dalyvauja visi akty
vūs LSS nariai nuo 18 m. 
amžiaus, susimokėję nario 
mokestį bent už paskutinius 
3 metus ir išbuvę sąjungoje 
nemažiau 2 metų.

Sydnejuje balsavimo rei
kalus tvarko v.s.fil. Balys 
Barkus.

Sydnejaus skautų-čių, 
turinčių balsavimo teisę są
rašai išsiųsti balandžio 18 d.

Inf.

SKAUTŲ BIČIULIO 
SUKAKTIS

Buvęs Sydnejaus ’’Auš
ros” Tunto ilgametis skautų 
tėvų komiteto narys ir rė-

Tai jūsų genkartės skola 
ir dar nesumokėta duoklė.

Ramybė tiems, kur miega 
Kauno kapinėse, augštų 
klevų šešėly.

Sugrįžę žemėn, lyg rug
pjūčio derlius žemdirbio 
klojiman, lyg nunokę vaisiai 
sodininko rankon. Sugrįžę 
tėvų ir motinų lopšin.

Kažkas tyliai įeina pro 
vartus, sumerkia žibuokles 
ir užkiša už geležinio kry
žiaus pavasarišką karklo ša
ką. Kažkas nubraukia nuo 
antkapio sudžiūvusius vi
joklius ir padeda šviesių 
spalvų margutį šalia lajinės 
Vėlinių žvakelės.

Kažkas klūpo prie naujai 
supilto kapo...

Velykų saulėj žėri mar
muriniai angelų sparnai. 
Šiltas vėjas sudžeržgina rū
dijančius vainikus: mirties 
lelijas ir ąžuolo lapus. Šiltas 
pavasario vėjas sušiugždina 
balto šilko kaspinus, nuly
tas, nusnigtas raides.

Ilsėkite ramybėj^ — šventi 
ir nemirtingi. Sapnuokit 
amžinas Velykas.

Liepsnokit po velėna, lyg 
deglai.

Kai jūsų kūnai subyrės 
žemėtoj mirties saujoj, 
tiktai tada pavirsit nesibai
giančiais pavasariais — nau
ja deginamų grūdų auka.

Ramybė šeimoms, susė
dusioms ties Velykų pusry
čių stalu. Dar nenujaučian
čioms artėjančios audros. 
Paženklinkit duris ir slenks- 

mėjas, p. Adolfas Jablons
kis, mus pasiekusiomis ži
niomis, neseniai atšventęs 
60 m. amžiaus sukaktį.

Ta proga p. A. Jablonskiui 
’’Aušros” tunto skautai-tės 
ir vadovai linki viso geriau
sio!

Inf.

* AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO SYDNEJAUS 
SKYRIUS savo sueigoje, 
vasario 8 d. atsisveikino su 
ilgamečiu skyriaus pirmi
ninku, fil. Izidorium Jonaičiu 
ir išsirinko naują - fil. Bali 
Barkų, o jo pavaduotoją - fil. 
Tamarą Vingilienę. Žinant 
abiejų vadovų energiją, rei
kia tikėtis, kad akademikai, 
neužsnūs ant "praeities lau
rų” ir toliau vystys gražią 
veiklą.

Skyrių šiuo metu sudaro 
Akademikių Skaučių Drau
govės ir Filisterių Skautų, 
padaliniai.

* SYDNEJAUS SKAUTŲ 
ŽIDINĮ sudaro vyresnioji 
skautų karta, kurio pora na
rių šiemet jau pasiekė 75 m. 
amžiaus. Bet paskutiniu 

tį Avinėlio kraujo ženklu, 
kad niekas -nesudrumstų 
jums velykinės taikos. Pas
kutinės jūsų šventės.

Nes jau viskas atseikėta, 
padalinta ir nuspręsta. Jau 
paženklinti tie, kuriems 
reiks mirti ir kentėti; ir tie, 
kuriems reiks ryto samb
rėškyje atsisveikinti, ir tie, 
kurie rudens rūke pasilenks 
prie paskutinio savo žemės 
grumsto.

Kaip giria, pro kurią pra-. 
ėjo medkirčiai ir kirviais 
nužymėjo pasmerktus me
džius — pačius tiesiausius, 
pačius tvirčiausius kamie
nus. Kaip giria — dar ža
liuojanti, dar šlamanti, dar 
sprogstanti naujo atžalom...

Šį pavasarį raudonai žydi 
Nemuno krantų žilvičiai.

Naktį žiemių pusėj pakyla 
pašvaistės stulpai ir drebė
dami eina dangaus pakraš
čiu.

