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PAVERGTOS TAUTOS
N.S.W. PAVERGTU TAUTU 

KOMITETO PIRMININKO ŽODIS
Gerbiamas Pone!

Pries šešiasdešimts metų Austra
lija paskelbė karą Vokietijos ir Austro 
• Vengrijos imperijoms, siekdama už
kirsti imperializmo dominavimą nepri
klausomoms tautoms. Mes gi dabar 
■šventėme metines, paskelbdami karą 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai. To iš
davoje mes taip pat paskelbėme, kad 
mes akceptuojame komunizmo imperi
jos dominavimą gudams, bulgarams, 
kroatams, bekaras, vengrams, juod- 
kalniečiams, rumunams, serbams, 
slovakams, slovėnams ir ukrainie
čiams, taip pat ir Azijos tautoms, 
esančioms po Maskvos jungu.

Trys Baltijos tautos, tironiškai 
Sov. Sąjungos aneksuotos antrojo 
pasaulinio karo metu niekada nekapi
tuliavo. Puse milijono pabėgėlių, iš
blaškytu laisvame pasaulyje, iš jų 
penkiasdešimts tūkstančių Australijo
je — tebeišlaiko savo nuosavas or-

Adelaidėje Lietuvių Dienų metu 
atvyks apie 1000 tautiečių iš įvairių 
Australijos vietovių ir užjūrių. Jau 
gaunami pasiteiravimai dėl apsisto
jimo viešbučiuose, karavanuose ir kt.

Lietuvių Dienų,komitetas yra su
sitaręs su Lincoln College vadovybe 
dėl tautiečių apsigyvenimo studentų 
patalpose, nes studentai tuo metu turi 
atsotogas ir yra išvykų į namus. Pa
talpos randasi North Adelaidėje, puse 
mylios nuo miesto centro, prie pa
grindinio kelio, kuriuo kursuoja miesto 
autobusai. Butai yra dar gana nauji. 
Kambaryje yra lova su pilnu padengi
mu, stalas, spinta rūbams ir kt.

KAINOS: $6.50 asmeniui į dieną 
už kambarį ir pusryčius. Visi kam
bariai yra tiktai vienam asmeniui. 
Jaunimui iki 16 metu S4.JD0 dienai.

Norintieji apsistoti šiame bendra
butyje prašome siųsti užsakymus iki 
spalio 15 d. Vėliau užsakymai nebus 
priimami. Bendrabutyje yra rezervuo
tas skaičius vietų, todėl suinteresuo
ti nedelskite.

Bendrabutyje apsistoti galima 
nuo gruodžio 25 d. iki sausio 2 d. 
10.30 vai. ryto. Prieš bendrabutį yra 
plati gatvė, kurioje galima statyti 
mašinas neribotam laikui.

Visus užsakymus siųsti Apgy
vendinimo komiteto pirm. P. LAUNI- 
KAITIS, 27 Kent Road, KESWICK, 
S. A. 5035.

_ Visi vadovai, kurių vienetai 
dalyvauja Lietuvių Dienų parengi
muose prašomi kuo anksčiau prisiųs
ti atvykstančių sąrašus, nors ir ne
galutinius, vienetų vadovams Adelai
dėje arba Apgyvendinimo komiteto 
pirmininkui P. Launikaičiui. Norime, 
kiek galint anksčiau, pradėti darbą, 
taip kad kiekvienas atvykstantysis 
is anksto žinotu, kur apsistos.

. Apgyvendinimo komitete įvyko 
pasikeitimas: G. Rakauskui pasi
traukus, jo vieton sportininkus komi
tete atstovaus P. Andrijaitis.*** y 

ganizacijas tremtyje ir savo viltis, 
kad vieną dieną jų laisvė ir nepri
klausomybė galėtų būti atstatyta.

Karo pabaigoje sovietų galybė 
gudrumu įveikė sąjungininkus ir be
veik įgyvendino sistematišką genoci
dą, aukštai civilizuotų ir kultūringų 
tautų, kurių nuosava skirtinga kalba 
ir tradicijos suteikia joms teisę vi
sais būdais, įskaitant ir JTO Chartą, 
turėti nepriklausomą egzistenciją. 
Imperinės Rusijos tų valstybių nuka
riavimas buvo apgailestaujamas idealis
tų, į kurių tarpą tada buvo įskaitoma 
ir Australija ir kurie tada bandė aiš
kinti 1914 — 1918 metų karo tikslus ir 

užtikrino ir garantavo jų nepri
klausomybę. Per 30 metų savo nepri
klausomybės Baltijos tautos puikiai 
pateisino savo nepriklausomybės sie
kimus.

Dabar jos kenčia 30 metų skurdo, 
kurio metu vykdomas žvėriškas perse-, 
klojimas, ekonominis išnaudojimas ir 
nesiliaujantis trėmimas visų tų, kurie 
įtariami kitaip maną. Daugybė azijatų 
apgyvendinama Baltijos kraštuose, 
tuo siekiant genocido pilno užbaigimo.

Nuostabi demonstracija Kalanto, 
kuris prieš dvejus metus pavertė save 
žmogaus takeliu, rodo Baltijos tautų 
pasiryžimą — niekad nepriimti komu
nistinio imperializmo.

Vakarų pasaulio kraštai, supras
dami, kad jie negali kariniais veiks
mais išJaiP'dnti laikomas nelaisvėj 
tautas, vengia oficialiai pripažinti 
Baltijos tautų aneksiją.

Australija, jos pačios gėdai,tai 
dabar padarė. Dėl šio nusikalstamo 
pasitraukimo nuo idealizmo, kuris 
pareikalavo milžiniškų aukų naikinan
čiame kare, Australijos vardas dabar 
dvoks žmonijos uoslėse.

Daugelį metų sovietų propoganda, 
nukreipta į jų užgrobtas tautas pa
brėždavo, kad laisvasis pasaulis 
jomis nesirūpina. Viena iŠ didžiausių 
vilčių, kokią kalinys turi, kuris netei
singai yra kalinamas ir pajungtas kan
kinimams, yra toji, kad jis turi išorė
je draugų, kurie vieną dieną pajėgs 
jį išlaisvinti.

Net ir Mr. Whitlam negalėtų pa
sakyti, kad jo veiksmas buvo reika
lingas apsaugoti Australijos saugumą 
ar padėti Australijos prekybai. Vienin
telė priežastis, kodėl sovietai galėjo 
jį prašyti imtis pirmavimo buvo ta, 
kad jo išdavimas galėtų būti panau-

1974 metų spalio 26 —27 dieno
mis įvyks Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija, kurioje dalyvaus
VLIKo, PLB, JAV LB, Kanados LB, 
Diplomatinės Tarnybos, Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovai. Toje konferen
cijoje bus svarstomas ir bandc .as

dotas palaužti kalinamuosius iki to, 
kada jie galutinai atsisakytų savo 
siekimų, kaip beviltiškų.

Baltijos tautos, aš esu tikras, 
yra nukaltos iš kitokio metalo.

Aš klausiu: ar australų tauta 
apsispręs, kad komunistinio imperia
lizmo, genocido, kankinimų, spygliuo
tomis vielomis sulaikymo žmonių ju
dėjimo būdas yra aukštesnis už mūsų 
paveldėtąjį idealizmą? Gal susidūri
mas su komunizmu paskatins austra
lus pažinti gėdą, kuri krito ant jų ir 
grėsmę jų pačių laisvei, kuria jie 
dabar naudojasi? Tada jie su užside
gimu ryšis remti užgrobtų tautų reika
lus. Nes kol jos nėra laisvos, niekada 
nebus įmanoma džiaugtis taika.

Douglas Darby, ML A
President of the Captive Nations 
of N.S.W.

***

RUGSĖJO 19., KETVIRTADIENĮ, RUOŠIAMA DEMONSTRACIJA 
CANBERROJE!

VISI LIETUVIAI IR JŲ. DRAUGAI PRIMIGTINAI PRAŠOMI DALYVAUTI!
IŠVYKSTAME iš SYDNEJAUS AUTOBUSAIS PUNKTUALIAI 6.30 VAL. RYTO 
IŠ LIETUVIU KLUBO BANKSTOWNE (EAST TERRACE).

KELIONĖ KAINUOJA $6.00 DIRBANTIEMS, NEDIRBANTIEMS S4.0Q, 
SUSIMOKĖTI IKI RUGSĖJO 16 D. LIETUVIŲ, KLUBE. TIKIMĖS KAD BUS 
SURINKTA _PAKANKAMAI^AUKU, KAD JAUNIMĄ IR PENSININKUS GALĖ
TUME NUVEŽTI BE MOKESČIO.

PRAŠOME MOTERIS PASIPUOŠTI TAUTINIAIS DRABUŽIAIS IR VISI KU
RIE TURITE PLAKATUS BEI VĖLIAVAS JUOS PASIIMKITE.

DEMONSTRUOSIME PRIEŠ PARLAMENTO RUMUS CANBERROJE, REN
KAMĖS TENAI 11 VAL. 30 MIN. RYTO.

REGISTRUOKITĖS KUO GREIČIAU, NES AUTOBUSUS REIKIA UŽSAKY
TI 4 D. iŠ ANKSTO. REGISTRUOTIS PAS P. ROPEI TELF: 759 - 7094, AR 
PAS ANSKĮ REISGĮ TELF: 666 - 9384.

AUKAS SIŲSTI J. MAKSVYČIUI TELF: 87 - 1669, ADRESAS: 7 FLEMING 
ST., CARLINGFORD, 2118, PAŽYMINT KAD AUKOS SKIRTOS DEMONSTRACI 
JOS IŠLAIDOMS PADENGTI.

KAS VAŽIUOS PRIVAČIAI AUTOMOBILIAIS į CANBERRA PRAŠOME 
PRANEŠTI J. REISGYTEI TELF: 70 - 3978, ADRESAS: 135 MIMOSA RD., 
GREENACRE 2190. RENGĖJAI

I

Didžiulė Baltų eisena Perth’o miesto gatvėmis. Daugiau kaip 1000 žmonių 
demonstravo prieš Whitlamo pripažinimą Baltijos Kraštų aneksijos Sovietų Ru
sijai.

laikas pasvarstyti
priimti kaip galima konkretesnis ir 
realesnis Lietuvos laisvinimo darbų 
planas. Kaip pradiniuose pasitari
muose buvo sutarta, tam tikrą dalį 
plano yra įsipareigojęs paruošti kiek
vienas būsimos konferencijos daly
vis. Planas turi apimti kaip galima 
platesnį darbo lauką, tačiau turi būti 
konkretus, realus iiuvy&d.'*jas. Galvo
jama planuoti ne tik artimuosius dar
bus, bet numatyti veiklą ir ilgesniam 
laikotarpiui.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 
rupi, kad konferencija būtų verta į ją 
įdėtų pastangų, laiko ir lėšų. Taip 
pat jai rūpi, kad Lietuvos laisvinimo 
darbo planas kaip galima arčiau būtų 
priderintas prie dabartinių sąlygų ir 
dabartinių išeivijos nuotaikų bei gal
vojimo. Todėl maloniai kreipiamės į 
Jus, prašydami mums šiame darbe 
padėti ir kaip galima greičiau,bet ne 
vėliau kaip iki rugsėjo 20 
dienos, atsakyti į porą atskirame lape 
nurodytų klausimų. Jūsų atsakymai 
mums labai padės. PLB valdyba su 
Šiais klausimais kreipiasi į maždaug 
šimtinę lietuvių išeivijos atstovų vi
same pasaulyje. Asmenis parinkome 
iŠ politikų, mokslininkų, kultūrininkų, 
visuomenininkų, Žurnalistų, diploma
tų, bendruomenininkų, religinės sri
ties darbuotojų, dvasiškių ir jaunimo 
tarpo. Taip pat iš įvairių pasaulėžiū
rų ir politinių pažiūrų taip, kad.būtų 
pasiektas kuo didesnis nuomonių 
spektras.

Atsakymus prašome siųsti Šiuo 
adresu: Bronius Nainys

6804 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629.
U.S.A.

Tikimės, kad neatsisakysite 
pareikšti savo nuomonę, nes jos mes 
labai laukiame.

***

MALONIAI PRAŠOME JŪSŲ 
PASISAKYMO

Siekdama padėti Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę, tur būt didesne sa
vo pastangų dalį per beveik ketvirtį 
šimtmečio išeivija yra skyrusi poli
tiniams darbams. Ta politinė veikla 
buvo ir dabar tebėra paženklinta masi
nės propagandos skleidimu, plačia 
“lobbying” veikla, ypač JAV vyriau
sybėje, stengiantis išlaikyti okupa
cijos nepripažinimo politiką, diplo
matinę tarnybą,susirasti sau įtakingų 
draugų, tikintis vienokio ar kitokio 
JAV ir Sovietų Sąjungos konflikto.

