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MES RYŽTAMĖS
ŽYGIS ĮCANBERRĄ PAVYKĘS

Rugsėjo mėn. 19 d., ketvirtadie
nis, buvo ypatinga diena tiems, kurie 
rinkosi didžiajai demonstracijai 
Canberron pareikšti protestą Whitlamo 
vyriausybei dėl pripažinimo Baltų 
tautų aneksijos Sovietų Rusijos ne
pasotinamam imperializmui patenkinti. 
Sis Whitlamo vyriausybės aktas ne
gali būti kitaip suprastas kaip Sovie
tų Rusijos imperializmui pataikavi
mas, demokratijų principų išdavimas, 
Žmogaus teisių įgyvendinimo atsisa
kymas, savo daugkartinių pažadų su
laužymas ir komunistinės pergales 
Australijoje viešas pademonstravi
mas.

Šio Whitlamo akto paveikti Aus
tralijos piliečiai baltai iš visų Aus
tralijos kampelių rinkosi į Canberrą 
protestui. 12.30 vai. tvarkingai išri
kiuota eisena — trys baltų tautos, 
lenkų, ukrainiečių, vengrų su savo 
vėliavomis, plakatais ir ženklais 
Įžygiavo Į Parlamento aikštę. Prieš 
parlamento rūmus sustojo margaspal
vė masė žmonių aukštai iškeltais 
plakatais ir vėliavomis. Iš parlamento 
išėjo opozicijos vadas B. Snedden ir 
visa eilė senatorių, įsijungė i minią 
ir pasakė — "mes esame su jumis . 
Demonstrantai kėlė ovacijas savo 
draugams senatoriams.

Trumpas - ’raibas pa
sakė senatoriai Mr. Greenwood, Mr. 
Peacock, Mr. Mackellar. Wentworth, 
Mr. Cameron, Mr. Scott, Mr. Baume, 
Mr. Frazer ir demonstruojančių vardu 
Miss Kroll, estė. Kalbėtojai visi 
pasmerkė Whitlamą ir Willesee ir pa
žadėjo sugrįžę į valdžių peržiūrėti ir 
pakeisti šio gėdos vertą akto nutari
mą.

Baltų delegacija senatui Įteikė 
10,000 parašų peticiją reikalaujančią 
atšaukti aneksijos pripažinimą.

Kiekviena praeinanti diena skel
bia, jog didysis lietuviškasis saskri- 
dis — “Lietuvių Dienos” Adelaidėje 
artėja. Suvažiavimo pasiruošimo ban
gai didėjant, auga ir nekantrumo lū
kestis ruošėjams. Belaukiant Žinių 
apie atvykstančius dalyvius.

Adelaidės jaunimas laukia ir 
kviečia visus Australijos talentingus 
jaunuolius sparčiai ruoštis “Jaunimo 
Vakarui”, dedant pastangų, jog šis 
parengimas būtu kuo sėkmingiausias 
spindėtu lietuviška jaunatve lietu
viška dvasia.

“Jaunimo Vakaras” Įvyks gruo
džio 29 d., “Scots Theatre”, Kintore 
Ave., Adelaides centre. Žadantieji 
dalyvauti prašomi suteikti apie save 
žinias E. Varnienei, 12 Kingston 
Ave., Edwardstown, 5039 S.A.

Primename, jog “Lietuviu Die
nose” dalyvaujame lietuvis"ku žodžiu, 
lietuviška daina, lietuviška dvasia.

E.V.

Baltų delegacija kreipėsi į Whit- 
lamą prašydama audiencijos, deja, 
jos negavo, tada delegacija paprašė, 
kad paskirtų rytojaus dieną, bet ir 
rytojaus diena buvo atsakyta ir pa
reikšta, kad premjeras ruošiasi išva
žiuoti į Ameriką ir neturįs laiko su 
Baltais kalbėtis. Tada buvo paprašy
tas Whitlamas pasirodyti prieš žmo
nių minią, kuri jo laukė ir Šaukė — 
mes norime pamatyti W'hitlama (We 
want to see Whitlam). Bet Whitlamas 
nepasirodė, tada minia įpykusi sude
gino jo iškamšą.

Po to tvarkingai išsirikiavę de
monstrantai apėjo du kartu aikštę ir 
vėl sustojo prie parlamento rūmų. Čia 
latviai, lietuviai ir estai sudainavo 
po keletą savo tautinių dainų, sugie
dojo savo tautinius himnus ir “God 
save the Queen” užbaigė demonstra
cijas.

Reikia pasidžiaugti kad Ši de
monstracija buvo gausi įvairių vieto
vių atstovais: pradedant Newcasteliu 
ir baigiant Adelaide. Daugiaušia ži
noma buvo iŠ Sydnejaus ir Melbourno. 
Vien lietuviu iš Sydnejaus dalyvavo 
daugiau 200 žmonių, tiek pat iš Mel
bourne, iš kitų vietovių mažiau. De
monstracijose dalyvavo apie 2500 žmo
nių. Tai sudarė didelę ir įspūdingą 
procesiją vėliavų, plakatų, daug 
moterų . c alyvavo tautiniais rūbais. 
Džiugu buvo matyti daug jaunimo, 
kuris aktyviai ir gyvai reiškėsi šioje 
demonstracijoje.

Nemažiau reikia džiaugtis, kad 
šios demonstracijos praėjo tvarkin
gai, kultūringai ir net taikingai, kas 
mūsų būdui yra labiausiai priimtina, 
nes tokios demonstracijos stipriau 
veikia protą kaip jausmus ar nesuval
domas aistras. Kai kas gali mums 
prikišti kaip išsišokimą Whitlamo 
iškamšos sudeginimą, bet Čia reikia 
žinoti faktą, kad jis nesutiko priimti 
mūsų delegacijos ir pasirodyti de
monstrantams bei paaiškinti savo gė
dingo darbo prasmės.

Ateityje mes galime turėti ir dau
giau panašių demonstracijų, visų 
mūsų demonstracijų pagrinde turėtų 
būti kultūringumas ir aistrų apvaldy
mas. Spauda gaudo sensacijas, bet 
dėl to mes niekados neturėtume pa
mesti galvos. Taigi labai malonu, kad

Originali lietuvaitės prieštarą ir 
įspėjimas. Nuot. Vilkaičių.

Kalba senatorius Greenwood demonstracijų dalyviams.
Nuot. Vilkaičių.

MŪSŲ REIKALAIS
PABALTIJO KLAUSIMAS 
AUSTRALIJOS SENATE

Rugsėjo mėn. 18 d. senato opo
zicija iškėlė pasmerkimo siūlymą už
sienių reikalų ministeriui scf’.ntoriui 
Willesee dėl Ermolenko aferos ir del 
pripažinimo Rusijos siekimų Baltijos 
va Istybėse.

Opozicijos lyderio pavaduotojas 
senate, senatorius Greenwood apkal
tino sen. Willesee uz mėginimą patai
kauti sovietų vyriausybei. Senatorius 
pareiškė, kad vyriausybė norėjusi 
užsitikrinti palankų min. pirm. Mr. 
Whitlam priėmimą, kai jis lankysis 
Sov. Sąjungoje š.m. pabaigoje. Toliau 
senatorius pareiškė, kad Mr. Whitlam 
isakė laikyti parengtyje karinį lėktu
vą išvežimui jauno rusų smuikininko 
iš Australijos, nežiūrint pradžioje 
pareikšto gynybos ministerio Barnard 
prieštaravimo. Dar sen. Greenwood 
kaltino sen. Willesee paviršijant 
Vak. Australijos aukse, teismo reika
lavimą L- išvežant rugpiucio 15 d. 
Ermolenko iš krašto. Kodėl jis ėmėsi 
šios akcijos? — klausė sen. Green
wood. “Pagal mano turimas informa-. 
cijas, rusų, ambasada nurodė minis
teriui pirmininkui, kad nebus pras
mės jam lankytis Rusijoje metų gale, 
jei Ermolenko afera nebus patenkina
mai užbaigta. Mr. Whitlam dar pra
džioje pareiškė, kad karinis lėktu
vas bus laikomas parengtyje, o kai 
sen. Willesee pareiškė, kad jis su 

šios demonstracijos praėjo kultūrin
gai. Dėl to esame įvertinti ne tik 
savo priešų, prieš kuriuos demonstra
vome, bet ir neutralių stebėtojų, 
kurie Šiame atsitikime yra teisėjų 
pareigose.

Po 'demonstracijų visi buvo pa
prašyti į Canberros Lietuvių Klubą 
pietų, kur visi buvo pavaišinti vel
tui. Čia daug kas nustebo kaip Can
berros lietuviai galėjo tokią minią 
žmonių pavalgidinti, tačiau lietuviš
kas vaišingumas ir darbštumas ir Čia 
buvo gražiai pademonstruoti. Ačiū 
Canberros Apyl. Valdybai ir Liet. 
Klubui už malonų priėmimą. 

min. pirmininku susitaręs, Mr. Bar
nard buvo atkalbėtas nuo ankstesnio 
pasipriešinimo ir leido lėktuvu nau
dotis. Sen. Greenwood taip pat pri
dūrė, kad ir Baltijos valstybių — Esti
jos, Latvijos ir l.: 't.** os sovietams 
pripažinimas buvo atliktas tikslu 
palengvinti palanku min. pirmininko 
priėmimą jo vizito Rusijoje metu.