O žvejai, išplaukę jūros 
vidurin, mato atliūliuojančią 
kraujo putą. Raudonai su
liepsnoja lūžtanti bangos 
ketera ir byrėdama tyška 
dideliais lašais. Tai dalgiais 
sukapotas jūros karaliūne 
kraujas — didelės nelaimės 
ženklas.

Aš leidžiuosi laiptais že
myn ir juntu, kaip nuo kalno 
krinta didelis Prisikėlimo 
bažnyčios šešėlis.

Atsisuku ir užkeliu galvą į 
tiesų jos bokštą.

Kokia augšta, kokia šviesi 
bus mūsų bažnyčia!

Ryto saulėj ji paraus, lyg 
nuotaka, klūpanti jungtuvių 
apeigos džiaugsme, naktį 
liepsnos iš tolo, lyg milžiniš
ka žvakė, uždegta Velykų 
garbei. Ir keleiviai — pėsti 
ar važiuoti — išvydę pava
sariškai liekną jos bokštą, 
žinos, kad jau netoli Kauno 
miestas.

Ten mes apvaikščiosim 
savo Velykas. Šventos že
mės prisikėlimą.

Šitokius dievnamius stato 
tik laimingos tautos — 
taikos ir derliaus metais. 
Kai upės plukdo nesu
drumstą vandenį, kai laukai 
brandina šviesų javą, kai 
geros žvaigždės visus kelei
vius parveda namo. Ir mūsų 
aukuras bus lyg šventykla 
senobinėj Jeruzalėj, kur pa
dėkos ženklan degė vynas, 
druska, aliejus ir kviečiai — 

metu į Židinį įstojo keli jau
nesniosios kartos atstovai ir, 
tikimasi, kad jų įstos dau
giau. Į šį vienetą yra susi
spietę įvairių šakų skautai- 
tes, aktyviai nepriklausą 
skautų tuntui ar dėl įvairių 
priežasčių negali aktyviai 
skautauti: skautai-tės, sk. 
vyčiai - vyr. skautės, skautai 
akademikai-kės, skautinin- 
kai-tės... nuo eilinio brolio - 
sesės iki aukščiausių laips
nių skautininkų.

* Balandžio 7 d. židiniečiai 
suruošė XII-ją ekskursiją į 
Hunters Valley. Oras pasi
taikė gražus, tai ir nuotaika 
pas visus buvo labai gera. 
Vyko 49 asmenys, vadovau- 
{'ami v.s. J. Zinkaus. Aplan
kytos Wyndham ir Hermi

tage vyno gamyklos, susi
pažinta su vyno pramone.

* Gegužio 12 d. Židinys ruo
šia Kauno Konrado kavinės 
stiliaus vakarą Lietuvių 
Klube. Pelnas Klubo naudai. 
Būsianti įdomi programa.

B.Ž

idant žemės vaisių aplenktų 
negandos, o pateptiesiems 
būtų suteikta švelni ranka ir 
išmintis.

Bet jeigu šitos augštos 
sienos paliks stovėti tuščios, 
be varpų ir be altorių — te
gu tas bokštas būna tarsi 
liudininko pirštas, pakeltas 
priesaikai ant liūdno Kauno 
kalno. Teprimena jis gimu- 
siems naujoj vergijoj, kad 
buvo laisvės laikmetis------

*
Kai nusileidžiu apačion, 

nuo Banko namų į kalną at
lipa žmogysta. Ankstyvas 
švenčių vizitatorius. Jis kul
niuoja skersgatvio viduriu, 
kliuvinėdamas tarp grindi
nio akmenų: vienplaukis, 
atsisagstęs švarką ir lieme
nę. Ir dainuoja prikimusiu 
bosu, karts nuo karto stap
telėdamas, atsikvėpdamas 
tarp posmų, valandėlę pary
modamas prie tvoros, o pas
kui vėl krypuoja, nelauktai 
žagtelėdamas tarp dainos 
žodžių:
Kodėl, kodėl, kodėl negerti, 
Kodėl, kodėl linksmam ne

būti...
Jo kaklaraištis nusmauk

tas kabaluojančia kilpa, 
šviesiai pilkos kelnės aplais
tytos saldžia degtine.

Devyniolika mano 
Velykų, devyniolika jaunų 
pavasarių — šviesiai žalių, 
nesugrąžinamų. Kai iš 
žemės lengvais atodūsiais 
garuoja paskutinis pašalas, 
kai pumpuruojančios sodų 
šakos susipina žydros nak
ties šešėliuose, o augštai — 
tarp mėlynos erčios žvaigž
dynų šviečia Paukščių takas, 
lyg permestas per skliautą 
tiltas.