(nukelta į 2 psl.)
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KUR PAVOJUS?
Whitlamo vyriausybės Pabaltijo 

Kraštų pripažinimas Sovietams suju
dino ne tik pavergtų tautų Žmones, 
ramiai gyvenančius Australijoje, bet 
visame pasaulyje. Šiandieną nerasi 
kampelio, kuris nežinotų,kas atsitiko 
Australijoje. Susijaudinimas vyksta 
ne dėl Baltijos kraštų, kurių likimas 
dėl to nepasikeis, bet dėl Australijos 
likimo. Australija, pripažindama Bal
tijos Kraštus Sovietų Rusijai, aiškiai 
ir nedviprasmiškai užsiangažavo 
Rytų blokui, jos užsienio politika 
yra prosovietiška ir ji tą viešai pa
demonstravo. Štai dėl ko pasaulis 
jaudinasi. Patys australai tų pavojų 
dar nejaučia, mat, jie yra per daug 
užsiėmę savo pašlijusiais ekonomi
niais reikalais. Tas yra daroma są
moningai, kad žmonės kalbėtų, ir rū
pintųs kasdieniniais reikalais, kad 
nebūtų laiko toliau galvoti, kas daro
ma tarptautinėje plotmėje. Whitlamas 
per tą laiką spėjo sugriauti visus se
nus tiltus su buvusiais Australijos 
draugais, jis gudriai mezga naujus 
ryšius su komunistiniais kraštais 
pats taikydamasis patekti į aukštą 
tarptautini postą.

Australai ginasi nuo vidaus 
anarchijos , nuo galimo totalinio 
suparaližavimo civilinio gyvenimo, 
nenujausdami kad gresia jiems dides
ni pavojai netekti demokratijos ir 
laisves. Mažai kas nujaučia, kad 
Australiją norima padaryti antra 
Kuba ir man atrodo, kad čia lengviau 
padaryti, kaip Pietų Amerikoje, ar bet 
kokiame kitame pasaulio kampelyje, 
nes australai nėra pribrendę savaran
kiškam politiniam gyvenimui ir nejau
čia baimės .netekti savo nepriklauso
mybės, todėl ir jų budrumas yra men
kas ir dar menkesnis yra pažinimas 
priešo ir jo metodų, komunistinė mo
rale visai nėra žinoma.

Aš matau, kad Australija jau 
yra revoliucijos išvakarėse ir kad jos 
vyriausybė Šiandien yra labai panaši 
į Rusijos (1912 - 1917 m. spalio mėn.) 
kada Aleksandras Kerenskij būdamas 
Darbo (Trudoviki) partijos lyderis 
paėmė vyriausybę į Savo rankas ir 
paruošė dirvą komunistų revoliucijai. 
Labai panašiais keliais eina Austra
lijos darbo partija ir jos lyderis 
Whitlamasjau dabar matome, kad ko
munistų vadovaujamos profesinės 
unijos ir darbininkų masės darosi 
nebesuvaldomos, vyriausybė neturi 
galios jas kontroliuoti ir valstybėje 
darosi anarchija.

Komunistai turi gerai apmokytus 
vadus, gerą kovos sistemą, radikalius 
metodus ir su jais yra pasirengų už
valdyti visą pasaulį. Netenka stebė
tis, kad jie šiuo patogiu momentu sie
kia savo bekompromisinių tikslų Aus
tralijoje. Baltijos Tautų pripažinimas 
Sovietams tegul būna australams 
įspėjimo ženklas kur jie patys stovi 
ir kur juos veda Whitlamas. am

***

IS KALĖJIMO PALEISTAS 

SIMAS KUDIRKA
Žiniomis iš Maskvos, lietuvis 

jūrininkas Simas Kudirka, kuris prieš 
4 metus mėgino pabėgti nuo sovietų 
laivo ir tikėjosi gauti JAV politinio 
pabėgėlio prieglaudą, vėliau sovietų 
teismo Lietuvoje buvo nubaustas 10 
metų kalėjimo. Jo motina, gimusi 
New Yorke, gavo JAV pilietybę ir visų 
pastangomis sūnus paleistas iš ka
lėjimo.

***
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PROTESTU BANGA
PERTHAS

Išgirdę skaudžias žinias Pertho 
Pabaltiečių komitetas rugpiūČio 18 d. 
2.30 po pietų suruošė protesto demons
tracijas. Demonstracijos labai buvo 
gerai suorganizuotos ir virš tūkstan
čio žmonių su įvairiais šūkiais, pla
katais žygiavo didžiomis Pertho gat
vėmis. Eisenoj dalyvavo aukštieji 
federalinio parlamento atstovai ir 
Vakarų Australijos aukšti pareigūnai. 
Eisena tęsėsi virš kilometro ilgumo. 
Be to dar salėje laukė nemažas 
skaičius vyresnio amžiaus žmonių, 
kuriems eisena buvo neįmanoma. 
16 rugpiūČio buvo eisena suorgani
zuota spontaniškai publikos, kur 
dauguma ėjo vyresnio amžiaus žmo
nės. Vakarų Australijos Žmonės per
gyveno didelius neįtikėtus dalykus. 
Gal anksčiau taip ir nebūtų užjautų 
ir supratę pabaltiečių reikalų, kaip 
suprato dabar.

Eisenai baigiantis nemažas 
skaičius į salę nepakliuvo, nes ne
buvo vietos, bet šitą eiseną tą patį 
vakarą visos televizijos stotys paro
dė savo programose ir per radiją. 
Sekančių dieną dar sekusios demons
tracijos kurios liks Vakarų Austra
lijos istorijoj įrašytos.

Dalyvis
ik ifc*

BRISBANE
Brisbanės pabaltiė'ciai išgirdę 

skausmingą žinią, kad mūsų antro
sios tėvynės — Australijos dabartinė 
valdžia, pirmoji iš viso laisvojo pa
saulio, pasiskubino užlenkti rusiško 
durklo smailagalį ir perverti mūsų 
širdis, kad to durklo niekad nebebūtų 
įmanoma ištraukti, visi sujudo pro
testams, demonstracijoms.

Pirmoji demonstracija įvyko 
šeštadienį, rugp. 10 dieną, kurioje 
pirmavo lietuvės moterys tautiniais 
rūbais ir tąpat vakarą veik visos TV 
stotys rodė televizijoj. Pirmadienį 
pietų pertraukos metu, Brisbanės 
garsiajame King George Sqaure vėl 
visą pabaltiečių pastangomis įvyko 
didingas mitingas — demonstracijos. 
Kadangi ši demonstracija buvo gerai 
suorganizuota bei išreklamuota tai 
mūsų didingos City Hali naujai įruoš
toj puošnioj aikštėj susirinko tūks
tantinė minia, nevien pabaltiečių, bet 
ir mus užjaučiančių australų.

Čia pirmą ir pagrindinę kalbą 
pasakė mūsų jaunosios kartos dakta
ras Vytas Kiaušas. Po jo kalbėjo 
latvių ir estų Bendruomenių pirminin
kai. Daugelis kalbėjo ir iš australų 
dešiniosios pakraipos politikų. Jau
dinančiai visus paveikė jaunos mer
gaitės — australe's — Barbara Bowers 
kalba, kada apibūdinusi Pabaltijo 
Tautų tragedijos eigą užklausė: kur 
tie tūkstančiai mūsų studentų, kurie 
afrikiečių futbolistų lankymosi metu 
nevien demonstravo, bet riaušes kėlė, 
net su policija į kautynes išeidami, 
juk jie turėtų būti Čia, Dr. Cairns vado
vaujami 1 — Taip kaip tada! Galiau

Melbourne pabaltiečiai Žygiuoja prie valdžios rūmų. padėti gedulo vainiką pro-
testuojant prieš pripažinimą Baltijos Kraštų Rusijai. Foto N. Butktmo

Perth’o Baltai protestuoja prieš Whitlamo pripažinimų Baltijos Kraštų aneksi
jos Sovietų Rusijai. •

siai pasakė kalbą ir jaunosios
kartos atstovas, ypatingai ją taikyda
mas Mr. Whitlam adresu, Libr. Federal 
atstovas — Don Cameron. Jis palygi
nus dar jaunutis bet savo apylinkės 
taip pamiltas, kad darbiečiai pasku
tiniuose rinkimuose į jojo apylinkę 
išstatė taip vadinamą Brisbanės 
liūtą — miesto burmistrą Clem Jones, 
bet Don’o ir ans nenugalėjo. Daugelis 
iŠ mūsų tiesiog turėtume šiam jaunam 
politikui net pavydėti už tokį gilų 
Lietuvos istorijos žinojimą, nes jis 
kalbą apie Lietuvą pradėjo nuo 17-to 
Šimtmečio apie lietuvių kovas už bū
vį! (Gal, kaip mokyklos ir dabartinio 
draugo E v. Sagačio jnr. buvo jojo 
reikiamai apšviestas). Tas įvykis 
ryškiai įrodo, kaip mums yra naudinga 
išnaudoti visas galimybes prietelių 
įsigijimui dabartinių politikų tarpe. 
Minėtą demonstracijąvėl tą patį vakarą 
mūsų draugai bei pri.Šai stebėjo 
televizijoj. Be baltų komiteto bei 
bendruomenių valdybą, protestus 
asmenius p. Whitlam’mui pasiuntė veik 
visi brisbanieČiai lietuviai.

*** Brisbanietis

JAV MINKŠTĖJA KUBOS 
ATŽVILGIU

JAV prezidentas Ford spaudos 
konferencijoje tarp kita ko pareiškė, 
kad JAV pakeistų savo politiką Kubos 
atveju tik tada, jei Kubos min. pirm, 
dr. Castro pakeistų savo politiką JAV 
atžvilgiu. Iš paviršiaus žiūrint atrodo 
tas pats — nebūtų santykių atsileidi- 
mo, iki Kuba liausis eksportavusi į 
Lotynų Ameriką revoliuciją. Bet JAV 
aukštuosiuose sluoksniuose manoma, 
kad Castro jau liovėsi revoliuciją 
eksportavęs. Prez. Ford betgi pa
reiškė, kad pirma nei darys kokį 
sprendimą, tarsis su Lotynų Amerikos 
Valstybių organizacijos nariais.

Žiniomis iš Meksikos, Meksikos 
užsienių reikalų ministeris, tuojau 
po prez. Ford pareiškimo, pasisiūlė 
tarpininkauti tarp JAV ir Kubos.

***

MALONIAI PRAŠOME JŪSŲ

( Atkelta iš 1 psl. )
Mūsiškės politikos dėmesio centre, 
kaip pagrindinė atrama, stovėjo. Jung
tinės Amerikos Valstybės. Šaltojo 
karo aukštumoje tokia politinė link
mė daugiau ar mažiau atatiko tarptau
tiniams santykiams. Tačiau per šį 
ketvirtį šimtmečio tuose tarptauti
niuose santykiuose įvyko svarbūs 
pasikeitimai; pagrindinis veiksnys, 
kuriuo buvo remtasi laisvės kovoje 
- Jungtinės Amerikos Valstybe's - 
pasuko santykių su Sovietų Sąjunga 
sunormavimo linkme. Tačiau iš kitos 
pusės pačioje Sovietų Sąjungoje iš
kilo nacionalistinis ir žmogaus tei
sių reikalavimo sąjūdis bei intensy
vus konfliktas su komunistine 
Kinija.

Tokių poslinkių akivaizdoje to
dėl ir kyla klausimas ar iki šiol dė
tos išeivijos' politinės pastangos ir 
toliau lieka realios. Ar neatėjo lai
kas priimti daugiau šiandienine tarp 
tautine tikrove ir išeivijos pajėgumu 
paremta politinę programą? Žinome, 
kad mūsų pajėgos yra labai ribotos 
ir todėl svarbu yra išsiaiškinti kas 
esamose sąlygose yra prasminga ir 
realu laisvės kovoje.

PLB valdybai tenka pareiga pa
ruošti dalį politinės veiklos projekto 
ir patiekti jį svarstymui Lietuvos 
laisvinimo darbo konferencijoje, kuri 
įvyks šių metų spalio 26 — 27 die
nomis New Yorke. Maloniai pra'šome 
Jus padėti mums Šį uždavinį atlikti, 
bent trumpai atsakant į sekančius du 
klausimus.

1. Pagal Jūsų paties šiandieni
nių tarptautinių sąlygų supratimą ir 
atsižvelgiant į ribotas išeivijos jė
gas, kokia kryptimi suktinas išeivi
jos politinis darbas?

2. Kokie specifiniai darbai ar 
projektai dabartinėse sąlygose yra 
prasmingi bei reikalingi ir atliktini 
neatidėliojant?

Jūsų nuomonės lauksime iki šių 
metų rugsėjo 20 d.

PLB Valdyba

RUSAI NETURI INFLIACIJOS 
RŪPESČIŲ

Sovietų anglies pramonės minis
teris B. Bračenko, kuris atvyko su 
dviem asistentais į Australiją ir Čia 
žada prabūti 6 dienas lankydamas 
anglies kasyklas, aerodrome buvo su
tiktas trijų Australijos ministerių. 
Reporterių klausinėjamas svečias 
tarp kita ko pareiškė: sovietų socia
linė sistema užkerta kelią infliacijai 
ir ji čia netampa jokia problema. Visi 
įvykiai, kurie galimi pramatyti, iš 
anksto prašalinami.

Nesenai spaudoje buvo rašyta, 
kad užsienių žurnalistui pastebėjus, 
jog prieš 3 metus mažytė auto mašina 
Sov. Sąjungoje kainavusi 3000 rublių, 
o dabar kainuojanti 5000, sovietų 
ekonomistas paaiškino: iš tikro čia 
infliacijos nėra. Partija ir vyriausybė 
pastebėjo, kad apyvartoje per daug 
pinigų, pagal planą pati kainas pa
kėlė.