Sen. Willesee, atsakydamas 
pareiškė, esą sen. Greenwood prie
laidose “nėra nei uncijos tiesos, 
kad buvęs spaudimas dėl min. pirmi
ninko kelionės į Maskva. Mr. Whitlam 
sutikės duoti Ermolenko išvežti kari
nį lėktuvą tik tada, kai jis, sen. 
Willesee jį užtikrinęs, kad naudoti 
komercini lėktuvą, galėtų būti pavo
jinga. Mr. Barnard net nežinojo, kad 
naudojamas jo lėktuvas, nes aš jam 
nesakiau. Jis tuo metu nebuvo Can- 
berroje. Toliau sen. Willesee pareiš
kė — jis leides Ermolenko grižti i 
Rusija,, kadangi jis buvo įsitikinės, 
kad jaunuolis to norėjo.

Sen. Greenwood pareiškus, kad 
sen. Willesee nenurodė pagrindo, ko
dėl buvo pripažintos Rusijai Baltijos 
valstybės ir kad vieninteliai kraštai, 
kurie iki šiol tėra pripažinę — Švei
carija ir Suomija, sen. Willesee at
sakė, kad Australijos užsienių politi
ka praeityje tebuvo pasaulio pajuokos 
objektu. Šaltojo karo era praėjo, taigi 
kartu ir Australijos .užsieniu reikalų 
politikos kolonialine era, tada buvo 
laukiama, kad Britanija ir JAV imtų
si akcijos pirmiau, nei mes imdavo
mės.

Sen. Willesee aštriai puolė 
mažumų imigrantų grupes už mėginimą 
diktuoti vyriausybei užsienių politi
ką, ignoruojančia, realybę.

Balsuojant — vyriausybės veiks
mai pripažįstant Baltijos valstybes 
Sov. Sąjungai de jure — pasmerkta 
29 — 27 balsų santykiu; del Ermo
lenko, vyriausybes akcijai pritarta 
28 — 28 — kas reiškia pasmerkimo at
metimą.

Dėl siu balsavimo rezultatu užs. 
reikalų ministeris Willesee nepri
valo atsistatydinti, nes senato šiuo 
atveju vyriausybė nekontroliuoja.

***
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APIE SAVO SPAUDĄ

Neseniai atšventėme “Mūsų 
Pastogės” 25 metų jubiliejų, tai buvo 
vienas iš sunkiausių laikraščio egzis
tavimo laikotarpių. Nors jau buvome 
tvirtai nusistatę visom išgalėm laik
raštį išlaikyti ir rinkome aukas jo 
tolimesnei gyvybei pratęsti, tačiau 
nesijautė mūsų visuomenėje entu
ziazmo, todėl ir tas gražus jubiliejus 
praėjo be jokio džiaugsmo, be svei
kinimų ir linkėjimų, visų užmirštas.

Tą liūdną pakasynų nuotaiką 
sukūrė “opozicija”, kuriai rūpėjo 
kaip nors sunaikinti greičiau bendruo
menės laikraštį. Sydnejuje o ir ki
tose vietose ilgą laiką paštai strei
kavo, pogrindžio veikėjai turėjo
progos daug kartų “numarinti” “Mūsų 
Pastogę”. Tokių gandų maitinama 
visuomenė susilaikė nuo paramos ir 
delsė remti spaudos vajų . Pagaliau 
pogrindis išėjo į viešumą, ir mes 
turėjome progos paaiškinti ir atsi
kirsti, nors ir prisėjo, anot kun. 
Vaserio, “Šaukti kaip nuo kryžiaus”, 
bet tas mums padėjo.

Štai einame jau prie galo su 
spaudos vajumi ir reikia pasidžiaugti, 
kad vajus buvo sėkmingas. Pakilo 
mūsų laikraščio ir prenumeratorių 
skaičius. “Mūsų Pastogė” atlieka 
didelį ir sunkų darbą ir ne tik mūsų 
pačių tarpe bet ir visų Baltų. “M.P.” 
drąsiai ir tvirtai gina žmogaus ir pi
liečio teises Australijoje ir per tai ji 
įgijo pagarbos. Šiandien kiekvieno 
Australijos lietuvio pareiga būtų skai
tyti ir remti “Mūsų Pastogę”.

Štai spalio 5 d. turime Spaudos 
Balių Sydnejuje, gera proga solida
riai pasidžiaugti ir atšvęsti “Mūsų 
Pastogės” 25 metu jubiliejų. Ko 
negalėjome atlikti pries' 7 mėnesius, 
tą dabar galime lengvai ir patogiai 
atšvęsti ir su nauju dvasios paki
limu pasiryžti žvelgti į kitų, 25 metų 
kelią. Tas kelias nebus lengvesnis, 
bet visiems solidariai laikantis 
įmanomas ir būtinas.

Baliaus rengimo komisija,pade
dant Sydnejaus Moterų Socialinės 
Globos Draugijai^yra pasiruošusi tin
kamai priimti svečius iŠ arti ir iš toli. 
Taigi visi į “Mūsų Pastogės” Spau
dos 25 metų Jubiliejinį Balių. Paro
dykime meilę ir pagarbą savo spaudai.

am

Jaunieji demonstrantai. Vilkaičių nuot.

PAVERGTŲ TAUTU SAVAITĖS 
DEMONSTRACIJA SYDNEJUJE

Rugsėjo 15 d. Pavergtų Tautų 
Savaitės pagrindinė demonstracinė 
eisena ir susirinkimas Sydnejuje pra
ėjo su pasipiktinimu dėl Mr. .Whitlamoi 
ir jo vyriausybės Baltų tautų išda
vimo.

Eisenos priekyje Šį kartą buvo 
estų, latvių ir lietuvių grupės su sa
vo vėliavomis. Žygiuota Sydnejaus 
gatvėmis iki Hyde Parko žuvusiems 
kariams paminklo, kur padėtas vai
nikas ir sukalbėta maldos. Iš ten 
procesija grižo į Town Hall, kur sa
lėje vyko oficialus P.T. Savaitės 
atidarymas — susirinkimas.

Susirinkimą atidarė P.T.S. Tary
bos prezidentas Mr. D. Darby — M.L.A. 
pabrėždamas: “Ačiū Dievui, kad dar 
galima Australijoje laisvai žygiuoti 
gatvėmis, ir kalbėti apie pavergtų 
tautų išgyvenimus ir laisvės troški
mus, o taip pat ir reikšti nepasiten
kinimą dėl Australijos Vyriausybės 
išdavimo Baltų tautų”.

Mr. E. Willis — N.S.W. Švietimo 
ministeris savo kalboje įspėjo, kad 
Australijos demokratija, nuo to laiko 
kai buvo išrinkta darbieČių Vyriausy
bė, išgyvena krizę. Anksčiau negir
dėti įvykiai kelia susirūpinimą vi
siems, kurie myli laisvę ir gerbia 
pagrindines žmogaus teises. Su pasi
piktinimu sutikome žinią, kai prieš 
aušrą policija veržėsi į kroatų na
mus, suiminėjo, kratė. Nemažiau 
buvome nustebinti Baltų kraštų anek
sijos pripažinimu ir jų inkorporavimu 
į Sovietų Sąjungą. Tuo tarpu Vyriausy
bė užmezgė diplomatinius santykius su 
visa eile komunistinių totalitarinių 
režimų kraštais. Australijos apsigy
nimo pajėgos labai sumažintos. Aus
tralijos Saugumo (ASIA) įstaiga, kuri 
seka priešų infiltracijų ir komunistų 
subversiją buvo užpulta savo pačių 

Vyriausybės Teisingumo ministro su 
policija. Pagal Mr. Willis, tie įvy
kiai rodą Australijos V-bės kryptį 
vedančią į demokratijos bei Žmo
gaus teisių pagrindų sutrypimą. Tuo 
tarpu, Australijos žmonėms tie pa
grindai visada buvo šventi.

Toliau Mr. Willis tęsė - “Prašau 
nepulti į desperaciją, prašau aiškinti 
australams apie išgyvenimus jūsų 
kraštuose. Ginkite laisvę čia ir 
visame pasaulyje .

Senatorius Mr. Scott - Ūkininkų 
(Country) partijos atstovas pareiškė, 
kad esą liūdna kalbėti apie pavergtas 
tautas bebaigaint 20 šimtmetį. Euro
pa yra kultūros ir civilzacijos ne
sėja, ir pradininkė kovoje už žmogaus 
teises, tačiau liūdna, kai toje pat 
Europoje dar šiandien yra pavergtų 
tautų ir sutrypiama laisvė. Senato
rius reiškė pasipiktinimą Australi
jos Vyriausybe, kuri esanti infil
truota komunizmo filosofijos, uŽ 
Baltų kraštų išdavimą.