Pro miegą, pro pavasarinį 
sapną, junti, kaip kūne 
tvinkčioja skaisčiai raudo
nas kraujas, kaip išsiplėsda- 
mos alsuoja šnervės, kaip 
plazda smilkinių ir kaklo 
gyslos.

Ir nubundi.
Tarp sprogstančių alyv

medžių siūbuoja pilnatis...
Tada žinai, kad virš mies

to lekia gervių trikampis, 
šnarėdamas pilkais sparnais 
tarp sidabrinių kovo žvaigž
džių. Kad neša drungną vė
ją, gležnos žolės, rausvos
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Sveikatos
skyrius

Mūsų bendruomenėje vis 
dažniau apsilanko mirtis, iš- 
sinešdama su savimi naujas 
aukas. Mirties priežastys, 
pasirodo, nėra įvairios: arba 
vėžys arba širdies smūgis ir 
tik retkarčiais apsireiškia 
kitos priežastys, kaip pa
vyzdžiui - fatališkos susisie
kimo nelaimės arba retos 
kitos ligos. Dėl to kaip tik ir 
vėl reikėtų prisiminti sąly
gas, kurios žmogų priveda 
prie tokių ligų. Šį kartą pa
svarstysime širdies ligas.

Garsieji Vilniaus Trys Kryžiai (reta nuotrauka, nes užėję bolševikai juos t 
išgriovė)

Nubangavę
Atkelta iš 6 psl.

tošies ir pirmojo sulos ąsočio 
alpinantį saldumą.

Ir vėl sapnuoji pavasarinį 
savo sapną.

♦

Sekmadienio rytą iš visų 
gatvių plaukia bažnyčion 
žmonės.

Saulė dar netekėjusi; 
mane purto miego šiurpu
liai. Girgžda nauji tėčio batai 
ir geltonos, kiaulės odos, 
pirštinės. Ant kampo blizga 
fotografo vitrina su Žalia
kalnio panelių ir pirmosios 
vaikų Komunijos nuotrau
kom; šventos Zitos skalbyk
los lange, ant besisukančio 
rato, šokinėja nepailsdama 
voveraitė.

Prie bažnyčios žiba gusa- 
rų dūdos.

Dangus jau ima rausti. 
Aušros atspindžiuose jaunų 
vyrų veidai dega bijūnais. 
Žmonės netelpa vidun — 
tėtis nusiima skrybėlę ir 
mes sustojam ant laiptų.

Dar taip tylu.
Kažkur toli, už Višinskio 

gatvės tvenkinio, gieda 
ankstyvas gaidys.

Pūsteli lengvas vėjas ir 
atneša tolimą, vos girdimą, 
varpų gaudimą. Tai Švento
sios Trejybės bažnyčios 
varpai. Netrukus iš kitos 
pusės atsiliepia Karmelitai.

Pirmieji saulės spinduliai 
blyksteli ant bažnyčios 
stogo skardos; staigiai at
šoka ir nuplieskia Savanorių 
prospektą. Dega vis langai, 
lyg už jų pleškėtų gaisro ug
nys.

Teka saulė.

Lietuvių bendruomenė 
yra labai linkusi gauti šir-
dies smūgius ir tai grynai 
dėl mūsų mitybos būdo, kurį 
atsivežėm dar iš Lietuvos. 
Mūsų sąmonėje dar vis ga
lioja vaizdas ,rsveiko drūto” 
žmogaus, dar vis ’’storas po
nas” reiškia didelį gerbūvį, 
sveikatą, o smulkus, liesas - 
vąrgą ir nedateklius. Tokia 
patarlė ’’Kol storasis sulie
sės, tai liesasis ir padvės” 
kyla kaip tik iš liaudies įsiti
kinimo, kad storasis turįs 
maisto atsargų ligai ar ne
laimei ištikus.

Ir tik tada — prabyla mū
sų varpas. Pro duris veržiasi 
žmonės, sugriaudžia dūdos, 
aukso akuotais žėri didžioji 
monstrancija, žvangina krū
von sukibę mažieji varpeliu- 
kai. Pragysta minia — vyrai, 
moterys, vienu balsu, vienu 
džiaugsmu, išalkę nemirtin
gumo ir pažadėtos tėvainys- 
tės:

Geluonį mirties išrovė, 
Pragaro vartus išgriovė; 
Nuodėmes mūsų nuplovė — 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!..