***
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O VILNIAUS NEPAMIRŠK 
LIETUVI!

VILNIAUS 650 METU MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Liepos 14 d. Lietuvių Namuose
A.L.B. savaitgalio mokykla suruošė 
iškilmingą Lietuvos amžinosios sos
tinės minėjimą. Scenoje didelėm rai
dėm buvo užrašas “Vilnius 1323 - 
1973”. Fone Gedimino pilis su tau
tine vėliava ir prie mikrofono stau
giančio Geležinio Vilko figūra. Minė
jimą atidarė mokyklos vedėjas p. 
Vladas Statnickas, pasveikinęs gau
siai susirinkusius dalyvius ir prašy
damas atydžiai išklausyti jaunuolius, 
kurie buvo kruopščiai ir su meile 
paruošti savo mokytojų. V patingą 
pagarbą pareiškė šio minėjimo inicia
torei mok. Anastazijai Petruškevičie
nei. Po to programos vadovavimą per
davė mok. Algiui Bernaičiui, kuris 
tą pačią mokyklą yra baigus ir kuris 
ne tik kalba puikiai lietuviškai, bet 
ir turi puikią iškalbą.

VILNIUS PADAVIMUOSE
Apie Vilniaus įkūrimo legendą 

iš atminties papasakojo Janina Dun- 
daitė ir Ąžuolas Pečiulis 6 sk. moki
niai. 7 sk. mokinės Gina Vasiliaus
kaitė ir Sonė Skeirytė skaitė padavi
mą tautosakininko B. Buracio užrašy
tą iŠ seną žmonių lūpų. Šią mokinių 
paruošimu rūpinosi tų skyrių mok. A. 
Petruškevičienė.

“VILNIUS ISTORIJOS BĖGYJE” 
skaitė 8 sk. mokiniai, Puriena Pečiu
lytė, Melodija Skabeikaitė ir Robertas 
Vitkūnas. Šių mokinių paruošimu rū
pinosi Šio skyriaus mok. Antanas 
Maželis ir Marija Petkūnienė.

“VILNIAUS KULTŪRINĖ REIKŠMĖ”

Labai gerai paruoštą referatą 
skaitė prieš 2 m. baigęs Šią mokyklą 
Paulius Dunda 15 m. amžiaus, kuris 
baigė savo referatą padeklamuoda
mas Bernardo Brazdžionio eilėraštį 
“Giesmė Kunigaikščių Miestui” iš 
atminties. Šis eilėraštis jam taip pa
tiko, kad prašo savo senelės mok. 
A. Pertuškevičienės, kad tą eilėraštį 
jam išsiuvinėtų ant Šilko. (Jo referatą 
spausdinsim atskirai.)

MIRĖ ORO PIONIERIUS

Rugpjūčio mėn. 27 d., Havajuose, 
nuošalioj salelėj, vėžio liga, sulau
kęs 72 metą amžiaus mirė Charles 
A. Lindbergh. Savaitę prieš mirtį, 
kada gydytojai jau buvo įsitikinę, kad 
lemiamoji valanda arti, Lindberghas 
pats paprašė nuvežamas į nuošalią 
salelę ir ten kukliai palaidotas. Prie 
jo mirties tebuvo žmona ir sūnus.

Ch. A. Lindbergh iškilo į pasau
lio garsenybes labai staigiai. Būda
mas 25 metų amžiaus, jis 1927 m. 
pakilęs iš Long Island salos pats 
vienas, vienmotoriniu lėktuvu 
“Spirit of St. Louis”, perskrido At
lantą ir nusileido Paryžiaus Le 
Bourget aerodrome. Tais laikais tai 
buvo nepaprastas įvykis. Jis nuskrido 
4.800 km. per 33 valandas ir 29 minu
tes. Su savim tebuvo pasiėme^s 5 su
muštinius ir 5 litrus vandens. “Jei 
aš pasieksiu Paryžių, man daugiau 
nereikės; jei nepasieksiu — tai irgi 
nereikės . . .”

“ŠV. KAZIMIERAS” IR “AUŠROS 
VARTAI”

du referatus skaitė taip pat prieš 
2 m. baigusi Šių mokyklą Karina 
Aleksandravičiūtė 14 m. amžiaus, kuri 
tuos referatus ne tik paruošė sava
rankiškai, bet ir nesutiko, kai kas jai 
duotų patarimus. Ji yra labai gabi 
mokinė ir visad savo klasėje yra pir
moji. Be lietuvių kalbos dar studijuoja 
japoną kalbą.

“VILNIUS EILĖRAŠČIUOSE”

Sutartinai deklamavo 4 sk. moki
niai: Petras Dunda, Rita Navakaitė, 
Andrius BinkeviČius ir Marytė Skeiry
tė Augustaitytės - Vaičiūnienės eilė
raštį “Vilnius”. Sudarė įspūdį, kad 
tai ne vaikai, bet iŠ dangaus angeliu
kai deklamuoja. Šio skyriaus mok. 
yra Algis Bernaitis. Christies Beach 
(speciali klasė) mokyklos mokinė 
Loreta Daugalytė sakė Maironio ei
lėraštį “Vilnius”.

“VILNIUS VAIZDUOSE”
Foto menininkas Vyt. Vosylius 

parodė skaidrėse Vilniaus m., ypatin
gai bažnyčių, gražius vaizdus, ku
riuos padarė J. RapševiČius, pernai 
lankąs Vilnių. Priedu buvo pademons
truoti vaizdai iš abiejų Adelaidės 
savaitgalių mokyklos gyvenimo.

VILNIUS MOKINIU DARBUOSE
Lietuvių Namų fojė savaitgalio 

mokyklos mokinių suruoštoje paveiks
lų parodoje atsispindėjo Vilnius 
650 m. amžiuje.

Pertraukos metu buvo labai 
vertinga loterija, kuri davė $160.00 
gryno pelno, iš kurio visi A.L.B. 
mokyklos mokiniai buvo apdovanoti 
PūkeleviČiūtės, gražiom ir vaikams 
suprantamoj dvasioj, knygom.

Baigiant tenka pabrėžti, kad 
didelė padėka priklauso minėjimo 
iniciatorei mok. A. Petruškevičienei, 
mokyklos vedėjui, mokytojams, pro
gramos iŠpildytojams ir mokyklos 
rėmėjams už suruošimų, taip įdomų ir 
puikiai suorganizuotą,minėjimą.

Iškilmės buvo baigtos Tautos 
Himnu.

P.L.
***

Le Bourget aerodrome, netoli 
Paryžiaus, jį sutiko milžiniškos žmo
nių minios, taip pat ir jam lankantis 
kituose Vakarą Europos miestuose, 
o kai sugrįžo į JAV, į New Yorką, jo 
lauke 4 milijonai žmonių.

Po didelio triumfo Ch. A. Lind
bergh turėjo ir didelių sunkumą bei 
pergyvenimą. Buvo pagrobtas jo sū
nus ir, nors jis sumokėjo reikalauja
mas pinigų sumas išpirkimo, sūnus 
buvo nužudytas. Lindberghai įvykį 
taip pergyveno, kad pasitraukė į nuo
šalų gyvenimą.

1936 metais Vokietijos Oro mar
šalas H. Goering apdovanojo Lind- 
berghą pasižymėjimo medaliu. Naciu 
Vokietija Amerikoje nebuvo mėgiama 
ir medalio priėmimas Čia buvo nepo
puliarus. Buvo daromas į Lindberghą 
spaudimas medalio nepriimti, bet 
Lindberghas nieko nepaisė. Jis buvo 
pradėtas kaltinti pronacizmu. Tas 
kaltinimas sustiprėjo prasidėjus ka
rui, nes Lindberghas vedė kampaniją 
prieš JAV įstojimą į karą. Jis kal
tino britus, žydus ir Roosevelto ad
ministraciją už JAV įvėlimą į karą. 
Bet kai prasidėjo karas su Japonija, 
Lindberghas grįžo į aktyvią tarnybą, 
tarnavo aviacijoj ir dalyvavo oro 
kovose.

1933 m. Lindbergho keliais skri
do du lietuviai — Darius ir Girėnas. 
Jų kelio ilgis turėjo būti žymiai il
gesnis — New York — Kaunas. Jų ke
lionė baigėsi tragiškai, bet jų nu
skristas kelias buvo žymiai ilgesnis 
už Lindbergho.

* **

Vilniaus 650 metų minėjimas, kuri suruošė Adelaidės A.L.B. Savaitgalio 
mokykla 1974 m. liepos men. 14 d.
Pirmoje nuotraukoje iš k. į d. Marytė Skeirytė, Janina Dundaitė, Rita Nava
kaitė, Petras Dunda, Andrius Binkevičius, Ąžuolas Pečiulis. Antroje eilėje - 
Paulius Dunda, Sonė Skeirytė, Gina Vasiliauskaitė, Puriena Pečiulytė, Melo
dija Skobeikaitė, Loreta Daugalytė, Karina Aleksandravičiūtė. Nuot. A. Budrio.

Antroje nuotraukoje programos išpildytojai sako eilėraštį Augustaitytės Vai
čiūnaitės “Vilnius”. IV skyriaus mokiniai: Petras Dunda, Andrius Binkevi
čius, Rita Navakaitė, Marytė Skeirytė. Dešinėje: mokyklos vedėjas j). V. 
Statnickas atidaro Vilniaus minėjimą. Nuot. A. Satkus

SOVIETŲ
DRĄSI TEISIAMOJO KALBA 

TEISME
Vilniaus Aukščiausiasis Teis

mas 1974 m. nuo vasario 18 iki kovo 
5 uždarame posėdyje nagrinėjo 5. Žu
kausko, A, Sakalausko, gyd. I. Ru
daičio, V. Povilionio ir A. Mackevi
čiaus bylą. Jie visi buvo kaltinami 
68 baudžiamojo kodekso straipsniu. 
Jie visi nubausti įvairiomis bausmė
mis (apie tai žiūrėk Eltos Nr. 30).

Š. Žukauskas, gimęs 1950 m., 
Kauno Medicinos Instituto IV kurso 
studentas, komjaunuolis, neblogai 
mokąs anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbas, nuteistas 6 metams griežto 
režimo lageriu, konfiskuojant turtą.

Š. Žukauskas prisipažino vado
vavęs organizacijai, kurios tikslas 
buvęs Šviestis, rinkti literatūrą. Jis 
norėjęs veikti tik tarybinio teisėtumo 
normose, tačiau manęs, jog reikia 
taisyti valdžios padarytas klaidas. 
“Juk iš tiesų musų tautai padaryta 
didžiulė skriauda — išvežta 36,000 
lietuvių”, — kalbėjo Žukauskas. Jis 
prisipažino platinęs literatūrą, ku
ri, jo nuomone, esanti ne antitarybi
nė, pvz., “S. Kudirkos teismo proce
sas”. Kriminalinius nusikaltimus 
neigė — religinių liaudies dirbinių 
jis nevoge(s. Dėl rašomųjų mašinėlių 
Žukauskas sakėsi buvęs įsitikinęs, 
kad jos nurašytos — nuostolių niekam 
nepadaryta.

§. Žukausko baigiamoji kalba 
truko apie valandą. Jis sakėsi nesąs 
socialistinės santvarkos priešas, 
tačiau manęs, kad tarybų valdžia 
nesanti liaudies valdžia, nes ji at
nešta okupacijos keliu. 1918 metų 
revoliucija “Lietuvoje kilusi ne 
liaudies masėse, o buvusi paruošta 
Maskvoje ir iš ten Raudonosios armi
jos atnešta į Lietuvą kartu su Kapsu
ku ir Angariečiu. Jų valdžioje vyravo 
lenkai, rusai ir Žydai, kurie su ne
priklausomybes ištroškusią Lietuvos 
liaudimi neturėję nieko bendro. Lie
tuviai organizavę savanorių kariuo
menę dėl to, kad išgintų iŠ Lietuvos 
naujus okupantus — bolševikus. To-

TEISME
liau Žukauskas paminėjo 1939 metų 
Ribbentropo — Molotovo paktą dėl 
Pabaltijo pasidalinimo. Taigi ir 
1940 Tarybų valdžia Lietuvoje buvusi 
atnešta Raudonosios Armijos. Taria
mos revoliucijos ar revoliucinės situa
cijos Lietuvoje yra ne kas kita, kaip 
Šlykštus melas. 1940 buvo vykdomi 
suėmimai ir trėmimai, o pokario metai 
dar baisesni: teroras, išbuožinimai, 
“Žaliukai”, “stribai”, masinės trem
tys pareikalavusios apie 300,000 
žmonių auką. O kur suėmimai, kale’- 
jimai, lageriai, įvairios represijos, 
nekaltųjų Šaudymas, “Stalino kul
tas!”. Pokaro žmonės į Sibirą buvo 
vežami ne klasiniais, bet nacionali
niais motyvais. Dar ir dabar yra žmo
nių, neturinčią teisės grįžti į Tėvy
nę. Tai baisi žala Lietuvai. Iki šių 
dienų pasireiškia rusiškas šoviniz
mas, varoma nutautinimo politika. 
Rusams Lietuvoje suteikiamos kur 
kas geresne's sąlygos negu lietu
viams. Rusų tautybės gyventojų didė
jimas Lietuvoje aiškinamas dabinin- 
kų trūkumu, tuo tarpu Lietuvos gy
ventojai verbuojami į Kazachstaną 
ir kt. Tarybų Sąjungos vietas. Šitaip 
vykdoma kolonizacija. Rusijos imperi
ja tebėra tautą kalėjimu. Visos pa
saulio tautos kovoja už laisvę, visos 
pažangios jėgos jas palaiko. Tad kuo 
mes, lietuviai, blogesni už kitus?! 
Žukauskas savo veiklos nelaiko nu
sikaltimu prieš liaudį ar tautų ir ne
prašo sušvelninti bausmę, o tik rei
kalauja jį paleisti. Jis kreipiasi į 
teismą:

— Čia ne teismas o susidoroji
mas . . . Kodėl jis uždaras? Ar iš 
tikrųjų teismas bijo, kad įniršę žmo
nes jo nesudraskytų? Bijote jūs — 
“susirinkę dėl trupinio aukso, gar
daus valgio šaukšto” (V. Kudirka) 
. . . Nors iŠ vardo esate lietuviai, 
tačiau neveltui liaudies išmintis sa
ko: savas šuo skaudžiau kanda • . . 
Žukauskas savo kalbą užbaigė Myko
laičio — Putino žodžiais: “Priešas 
mus spaudžia geležinėm rankom, ta
čiau brangiausias žodis — laisvė!”