Mr. M. Mackellar - M.P. (Atsto
vaująs opozicijos vadą Mr. Sneddena), 

dėmesio, d ė m e s i oi

25 METŲ.JUBILIEJINIS SPAUDOS BALIUS 
ĮVYKSTA SPALIO 5 DIENĄ SYDNEJAUS LIETUVIŲ,KLUBE, BANKSTOWN 

EAST TERRACE, o ne Ukrainiečiu salėje kaip buvo skelbta anksčiau.

perskaitė Mr. Sneddeno kalbos iš
traukas, pasakytas Baltų mitinge 
Melbourne, kur jis pabrėžė, kad 
Baltų kraštai buvo Sovietų okupuoti, 
ir kad Baltų tautų tradicijos ir kalba 
yra skirtingos nuo rusų, todėl stebė
josi kokiais tikslais Mr. Whitlamas 
pripažino Baltų tautų aneksiją. Mr. 
Snedden prileido, kad tai padaryta 
sąryšyje su Mr. Whitlamo būsimu vi
zitu į Maskvą, siekiant malonesnio 
priėmimo užtikrinimo. Mr. Sneddenas 
ypač užakcentavo, kad jo partija 
visais būdais stengsis, kad Baltų 
tautu išdavystė būtų atitaisyta.

Mr. D. Darby užbaigiančioje kaL 
boję ragino visus būti militantais 
kovojant už pavergtų tautų laisvę ir 
prieš komunistų subversijas Austra
lijoje. Jis nukreipė visų žvilgsnį į 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos stovy- 
las su grandinėmis ant rankų, ir pa
sakė, kad ir Mr. Whitlamas prisidėjo 
prie tų grandinių nukalimo.

Salėje buvo apie 600 žmonių, o 
eisenoje virš 1500. Lietuvių eisenoje 
buvo virš 200. Eisena ir susirinki
mas praėjo sėkmingai ir kultūringoje 
nuotaikoje. Eisena buvo rodyta vals
tybinėje T.V. stotyje, o jos aprašy
mai ir nuotraukos pasirodė dides
niuose Sydnejaus dienraščiuose.

i.j.
MARKSISTAS SU SALDAINIAIS

Šiuo metu Australijoje pradėjo 
dešimties dienų paskaitų keliones 
Briusselio universiteto ekonominių ir 
socialinių mokslų fakulteto profeso
rius dr. Ernest Mandel. Jis dar Žino
mas kaip žymus pasaulio marksizmo 
ekonomistas. Į Australiją šis marksis
tas jau anksčiau norėjo atvykti, bet 

dar Gortono vyriausybė jam buvo 
“tautinių interesų sumetimais’ atsa
kiusi vizą. Dabartinės vyriausybės 
jam suteikta viza “laisvo nuomonių 
keitimosi pagrindu”. Padalinęs sal
dainių jis kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje pareiškė nustebimą, kad 
Australijoj, kuri yra viena iš turtin
gųjų kraštų, esąs nepaprastai silp
nas kairysis sparnas. “AŠ save lai
kau revoliucijonierium”, kalbėjo dr. 
Mandel, “bet tokiu, kuris kovoja 
politiniais, teoriniais, ideologiniais 
ginklais”. Revoliucija Australijoje, 
dr. Mandel nuomone, dar labai tolima.

Dr. Mandel nuomone, kapitaliz
mas nedagyvens iki 21 — jo šimtme
čio. Streikai, darbininku pastangos 
atidaryti dirbtuves, uždarytas jų sa
vininkų reikalavimas darbininkų kon
trolės ir didėjąs liberalizmas to
kiuose kraštuose, kaip Portugalija ir 
Graikija (svečias Sov. Sąjungos ir 
kitų_ kraštų nepriskyre prie liberale- 
jancių . . .), yra ženklas, kad kapi
talizmas jau pasitraukia. Esą nerealu, 
kad tik mažas z'moniu, skaičius kontro - 

liuoja pasauli, kuriame švietimo ly
gis ir techniški laimėjimai vis auga 
ir auga. Infliacija, anot dr. Mandel, 
sukeliama ekonominių procesų, ku
rių kontrolės darbiniai neturi Inflia
cija nusikratyti — reiškia panaikinti 
kapitalizma4» Infliacija galėtų būti 
sustabdyta nedarbo kaina, bet kapi
talistinė sistema nepajėgia mokėti 
socialinės ir politines kainos.

***
IŠŠAUKIMAS SOV. SĄJUNGAI IR 

KUBAI
Čilės Valstybės galva gen. 

Pinochet, metinių dr. Allende marksis- 
tinės vyriausybės nuvertimo proga 
pareiškė, kad jo vyriausybė esanti 
pasirengus išlaisvinti visus politi
nius kalinius, išskiriant kelis ypa
tingus atvejus, su sąlyga, kad jie 
paliktų kraštą ant visados ir kad 
Sov. Sąjunga ir Kuba Tarpt. Raudo
najam Kryžiui prižiūrint, tuo pat metu 
išleistų tokį pat skaičių politinių 
kalinių iš jų kalėjimuose laikomų. 
“Mūsų norai aiškiai išreikšti”, kal
bėjo gen. Pinochet. “Dabar Sov. Są
jungos ir Kubos vyriausybės, kurias 
mes pasirinkome kaip komunistinius 
kraštus ir kurios parodė tiek narsumo 
vadovaudamos kaltinimams prieš mus 
dėl žmogaus teisių, turi prabilti”.

Stebėtojai spėja, kad jei sovietai 
ir kubiečiai atsisakys siūlymą priim
ti, Čilė vistiek paleis savo sulaiky
tuosius, tuo norėdama pasirodyti 
daugiau humanitari, nei abi komunis
tinės valstybės. Jau Šiuo metu Čilė 
yra išlaisvinusi keletą žymių suimtų
jų-

Gen. Pinochet pareiškimu, Čilėj 
esą sulaikytųjų apie 2000,
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PAJAUTA
KADAISE...

platus buvo pasaulis vaikui 
dienos skriejo - išbarstytos rožėm 
ateitis viliojo burtais, Šaukė, 
vaisiai uždrausti kvepėjo sodais.

tikėjau Dievą visur esant 
galintį suteikti, ko prašytum, 
žydėjo pievos kvepiančios . . .

GIN TARUI
Gintarėli brangus, gintarėli tėvynės, 
As tave kaip relikviją, pirštais imu ... 
Vandenynais, kalnais, dykumom kelią skynąs. 
Suradai tu mane, ir Širdy taip ramu ...

Gintaras žmonijai buvo žinomas 
nuo seną, seną nebeatmenamą laiką. 
Gintariniai ornamentai, Akmens Am
žiaus Žmogaus grubiai suformuoti, 
užsilikę iki mūsą laiką įrodo gintaro 
senumą. Teorijos apie gintaro kilmę 
labai Įvairios, įdomios ir lygiai se
nos. Istorikas Nicias tvirtino, jog 
Saulės karštis buvęs toks stiprus 
kaikuriose vietose, kad Žemė prakai
tavusi ir iš to prakaito kilęs ginta
ras. Tuo tarpu graikuose egzistavo 
kita legenda apie Phaethon’o sese
ris. Broliui mirus, jos pavirtusios į 
drebules ir amžinai verkusios ir ją 
ašarų lašai tapę gintarais.

Pliny rašė tvirtindamas, jog tam 
tikrų medžių syvai, iš to vardas 
Succinum, tapę gintaru. Tai patvir
tina ir modernaus mokslo tyrimai; 
gintaras yra augalinės kilmės. Šiais 
laikais gintaras žinomas, kaip sukie
tėję syvai iŠnykusios pušų rūšies, 
egzistavusios Treciajame laikotarpy
je-

Gintaras daugiausia randamas 
Baltijos krantuose, ypač nemažai 
išmetama po audros. Tačiau jo yra 
išplaunama Danijoje, Norvegijoj, Šve
dijoj. Kaikur randama Azijoje ir 
Jungtinėse Valstybėse Amerikoj. 
Jo retkarč'iais randama ir Essex, 
Suffolk ir Norfolk vietovėse, Angli
joj- . .

Gintaras labai lengvas ir minkš
tas. Įšildytas turi savotiškos elektri
nės galios. Kad jis kada nors buvo 
skystis įrodo jame randami vabzdžiai, 
kurie daugumoje Šiandien nebeegzis
tuoja. Šitie specimenai galbūt ir 
davė Pliny idėją apie gintaro kilmę ir 
labai sudomino romėnus.

Dideliais kiekiais gintaras buvo 
gabenamas į Romą imperatoriaus Ne- 
rono laikais. Neronas net eilėmis 
aprašė savo žmonos grožį, jos plau
kus pavadindamas gintaro spalvos. 
Tuo jis sukėlė naują madą ir Romos 
ponių pavydą; visos Nerono dvaro 
damos bandė nudažyti plaukus ginta
riniai.

Persų talismaną tarpe yra ginta
ro gabaliukas, kubinės formos. Pada
vimas sako jį nukritus iš dangaus 
Mohommedo laiku ir dėvimas ant 
kaklo suteikia ypatingą galią; padaro 
dėvėtoją nenugalimu, jeigu karys; 
teisėją - nepaprastai išmintingu. Per
są šachai, karta iŠ kartos jį paveldi.

Vardas Amuletum buvo duotas 
gintarui drauge su gėle Cyclamen, 
nes abu buvo laikomi turį daug ir 
stiprios galios apsaugai nuo nuodin
gų narkotiką, kurie anais Romos lai
kais buvo nepaprastai madoje. Ypa
tingai vaikai nešiojo gintaro karolius, 
nes tėvai tikėjo gintarą galintį apsau
goti' vaikus nuo raganų burtų, nužiūrė
jimų ir kitokių užkerėjimų.