Pagarbintas amžinas Kū
nas ir pagarbintas amžinas 
Kraujas. Trečiosios dienos 
pergalė ir Velykų rytmečio 
šlovė. Pagarbintas Gyveni
mas.

Skrieja tiesiai į raudoną 
saulėtekį žemės kamuolys — 
ugnies ir gyvybės žvaigždė, 
tebeliepsnojanti sutvėrimo 
dienos geismu. Skrieja že
mė, apkibusi pumpurais, 
brinkstanti sėklom, alsuo
janti naujagimių šiluma.

Skrieja — žaliuojanti 
nesibaigiančiais pavasariais, 
deganti gentkarčių troški
mais: suliepsnojusi Dievo 
rankoj, meilės pertekliuje, 
karštuose Pradžios rūkuose.

Aleliuja, tris kartus Ale
liuja!

Devyniolika mano 
Velykų, devyniolika šventos 
Evangelijos perskyrimų, kai 
subanguoja, sustoja klaup- 
kose visa bažnyčia, žegnoja 
kaktą, lūpas ir krūtinę, kai 
džiaugsmo šiurpuliu per-

Tačiau mokslas parodė, 
kad tokie įsitikinimai buvo 
perdėm klaidingi. Storo 
žmogaus sukrauti lašiniai jo 
iš bėdos netik kad neišgel
bės, bet jį kaip tik į bėdą ir 
įstums. Dažnai sakoma, kad 
tik čia, karštoj Australijoj, 
storumas yra neigiamybė, o 
šaltuose klimatuose reikia 
turėti tam tikrą riebalų 
sluoksnį apsaugai nuo šalčių. 
Bet tai irgi yra klaida. To
kioj Suomijoj, žiemos yra 
žymiai kietesnės negu Lie
tuvoj ir suomiai, vedinti to
kio paties, kaip ir lietuvių, 
įsitikinimo, valgydavo daug 
ir riebiai. Ir todėl Suomija 

tapo kraštu, kuriame mirtini 
širdies smūgiai pasiekė 
aukščiausią laipsnį visame 
pasaulyje. Šiuo atveju ge
riausiai stovi Japonija, kur 
nuo širdies smūgių miršta 
mažiausias gyventojų pro-

Padėkime
Lanai!

Lana Stasiūnaitytė rimtai 
ruošiasi atstovauti lietuvių 
bendruomenę, jos kultūrą, 
kalbą ir papročius šiais me
tais ’’paralyžuotųjų draugi
jos” ruošiamame ’’tautų ka
ralienės” konkurse. Daug 
lietuvių klysta manydami, 
kad tai grožio karalienės 
rinkimai. Ne, karalienės ti
tulas bus suteiktas mergai
tei dėvinčiai gražiausius 
tautinius rūbus ir išlaikiusiai 
trumpus egzaminus iš savo 
tautos istorijos ir kultūros. 
Norint kandidatuoti į ’’Tau
tų karalienės” titulą reikia 
surinkti $ 1000 ’’Paraližuo- 
tųjų draugijai”.

Ta proga Lana Stasiūnai
tytė ir jos rėmėjai ruošia 
gegužės 20 dieną, 2.30 vai. 
po pietų Sydnejaus Lietuvių 
Namuose madų parodą. Iš 
viso dalyvaus septynios mo
deliuotojos, kurios žiūro
vams pademonstruos šių 
metų madas, tinkančias jau
nom ir vyresnėm moterim. 
Rūbų dydis nuo 8 iki 18 nu
merio h- susideda iš labai 
įvairaus garderobo: nuo 

smelkia linksmos Naujienos 
žodžiai:

„Ant akmens sėdėjo jau
nikaitis. Jo rūbai žibėjo, 
kaip sniegas.

— Nesibijokite, — tarė jis, 
— Jūs jieškote Jėzaus Na- 
zarėno, kurs buvo prikaltas 
prie kryžiaus.

Jo čia nėra.
Jis prisikėlė”.

Pabaiga 

centas. Nuo 1960 metų Suo
mijoje gyventojai yra per- 
auklėjami per spaudą, tele
viziją, radiją, per mokyklas 
ir visokias draugijas. Rezul
tatai gerėja kiekvienais me
tais, nors sunku kovoti su 
liaudyje įsišaknijusiomis iš
mintimis, ir suomiams dar 
toli iki Amerikoj ir Austra
lijoj pasiektų davinių šioje 
srityje.