(ELTA) 
***
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'Naujųjų Metų istorija
Birutės Pūkelevičiūtės premijuotasis romanas

5:
■I

ištrauka il> “Draugo” 
premijuoto romano “Naujųjų 
Metų Istorija” paraše Birute’ 
Pukele vieiute’.

— Klausykit, klausykit! — sujuda 
Paulius. — Jau turi būti arti dvylik* 
tos. Mes 'Šia kalbam, juokaujam ir, 
ko gero, pražiopsosim Naujuosius 
Metus. Mano tėviškėj net miegančius 
vaikus pakeldavo: kad jie nepramiegO' 
tu savo laimės.

' — Ar Naujieji Metai atneša tik
laimę? — pirmą kartą po susikirtimo su 
Edvardu prašneka Vilė. — AŠ visados 
bijau, kai jie ateina...

— Ko, ponia Vilija, ko? — paky 
la Naras. — Tamstai Naujieji z Metai 
gali atnešti tik laimės, tik džiaugs
mo. Nereikia jų bijoti.

Jo balse tiek daug šilumos, kad 
Vilė nustebusi atsilošia į sofos atra
mą. Naras išskečia rankas, tarsi jis 
pats dalintą laimės ir džiaugsmo 
dovanas. Tada, lyg susidrovėjęs, 
tyliai priduria:

— Aš niekad nebijau to, kas turi 
ateiti. O šie Naujieji Metai bus geri. 
Jie taip gražiai prasidėjo! Jus at
važiavot pas mane...

Naras stabteli ir tuojau pat 
sakinį pataiso:

— Aš manau... tamstos visi at
važiavot pas mane... Nežinau, ar esu 
kada buvęs toks laimingas, kaip šį 
vakarą. Dainavom, juokąvom — viskas 
gražiai, viskas lietuviškai. Aš jau
čiu, kad metai bus geri. Labai geri.

Jis eina prie didžiulioHiFi apa
rato, įtaisyto sienos nišoje, ir pra
deda ieškoti stoties, skaičiuojančios 
paskutines senųjų metų minutes. Vie
na stotis plyšta nuo triukšmo ir egzal' 
tuotai rykaujančio komentatoriaus 
balso, kita drebinasi “rock” muzi
kos ekstazėje, trecia ragina pirkti 
muilo miltelius, kurie neturi nei 
“fosfatu”, nei “enzimų”, nors nie
kas nežino, ką tas tikrai reiškia.

Naras beviltiškai skėsteli 
rankom.

— Gesinkit, pons Narai! — sako 
Stefa. — Aš jau nugirdau tikrą laiką. 
Liko vienuolika minučių, mano laik
rodis visai tikslus. Na, brangieji, 
apmąstykim prabėgusius metus.

Naras užgesina radiją ir valan
dėlei visi nutyla. Šeimininkas grįžta 
nuo nišos ir susirūpina Šampanu: 
išima bonkas iŠ ledų kibirėlio, atsar
giai apšluostė ir parankiau susistato 
stiklus. Jis darbuojasi tyliai, steng
damasis niekam nepatrukdyti minčių,. 
Aišku, visi turi apie ką pagalvoti.

Pagaliau Naras pertraukia susi
mąsčiusių svečių tylą:

— Amerikonai viską daro perdaug 
triukšmingai. Atsimenu, Kaune gene
rolas Nagevičius kviesdavo visus, 
kurie neturi kur sutikti Naujų Metu, 
ateiti prie Vytauto Didžiojo Muziejaus. 
Man labai patikdavo tas pakvietimas.. 
Vadinas, jeigu esi biednas, tu vis 
tiek dar gali taip sakant, gražiai, 
iškilmingai...

— Atsimenu ir as, — sako Edis. 
Ar tu, Narai, kada nors esi ten bu
vęs?

— Kaipgi! AŠ turėjau bičiulį, 
tokį Stasį Vasiliauską. Jis dirbo prie 
kanalizacijos. Mudu, būdavo, kasmet 
traukiam prie Muziejaus. Viskas 
apšviesta, žmonių, daug — laukiam 
Nagevičiaus kalbos. Ateina invalidai, 
grodami savo maršą, nuo Nežinomo 
Kareivio kapo kyla dūmai... Aukuras.. 
Net drebuliai eina per kūną. Taip 
gražu, taip iškilminga! Beržai apšerkš
niję; pakeli galvą — Laisvės Statula 
laiko rankoj sutraukytą grandinę,.. 
Tai kas, kad Šaltis kanda per ploną 
paltelį — betgi esi laisvas! Stojosi 
Lietuva! Ir štai, sutinki Naujus Me
tus drauge su generolu Nagevičium! 
... Jis pašneka gražiai, visiems pa
linki sveikatos ir laimės. Kaip drau
gas su draugu. Sekam laikrodžio ro
dyklę, ir kai bokštas ima mušti dvy
liktą, žmonės šaukia “Valio!”, svei
kinasi. Spaudžiu ir aš ranką Stasiui 
Vasiliauskui, spaudžiu ir kitiems, 
šalia stovintiems. Visi, taip sakant, 
tos pačios tautos. Tada uzgiedam 
Himną. Plėšiam iš visos širdies, o 
bokšte vėliava plast, plast... Net 
girdisi, kai atsikvepiam tarp posmų. 
Mes giedam, ir invalidų orkestras 
trenkia drauge su mumis. Jauti žmo
gus, kad sutikai Naujuosius Metus!
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Birutė Pūkelevičiūtė, anksčiau lai
mėjusi nevieną premiją už savo kū
rinius, vėl gavo premiją už romaną 
“Naujųjų Metų istorija*

— Liko dvi minutės! — įspėja 
Stefa, žiūrėdama į laikrodį. - Net 
baisu, kai stebi bėgantį laiką. Ir 
nesustos, ir nepalauks...

— Taip, gražu buvo Kaune, — 
atsiliepia Edis.

— Ir nesvarbu, iš kur atvažiavai,
— tęsia Naras.

— Nori, ir eik prie Muziejaus. 
AŠ nuo Skarulių, Stasys Vasiliauskas 
iš Linkuvos - jokio skirtumo.

— Toks buvo Kaunas! Ir norit, 
nenorit, — įsismagina Edis, — o Kau
nui visi liko skolingi. Deklamuokit 
persiplėšdami apie savo kaimus ža
liuosius, o kaip išėjot į žmones? 
Ar ne pro Kauno vartus? Paulius 
vis man: aš kaimietis, aš kaimietis! 
Ne, ponas! Nuo to laiko, kai Kaunas 
tave buvo įsūniję^, nesi jau grynas 
kaimietis.

— Gerai, gerai, — šypsosi Pau
lius. — Esu kilme kaimietis, augimu 
kaunietis...
v — Trisdešimt sekundžių! - Stefa 

iškelia ranką ir Naras pakyla atkimšti 
šampano.

Bet gal Stefos laikrodis bus 
vėlavęs, kad lauke staiga pasigirsta 
didžiausias poškėjimas! Visi pribėga 
prie lango, Naras skubiai atitraukia 
užuolaidą; nuo tolumoj stovinčio 
namo pleška, į dangų lėkdami, įvai
riaspalviai fejerverkai.

— Jau Nauji Metai, — susnabžda" 
Vile. — Jau Nauji Metai...

Į Šalis prasiskleidusi užuolaidą 
juos palieka prieš stiklą, už kurio 
atsiveria didžiule naktis. Gili, 
tamsiai mėlyna, nubarstyta Colorado 
žvaigždėmis... Tolumoj matosi mil
žiniškas “Snowmass”, nuo kurio 
viršūnės irgi šokinėja žėrinčių lieps
nų fejerverkai. Veltui Naras jį pa- . 
vadino “Sniegužiu”. Jis buvo ir bus
— “Snowmass”... Jam visai nesvarbu, 
kad kažkas jį pašaukė kitu vardu
— su meile.

“Mylėk Ameriką arba ją palik!”- 
Norėtum juk mylėti, nes valgai jos 
duoną. Bet neįmanoma Amerikos my
lėti: ji absoluČiai neužinteresuota 
tavo meile. Tėvyne, motinėle, tėviš
kėle, Šalele, gimtoji žemele -Ameri
kos ausį rėžtų tokie vardai. Net jeigu 
būtum Čia gimęs, nedrįstum į ją 
meiliau kreiptis. Mylėk arba ją 
palik! Jei nori mylėk, jei nori palik. 
Tavo prakaitą, tavo jėgas ir sveikatą 
Amerika pasiruošusi priimti. Viską, 
tik ne tavo meilę.

Tur būt, ir toji lietuvių emigrantų 
saujelė, sustojusi Naujųjų Metų naktį 
prieš Colorado žiemos panoramą, pa
junta, kaip skaudžiai, tiesiog trinks- 
kinanciai, kiekvienas jų Amerikai 
yra nereikšmingas.

— Pagiedokim... tyliai sako 
Naras.

Visi supranta, apie ką jis kalba. 
Paulius linkteli galvą ir užveda:

ALDONA VEŠČIŪNAITE

TAS LIETUS

tas lietus 
ir gėles ir 
naktis ir dienas 
ir gėles ir 
naktis 
ir geltonus 
žibintus 
sulis 
Šilkinės 
naktinės 
plaštakės 
užmerkia akis 
tas lietus 
ir 
naktis 
ir geltonus 
žibintus 
sulis ir 
gėles aptaškys

ŽALIŲ DAINŲ VAIKINAI

žalių dainų vaikinai 
atvirais veidais 
užkariauja miestus 
uždega naktis 
gitarom 
šimtais
Švarkus nusimetę 
genėja plačiašakius 
puošia dienas 
žydinčiais medžiais 
lengvų žingsnių draugai 
nakties ežerais 
atplauks 
naujas pasaulis

.. ..................................................................................................................................................................................................................................................

Lietuva tėvynė mūsų...
Ir taip jie gieda savo tėvynei, 

žiūrėdami į fejerverkais žybčiojantį 
Colorado dangų. Nei jų žodžiai, nei 
jų jausmai šiems kalnams nesupran
tami. Bet toli, už vandenyno, yra to
kia žemė, yra tokia šalis, kurią my
lint — reikėjo palikti.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse...

Yra laimė, kad yra — tokia ša
lis, kurios nenustoji mylėjęs, net ir 
ją palikęs. Ir nesidrovi jai išpažinti 
savo jausmo.

Tolumoj dunkso didžiulis Snow
mass kalnas, danguje spingė'ioja 
Amerikos žvaigždės. Kaip ir anksčiau
— ̂ viskas kurčia ir abejinga. Ne prie
šiška. Blogiau — visiškai, beviltiškai 
abejinga. Jokio aido. Jokios vilties. 
Viskas svetima.

Naras skubiai užtraukia užuo
laidą. Gal instinktyviai pajutęs, kad 
toji svetima naktis yra realybė. Bent 
šiandien, bent šiandien — realybė 
neprivalo liudyti prieš iliuziją: kad 
emigrantui įmanoma surasti antrą 
tėvynę.

***

Šampanas laiko savo Žodį: kamš
čiai šaudo į lubas, bonkų kaklais lie
jasi putos, sklidini stiklai trykšta 
burbulais, kaip maži geizeriai.

— UŽ juos! UŽ Naujuosius Metus!
— sušunka Vilė. - Susidaužkim, susi- 
daužkim!

Pirmos šių metų minutės nervin
gos, intensyvios, jaudinančios. Žmo
nės lyg pasikeitę - žvalesni, apimti 
virpančio nerimo, pasidavę juos ne
šančiai srovei. Jie juda, kaip pasku
bintame filme: vienas kitą sveikina, 
linki laimės, spaudžia rankas, bučiuo
jasi, godžiai geria skaidrų gėrimą ir 
vėl prisipildo stiklus. Visi tuo pat 
metu ir sutartinai — veržiasi į alpinan
tį sielos katarsį, į išsiilgėtą, visą 
esybę persmelkiantį pakilimą. į bū
seną, ant kurios ribos prasideda sva
jonės išsipildymas. Lyg visas kam
barys būtų pilnas saldaus drebulio, 
lyg ore plazdėtų tūkstančiai iliuzo
rinių drugių - į laimę, į laimę!