Medi ciniška gintaro vertybė la
bai didelė ir plati. Callistratus tvir
tino esant nepaprastai galingu apsau
gojimui nuo beprotystės visą žmogaus 
amžių, t.y. nuo vaikystės.iki senat
vės. Ji galima gerti sutrynus į milte
lius arba nešioti ant kaklo gintaro 
karolius. Auksinio geltonumo gintaro

J. Mikštas - Šilainis
variantas, žinomas, kaip Chryselutum, 
ypatingai buvo vartojamas prieš ma- 
larią ir kitokias karštliges. Pavyz
džiui: Rev.C.W. King sako, kad “gin
taro karolių dėvėjimas yra- seniai 
žinomas, kaip stipri apsauga nuo 
Erysipelas (dar vadinama Šv. Antano 
ugnimi, rože) 2'monėms, turintiems į 
šią ligą didelį palinkimą. Gintaro 
karoliai veikia raminančiai j nervus 
ir sustabdo apopleksijas ’. Gintaro 
galia Šioje srityje yra įrodyta dauge
liu atvejų ir nebėra jokios abejonės.

Gintaro galia apsaugoti kaklą nuo 
peršalimų daleidžiama jo galiai išlai
kyti šilumą; nes gintarui palietus 
kūną jis įšyla ir taip elektrizuoti 
karoliai išlaiko kaklą šilumoje. 
Pliny’s laikais gintaras buvo univer
saliai dėvimas Transpadane moterų 
Lombardijoj ir Piedmonte apsisau
gojimui nuo goiterią, kurie buvo daž
ni dėl jų geriamo vandens kietos 
kokybės.

Gintaras buvo dėvimas apsaugai 
nuo kurtumo, virškinimo sutrikimą, 
katarų, geltonlige's, nuo dantų klibė- 
jimo sehesnib amžiaus žmonėse ir 
kaip amuletas kūdikiams apsaugoti 
nuo dantukų dygimo konvulsiją.

Jis buvo ir tebėra populiarus 
pypkių kandikliams, cigarečių ar 

cigarų laikikliams. Populiarumas atė
jo iš Rytų, kur buvo ir tebėra tvirtai 
tikima, jog gintaras neperduoda už
krėtimų ligomis. Jo visada buvo ir 
tebėra didelis pareikalavimas Kini
joje, Japonijoje, Indijoje ir visur 
kitur Rytuose. Kiniečiai vartoja gin
tarą smilkalams, parfumerijoje ir 
medicinoj.

y.viIkaiČIo nuotrauka
Lietuvaitės Canberros demonstracijose.

Sunku Šiandien beatskirti, kas 
tiesa, ir kas pasakos. Romėnų pirk
liai, keliavę po Pabaltijį, tuo laiku 
vadinamu Barbarų kraštu, matomai 
norėdami savo naudai gintarą išrekla
muoti, pripasakojo daug gintaro gal ir 
netikrų ypatybių. Jie pasakojo, jog 
barbarų moterys esančios gražios ir 
sveikos, turinčios tos pačios gintaro 
spalvos vešlius plaukus ir dangaus 
mėlynumo akis. Jų dantys esą balti, 
kaip perlai ir šypsena jų radiantiškai 
šviesi. Jų būdas ramus, greičiau 
linksmas, nes jos daug dainuojan
čios (tuo laiku moterims Romoje ir 
Graikijoj buvo galima šokti, bet ne 
dainuoti). Matomai jas saugo kokia 
ypatingai gera ir galinga deivė, ku
rios galia persiduoda gintare.

Kažin, ar tie Romos pirkliai 
daug klydo? Gintaru pasipuošus 
šiandien ir aš jaučiuosi savotiškai 
stipresnė, saugesnė. Nežinau, neno
riu taip labai užsispyrusiai tvirtinti, 
bet manau, kad ir Jūs pastebėjot 
jog mūsų moterys, tiek merginos, 
tautiniais rūbais ar Šiaip gintarais 
pasipuošusios dažniau Šypso. Su 
gintarais tikrai nesimato susirauku
sių, piktų veidų. Gal daug nemelavo 
prieš Šimtų šimtus metų mūsų kraš
tuose keliavę pirkliai? . .

Gintarinai prietarai istorijai 
mažiau žinomi. Išskyrus apsaugą nuo 
užkerėjimų, nelaimią jie lyg ir neuŽ- 
traukia. Kaip ir visi geltoni brangak
meniai, gintaras taip pat yra Saulės 
įtakoje ir priklauso astrologinės 
Zodijos Liūto ženklui. Liūto ženkle 
gimūsiems žmonėms jie neša ypa
tingą laimę. Vien gimę Taurus ir 
Skorpiono ženkle turėtų gintaro nedė
vėti. Kiti astrologiniai Ženklai gali 
elgtis, kaip tinkami.

Gauti gintarą dovanų irgi neša 
laimę. Parduoti gintarą, dovanai 
gautą, atneša nesekmes, ašaras ir 
skausmą.

JUODASIS GINTARAS, Šiandien 
jau vadinamas Jet vardu, irgi yra au
galinės kilmės. Gintaru vadinamas 
buvo Viduramžių laikotarpyje mato
mai vien dėlto, kad buvo randamas 
Baltijos pajūryje. Jis yra daug kie
tesnis už anglį, nes yra suakmenėjęs 
medis ir duodasi labai aukštos rū
šies politūrai. Puikiausias iš jų bu
vo žinomas Whitby — Jet vardu. Jį 
atrado to paties vardo vienuolyno 
vienuoliai prieš Reformacijai atne
šant ją sunaikinimą.

Juodąjį gintarų, kol jis buvo gin
taru vadinamas, Žmonės tikėjo turint 
galią apsaugoti nuo nuomario ir gim
dos strangulacijos. Sutrintas į milte
lius buvo geriamas nuo dantų skaudė
jimo. Sumaišytas su vašku buvo deda
mas ant vočių ir kitokių augulių.

Pasaulio rinkose gintarui brangs
tant ir retėjant, jis jau yra imituo
jamas. Dažniausia vartojamas stik
las ir kartais kitokios kompozicijos. 
Stiklas yra daug kietesnis ir Šaltes
nis uŽ gintarą. Celuloidas, kuris irgi 
dažnai naudojamas gintaro imitacijai, 
patrynus į vilnonę medžiagų išduoda 
aiškų kamforo kvapą. Gintaro imita
cijos neturi tos elektrines Š’Iumos.

Vienas vokiečių poetas yra 
pasakęs, jog dovanodamas moteriai 
gintarą, žiūrėk jai į akis. Tikrasis, 
vos ranka palietus nušviečia moters 
akis savotiška šviesa, ko imitacija 
negali.

O. Areimaitė
***

Sugebėti turėti draugą • reikia būti 
pačiam draugu.

Anglą priežodis

I nebuvo nulio — vientik begalybė.
BB

M
“ Taip. Gyvenau puikai aŠ kadaise . . .

Z Dabar pasaulis mano pirštuos mažas
Z susitraukęs.
Z Soduose pernokę kaba uždraustieji
Z vaisiai
Z Nublukę dienos liūdnos plaukia. 
" ***
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ALĖS LAIŠKAI
VERTA PAGALVOTI

Štai mes turime kritišką padėtį 
Australijoje, o dauguma australų ne
sirūpina. Jie . patenkinti moka 75 
centus už alaus dėžutę, kuri neva 
atvežta iš kitos valstijos. Girdisi 
balsai, kad kažkas negerai, bet daug 
daug kas galvoja, kad viskas susi
tvarkys savaime. Nusiraminimui jie 
toliau pontiruoja kaip pašėlę ant 
arklių, šunų, Tattslotto, gee-gees ir 
ką aš žinau ant ko dar.

Tas rodo, kiek mažai daugumai 
rūpi įvykiai, kurie liečia visos vals
tybės ateitį. Jie užsigrūdinę kovo
tojai lenktynėse, gaila, leidžia savo 
energiją vėjo kryptimi. Įdomu, kad 
ant kiek šis kraštas turtingas, vis 
dar daug gyventojų gyvena skurdžiai. 
Neaišku keno naudai toks masinis 
žmonių suglušinimas, toks perdėtas 
iškėlimas įvairių azartų. Žmonėms 
nelieka laiko atkreipti savo dėmesį į 
svarbesnius valstybę liečiančius 
re ikalus.

Dar Žada “Soccer Pools” įvesti. 
Užtikrinu, kad tie “puliai”irgi tu
rės didžiausią pasisekimą masėje.

Neseniai pranešė, kad suvaržy
mai bus nuimti nuo “quadrella” lažy
bų. Koks džiaugsmas ponteriams!

Skaičiau vieną patarimą, kaip 
užmiršti streikus ir politinius išsišo
kimus. Paprasčiausias dalykas, rei
kia tiktai surasti dvi muses, paleisti 
jas ant sienos ir susilažinti, kuri 
pasieks lubas pirmoji. Labai lengva, 
netiesa? Tik gaila, kad toks šaltas 
Melbourne šiandien vakaras ir netik 
musės sustingę nuo šalčio, bet ir 
mes sėdime namuose drebėdami, nes 
dėl streiko nepristato alyvos namų 
šildymui. O mano vyras koks nelai
mingas, skundžiasi, negavęs gintari
nio skysčio burnos karteliui nuplauti. 
Gilesniam susišildymui su “Scotch” 
per skaudu kišenei, nes kaina vėl 
pakilo virš dviejų dolerių ant vieno 
butelio.