Kas priveda prie mirtinų 
širdies smūgių? Nors širdies 
smūgiai yra staigūs, bet 
priežastys yra ilgų metų iš
dava. Priežasčių yra daug, 
bet svarbiausios tai nervinė 
įtampa ir dieta. Kai kalbant 
apie širdies ligas yra minima 
dieta, tai turima galvoje 
perdidelį riebalų naudojimą

Šaukiasi 
talkos

Michael Murphy kreipėsi į 
’’Mūsų Pastogės” redakciją 
prašydamas pagalbos savo 
ruošiamai studijai, Jis rašo 
knygą tema ’’Naminiai pa
pročiai ir namų statybos 
folkloras”. Mr. Murphy do
misi šiaurės Europos vals
tybių - Skandinavijos, Suo
mijos, Vokietijos bei Lietu
vos, Latvijos bei Estijos 
papročiais, mitais, legendo
mis, patarlėmis ir prietarais, 
surištais su namų statymu, 
įkūrimu, namams skirtomis 
šventėmis tiek statymo 
metu tiek jau ir įsigyvenus. 
Mr. Murphy ieško medžia
gos ta tema lietuvių tarpe, 
kad galėtų lietuviškus pa
pročius įrašyti tarp kitų 
tautų pap?očių. Žiną apie 
apsiėjimus iškasus ir padė
jus pamatus, surentus rąstų 
sienas, iškėlus stogo gegnes, 
o vėliau ir apie įkurtuves 
atsiliepkite. Ziną apie aitva
rus ir kaukus, gyvenančius 
pečiuose, pakampėse, 
kamarose ir bet kokiuose 
tamsiuose užkabariuose,
apie slenksčius, slepiančius 
paslaptis, apie kaminus per 
kuriuos lenda aitvarai, apie 
laumes, sprendžiančias nau
jagimio likimą palangėse, 
apie kaukučius dirbančius 
žmonėms darbus naktimis ir 
apie šimtus kitokių įvykių — 
malonėkite susirišti su Mr. 
Michael Murphy adresu:

P.O. Box 313,
Chatswood, NSW, 2067 

Tiems, kuriems lengviau 
būtų susikalbėti ir susiraši
nėti lietuviškai - skambinki
te arba rašykite į ’’mūsų 
Pastogę” - tel. 709 8395 arba 
P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW, 2200.

sportiškų iki vakarinių rūbų. 
Laną Stasiūnaitytę ir ”Pa- 
raližuotųjų draugija^’ remia 
’’Social Circle Parades” 
įstaiga, kuri surenka mode
liuojamus rūbus iš daugelio 
garsių firmų. Visus rūbus 
galima nusipirkti arba užsi
sakyti.

Po madų parado seks 
kava su pyragaičiais, o taip 
pat bus platinami loterijos 
bilietai, kurių pirmieji prizai 
yra kelionė dviem asmenim į 
South Molle Island dviem 
savaitėm ir kelionė į Surfers 
Paradise vienai savaitei. 
Įėjimas, įskaitant ir vaišes, 
yra $ 3.00.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti šioje 
linksmoje ir naudingoje po
pietėje. Savo apsilankymu 
padėsite Lanai laimėtojų 
rungtynėse moraliai ir 
finansiškai. 

ir aplamai perdidelį valgy
mą. Bet ir riebalai yra nely
gu riebalams: labai api
bendrintai kalbant chemiš
kai riebalus galima skirstyti 
į prisotintus - gyvulinės kil
mės ir neprisotintus - auga
linės kilmės riebalus. Gyvu
linės kilmės riebalai žmogui 
yra pavojingi, nes jie ne tik 
susikrauna matomose kūno 
vietose, bet ir nematomose 
vietose, kaip pavyzdžiui 
kraujo indai, tuo užkimšda- 
mi kraujo srovės tiekimą, 
lygiai taip kaip vandens tie
kimas yra sumažintas arba 
ir nutraukiamas per už
kimštus vandens tiekimo 
vamzdžius. Todėl patariama 
naudoti, ir tai labai skūpom, 
tik augalinės kilmės riebalus 
- aliejų. Patys geriausi alie
jai, mažiausia pavojingi 
kraujo indų užkimšimui, yra 
’’Safflower oil” arba ’’Sun
flower oil”.