Taip sukoncentruotas yra visų 
bendras troškimas, jog valandėlei 
atrodo, kad laimė tikrai pasiekiama...

r

Jau pražydo pavasario gėlės ....

VIDUDIENIO SALĖSE

vidudienio salėse 
gitaros
paliestos
užlieja gelsva Šiluma 
įšalusias kolonas 
perbėga sienomis 
nuskambę violetiniu 
džiaugsmu
žaidžia spalvomis grindyse 
miegančio ornamento
nuaidi laiptais 
linksmos mergaitės 
lig žemės krentančiais 
ilgais sijonais 
puošnios moterys
vaikinai aukštais profiliais 
galvas užkėlę 
klausosi
vėjas ir paukščiai 
sodų alėjose
vaikosi
kalnais atbėga pavėlavęs 
mano draugas
žvynuotus jo laivus 
buvo pasigavęs 
raganius laikas

- Dar! Vilė ištiesia stiklą. — 
Turim gerti, turim pasigerti!

-• Tu, burbule, burbulėli... — 
pasilenkęs žiūri į savo šampaną 
Paulius, lyg bandydamas suprasti jo 
paslaptį. - Iš kur tu toks?

— Povilai! Gana! Atsimink, kad 
tu vairuoji! - šūkteli Stefa, bet ir 
pati nenustumia stiklo, kurį Edis vis 
papildo. — Jau penkis išgėrei!

- Stefute, širdele, neskaičiuok! 
Geriau man paaiškink, iŠ kur atsi
rado ... burbulas? Pasaulis gimė iš 
chaoso, bet burbulas - iš ko?

— Cha-cha-cha! - garsiai nusi
juokia Stefa. — Tu jau girtas, tu jau 
girtas!

- Mano žmona juokiasi! - pašo
ka Paulius. — Mano žmona Stefanija 
juokiasi! Girdit, girdit, ji juokiasi! 
Turim išgerti už šitą reikalą. Narai, 
kur tu? Eikš, brolau, aš tave apka
binsiu. Ir neliksiu tau skolingas už 
tą stebuklingą Stefutės metamorfozę. 
Ar dusulį gautum, ar hipofizinę kache- 
ksiją, ar glomerrunefritas tave suriestų, 
atvažiuok Chicagon, veltui tave gy
dysiu! Mano žmona Stefanija nusi
juokė! Supranti, ką tai reiškia? Lyg 
gulbė būtų pragydusi!.;.

- O, tikrai! Tikrai, pons Narai, 
— sako Stefa. — Jūs turit dabar mus 
aplankyti. Jums patiks Chicagoje... 
Pamatysit, jums patiks!

- Aš esu buvęs Chicagoje... — 
pradeda Naras, lyg norėtų kažką pa
pasakoti, bet tuo metu Edis jį per
traukia.

- A, šampanas! Tie Galijos 
gaidžiai žino, ką jie fermentuoja, 
Kaune Prancūzijos pasiuntinybė kartą 
į metus ruošdavo priėmimą. Viskas, 
kaip prideria — su mūsų spaudos at
stovais. Kuo girdys? Aišku; Šampanu. 
Pasakojo man toks Žibka Virbickas, 
foto korespondentas: ateina lietuviai 
rimti, Štyvi, iškrakmolyti marškiniai, 
ponas, net kaklus piauna; vaikšto, 
lyg mietus būtų prariję. Parkeriai 
kišenaitėse užkibti, užrašų knygutės 
paruoštos, spauda parengties sto
vyje! Iš karto tik “pardon”, tik “je 
vous remercie”, bet paskui, kai 
lietuvis, ant trejų devyneriųužaugęs, 
prisisiurbia Šampano, ponas!

(Bus daugiau) .
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS

Tą rytą pasibeldė į duris gra
žiai nuaugęs vyras policijos uniforma 
— šalia jo stovėjo moteris, kuri spėjau 
esant Petronėlė. Pirmu žvilgsniu ap
žvelgiau motiną ir sūnų, jokių prisi
mintinų bruožų neradęs pasisveikinau 
Šaltai. Sūnus jaunas kokių 23 metų, 
gražiai sudėtas, laikėsi oficialiai, 
Petronėlė labai draugiškai jautėsi ir 
neslėpė savo džiaugsmo, kad mudu po 
tiek meta susitikome. Sūnuszparvežęs 
mus namo, išvažiavo tarnybon. Likę 
vieni du prisiminėme vaikiškas dienas 
karta praleistas viename kieme ir vie
noje kaimo mokykloje. Turėjome ne
mažai kalbos, bet laikas mane vertė 
skubėti. Petronėlė šokosi pusryčių 
gaminti, o man liepė knygą skaityti.

Kadangi knygos tarinys liečia 
kaikurių asmenų privatų gyvenimą, tai 
aš jo kaipo tokio ir neliesiu, bet tiek 
kiek 'jis jau yra viešas Chicagos lie
tuvių gyvenime, aš manau nenusikal
siu, kad aŠ kaip turistas mėginsiu 
savo įspūdžius pasidalyti su skaity
tojais.

Pas Petronėlę gyveno ir mirė 
kun. Benediktas Sugintas, kurį mes 
Australijoje turėjome progos pažinti, 
kai jis, grįždamas iš Indijos Eucha
ristinio Kongreso, užsuko į Australiją 
su majoru Šimkum, ir Čia keliose vie
tose skaitė paskaitas ir rinko aukas 
Vasario 16-sios gimnazijai. Kun. 
Sugintas buvo plataus masto visuo-

KIEK AS SUŽINOJAU!
A.L.B. Krašto Valdybos pirm. 

V. Neverauskas 6 rugsėjo išvyko į 
Albury ir čia dalyvaus Tautos Šventės 
minėjime ir pabendraus su vietos lie
tuviais.

***
Teko patirti, kad Balys Stankū- 

navičius rugsėjo 7 d. išvyksta į New 
Yorką ir ten Vliko atstovams padarys 
pranešimą apie Australijos Baltų 
nuotaikas po Whitlamo Vyriausybės 
pripažinimo Baltijos Kraštų Sovietų 
Rusijai.

***
Sydnejaus senelių susirinkime 

dalyvavo 14 žmonių, kurie aptarė 
vaikaičių lietuvybės klausimus. Buvo 
iškelta gerų sumanymų, bet kad nebu
vo tų, kuriems jie taikomi. Sumanymų 
ir patarimų kaip visados netrūksta, 
bet kad nėra tų, kurie juos vykdytų.

***
Simas Kudirka paleistas iš kon

centracijos lagerio. Koks gražus 
atsakymas tiems, kurie neigia mūsų 
lietuvišką veiklą išeivijoje. Tegul tie 
“nevernikai tamošiai” nors kartų 
įsitikina, kad mes dirbame gerą* 
darbą ir kad atėjo laikas jiems prisi
dėti prie mūsų veiklos.

***
Rugsėjo 19 d. protesto demons

tracijos su vėliavomis ir plakatais 
prie Parlamento Rūmų Canberroje. 
Ar pagalvojai kad ir tau reikia ten 
būti, o jei nebūsi, kokia kita auka 
kompensuosi šį žygį? Suprantama, 
kad visų vienoda pareiga, atsilikti 
nuo kitų nevalia.

***

A. Mauragis

menininkas, daug pasidarbavęs lab
darybės srityje. Jis parūpino per 400 
tremtinių kvietimus atvykti į JAV ir 
padėjo jiems įsikurti; 10 ligonių pats 
uždėjo reikalaujamą $1000.00 užstatą. 
Nuo 1952 iki 1963 m. surinko Vasario 
16 gimnazijai $78.280, saleziečių 
gimnazijai - $22.133, Punsko gimna
zijai • $1080, Vokietijos vargo mo
kykloms - $1560, iŠ viso $103.952. 
Kiek jis yra surinkęs per visą gyve
nimą aukų ir jomis parėmęs mokslą, 
spaudą, lietuvybę ir krikščionybę 
niekas nesuskaitys.

Kai jis 1949 m. atvyko į Ameriką 
ir norėjo gauti parapijoje darbo, nie
kas jam darbo nedavė, kunigų buvo 
nemėgiamas. Jo gyvenimo būdas buvo 
panašus į Strazdelio, herarchijos ne
mėgiamas gyveno privačiai ir atsidėjo 
labdarai. Gyveno jis ilgą laiką pas 
Petronėlę, kuri jį globojo ypač senat
vėje ir ligoje. Viską ką tarėjo kitiems 
atidavė, o pats gyveno kaip elgeta, 
visų apleistas ir užmirštas. Petronė
le kaip geroji samarijietė juo rūpino
si iki mirties. Kai jis mirė, tada chi- 
cagĮeč'iai atsiminė ir surinko jo at
minimui gana žymią sumą pinigų pa
minklui ant jo kapo pastatyti.

Praėjo metai Petronėlė patyrė, 
kad niekas nesirengia kun. Sugintai 
statyti paminklą,© surinkti pinigai 
nuėjo kitais kanalais, taip pat lab
daringais, bet ne tais, kuriais tare’jo 
nueiti. Petronėlė pasijuto įžeista ir 
nuskriausta, ji sumanė paskelbti fak
tas spaudoje ir pareikalauti atlygini
mo už kun. Suginto išlaikymą.

Rugpiūčio 29 d. “Mūsų Pasto
gės” Administracinė komisija ir re
daktorius posėdžiavo ir aptarė Spau
dos baliaus reikalus. Norima sukvies
ti kuo daugiausia žmonių ir jiems 
padėkoti už “M.P.” rėmimą. Ta proga 
prašome paaukoti vertingesnių fantų 

• loterijai. Kaip sena tradicija yra 
vertingi dailininkų fantai, mums jau 
pažadėjo Jolanta Janavičienė, dail. 
Vingis iš Melbourno, St. Montvidas, 
K. Ankus ir kt. Norėtume loteriją 
suorganizuoti turtingą, todėl prašome 
kurie galite paremkite, būkite Spau
dos baliaus mecenatai, nupirkite iŠ 
liet, dailininkų paveikslų ir padova
nokite “M.P.” spaudos baliui. Tik 
visų sujungtomis pastangomis galime 
būti stiprūs.

***
Sekantis “Mūsų Pastogės” nu

meris bus atspausdintas puse anglų 
kalba. Anglišką tekstą skleiskite 
australų tarpe ir informuokite kas at
sitiko su Baltijos Kraštų pripažinimu 
Sovietų Rusijai. Turime pasirodyti,, 
kad per 34 metus neišmirėm o tebesa
me gyvi ir savo teisių gyventi ir būti 
laisviems neatsižadame o reikalau
jame vardan žmonijos gerovės ir lais
ve’s. ***

Sydnejaus Lietuvių Klubo biblio
teką papildė knygomis įvairiais laik
raščiais bei žurnalais padovanodami: 
p.p. A. Jantauskas 2 kn., A. Bernotas 
5 kn., Druskinis 10 kn., ir Lietuvos 
architektūros paminklu albumą, St.

Kai aš baigiau knygą vartyti, 
ji manęs paklausė: ką aŠ manau, koks 

mano patarimas butų. — sudegink jąr 
— trumpai atsakiau.

— Kodėl? Čia viskas yra teisybė 
ką parašiau.

— AŠ tikiu kad teisybė, bet ir 
teisybės paskelbimas netinkama 
forma gali būti iškreiptas į nusikalti
mą. Nemalonių faktų paskelbimas, 
surištas su nepagrįstu noru gauti at
lyginimą, gali būti iškreiptas ir su
prastas kaip šantažas. Tu negali 
reikalauti dviejų atlyginimų pas 
Dievą ir pas žmones. Tu padarei 
labai gerą darbą globodama kun. Su - 
gintą ir Dievas tau už tai atlygins, 
bet jei tu gautum atlyginimą iŠ žmo
nių tavo geras darbas išnyktų. Tu ne
turi jokio teisėto kelio reikalauti sau 
atlyginimo. Padarei gerą darbą ir už
miršk apie jį.

— Gerai, o kodėl kun. Sugintas 
negavo prelato titulo, jam buvo paža
dėtas, iš jo buvo pinigai išvilioti?

— Kun. Sugintas ne mažas vai
kas, jei jis kam davė pinigus, tai 
jo asmeniškas reikalas ir Čia negali 
būti jokio iŠviliojimo. Kam kun. Su
gintai būtų buvęs reikalingas prelato 
titulas, juk tai tuščios garbės titulas, 
šventam žmogui jis netinka. Atsimeni 
kai šėtonas ant kalno užnešęs Kristų 
gundė sakydamas, pagarbink mane 
ir aš tau duosiu garbę, valdžią, tar
tas. Kristus tas pagundas atstūmė ir 
Šėtonui liepe pasitraukti. Kas nori . 
būti panašus į Kristų, tas turi atsi
sakyti garbės titulų, valdžios ir 
turtų. Šventiems žmonėms tie trys 
dalykai visai nereikalingi.