Taip pat negalime sėsti į auto
mobilį ir važiuoti į gražias, šiltas 
kino patalpas, (filmos turinys nebūtų 
šiuo metu labai svarbus) bet reikia 
taupyti tą skystį, be kurio automobi
lis nepajudės. Teko skaityti, kad ir 
kinai pakėlė kainas, o žmonėms darbų 
vis mažėja.

Viską virŠina Šio vakaro “pasi
gėrėtina” vakarienė iš dviejų kiauši
nių ir dėžutės “baked beans”, tai 
buvo viskas, ką supermarkete dar 
galėjau gauti.

Kas beliko daryti, klausiu pati 
savęs, kad kaip nors nudžiuginti 
savo Šeimą, kad vėl galėčiau matyti 
jų veiduose Šiltą spindesį?

IŠ padėties išgelbėjo telefono 
skambutis, t.y. sekančio priemiesčio 
kaimynas paskambino telefonu, (tai 
dar vienintelė veikianti priemonė

(NUkelta Į 4-tą psl.)
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GAUDO. . .
Sekmadienio rytą einu skersai 

tramo Uniją bažnyčios linkui,Jonas 
tik kyšt galvą iš po krūmą.

— Psst, Argusai! Kur eini? Neik 
per anksti, nes ant šventoriaus vyrus 
gaudo.

— Čia dabar? - Sakau. — Negi 
Mister Murfy pradėjo į rekrūtus gau
dyti? Kariuomenę panaikino, Vietnamo 
nebėra, tai kam tie vyrai? Beto aš jau 
seniai praėjęs karo amžių; dabar jau 
ir folkšturmas išbrokytų. Niekus pais
tai, Jonai.

— Ne Murfis, Argusai, o mūsų 
pačią moterys, - sako bailiai dairy- 
damas Jonas, bet jau bebaigiąs visa 
galva išlysti iŠ po tramvajaus kelio 
gyvatvorės. — Su popieriais laksto, 
vyrus :stabdo,, kažką užrašo, klausi
nėja. Latvis Janis karčiamoj sakė, 
jog ir latviečiuose tas pats. Matyti 
kas nors subuntavojo bobas ir slap
tuose posėdžiuose susitarusios mus 
visus išduos ... Ką žinai, Argusai? 
Geriau pasisaugoti, negu paskui gai
lėtis.

— Hmm. Kas čia būtų? Nieko 
negirdėjau, kad kokie rinkimai vyktų 
ar kas? - Sakau Jonui. — Pastovėkim 
minučiukę čia po medžiais ir stebė
kime iš tolo. Atsarga gėdos nedaro, 
sakyčiau.

— Ir aš tau tą sakau. - Patvirti
na Jonas. — Dviese drąsiau, kad ir 
po medžiais. Tu nors pilietybę turi, 
o aš vis iki šiol ineprisiruošiau Elsbu- 
tei prisiekti; dabar, va, jai pačiai 
juo toliau, tuo riesčiau prie leiborų 
valdžios. Sako; karaliene vadins, 
bet visi pomiai turi įsigyti pasus, 
jeigu nori čia atemigruoti. Vargas 
Elsbutei dabar. Tais berazumiais ai
riais pasitikėti negali ir nežinai, kas 
jiems šaus į galvą; vieną dieną jie 
pasnikauja, o kitą jie bombas po ra
tais kaišioja. Ant Australijos buvo 
visą viltį padėję, bet matai ... Gofis 
avikailį nuveže dovanų, o dabar va ir 
pasirodė koks vilkas po juo slėpėsi. 
Tas margais Švarkais mister emigra
cija ramino nabagę, bet ir jis pats 
tik de fakto ministeris,o ne de jure 
ir parašo padėti po pažadu nebegali. 
O ką reiškia Šiandien pažadai? Aną
dien Karnius mūsų studentui Sunši- 
nėje sako, būk pilietybės užteks ir 
galėsime ramiai miegoti, sovietams 
neatiduos. Sakyk, Argusai, kam aš 
dabar galiu prisiekti? Ant ko ranką 
dėsiu, jeigu Biblija nebegera, a?

— Ant Markso “Kapitalo”.
— AŠ nežinau, kiek tas Marksas 

turi kapitalo ir kodėl aš ant jo turiu

ALES LAIŠKAI

(atkelta iŠ 3 psl.) 

greitam susisiekimui) ir tarp kitko 
pasakė, kad geriausias būdas sušilti, 
tai pavaikščioti po gatvę parinkti 
parašų dėl protesto peticijos savo 
Parlamento nariui prieš Australijos 
vyriausybės pripažinimą įjungimą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos į So
vietą Sąjungą.

Vietiniai Australijos gyventojai 
pritaria mūsų pasipriešinimui, dėl 
padarytos skriaudos ir noriai duoda 
savo parašus. Per porą valandų mano 
kaimynas surinko virš 40 parašų. 
Vienaip ar kitaip, aš jau buvau pasi
ruošusi Šį vakarą pavaikščioti po 
gatvę dėl parašų, bet kaimyno paska
tinimas paveikė mane skubėti. Taip 
palikome Šaltus namus, o grįžome 
sušilę ir laimingi.

Gal šis triją Pabaltijo Valsty
bių reikalas padės išbudinti daugumą 
Australijos gyventojų iš nerūpestingo 
gyvenimo, ar letargo miego.

Mano darbas Šiandien dar ne
baigtas: Reikia dar lapus su parašais 
išsiųsti.

Tai iki sekančio karto.* **
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ranką dėti. Infliacija greičiau suės 
paskutinius jo centus. Ne aš ant jos 
ranką dėsiu ištikimybę prisiekdamas, 
bet ji mane koja prispaudus prisaik
dins velniui dūšią parduoti. Blogai, 
Argusai, labai blogai! Reikia bėgti, 
bet kur? Sakyks, kur?

— Na, jeigu jau bėgsi, tai ge
riausia dabar Kuboje cigarus vynioti,

- Sakau matydamas, kad Jonas nuta
ręs nuo širdies išsipolitikuoti. Mūsą 
svarbieji parlamentai visada vyko čia 
po medžiais, tačiau man labai rūpi, 
kas vyksta šventoriuje. Vis daugiau 
Žmonių renkasi ir moterų su popieriais 
daugėja. Galai žino. Visokius libe- 
rašionus per televiziją reklamuoja, 
gal ir mūsiškės nutarė liberuotis. 
Bet ką jos? ... Juk jos pačios ant 
mūsų sprando visą amžių jodinėja!? 
Jeigu liberaŠion, tai ne joms, o mums. 
Su tuo Jonu nepasitarsi. Jis viengun
gis ir apie moterų liberaŠionus jam nė 
galvoj. Jis dar vis tikisi kokią susi
rasti, kad ir tris dienas prieš smertį.
O dabar nabagas taip subyrėjo iš 
išgąsčio, ir ne juokais bėgtą, kad ir 
į Kubą cigarų vynioti. Tokių Joną yra 
daug, kurie jau bijo savo veidą paro
dyti ar pavardę į kokį sąrašą įdėti.

— Einam, Jonai, - sakau. — Ei
nam, ką čia beišstovėsim? Juk per 
galvą dar nemuša.

— O ką žinai? - Baugina Jonas.
— Matei, kas buvo su kroatais? 
Murfis gaudė juos ir bažnyčioj.

— Taigi tu ir išrinkai savo leibo- 
rius ant mūsų nelaimės. - Sakau. — 
Juk džiaugeis, kad į Vietnamą nebe
reikės eiti, mokesčiai bus mažesni, 
algos bus didelės, barščių bliūdas 
taukuose plaukios. Dirbti nebereikės 
nė dienos į savaitę ir paštininkas 
algą atvežęs parpuolęs ant kelių tau 
į koją pabučiuos, kad “Tamstos 
malonybe, Šviesiausias darbininke ir 
unijos memberi, teikitės priimti šį 
nieko vertą milijoną dolerių”. A, 
Jonai? Ko drebi dabar ir ko nori. 
Išsirinkai savo darbiečių valdžią tai 
ir džiaukis. Aš jos nerinkau bet 
kenčiu ir nesiskundžiu, tai ko tu? 
A Žinai, kad tavo teisybė ir bus; 
dirbti tikrai nebereikės, nes visi 
išsistreikuos iš visų darbų, tuo pa
čiu ir streikų nebebus, nes bedar
biams nebėra ko streikuoti. Mokesčių 
mokėti nebereikės, nes būdamas ant 
bedarbio pašalpos namo išlaikyti 
nebegalėsi. Antrąjį tavo namą ati
duos turkams ir arabams emigran
tams. Socialinis aprūpinimas rojiš
kas — visa Australija vienas gražus 
ubagynas. Ponai su kapitalais jau 
dabar lekia lauk. Darbo liaudis perims 
fabrikus, tik iŠ jų kaminų dūmai tai 
neberuks, nes nebus ką ir kas dirba. 
Darbininkai laimės visus algos pakė
limo reikalavimus; kodėl neduoti, 
jeigu nereikia mokėti. Vietnamą gal 
prisiminsi taip, kaip kadaise karo 
belaisvėje būdami prisimindavom 
mamos pasnikinę pusmarškonę košę. 
Vaikais būdami jos nemėgome, o 
belaisvėje perkarę :svajojome seilę 
rydami,kad nors kartą sočiai paval
gyti. Prisiminsi ir tu kada nors ka
reivišką buzą, bet sudraskei kariuo
menėn šaukimo kortelę ir nipšt kati
liukui.