Neužtenka vien tik suma
žinti riebalų naudojimo, rei
kia labai saugotis, kad žmo
gus nepridėtų svorio, nes 
’’storas drūtas” yra pirmas 
kandidatas į širdininkų ar
miją. Reikia mums išmokti 
pamėgti daržoves,, ypač ža
lias daržoves ir iš jų sumai
šytas įvairias salotas. Yra 
didelė įsisenėjusi klaida 
virti visas daržoves, nes 
verdant, kepant ar troški
nant yra sunaikinami visi 
vitaminai ir enzymai - svei
katą palaikantys svarbiausi 
elementai. Todėl išmokite 
valgyti žalių kopūstų nevir
tas salotas, smulkiai sutar
kuotų raudonų burokėlių, 
morkų arba pamidorų salo
tas.

Kiekvienas žmogus, norįs 
išvengti širdies ligų, turi re
guliariai tikrinti savo svorį 
ir taip p^t riebalų kiekį 
kraujuje. Pavojingiausi 
kraujo riebalai yra chores- 
terolis ir triglyceridai, kurių 
apsčiai yra gyvuliniuose 
produktuose, įskaitant ir 
mėsą. Yra pastebėta, kad 
vegetarinės religinės sektos 
nariai, pavyzdžiui Septintos 
dienos adventistai, turi že
miausią procentą širdininkų 
net ir tokiose persivalgiu- 
siose valstybėse, kaip Aus
tralija ar Amerika. Bendrai 
paėmus, nėra pasaulyje re
ligijos, kuri nenormuotų 
žmonių polinkio persivalgy
ti. Ir senojoje lietuvių re
ligijoje net ir rugiapiūtės 
pabaigoj keliamos pabaigtu
vės turėjo ant stalo tik au
galinius valgius, padėkojant 
rugių ir žemės dievams: 
žempačiui, Gabjaujui ir 
pačiai Žemynai. Tačiau reli
giniai suvaržymai nepasie
kia tokių rezultatų, kaip 
valstybiniu mastu pravesta 
maisto racionalizacija karo 
metu: karo metu Europoje 
širdininkų skaičius krito 
dramatiškai visose valsty
bėse, tuo tarpu išemigravu
sių į Ameriką japonų, pra
dėjusių naudoti riebų 
vakarietišką maistą, širdi
ninkų skaičius pakilo ir susi
lygino su amerikonais.

Todėl venkite gyvuliniuo
se riebaluose keptų valgių, 
taukų, lašinių, spirgų ir 
sviestinių padažų, o taip pat 
ir pyragų, tortų, šokoladų, 
nes iš cukraus žmogaus or
ganizmas padaro riebalus ir 
juos sukrauna ne tik ant pil
vo, šlaunų ir sprandų, bet 
daug pavojingesnėse ir ne
matomose vietose - ant 
kraujo indų vidinių sienelių, 
tuo užkimšdami juos ir nu
traukdami reguliarų kraujo 
tiekimą. Kraujo tiekimui į 
širdį sustojus, gaunamas 
širdies smūgis, į smegenis - 
paralyžius.
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Gegužės 5 d., šeštadienį, 8 vai. 
’’SŪKURIO” METINIS KONCERTAS 
Įėjimas $ 6

Gegužės 4 d., penktadienį, 8 vai.
Šokiai grojant

’’John McCall Band”
Įėjimas $ 2

PRANEŠIMAS

Tėvų Komitetas
&

DISKUSIJŲ KLUBE 
NEWCASTLE 
PRANEŠIMAS

ALB KR. VALDYBOS 
PIRMININKO VIZITAS 

CANBERRON

MOTINOS DIENA 
SYDNEJUJE

Vos grįžęs iš atostogų 
ALB Kr. V-bos pirm. inž. V. 
Bukevičius balandžio 27 d. 
išvyksta į Canberrą. Su juo 
drauge vyksta ir ALB Kr. 
V-bos vicepirm. Dr. B. Vin
gilis. Bus tariamasi Lietuvių 
Dienų reikalais su vietiniais 
veikėjais ir darbuotojais.

Pranešu, kad sekantis 
Newcastle Lietuvių Disku
sijų Klubo susirinkimas 
įvyks gegužės 13 d., sekm., 6 
vai. J. česnaičio namuose, 3 
Cecil. Ave., Waratah. Vietoj 
paskaitos p. J. Česnaitis ro
dys skaidres iš savo kelionės 
po centrinę Australiją.

Sekretorė (V. Kristensen)

VATIKANAS DĖKOJA

Per šv. Sosto nunciatūrą 
gautas laiškas iš Vatikano, 
kur popiežius dėkoja Msgr. 
Petrui Butkui už gautą do
vaną (E. Lašaičio medžio 
drožinį - lietuvišką koplytė
lę), įteiktą Australijos lietu
vių katalikų vardu, šv. Ka
zimiero 500 metų sukakties 
proga.