■ Mačiau kad Petronėlė nenoromis 
ėmė sutikti su mano samprotavimais, 
bet jaučiau, kad jos užnugaryje sto
vi kiti žmonės, kurie ją kursto veik
ti Šia linkme. Patariau gerai apsisvars 
tyti. Bet kas liūdniausia man buvo, 
tai tas, kad Petronėlė giliai tikinti 
moteris, jautėsi nusivylusi kunigais 
ir lietuviais, ji vieniems ir kitiems 
išmetinėjo ir gal būt su pagrindu.

Pacėsa 10 kn., ir žunalų. Koliavai 
12 kn., ir įvairiu, laikraščiu^ Klubo 
Valdyba aukotojams dėkoja.

* **
TRIUŠIU INVAZIJA

Norfolk salos gyventojams sukėlė 
didelį susirūpinimą, nes karantino 
pareigūnai pastebėjo, jog į salą at
vežta nešė'ia triūsė pasprukusi į krū
mus. Triūsė buvo pastebėta netoli 
aerodromo, bet sugauti nepavyko. Vi
si salos gyventojai, kurių yra apie 
1500, leidosi jos ieškoti.

Norfolk sala yra apie 900 mylią 
į siaurės rytus nuo Sydnejaus ir turi 
tik apie 15 kv. myliu ploto. Netoli 
esanti Phillip sala, buvusi apaugus 
vešlia augmenija, įsiveisus joje triu
šiams pavirto į grynas uolas.

***
NUSIVYLĘS

Saugumo pareigūnas negras F. 
Wills, kuris pirmasis, būdamas 1972 
m. birželio 17 d. tarnyboje, pastebėjo 
Watergate įvykių pradžią ir užaliar- 
mavo policiją, šiuo metu jaučiasi 
nusivylęs. Nors jis patenkintas, kad 
Nixonas tarėjo pasitraukti iš Baltųjų

s* fflicasso

SUSITIKSIME PRIE PICASSO
Chicagoje savo laiku sukėlusi 

nemažai diskusijų ir kontraver- 
sijos Picasso skulptūra Civic 
Center plazoje, dabar yra tapu
si parankiausia susitikimo ir 
pasimatymo vieta. čia skiria 
pasimatymus ne tik įsimylėju
sieji, bet taip pat Chi'cagos biz
nieriai, turistai ir kt., nes skulp
tūra yra žinoma visiems ir to
dėl vietą lengva surasti did
miestyje.

Mano susitikimas su Petronėle 
buvo netikėta staigmena. Keistas 
likimas suvedęs mus po 55 metu nesi
matymo tokiose keistose aplinkybėse 
ir tokiam keistam klausimui spręsti. 
Petronėlė atrodo dar jauna ir pilna 
energijos moteris, ji gražiai įsikūru
si, džiaugiasi vienturčiu sūnumi, vy
ras miręs, ji našlauja. Neturėjau lai
ko su ja pabendrauti ilgiau, atsisvei
kinau kaip su gimine ir pajutau tylų 
priekaištą: ji manęs niekada nepa
miršo, o aš pamiršau...

(bus daugiau)

rūmų, bet asmeniškai jaučiasi įžeis
tas ir nukentėjęs. Jis, prasidėjus 
Watergate tyrinėjimams, buvo pašalin
tas iš pareigų — dėl per didelio išgar
sėjimo, tas pats įvyko ir antroje 
darbovietėje. Šiuo meta jis yra bedar - 
bis.

***
ATLAIDUMAS DEZERTYRAMS

Prez. Ford, dalyvavusių užsie
nio karuose veteranų suvažiavime 
pažadėjo sąlyginę amnestiją dezerty
rams ir vengusiems karinės tarnybos 
asmenims, kurių yra virš 50,000, dau
giausia pasitraukusių į Kanadą ir Šve
diją. Šis gestas, anot prezidento, 
turėtų būti po Watergate bu v. žaizdų 

gydomas, užuojautos, susitaikymo ir 
kompromiso išraiška.

Prez. Fordo nusistatymas yra 
priešingas buv. prez. Nixono neatlai
dumui, o taip pat ir dalyvavusių už
sienio karuose veteranų nusistatymui.***

— Greitas kaip girnų apati
nis akmuo. Liet, patarlė

VIENA SAULE DANGUJE, 
VIENAS SPAUDOS BALIUS SYDNEJUJE PASTOGĖS
didžiausias metų 
parengimas

SPALIO 5 D. UKRAINIEČIU SALĖJE LIDCOMBE
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; POPTA$,
"VARPO” SPORTO KLUBE

KREPŠINIS
Poilsiui laiko labai maža. Nese* 

niai pasibaigė žiemos sezonas mūšy 
jauniams, bet iš keturių komandų tik 
musų žemiaul2-kos berniukų komanda 
pateko į finalus. Pirmą pusfinalį po 
kietos kovos laimėjome, bet finaluose 
teko suklupti prieš gerai paruoštą 
Fitzroy komandą ir B. klasėje .teko 
pasitenkinti antra vieta. Varpas 23 
- Fitzroy 26. Taškus pelnė: R. Liu* 
binas 8, P. Steel 6, A. Vaitiekūnas
4, J. Keblys 3, R. Bunevičius 2, A. 
Danius, M. Baltutis.

Neseniai j Melbourną buvo atvykę 
musų kaimynai, Vyties krepšininkai iš 
Geelongo draugiškom rungtynėm, o 
Šiandien vasaros krepšinio sezonas 
jau vyksta pilnu tempu. Krepšininkai 
treniruojasi kiekvieną sekmadienį 
Albert Park krepšinio stadijone nuo 
2 iki 4 vai. po pietų. Berniukai ir 
mergaitės norintieji pradėti krepšinį 
žaisti Varpo sporto klube, prašome 
kreiptis į klubo pirmininką tel: 93 — 
6574 kuris suteiks jums tolimesnių 
informacijų.

Vasaros sezonui Varpas yra užre
gistravęs 5-kias jaunių berniukų ko
mandas. Be jų Šiuo metu žiemos se
zoną tęsia dvi jaunių mergaičių ir po 
vieną vyrų ir moterų komandos.

Mūsų jauniu Žemiau 19-kos ir 
17-kos metu komandas treniruoja 
visiems gerai žinomas veteranas Vin
cas Soha. Šios komandos daro labai 
gerą pažangą ir šių metų sporto šven
tėje turėtų pasiekti gerų rezultatų.

Berniukai žemiau 19-kos. Var
pas 28 - Triestina 26. Komanda sužai
dė nelabai gerai nors ir laimėjo prieš 
stiproką priešą. Matėsi treniruočių 
stoka, blogi metimai, pasuotės ir 1.1. 
Taškus pelnė: K. Ragauskas 12,
5. Vaitkus 12, E. Buzinskas 3, J. 
Liubinas 1, D. Marganavičius, R. 
Vyšniauskas.

Berniukai žemiau 17-kos. Varpas 
34 — Hawthorn 34. Berniukai sužaidė 
lygiomis pries gana stiprų priešą ir 
gal būtų rungtynes laimėję, jeigu ne
būtų stipresni ž'aidėjai išimti poil
siui. Taškus pelnė: S. Vaitkus 17, 
R. Barila 8, R. Soha 4, T. Baltutis 3, 
R. Vyšniauskas 2, V. Žvinakis, V. 
Žilinskas, A. Pranckūnas.

Berniukai žemiau 15-kos. Varpas
43 — Mordialloc 4. Varpo berniukai 
žaidė prieš gana silpnoką priešą, ku
riam buvo gan sunku kovoti prieš 
pajėgius varpiecius. Kaip iš rezultatų 
matosi Saulius dominavo krepšinio 
aikštę. Taškus pelnė: S. Balnionis 
27, L. Baltutis 8, E. Ragauskas 4, 
P. Urbonavičius 2, V. Liubinas 2, A. 
Balnionis.

Berniukai žemiau 13-kos. Varpas
44 — Southern Districts 10. Ši ber
niukų komanda yra gal būt stipriausia 
savo amžiaus grupėje ir jeigu turėtų 
porą berniukų aukštesnio ūgio, tai 
tikrai būtų A. klasės čempionai. Rung
tynes sužaidė labai gerai. Taškus 
pelnė: E. Ragauskas 19, P. Steel 12, 
R. Liubinas 9, R. Bunevičius 4, A. 
Danius.

Berniukai žemiau 11-kos. Tai 
mūsų tik ką pradedantieji krepšini 
žaisti mažieji. Jiems krepšys dar 
labai aukštai, taigi ir įmesti sunku, 
bet kiekvienais metais šis nuotolis 
mažės, o taip ir metimai lengvės. Mes 
neabejojame - jų rankose yra mūsų 
sporto klubo ateitis. Varpas 9 - 
Essendon 47. Antrose sezono rungty

nėse pradedantiesiems Varpo mažie
siems teko smarkiai pralošti prieš jau 
pernai lošusį ir gerą pažangą pada
riusį priešą. Taškus pelnė: A. Vai
tiekūnas 7, J. Keblys 2, M. Baltutis, 
D. Alekna, A. Alekna, D. Sadauskas, 
P. Kirša.

Mergaitės žemiau 14-kos. Varpas 
52 - Ajax 12. Tai Varpo jauniausia 
komanda, į kurią sueina visos krepšinį 
lošti pradedančios mergaitės. Dažnai 
tenka lošti prieš vyresnes amžiumi 
mergaites ir skaudžiai pralaimėti, 
bet šį kartą buvo atvirkščiai. Mūsų 
mergaitės, tur būt, niekada nėra dar 

taip gerai sulošę, nors priešas gal ir 
buvo silpnokas. Mergaites treniruoja 
trenerė Irena Kviecinskienė, kuri,

Mūsų. Pastogė Nr. 36 1974.9.9 psl. 6 

sakoma užaugo kartu su Varpo klubu 
ir atrodo, kol bus Irena, bus Varpo 
sporto klubas. Taškus pelnė: G. Muc- 
niekaitė 20, J. Bertašiūtė 16, R. Ber- 
tašiūtė 8, R. Kaladytė 8, D. Balnio- 
nytė, J. Baikauskaitė, D. Pikelytė, L. 
Baltutytė, D. Beržanskaitė.

Mergaitės žemiau , 18-kos. Tei
štars 52 - Varpas 9. Žemiau 18-kos 
metų mergaičių komandai atrodo kaž 
kodėl tai trūksta entuziazmo ir labai 

dažnai reikia skolintis žaidėjų rung
tynėms iš žemiau 14-kos mergaičių 
komandos. Jei mūsų jaunės nori bent 
kiek ateinančioje sporto Šventėje pa
sireikšti, rimtai pradėti dirbti reikia 
jau dabar. Mergaitės kovojo prieš tei
štars komandą, kuri pirmauja pirmeny
bėse, taigi kova buvo nelygi ir mūsų 
mergaitės smarkiai pralaimėjo. Taškus 
pelnė: R. Statkute 5, K. Baltutytė 2, 

J. Bertašiūtė 2, P. Kaladytė, L. Mac
kevičiūtė, D. Mucniekaitė, G. Žemai
tytė, R. Bertašiūtė.

Moterys. Church 28 - Varpas 25. 
Varpo moterys kovoja A klasėje ir šiuo 
metu stovi 5-je vietoje. Jos visos 
turi viską, ko reikia gerai komandai: 
— ūgį, greitį ir gabumus, tačiau mato
si didelė treniruočių stoka. Paskuti
nes rungtynes lošė prieš irgi pirmeny
bėse pirmaujančią komandą ir kaip iŠ 
rezultatų matosi laimėti galėjo ir yar- 
pietės. Taškus pelnė: L. Pikelytė 6, 
G. Tamošiūnaitė 4, B. Pikelytė 5,. 
J. Skimbirauskaitė 4, R. šidalauskaitė 
4, V. Dagytė 2, A. Vyšniauskaitė.

Vyrai. Southern Districts 40 — 
Varpas 33. Mūsų vyrai lošia 3-je 
divizijoje ir stovi 3-je vietoje, reiškia 
neblogai. Žaidėjų irgi,atrodo,pakanka, 
nes rungtynių metu po porą vyrukų 
vis sėdi ant suolo. Savo laiku buvo 
pasklyde gandų, jog Varpo klube visi 
mūsų vyrai sutilpti negali. Tai aišku 
netiesa, nes mes galime turėti užre
gistravę 3 komandas įvairiose divizi
jose. Vyrai nors ir po pirmo puslaikio 
vedė keturiais taškais, bet rungtynes 
pralošė. Atrodo buvo pasigesta Algio 
o Mac po poros mėnesių pertraukos 
pusę rungtynių praleido ant suolo. 
Taškus pelnė: Levickas 11,. Verbyla 
6, Mačiulaitis 6, Oželis 5, Žiedas 5, 
Liubinas, Mickus.***

LIUDUI MARTINKUI MIRUS

Teisininkas LIUDAS JMARTIN- 
KUS mirė Adelaidėje rugpiūcio 26 d. 
Paliko žmoną Eugeniją, dukrą Jūratę 
ir sūnų gydytoją Sigitą su keturiais 
vaikaičiais. Dukra ir sūnus su šeima 
gyvena Melbourne. y

Liudas, gimęs Šiaulių „ aps., 
1909 m. gruodžio 12 d., baigė Šiaulių 
gimnaziją 1928 m. Studijavo Kaune. 
Vienerius metus humanitarinių moks
lų fakultete, o vėliau teisę. Dirbo 
Vidaus Reikalų ministerijoje, kur 
nepriklausomais laikais buvo pasie
kęs referento laipsnio. Australų val
dinėje tarnyboje tos prilygsta gi adė 2 
pozicijai. Vokiečių okupacijos metu 
vėl dirbo ten pat ir tose pačiose 
pareigose. Tik tada ji vadinosi 
Vidaus Reikalų.Tarėjo įstaiga.