— Argusai, kibą tu durnas? Kas 
mane ims seną diedą į kariuomenę? 
AŠ tik dėl mūsų jauną vaiką ... Kad 
nebereikėtų eiti . . .

— O katrą kariuomenė pagadino?
— Nepagadino. Ale mat ...
— Sakyk geriau, kad raškažis 

užpakalį buvo pradėjęs draskyti ir už
sinorėjai socializmo. Bet gavai da
bar ir slambais visų bijodamas paŠ- 
ventoriais. Jonai, Jonai, kur tavo 
protelis buvo? Kad australas nežino
— nenuostabu, bet, kad tau galva 
susisuko, tai jau nebegerai. Tu žino
jai, kas komunistai per paukščiai, tu 
žinojai ir kas Karnius ir Murfis ir 
kiti kameradai.

— O ar velnias juos žinojo, kad 
taip padarys? Gražiai kalbėjo.

— Velnias visada gražiai kal
bėjo. Dabar tavo išrinktoji valdžia 
gražiai kalba Brežnevui ir tavo aŠtuo-

A. Baltrukonienė
nias desintinas ir trobikę su balan
džiais ant stogo pripažino jam.

— Viltį atėmė. Paskutinę viltį.
— Einame, Jonai. Nebijok!
Ką padaro iš Žmogaus baimė? 

Šventoriuje moterys savo žygionei 
dolerius gaudė. Demonstruoti, žygiuo
ti ruošiasi ir išlaidoms padengti. 
Kas nors turi surinkti pinigus, kas 
nors turi Žiūrėti ir Čia ateina moterys. 
Nuo neatmenamų laikų mūsų moterys 
visur pirmavo. Pradėjus nuo anų, 
ant kryžiuočių verdančią smalą pi
lančių moterų, ateinant iki šiandien 
žygius 
Jonas, 
sąrašą

ruošiančių. Nebijo jos, kaip 
kad nepagautų, kad pavardę į 
neįrašytų ar nenufotografuotų. 
Duok dolerių, Jonai. Duok 
centų už vieną kilometrą;dešimtį

jeigu neduosi užkutens pasigavusios. 
Jos darbo, jos laiko ir kojų Žygionei 
negaili; negailėk ir tu tų dešimties 
centų.

— Ana, Argusai, ta graži našliu
ke, kaip tik man.

Še tau, bobut, ir devintinės! Tik 
verkė, drebėjo, kad gaudo o dabar 
švaistosi doleriais, kaip girtas sai- 
lorius ir kombinuoja prie našliukės!

Senmergė, ar senbernis, nesupra
si, ko kada jie nori ir ko dreba. Et! 
Va, ir mano Argusienė žygio popierį 
nešiojasi. 
Argusienė 
nustatyti. 
Jonui.

Einu remti, nes kitaip 
gali man kitokius žygius 
Gali būti baisiau, negu 

uĮ

* **
Argus

AIŠKUMO DĖLIAI
Sąryšyje su mano redaguojama 
moterų lakšte “Gabija”, balamme

džio mėnesio numeryje tilpusiu straips 
niu “Ačiū Tau, Gina”, kurio autorė 
irgi esu aš, girdėjau, jog yra kalti
namas “Mūsų Pastogės” redaktorius 
dr. A. Mauragis; aš manau, kad atėjo 
laikas paaiškinti.

Dr. A. Mauragis nėra atsakingas 
už straipsnius, telpančius moterų 
spaudos lakšte. Ponas Mauragis at- 
lieka-didelį mums patarnavimą, uz ku
ri esu jam nuoširdžiai dėkinga, tą 
lapą surinkdamas spausdinimui ir 
išsiuntinėdamas ji karta i menesi 
drauge su “MūsųPastoge”.

Rašinį “Ačiū Tau, Gina” rašiau 
ne iš piktos valios ar kam asmeniš
kai pakenkti, bet vien pareiškiau 
nepasitenkinimą mūsų nelabai rūpes
tingu viešnios pirėmimu. Viešnia pati 
nusiskundė, jog su pianiste turėjo 
pačios susišriubuoti pianiną Can- 
berroj; Melbourne reikėjo lipti per 
dažu skardines ir buvo švenčiamos 
sidabrinės vestuvės Sydney kurias 
tikrai buvo galima savaitę ar kitat 
atidėti.

Šiuo rašiniu niekam asmeniškai 
kaltės neužmeciau. Nežinau, kas at
sakingas už Canberros pianiną, ne
žinau, kas ture'jo asmeniškai pasi
rūpinti Melbourno lietuvių namų su-, 
tvarkymu ir pianino nublizginimu, ne
žinau ir nepažįstu sidabrines vestu
ves šventusių žmonių Sydney. Tuo 
pačiu manau, jog viešnia, pasako

(Skaityta Tautos Šventės Minėjime Melbourne)

LIETUVA

Stovime prie tautos pulso neramūs;
Tėvynė mūsų vis dar pavergta. — 
O taip norėtus’ šiandien tėviškėje būti 
Ir šia šventę svęsti su laisva Lietuva!

B

Bet ji retežiuose, beteisė ir belaisvė — 
Širdimi gyva, tauri kantri ...
Tai mes, kolei dar laisvėj čia gyvenam — 
Kalbėkime už ja, kalbėkime visi!

Prašau visų aš jūsų, broliai 
Prašau senų, prašau jaunų, 
Už Lietuva Tėvynę stokim, 
Kovot už tiesa bent žodžiu, fe

Praneškime ir “sakykime kaimynams 
Kad musu žemė užgrobta, 
Kad žmogaus teisių ji nežino, 
Nors ten ir laisvė skelbiama L, . .

Ir bendradarbiams vis sakykim, 
Širdis mus skausmo yr’ pilna — 
Kol bus tėvynė užvaldyta, 
Galingo priešo apgauta.

Visur, visiems kasdien kartokim, 
Kad nesutiksim niekada, 
Jog tik galingas yra teisingas 
Ir tiktai jo gera valdžia.

0 jūs jaunasis atžalyne, 
Tą skelbkit tarp jaunos kartos — 
Kiekviena proga vis rašykit, 
Kad norit Lietuvos laisvos!

■ Aukš Čiausias išklausys mūsų maldų. —
g Ateis diena, retežiai subyrės!
| Juk tas, kuris pasaulį kūrė ir kuris ji valdo, 
j Neleis per amžius šitą junga, tempti ir kentėt.

dama mums, t.y. man ir kitai moterų 
spaudos bendradarbei turint su ja 
pasikalbėjima — intervue jos viešna
gės namuose ir apgailestaudama mažą 
klausytoju skaičių, neturėjo jokios 
blogos valios.

Tokia buvo musu informacija ir 
mano rasinio tikslas buvo vien iš
barti tautiečius už neparodyma dau
giau ir vaišingesnės inicaityvos 
solistės gastrolėse Australijoj, ypač 
atvykus iš taip tolimo kontinento.

Dr. A. Mauragis neturi nieko 
bendro su moterų “Gabija”; kol kas 
aš esu to lakšto redaktorė ir į mo
terų nepriklausomybę žiūriu labai 
rimtai.

Anita Matukeviciene
***
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KĄ AS MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

( TĘSINYS)

SAVO BIČIULIU TARPE
Važiuojame j įBridgeportą i 

Town of Lake Via kadaise daug lie
tuvių gyveno, tik čia galėjo gauti 
darbo didelėse Chicagos skerdyklo
se. J,ų vargus ir gyvenimo būdą 
aprašė amerikietis rašytojas Upton 
Sinclair savo veikale Raiste. Dabar 
tų skerdyklų jau nebėra, jos toli už 
miesto iškeltos ir lietuvių, tur būt, 
labai mažai šiose vietose bedirba. 
Važiuojam gatvėmis, Kazimieras man 
parodo lietuviškus užrašus krautuvių, 
siuvėjų ir kitokių amatininkų. Matyt 
kad lietuviai tvirtai įsikūrė Chica- 
goje. Kaip Sydnejuj Newtown graikai. 
Vienas šviesas privažiavus Kazimie
ras ir sako man:

— Prieš kelis mėnesius važia
vau kaip tik Šita gatve ir trafikas 
sustojo prie šitų šviesų. Prieš ma
ne priekyj stovėjo dvi mašinos, ma
no buvo trecioji. Iš pirmos mašinos 
išlipo tvirtas jaunas vyriškis ir pri
ėjo prie antros mašinos, kurioje 
vairavo viena mergaitė. Vyriškis 
pro atvirą langelį ėmė traukti mer
gaitę laukan iš mašinos ir jų buriuo
ti, mergaitė priešinosi pradžioje kiek 
galėdama, bet nesulaukusi pagalbos 
pasidavė bučiuojama. Pasibaigė 
šviesos, o jis vis tą mergaitę ne
paleidžia. Susidarė ilga eilė automo
bilių, pradėjo trūbyti, Šviesos vėl 
pasikeitė, paskui jis jau pasitenki
nęs paleido, sėdo į mašiną ir nuva
žiavo, kaip niekas nieko.

ir i

SYDNEY LIETUVIU. MOTE RIĮ 
SOCIALINES GLOBOS 

DRAUGIJOS PIRMININKĖS 
PRANEŠIMAS

1974 liepos mėn. 28-tą dieną 
visuotiniame metiniame susirinkime 
Lietuvių Klube Bankstowne pirm, 
padarė šį pranešima.. 1973 metu 
visuotinis susirinkimas įvyko 28-ta 
spalio. Paprastai susirinkimas įvyks
ta pasibaigus budžetiniams metams 
t.y. liepos mėn., bet man tuo laiku 
išvykus, valdybos nutarimu susirin
kimas tapo nukeltas i minėta datą ir 
buvo perrinkta valdyba. Sena valdy
ba papildė sekančios narės p.p. 
Kabailienė, Maksvytienė, kandida

tėms liko p.p. Penkaitienė, Čelkie- 
nė. Revizijos komisija pasiliko ta 
pati.