Visus maloniai kviečiame į

Sūkurio
METINĮ KONCERTĄ 

gegužės 5 d., šeštadienį, 8 vai. vak.
LIETUVIŲ KLUBE BANKSTOWNE

PROGRAMOJE: Sūkurio jaunimas šoka ir dainuoja
Kartu pasirodo ’’SUTARTINĖ

Po programos kavutė
Įėjimas (įskaitant kavą ir užkandžius) $ 6 asmeniui. Vaikams iki 12 metų 

veltui.
Sūkurys visuomet savo pasirodymais patenkino visus — jaunus ir 

vyresniuosius! Ateikite ir nebūsite nusivylę!

PAREMKIME
LIETUVIŲ KLUBĄ!

'3-

— Kur vesi draugus, at
vykusius iš kito miesto ar iš 
už jūrių-marių jei ne į Lietu
vių Klubą Bankstowne?..

— Kur ruošime kultūrinį 
minėjimą, susirinkimą, 
šauksime posėdį, eisime pa
lošti šachmatais ar pastum
dyti biliardo kamuoliukus? 
Aišku — Lietuvių Klube!..

— Kur ateisi papietauti, 
su savais žmonėmis susitik
ti, pasikalbėti?.. — Tik Lie
tuvių Klube!

Bet!.. Mes tai darome per 
retai, reikalo spiriami ar 
specialios progos laukdami. 
Gi Klubui reikia ne retkarti- 
nės, bet nuolatinės paramos. 
Reikia vienokio ar kitokio 
mūsų VISŲ įsijungimo — 
pavienio ir organizuoto.

Tai suprasdama Sydne- 
jaus vyresnioji skautų karta 
- židiniečiai, Lietuvių Klubui 
paremti gegužio 12 d. vaka
re klube ruošia Kauno Kon
rado kavinės stiliaus vaka- 
ra, į kurio programą yra 
įtraukta visokiausios įdo
mybės, kaip anų gerų, 
Kauno laikų, muzika, ”11 
Lituani” operos ištraukos ir 
kt.
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Pranešame, kad gegužės 5 
d., šeštadienį, 12 vai. Melb. 
Lietuvių Namuose (50 Errol 
St., Nth Melbourne) šaukia
mas Džiugo Tunto skautų 
tėvų metinis susirinkimas 
išrinkti naujam Tėvų Komi
tetui.

Į tuo tiksiu šauktą susi
rinkimą kovo mėn. teatėjo 
tik trys tėvai, ir dėl to susi
rinkimas turėjo būti atidė
tas. Dabartinis Komitetas 
prašo į šį kvietimą atkreipti 
dėmesį, gausiai dalyvauti 
susirinkime ir išrinkti naują 
Tėvų Komitetą. Lauskime.

KAIP PASIMATYTI SU 
GIMINĖM LIETUVOJE, 
NEPRAŠANT JOKIŲ 

VIZŲ

Daug žmonių norėtų dar 
nors kartą pasimatyti su 
savo giminėm Lietuvoje, 
kurių neišleidžia į Vakarus, 
o patys išeiviai arba negau
na leidimo ten vykti, arba 
išviso nenori tokio leidimo 
prašyti. Bet nenusiminkite - 
jūs galėsite pasimatyti su 
savo giminėmis ir be sovietų 
malonės. Išeitis yra tokia: 
jūs turite nuvažiuoti į Hel
sinkį - Suomijos sostinę. Į 
Helsinki galite vykti suomių 
oro linija dviem keliais: per 
Europą arba per Japoniją. Iš

LIETUVIŲ - ESTŲ - LATVIŲ

jaunimo tautinių šokių ir dainų

gegužės 5 d. (sekmadienį), 6.30 vai.
CAMBERWELL CIVIC CENTRE

Bilietai prie įėjimo arba iš anksto užsakant kreiptis į p. D. Antanaitienę tel. 
857 7248

Kviečiami visi jauni ir vyresnieji šiame koncerte gausiai dalyvauti.

Židiniečiai taip pat tiki, 
kad kaip jiems, taip ir ki
toms organizijoms bei 
paskiriems tautiečiams rūpi 
mūsų Klubo gerovė ir jie - 
paremdami klubą - skaitlin
gai atsilankys į šį židiniečių 
parengimą, nes visas šio va
karo pelnas skiriamas Klubo 
naudai.