Į, Vokietiją pasitraukė 1944 m, 
Dėl motinos, kuria pagaliau atsivežė 
į Vakarus, kai kuriam laikui buvo pa
simetęs šeimos. Laimingai Vokieti
joje susiradę, ilgesniam laikui prisi-

MIELIAUSIAM DRAUGUI

A.A. LIUDUI MARTINKUI

mirus, jo Žmonai Eugenijai, dukrai Jūratei, sūnui dr. Sigitui ir 
visiems giminėms liūdesio valandoje nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia g, Liaksas

Mielą klasės ir studijų draugę ponią Eugenijų, sūnų dr. Sigitų, 
dukrų Jūrą mylimam vyrui ir tėveliui

A.A. LIUDUI MARTINKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
R.G. Glaubertai
Adelaide

ŠACHMATAI 
Tauras vėl čempijonas

Tauro Šachmatų komanda, kuriai 
vadovauja P. Lukošiūnas ir esant 
komandos kapitonui didmeisteriui R. 
Arlauskui, jau keturi metai iš eilės 
laimi Pietų Australijos steito Šachma
tų tarpklubines komandų pirmenybes 
aukščiausioje A klasėje. Vietos 
laikraštis “Advertiser” visad pažymi, 
kad Tauras yra lietuviška komanda. 
Laimėjimo proga buvo atspausdinta 
inčo didumo raidėmis “Tauras out
classes opponents”. Toliau “The 
Lithuanian chess club team, Tauras, 
has won the interclub premiership 
with amazing ease’ Tauras nugalėjo 
priešus: Exnor, Matisons ir Norwood 
4:1, Serbians 3:2, Vytį 5:0, Victoria 
4:1, Adelaide Uni (W) 3:2, Adelaide 
Uni (B) 4:1 ir tik vienas lygiąsias su
lošė su Flinders Uni. Tauras buvo

ROMUVOS KORPORACIJA. - Nuotraukoje 1930 m. pirmojo konvento nariai. 
Liudas Martinkus antroje eilėje antras is kairės. Pirmasis iš kairės šių eilu
čių autorius. Pirmasis antroje eilėje dešinėje - Kazys Kemešys, gyvenąs 
Sydnejuje. Kairėje pirmasis sėdinčiųjų - Jonas Kalvaitis, ilgus metus gyve
nęs Adelaidėje, išvykęs j J.A.V., ten tragiškai pasimirė. Vidurinės eilės 
pačiam viduryje - Albinas Briedis, korporacijos iniciatorius. Komunistams 
paėmus valdžią, pirmasis suimtųjų., Jis yra vienas pirmųjų raudonojo tvano 
aukų.

glaudė Kasselio bėglią stovykloje,, 
į Australiją ątvyko 1949 ir įsikūrė 
Adelaidėje. Čia pasimirė jo motina, 
greta kurios rugpiūcio 28 d., atsigulė 
ir pats Liudas.

Dirbo Adelaidėje Housing Trust 
įstaigoje. Aktyvus buvo ir Lietuvių 
Bendruomenės veikloje. Daug kartų 
buvo Garbės teismo nariu ir pirmi
ninku, ilgus metus Lietuvių S-gos 
valdybos sekretorius, kurios žinioje 
Adelaidės lietuvių namai. Sveikata 
pradėjo šlubuoti prieš porą metų. 
Kiek sustiprėjęs, vėl tęsė darbą toje 
pačioje įstaigoje savaite iki mirties. 
Kraujo išsiliejimas smegenyse nu
traukė gyvenimo siūlą. 

vienintelė komanda, kuri nepraloŠė 
nei vienų rungtynių. Taip A klasėje 
dalyvavo ir Vyties komanda,vadovau
jama St. Reivyčio ir kom. kapitonu 
buvo Vyt.Opulskis, kuris yra labai 
talentingas Žaidėjas, bet dalyvau
damas daugely organizacijų, 2 taškus 
atidavė be žaidimo. Vytis galėjo 
lengvai turėti vice — čempijono titu
lų. Vyties rezultatai. Laimėjo prieš 
Norwood 4:1, Adelaidės Uni. W., 
3:2, Adei. Uni. B. 4:1, Serbians 
4:1, Victoria 3%:1%, pralaimėjo Tau
rui 5:0, Flinders Uni. 3:2, Matisons 
3%:1% ir lygiom sulošė su Exnor. 
Tauras surinkęs 33% t., laimėjo čem
pionatą rekordiniu rezultatu, atsiplėš 
damas nuo visų komandų net 8% taš
kais. Vytis užėmė 3 vietą , surinkusi 
24% t. Viso dalyvavo 10 steito stip
riausių komandų. Tačiau steito Žai- 
bines komandų tarpklubines pirmeny
bes laimėjo Vytis. Vice - čempijono 
titulų užėmė Tauras.

Rugpjūčio mėn. 17 d. buvo atšvęs
tas Tauro laimėjimas Šampaninėm 
iškilmėm, kur didmeisteriui Ro
manui Arlauskui, už pavyzdingų 
rungtynėm vadovavimų, buvo įteikta 
dovana. Lietuviška gintarinė žirgo 
statulėlė su miniatūrine Šachmatų 
lenta. Valio Romanui.

P. Lukošiūnas
***

Studijuodamas Kaune V.D. uni
versitete priklausė Romuvos ^korpora
cijai, kurios ir yra vienas is dešim
ties 1930 m. steigėjų. Romuvos kor
poracijos šūkis: “Baltų tautų soli
darumas”. Kaip teisingai suprasta 
jau steigimo metu! Romuvos korpora
cija, kaip ir visos kitos, Lietuvoje 
uždaryta. Australijoje filisterio Sta
sio Stankūną viciaus dėkai atgaivinta 
Melbourne 1966 m. Narių su filiste
riais šiuo metu yra 23. Chicagoje at
gaivinta 1968 m.

A. Zubras

***

PAŽINKIME LIETUVIU KOVAS UŽ 
SAVO TAUTĄ IR TIKĖJIMĄ,
Daug autentiškos medžiagos duo

da LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS KRONIKA, tik ką išėjusi JAV 
iš spaudos. Knyga 336 pusi., gražiai 
išleista. Tai vertingas leidinys, api- 
mąę 1—7 numerius Lietuvoje slaptai 
leidžiamo leidinio. Kaina tik 2 aust, 
doleriai.

Užsisakyti galima kioske prie 
Šv. Joachimo bažnyčios, pas p. 
Vinevičių. Knyga netrukus bus par
siųsta.

***
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PRO - MEMORIAM 
A.A. v.s. Juoze Augustaitytė - 

Vaičiūnienė
Prieš kuri, laiką is J.A.V. mus 

pasiekė žinia, kad metu pradžioje 
ten mirė poetė, visuomenininkė, v.s 
Juozė Liuda Augustaitytė - Vaičių 
nienė.

Buvusi LSS Seserijos Vyr 
Skautininke gimė 1895 m% liepos 28 
d., Mažučių km., Vilkaviškio apskri 
tyje. 1916 m. Voroneže baigė Saulės 
mokytojų seminarija. 1916 * 17 m. 
lankė aukštuosius ' moterų kursus 
Petrapilyje ir Odesoje. 192*0 m. bai
gė J. Jablonskio lietuvių kalbos kur
sus Kaune, o 1929 m. - Švietimo Mi
nisterijos Kūno Kultūros Kursus Kau
ne.

Du metus dirbo kaip pradžios mo
kyklos mokytoja Kaune, o po to moky
tojavo Marijampolės ir Kauno gimna
zijose. Ji buvo viena pirmųjų tautinių 
šokių populiarintoja Lietuvos mokyk
lose.

Pedagogės darbo neužmetė ir 
tremtyje: Vokietijoje mokytojavo 
tremtinių stovyklų mokyklose.

Nuo 1950 m. gyveno Amerikoje, 
Chicagoje, čia ir mirė 1975 m., vasa
rio 28 d.

Dar jaunystėje pasirešikė kaip 
ęoetė ir jau nuo 1915 m. pradėjo ra
šinėti į moksleivių laikraščius. Vė
liau jos eilėraščiai buvo spausdinami 
įvairiuose žurnaluose ir laikraščiuose 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Atskirai išspausdino eilėraščių 
rinkinius: Su baltu nuometu (Lietuvoje 
į931),^Skeveldros (Vokietijoje, 1946), 
Žvaigždėtos naktys (J.A.V. 1952) ir 
Rūpestis (J.A.V. 1972). Daug jos 
eilėraščių skirta skautiškajam jauni
mui.

Ji rašinėjo ir skautiškosios ide
ologijos klausimais.^ Dar Lietuvoje 
susirišusi su skautiškuoju judėjimu, 
ji aktyviai dalyvavo ir 1945 m. Vo
kietijoje atsikūrusioje Lietuvių Skau
tų Sąjungoje, 1946 - 50 m. eidama 
Skaučių Seserijos Vyr. Skautininkes 
pareigas.

Jos netekimas yra labai žymus 
nuostolis lietuviškajai bendruomenei, 
o ypač lietuviškajai skautijai.

Velionės gyvenimas 1973 m. bė
gyje buvo užfiksuotas kun. A. Kezio 
filmų serijoje "Dvylika”. Jos mirtį 
paminėjo visa laisvojo Vakarų pasau
lio lietuvių spauda. Kovo 29 d. Cle- 
velando "Tėvynės Garsų” radijo va
landos metu vietos skautininkes ją 
prisiminė paruošdamos specialų mon
tažą.

Australijos lietuviai skautai - 
te's, prisimindami Skaučių Seserijos 
žymiąją veikėją, taria liūdną, pasku
tinį S U D I E V!

v.s. A.J.

VYRESNIOJI SKAUTE

Amžiais jai sukrautas linažiedžių drobių 
Ar ji eitų pievų, girių, upių, kalnų takeliu, 
Žiemą gaubtųsi Eglutės amžinai žaliu 
Ar riedėtų grindiniu, ar lėktų lėktuvu, — 
Lyg našlaitės kamuoliuko siūlas, nebeturi
Bet ryskėtis savo raštais ir kalbėt žodžiu savu. 
Neturėtų kuo apdovanot iš skrynios vėjiškai tuščios. 
Nieks bekraitės, nors gražios,

kraitis,

spygliu,

baigtis,

tais broliškus ryšius, turi pasilikti 
ir lietuviška, atsiremti i savo tėvų - 
žemę mintimis, darbais, susikaupi- -k 
mais. Skautavimas pats sau tikslas į 
negali būti — tai sako ir vėliavoje * 
įrašyti žodžiai — '"Dievui, Tėvynei ir * 
Artimui!”. t

(1946.V.19) ***

Geras tonas, žmoniškumas, tau- 
rūmas, riteriškumas (berniukams), 
kuklumas, mandagumas nėra miręs, 
bet tik miega, apneštas pelenais, 
supilk ėjęs. Skautės kaip tik turi su
gebėti savo auklėjimu širdžių ir protų 
pelenus nupūsti, kad tos jaunos ir ma
žos širdys spindėtų ir šviestų, pa
lengvintu^ sunkų gyvenimą tiems, 
kurie yra skaidrumo ir šviesos dėl tam 
tikru priežasčių netekę. Juk auksas 
ir pelenuose žiba.

***

Tarnavimo artimui veiksmas nėra 
jokiu būdu žeminantis^ duodąs patar
naujančiam, žeminančia prasme su
prasto, tarno arba tarnaitės vardo, bet 

JUOZĖ AUGUST AITYTĖ-VAIčIUNIENĖpi įkelia, pastato aukščiau suvul- 
garėjusios minios, Kiekviena organi
zuota visuomenė yra paremta viens 
kitam tarnavimu - bendradarbiavimu.

(1946.VIII.6) ***
ij V.S. J. AUGUSTAITYTES- 

VAIČIŪNIENĖS RAŠTUC SKAUTĖMS
Nebepirmas sykis mūsų Tėvynę 

ištinka dideli sukrėtimai. Jie buvo ir 
yra lyg ir pamokos, kaip mes turime 
išgyventi ir sveikos, nepalaužtos 
išeiti iš dabartinės nakties į šveisų 
rytojų.

Per tuos sukrėtimus silpnieji 
lūždavo, tvirtieji tvirtėdavo ir likdavo 
gyventi toliau, eidami priešaky minių, 
aukštai iškėlę žibintus, nušviesdami 
jais klonių šešėlius ir gelmes, - ei
davo pridengę žiburėlius delnais, 
kad jų svetimi” vėjai ir nedraugai ne- 
užpustų. Tokiu būdu buvo išvedę tau
tą i Nepriklausomą ir laisvą gyvenimą, ***

nebrangina marčios.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

SVEIKINIMAS SKAUTĖMS

Jūs nebijokite, kad šniokščia 
Tėvynėj baisiai plėšoma giria! 
Kad laikrodis sustojo bokšte, 
O saulė graudžiai teka vakare.