Per tą laika, valdyba turėjo 7 
posėdžius. Buvo suruošta Spaudos 
Baliaus bufetas, d-jos narės atėjo 
valdybai į talka, darbu ir maisto auko
mis. Tai begalo buvo džiugu ir uz tą 
labai širdingai dėkoju.

Ponios E. Jonaitienės buvo pui
kiai paruošta paskaita “Moterų Išsi
laisvinimo Judėjimas’’! kurį daugeli 
asmenų atsilankė. Gruodžio 30-ta 
Lietuviu. Sodyboje suruoštoje išky
loje nemažai svečiu lankėsi. Sody
bos gyventojai džiaugėsi jų. apsilan
kymu. Reikėtų kad nare's daugiau įdo
mautus! sava sodyba ir gal reikėtų 
dažniau suruošti ten iškylas.

Šiais metais Užgavėnių Blynų 
Balius buvo suruoštas Lietuviu. Klube. 
Nereikėjo tiek daug darbo. Pelnas 
atėjo dalinai iš Klubo kasos, o kitas 
pelnas iš loterijų.

P. Irena Milašienė buvo kviesta 
ir apsiėmė vadovauti rankdarbių pa- 

‘ rode'le's paruošimui. Parode'le buvo 
suruošta geguz*es 26 d. ir kaip dauge
lis žinote buvo ypatingai pasiseku
si ir labai turtinga. Labai daug buvo 
žiūrovu ir visi gėrėjosi tokiu lobiu. 
Pats parodėlės organizavimas parei
kalavo daug rūpesčio, ačiū p. Mila
šienei už dideli, darbštuma ir inicia
tyvą. Valdyba labai dėkinga poniai 
Irenai Milašienei ir jos kviestiems 
padėjėjams: p.p. Jablonskiams ir jų 
sūnui Tomui p.p. Dudaitienei, M. Reis- 
gienei, Skeivienei ir v-bos narėms

— Gal filmavo?, — paklausiau 
nustebęs.

— Ne, čia tikras dalykas, aš 
mačiau ir visi matė ir niekas tai 
mergaitei nepadėjo.

— Tai kodėl nepadejote?
— O kaip padėsi? Toks, kuris 

tokių dalykų nebijo daryti, jis ne
bijos ir žmogų sumušti ar nušauti. 
Tokių dalykų daug pasitaiko, todėl 
labai dažnai žmonės mato nusikalti
mus, bet niekas neatena padėti, 
bijodami įsivelti į nemalonius susi
dūrimus.

Buvau prašąs Kazimierą kad jis 
mane nuvežtų prie ežero pažiūrėti 
kaip atrodo gražioji Chicagos pusė, 
bet mums reikėjo važiuoti pro negrų 
kvartalų, kurio daugumas žmonių 
vengia. Pabijojome ir mudu važiuo
ti, geriau valiuojame į Marquette 
Parką, pažiūrėsime Dariaus Girėno 
paminklo. Mes, ačiū Dievui, tokių 
jausmų dar neišgyvenome Austra
lijoje.

Marquette Parkas yra didelis, 
viduryje yra vandens prūdas, maudėsi 
naminės antys. Vienoje parko pusėje 
yra gėlių šiltadaržis f kitoje pusėje 
yra Dariaus Girėno paminklas. Pa
minklas rausvo granito, tvirtas, bet 
vienoje vietoje jau pradėjęs irti. 
Prisiminiau kad — a stich in time 
saves nine. Paminklas gražus, ta
čiau neatrodo kad jis primintų lakū
nus, tik pasiskaitęs matai kam jis 
skirtas. Taip mums besivažinėjant 
ir besižvalgant po miestą atėjo 5 
vai. Skubam namo.

p.p. Kabailienei, Maksvytienei. Ti
kiuos,kad ir vėl neužilgo galėsime 
pasidžiaugti tokia parodėlė. Valdy
ba norėdama prisidėti prie Bražinskų 
išlaisvinimo, parodėlės me
tu surinko 108 parašą. Valdyba jau 
buvo parašiusi“ jų. bylos reikalu ras
ta ir kartu su peticija pasiuntė Tur
kijos Užsienių Reikalu. Ministerijai.

***

Draugijos valdyba vis palaiko gerus 
santykius su Good Neighbour Council, 
į ju kvietimą dalyvauti Debiutančiu 
Baliuje (liepos 27 d.), p. Maksvytie- 
nes pastangomis Debiutančiu Baliu- 
ję mūsų jaunimas gražiai buvo repre
zentuotas. Dalyvauta Captive Nations 
pasitarime del numatomos ruošti tau
todailės parodos. Pasikalbėjime 
dalyvavo p.p. Kabailienė ir Baužie- 
nė. Paroda įvyks rugsėjo mėn. Val
dyba taip pat palaiko rysius su Mo
terų Federacijos Klubu Amerikoje.

Ligonių lankymas eina tvarkin
gai, visur lankome kai būna praneš
ta. Ligoniu Reikalų Vedeja padarys 
atskira pranešima,. Ligonė p. Rudie
nė sus'elpta 820.00. Užvestas susi
rašinėjimas su Commissioner of 
Corrective Services dėl tautiečio 
Vincent Griggs, kuris dabar randasi 
Long Bay kalėjime. Jis ankščiau 
gyveno Newcastle. Valdyba paskyrė 
8100.00 Brisbanėslietuviams nukente- 
jusiems nuo potvynio padėti.

Pastaruoju metu kreiptasi į 
Sutherland Hospital Senior Social 
Worker nurodant kad jų Įstaigoje 
dirba Social Worker sekretore p. Naru- 
šienė ir prašėme kad ja, kaip musu 
draugijos narę, paskirtu. globoti 
patekusius i Sutherland Hospital mū
sų tautiečius. Kadangi Lietuvių 
Sodyba randasi Sutherland apylinkė
je, tai mūsų gyventojai patekę mine- 
toj ligoninėje bus ponios Narušienes 
aprūpinami^

Valdyba turi didele parama is 
Pagelbinio Būrelio. Esant kokiems 
parengimams, jos visuomet mielai 
ateina į pagalbą. Man labai malonu 
ir džiugu matyti, kad ir jaunosios po
nios rūpinasi šalpos reikalais. Lin
kiu joms ir toliau sėkmingai ir soli
dariai dirbti.

Baigiant noriu padėkoti visiems

Tik grįžome namo ir tuoj pat 
atvažiavo p. Adolfas Baliūnas mane 
pasiimti. Tiek metų nesimatę malo
nu susitikti, jis toks pat tvirtas kaip 
visada, nepasenąs, tokiu pat lėtu 
judesiu ir iškilmingo stoto. Nuošir
džiai pasisveikiname. Valiuojame į 
jo rezidenciją. Tokiais atvejais susi
tikęs ne daug ką gali pasakyti, bet 
už tai daug ką gali pastebėti ir pama
tyti ko "Šiaip apsipratęs nematai ir 
nekreipi dėmesio. Atvažiavom. Na
mas iš lauko gražus, iškilmingas. 
Viduje Šeimininke p. dr. Ana Baliū- 
nienė Šypsosi, malonu ją tokią ma
tyti. Ji taip pat labai gerai atrodo, 
mano krikštasūnis Algis jau teisių 
daktaras dirba prokuroru. O kur Gra
žina? Pasirodo Gražina New Yorko 
Universitete profesoriauja, ištekė
jusi .taip pat gydytoja. Žodžiu šeima 
laiminga ir gražiai įsitaisiusi gyvena. 
Apžiūriu namą, viskas gražu ir jauku. 
Po trumpo vizito važiuojame į Šarkio 
restoraną vakarienei ir , žinoma , jau
kioje ir intymioje nuotaikoje pasi
kalbame apie išgyventas karo audras, 
šeimos įvykius ir pasikeitimus bei 
dabartinius vargus ir džiaugsmus.

IŠ mano buvusių draugų Ameri
koje Baliūnai yra geriausiai įsikūrę: 
jis banko direktorius, ji akių, gydy
toja, duktė profesorė, sūnus prokuro
ras. Ką dar galima būtų norėti? Svei
kata visų gera, visi energijos pilni, 
veržlūs. Gyvenk ir norėk, bent taip 
man atrodė į juos trumpai pažiūrėjus.