Ateikite ir atsiveskite 
draugų! ŽIDINYS

Toli atsitiksi neskaitydamas
Mūsų Pastogės

Redakcija rašinius taiso ir 
I skelbia savo nuožiūra. Už skel

bimų turinį neatsakoma.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, TEL. 798 1414

GEGUŽĖS 7 d., PIRMADIENĮ, 7.30 v. 
KESTON COLLEGE PASKAITA

Gegužės 12 d., šeštadienį, 6 vai. 
’’KONRADO KAVINĖ” 
Įėjimas $ 2.

Gegužės 13 d., sekmadienį, 2.30 vai.
MADŲ PARADAS 

Ruošia Sporto Klubas ”Kovas 
Įėjimas $ 2.

Tokyo suomiai skrenda į 
Helsinkį nekliudydami so
vietų teritorijos - per šiau
rės ašigalį. Iš Helsinkio be
veik kiekvieną dieną kur
suoja laivai į Taliną arba į 
Leningradą. Jūsų giminės 
be suvaržymų gali atvažiuo
ti į Taliną - toks gražus tai 
miestas - ir jūs Taline juos 
sutiksite dienos metu. Va
kare vėl turite grįžti į suo
mių teritoriją - į jų laivą, 
stovintį uoste. Tokiu būdu 
jūs skaitotės nesantis sovie
tų valstybės teritorijoje ir 
nesate sovietų malonėje. 
Nėra labai idealu, bet vis
gi susitikti įmanoma. Ir 
svarbiausia - nereikia pra
šyti jokių leidimų.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 14 
skelbtoje padėkoje, kur p. 
M. Radzevičienė dėkoja ją 
lankiusioms ligoninėje ir ją 
sergančią globojusioms, jų 
tarpe apgailėtinai praleista 
ir nepaminėta p. G. Ilgūnie- 
nė, už ką visus suinteresuo
tus maloniai atsiprašome. 
Red.

šiais metais rengiama ge
gužės 6 d., pirmą gegužės 
sekmadienį. Gegužės 5 d., 
šešt., lietuvių kapinėse 
Rookvoode 4 vai. maldos ir 
giesmės už mirusias moti
nas.

Gegužės 6 d., sekmadienį, 
Lidcombe bažnyčioje 11.30 
vai. pamaldos už gyvas ir 
mirusias motinas. Giedos 
Dainos choras.

Kviečiame visus, ypač 
jaunimą, išreikšti savo pa
garbą motinoms nuoširdžia 
malda.

Po pamaldų ten pat para
pijos salėje rengiamas moti
nų pagerbimas gėlėmis, 
Eoezija, išraiškos vaizdais 

ei dainelėmis. Programą 
atliks parapijos savaitgalio 
mokyklos jaunimas ir vai
kučiai.

Kviečiami visi tautiečiai. 
Pabaigai visoms motinoms 
ir svečiams kavutė su už
kandžiais.

Patirta, kad gegužės 4 d., 
penktadienį, 9 vai. vak. 
per 2 MBS radijo stotį (FM 
banga) visą valandą bus 
transliuojama lietuviška 
muzika. Kviečiame pasi
klausyti.

* I to’
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AUKOS
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A. Griškelis 
J. Maksimas
L. Bučelis 
J. Paragienė 
Lietuvių Komitetas

Hobarte 
J. Paškevičius
B. Šikšnius 
S. Pinčius 
A. Rudžius 
V. Bukevičius
A. A. Adomėnai 
P. Šiaučiūnas 
P.O. Grosas
B. Leitonas
J. Zinkus 
V. Rimka
K. Bagdonavičius NSW $ 15 
V. Jablonskienė
M. Zakaras 
Syd. Inžinierių ir
Arch. D-ja

J. Kirša
K. G. 
M.G. Umbražiūnai

NSW $ 20 
K. Paliurytis NSW $ 5
J. Kauneckas (LV) NSW $ 5 
B. J. Jablonskiai
K. Vilkonis 
J. Krupavičius 
A.O. Leveriai 
A. Šernas 
S. Skorulis

VIC $ 10 
VIC$ 5 
VIC $ 20 
VIC$ 5

Tas $30 
TAS$ 5 
TAS$ 5 
TAS$ 5 
QLD $ 15 
NSW $ 5 
NSW $15 
TAS $50 

NSW $ 10 
VIC$ 5 

NSW $ 10 
NSW $ 20

NSW $ 5
NSW $ 10

NSW $ 10
VIC $ 10

NSW $ 30

NSW $ 10
U.K. $ 1.45

WA$10
NSW $10 
NSW $ 10 
NSW $ 10

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

Mūsų Pastogės” 
Administracija

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20 
Užsienyje paprastu paštu $24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
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