Už tai jisai sustojo ėjęs,
Kad nebereikia skaityti valandų, 
Kad smėliu neužpiltu vėjas 
įbrėžtų akmeny didžių vardų.

Ir saulė vakare už tai pakyla, 
Kad partizanams neštu atgajos, 
Kad širdis dėtume j. didžią bylą, 
Atskleisdamos po kryžium Lietuvos.

Jūs nebijokit, kad per laiko jūras 
Vos brenda šviesus žiburiai, 
Kad perlų ieškantis narūnas 
Užmigo vandenų glėby tyliai!

natūrinę

žvakidė; ypač tinka 
iškilmėms

Vilniaus Tunto Seeonee Hills stovykloje paukštytei davusiai įžodį uždeda 
stovyklos viršininkė Auksė Stankevičiūtė šlipsą.

Gali būti skilties stalas 
£iei didelis. Arba suolas.

Nuot. V. Ilgūno.
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Mums yra žinoma, kokia atkakli 
kova amžiais ėjo ir dabar eina už 
jaunuomenę: grobė jaunuolius ir vai
kus kryžiuočiai, varė i, rusiškas 
mokyklas ir cerkves caristinės Rusi
jos tarnai, bruko prievarta '"graždan
ką”. Vedusius ruses žmonas aprūpin
davo šiltomis vietomis ir kitomis 
privilegijomis. Verbavo visokiais 
būdais ir bolševikai, pasiryžę "per
auklėti” savo organizacijose, pionie
rių stovyklose, išveždami i. "drau
giškų respublikų” vasarvietes ir t.t. 
Gaudę' ir vokiečių naciai...

Šiandieninės skautų vadovės te- 
neišleidžia iš galvos ir būdi, be tie
sioginio skautavimo, ir lietuviškumo 
sargyboje.

Skaučių Seserija, turėdama stam
bius tarptautinius bruožus ir palai
kydama su kitų tautų skautėmis -

Ak stovykla, kas tave gali pamiršti?

ĮRENGIMAI

Mų te 5 
k »?op(s

tf

Kėdė

LtŽlVlŠrtl
^u-AP/'vęs

Altorius 
stovykloj®.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 

SYDNEJUJE
N.S.W. Pavergtų Tautų Komitetas 

maloniai kviečia Sydnejaus lietuvius 
atsilankyti į visus ruošiamus parengi
mus:

ŠeŠtad ienį, rugsėjo 14 d., 7.30 
vai. vakaro Sydnejaus Town Hall 
TARPTAUTINI KONCERTĄ. Bilietų 
kainos nuo $2.00 iki $3.00; pensinin
kams, studentams ir vaikams $1.00.

Sekmadienį, rugsėjo 15d., 1.45 
vai. p.p. EISENA miesto gatvėmis į 
Hyde Park prie Karo Paminklo, kur 
bus padėtas vainikas ir sukalbėta 
malda. Grįžus į Town Hall bus oficia
lus Pavergtų Tautų Savaitės atidary
mas. Ten pat turėsite progos apžiūrė
ti parodą kur bus išstatyta įrodomoji 
medžiaga apie dabartinį sovietinį 
“Rojų.” irherojišką žmogaus priešini
mąsi prieš terorą.

Nuo rugsėjo 16 iki 27 dienos, 
Commonwealth Savings Bank’o patal
pose, Martin Place bus atidaryta 
Pavergtų Tautų MENO IR RANKDAR
BIŲ, PARODA. Parodą galite aplan
kyti banko valandomis, tai yra nuo 
pirmadienio iki penktadienio tarp 
8.15 ryto ir 5.30 p.p.

Rengėjai
***

PABALTIJO TAUTŲ 
Lietuvių, Latvių ir Estų

DEMONSTRACIJA
prie Parlamento Rūmų

CANBERRA
KETVIRTADIENĮ, RUGSĖJO 19 D., 

11.30 VAL. PRIEŠ PIETUS
Rugsėjo 19 d., lietuviai, latviai ir 
estai tiš Melbourne vyksta specialiais 
autobusais per naktį į Canberrą, kad 
susijungus su Sydnejaus ir Canberros 
tautiečiais bendroms demonstracijoms 
prie Parlamento rūmų. REIKALAUSI" 
ME, kad Pabaltijo Valstybių de jure 
pripažinimas Sovietų Sąjungai būtų 
atšauktas!
SYDNEJAUS LIETUVIAI į Canberrą 
išvyksta specialiais autobusais 
6.30 vai. ryto nuo Lietuvių Klubo, 
East Terrace, Bankstown.

Keleivius registruoja:
P. Ropė: TEL. Darbo: 759 -7094 

Po darbo: 708 - 1414 
ir A. Reisgys: TEL: — 

666 — 9389
Rengėjai.

GERB. "M.P.” SKAITYTOJAI!
Ne visi dar yra sumokėję prenu- 

meratos mokesti už 1974 metus, yra 
keliolika nesusimokėjusių ir už 
1973 metus, prašome paskubėti su
mokėti, nes mums pinigai labai rei
kalingi. Nenorime būti įkyrūs ir ne
norime būti griešti - nutraukti pre
numerata, todėl prašome suprasti 
mūsų padėti ir skolą susimokėti.

A'dministracija 
***

MELBOURNIŠKIŲ 
DĖMESIUI

Kviečiame visus melbourniškius 
ir apylinkių vietos lietuvius kuo anks
čiau užsiregistruoti vykimui autobu
sais į Canberrą demonstracijoms.

Kas nori gali vykti ir savo auto
mašinomis tik turi būti 11.30 vai, 
(19 rugsėjo) prie Parlamento Rūmų 
Canberroje.

Autobusais iš Melboumo išvyks
tama trečiadienį rugsėjo 18 d. 9 vai. 
vakaro. Butų gera, kad jaunimas kuo 
skaitlingiau dalyvautų. Kas gali pra
šoma pasiimti tautinius rūbus, vėlia
vas bei plakatus. Nepagailėkite su
gaišto laiko tokiam svarbiam reikalui.

Registruokitės pas A. Pocių Tel: 
385969 ir pas A. Baltrukonienę Tel: 
866304.

Apylinkės Valdyba 
***

Į PAGALBĄ BALTŲ MOTERIMS
Rugsėjo 28 d. Melbourno Pabaltie- 

te‘s moterys 9 vai. ryto renkasi į Lat
vių namus, 3 Dickens St., St. Kilda, 
10 kilometrų žygiui į Lietuvių Namus 
50 Errol St., Nth. Melbourne.

Kviečiamos kuo daugiau moterų 
ir merginu dalyvauti su tautiniais 
rūbais.

šis moterų žygis, kaip ir dažnai 
moterų darbai, turi dvigubą tikslą: 
demonstruoti už tėvynės laisvę ir 
rinkti lėšas išlaidoms padengti.

Dalyvaujančios moterys prašomos 
turėti mažiausiai 10 savo draugų, 
kurie negailėtų joms mažiausiai 10 
centų už 1 kilometrą žygio. Tikimės 
ir duosnesnių draugų, kurie parems Šį 
žygį. Draugų registracija ir kita smul
kesnė informacija gaunama telefo
nais: Mrs. Amats (latvė) tel: 539674; 
ir A. MatukeviČienė tel: 8782565. To
limesnes informacijas prašoma sekti 
mūsų spaudoje. Tikimės entuziastin
go visų pritarimo.
Liet. Moterų vardu A. MatukeviČienė 

A. Baltrukonienė
***

BENDRAS PABALTIEČIŲ POBŪVIS
Rugpjūčio 17-tą d. — New Farm 

įvyko Šaunus pabaltiečių bendras 
pobūvis — balius. Jei didžiulė salė 
praeituose parengimuose nebūdavo 
užpildyta, tai šį kartą buvo atsilan
kiusiais pabaltiečiais bei draugais 
australais jau perpildyta. Labai geras 
orkestras grojo Šokiams. Nebuvo ap- 
seita ir be programos.

Pobūviui įpusėjus, scenoje pasi
rodė vakaro pranešėjas — V. Stankū
nas (jnr.) iŠkvi ėsdamas tautybių 
pirmininkus tarti žodį. Pirmas kalbėjo 
latvių, p. Kukums, estų — pavardė - 
nepasižymėta ir mūsų pirm. J. Miški
nis. Programoj vokiečių kilmes 

solistas padainavo galingu bari
tonu tris dainas, vieną angliškai dvi 
vokiškai. Toliau sekė trys tautiniai 
šokiai: latvių, estų ir mišri pabaltie
čių, Čia labai pagarsėjusi grupė, nes 
lietuvių t. Šokių grupė tuo tarpu ne
suranda reikiamo jaunuolių skaičiaus,

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 - 18 East Terrace, Bankstown, TEL: 708 -1414 

RUGSĖJO MEN.

ŠEŠTADIENI, 14 D.

7.30 vai. pasirodo pirmą kartą Lietuvių Klube Canberros Tautinių 
šokių Grupė "RATAS” ir mūsų "GRANDINĖLĖ”.

SEKMADIENĮ,15 D.
JULIE AMIET (Singer)

Soliste

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI”

ŠEŠTADIENIAIS 8-12 VAL.
"IN SET” kvarteto šokią muzika 

SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.

Dėmesio nariams!

Rugsėjo 14 d., šeštadieni, Lietuvių Klube Bankstowne 7.30 vai. 
vakare rengiamas didelis

tautinių šokių 
VAKARAS

programoje dalyvauja: a) Canberros Tautinių Šokiu Grupe “Ratas”

b) Sydnejaus "Grandinėle

M

Visi atsilankykite į šitą jaunimo vakarą, praleisite labai maloniai 

laiką jaunimo tarpe ir pasižiūrėsite gražią tautinių šokią, Puikus 
orkestras, šalti gėrimai, skanūs valgiai, linksma nuotaika, ko 
daugiau reikia?
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* Šokią vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
dėvėti kaklaryšius.

DĖMESIO JAUNIMUI!!!
JAUNIME NESNAUSK!

19 RUGSĖJO (SEPTEMBER) CANBERROJE RENKASI SYDNEJAUS, 
MELBOURNO, GEELONGO IR CANBERROS JAUNIMAS PROTES
TUI DĖL PABALTIJOS VALSTYBIŲ. PRIPAŽINIMO SOVIETAMS. 
INFORMACIJOS PAS P. P. ROPĘ. TEL: - 7$9 - 7094.
VAŽIUOK IR TU, PASIIMK IR SVETIMTAUČIUS DRAUGUS. KUO 
DAUGIAU, TUO GERIAU!

bet mus atstovauja labai grakščios 
šokėjos bendroj grupėj — p. Prei- 
manaitė ir p. Zabukaitė. Po pirmųjų 
šokių scenoje pasirodė lietuvių mo
terų oktetas, nuotaikingai padainuo- 
damos — “Už Gimtinės Klonių” ir 
“Subatėlę”, kurią buvo išbysuotos 
pakartoti. Okteto sąstatas: p. Reu- 
tienė, p. Platkauskienė, p. Sašūnienė, 
p. Stankūnienė, p. Luckienė, p. Kli- 
mienė, p. Lapinskienė ir p. Butkienė.

Galiausiai lietuvių mišrus choras 
padainavo tris dainas. Dirigavo K. 
Stankūnas. Moterų oktetui akordijonu 
pritarė Vyt. Lorencas. Dar po kelių 
tautinių Šokių net ir nešokėjams įsi- 
pynus, sekė pasilinksminimas veik iki 
“pirmųjų gaidžių”. Tai buvo vienas 
iŠ nuotaikingiausių vakarų ruoštų 
pabaltieHu pabendravimui, o gal lyg 
atsakymas išdavikams, kad mes dva
siniai nepalaužiami.

Brisbanietis
***

V AUSTRALIJOS GYDYTOJŲ 
KONGRESAS MELBOURNE
Rugpiūcio 18 - 23 dienomis 

Melbourne įvyko V Australijos gydy
tojų kongresas, kuriame aktyviai 
dalyvavo dr. Nemira Šurnaitė - Ratke
vičienė iŠ Adelaides. Ji buvo dele
guota atstovauti Pietų Australijos 
sveikatos departamentą. Kongrese 
buvo svarstomos ir imigrantų sveika
tingumo problemos.

Melbourne dr. Ratkevičienė turėjo 
progos laisvalaikio metu pabendrauti 
su tautiečiais ir aplankyti savo gimi
nes inž. Albiną ir dr. Elvirų Surnus.

***

ŠEŠTADIENI, 28 RUGS. ’74
ESTŲ BENDRUOMENĖ RENGIA

BALTIJOS TAUTŲ į
JUNGTINĮ Į
KONCERTĄ |

su |
ME LB. DAINOS SAMBŪRIU

LATVIŲ “ROTA” CHORU, ir |
ESTŲ MOTERŲ & VYRŲ j

CHORAIS. |
ESTŲ NAMUOSE
43 Melville Road, Į
WEST BRUNSWICK
BILIETAI: -$2.50 Į

Pens, ir stud. - SI .00
Po koncerto vaišės - $2.50

LIETUVIAI YPATINGAI
KVIEČIAMI
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