Laikas ribotas ir aš turiu pasi
matymą su PLB pirmininku p. B. 
Nainiu. Nuveža mane pas ponus 
Nainius.

Su ponia Nainiene jau buvau su
sipažinęs būdamas pirmą kartą Chi

Daugkartiniam ALB Krašto Garbes Teismo nariui

A.A. L. MARTIN KUI
mirus, jo seimą, ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

A.L.B. Krašto Valdyba

A.A. J. GINTALUI
mirus, jo žmona ir dukra. Irena nuoširdz'iai užjaučiame ir kartu 
liūdime.
G.A. Lingiai J.P. Kaunai
O.A. Leveriai E. Astramskienė ir motina
E.J. Mickevičiai St. Marys.

A.A. SOFIJAI RAITELAITIENEI
netikėtai mirus, jos vyrat Joną, sūnus Valdemarą ir Eduardą, su 
šeimomis giliai užjaučia

Ramanauskų ir Šumsku šeimos

mūsų geradariams, visiems kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisideda ar 
tai darbu talkininkaujant ar aukomis. 
Tas valdyba paskatina toliau dirbti 
nes be jų nebūtų įmanoma. Dėkoju 
nuoširdžiai p. Slavenienei, kuri ma
loniai sutinka mūsų veikla aprašyti 
mūsų spaudoj. Ypatingas dėkui p. A. 
Milašui, kuris per eile metu nenuils
tamai aukoja savo brangu laika ir 
darbą atlikdamas draugijos metines 
apyskaitas. Jo pasitarnavimas begalo 
didelis, p. A. Migevičiui taip pat 
labai de‘kui. Jis irgi ateina mums i. 
talka, kuomet sodyboje reikalinga ma
tininko. Nuoširdus ačiū Lietuvių Klu
bo vadovybei uz jų suteiktas mums 
patalpas kur taip jaukiai jaučiamės.

O. Baužienė
***

— Pasūdytame vandenyje 
verdamos dešrelės netrūkinėja.

— New Yorke išleido praėju
siais metais 2 mil. dol. vandalų 
išdaužytiems mokyklų langams 
sudėti.

cagoje pas p. JanuŠaitį, o su p. 
Nainiu Washingtone seime. Taigi 
abu pažįstami. Čia jau manęs laukė 
ne tik p. Nainiai bet ir mažas būre-
lis PLB Valdybos narių. Jie visi pa
sirengę išvykti vakarienei į resto
raną ir mane kaip svečią kartu pasiim
ti. Betgi aŠ niekur negaliu vykti, 8 
vai. esu susitaręs su p. Kazlauskais 
būti pas juos. Prašau man atleisti, 
duokite man instrukcijas, įsakymus, 
patarimus ir palaiminkite mane, kad 
grįžęs sveikas į Australiją galėčiau 
viską perduoti Bendruomenės vado
vybei kartu su geriausiais linkėji
mais.

Ponas Nainys tuoj pradėjo nešti 
įvairią literatūrų, sakyti savo pagei
davimus, instrukcijas ir taip mes visi 
sukišę prie apskrito stalelio barz
das pasitarėme, pasikalbėjome, o 
svarbiausia turėjome progos vienas 
į kitą iš arti pasižiūrėti. Tai labai 
svarbus momentas iš arti pažinti as
menį su kuriuo teks bendradarbiauti.

Taip mums besikalbant atvyksta 
Antanas Kazlauskas ir girdžiu kaip 
jis sako poniai Nainienei:

— Atiduokite man svečią austra
lą. Parvažiavęs iš darbo valgyti no
riu, o žmona paruošusi stalą laukia 
svečio ir niekam neduoda vakarie
nės. Nusibodo laukti atvažiavau 
pasiimti.

Po tokių argumentų, reikalas 
buvo greitai išspręstas ir mudu su 
Anatanu pirmą kartą po 15 metų susi
tikę vienas į kita pažiuręjome nuo gal
vos iki kojų tarsi atletai eidami į 
sceną, rungtynių. Na , sveikas Anta
nai, duok lūsą«

Atsisėdęs į Antano automobilį 
pasijutau kaip nervai atsileido malo
niam poilsiui, dabar jau nebėra kur 
beskubėti, paskutinis vizitas ne tik 
Chicagoje", bet ir Amerikoje, 

(bus daugiau)
***

NAUJAS ŽURNALAS „PROCESAS“

„Der Spiegei“ (12. 8. 74) praneša, kad 
Sovietų kilmės intelektualai su Ullstein 
leidyklos pagalba numato pradėti leisti 
keturis kartus per metus žurnalą, pava
dintą „Procesas“. Jis būsiąs „Rytų Euro
pos balsas, skirtas vakariečiams, kurių au
sys yra atviros tiesai“. „Proceso“ iniciato
riai yra Solženicynas, Siniajevskis, Mak
simovas, Sacharovas ir kt. Tai būsiąs ne 
politinis, o literatūros žurnalas ir neatsto
vaus jokiai emigrantų grupei. Pirmasis 
žurnalo numeris rusų kalba žada pasiro
dyti apie spalio mėnesį Londone. Vėliau 
jo metinės laidos bus renkamos į atskiras 
knygas ir verčiamos į kitas kalbas. Jeigu 
susidarytų bent kiek pelno, tai jis būtų 
skiriamas kultūriniams reikalams.

RAŠYS KNYGĄ APIE LIETUVĄ
Iš Sov. Sąjungos emigravęs rašytojas ir 

filmų režisierius Efraim Sevela atvyko į 
Londoną, kur leidžiama jo knyga „Invali
dų gatvės legendos“. Spaudos atstovams 
jis pareiškė, kad ’kita jo įuošiama knyga 
yra apie civilinį karą Lietuvoje. Joje bū
sianti aprašyta vieno poeto tragedija.
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vyr. sktn. A. Jakstas 
Rajono Vadas.

AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO 
(ASS)

50 METU GYVAVIMO JUBILIEJUS
Nesiimčiau plunksnos, jei pradi

nis vienetas įregistruotas Kauno 
Universitete kaip Studentų Skautų 
Draugovė būtų dingęs praeityje, kaip 
daugelis kitų Lietuvos aukštose mo
kyklose veikusių organizacijų bei 
korporacijų.

Akademinė Skautija ne tik atgi
mė išeivijoje, bet ir išaugo ir turi 
reikšmingą vaidmenį laisvojo pasau
lio lietuviškoje skautijoje, studenti
joje ir visoje Lie tuvių Bendruomenė je, 
kas ypač ryšku J.A.V-jose. Jeigu 
Lietuvoje 1939 m. studentų sąrašuose 
(įskaitant filisterius) buvo 300 narių, 
tai šiuo metu tas skaičius išaugęs 
virš tūkstančio, kas parodo, kad ši 
bestudijuojančių ir mokslus baigusių 
organizacija turi savyje pakankamai 
idėjų, gyvybės, kad per 50 metų vis 
patraukia jaunimą įsijungti ir tęsti 
pirmtakūnp tradicijas ir veiklų.

Kauno universitetas pradėjo veik
ti 1924.II-16d., kaipo pirmosios orga
nizacijos ten užsiregistravo Stud. 
Ateitininkų S-ga (1922.V.14), Stud, 
tautininkų korporacija Neo — Lithua
nia (1922.IX.9), Stud. Varpo D-ja 
(1923.12.6), — jos pirmoje eilėje 
rėmėsi politiniais pagrindais. Studi
juoją skautai norėjo savitos, 
skautiškos asmenybės ugdymu parem
tos organizacijos. Taigi, 1924 m. 
spalio 16 d. įsteigta Studentų Skautų 
Draugovė, kurios nariai galėjo būti 
tik buvę skautai. Draugovė išoriniai 
sekė studentišką — korporantiškų 
charakterį: turėjo savo kepuraitę, 
spalvas (juostas), ženkelelį , vėliavą 
ir lotynišką šūkį 
Nariai skirstėsi į senjorus ir junjo- 
rus. Valdyba buvo renkama demokra
tiniu būdu — neatsižvelgiant į turi
mus skautiškus laipsnius. Tačiau 
pagrindą pasiryžta išlaikyti skau
tišką ir vadovautis trimis pagrindi
niais skautų ideologijos principais: 
religiniu, tautiniu ir socialiniu.

Reikia pastebėti, kad tai buvo 
pirmasis skautų akademinis viene
tas pasaulyje, ir todėl neturėta pa
vyzdžių , iš kurių mokytis ir kuriuos 
sekti. Todėl lietuviška akademinė 
skautija ir charakteringa savo origina
lumu, formų kitimu ir nuolatiniu tobu
lėjimu.

Pirmieji 3 — 4 metai Stud. Skau
tų D — vės buvo lyg pradėto gimna
zijoje skautavimo tęsinys, tik kiek 
pritaikytas universiteto sąlygoms. 
Tačiau dėl skautų ideologijos platu-

Ad Meliorem”.

Akademikės skautes ruošiasi paradui.

Sveikinu LLS Australijos Rajono 
Vadijos vardu visos Australijos aka
demikus 50 metu sukakties proga ir 
linkiu ateityje taip kaip iki šiol 
pasišventusiai dirbti Dievui, Tėvynei 
ir artimui.

Draugovę atėjo nemaža tokių 
kurie priklausė ir kitoms poli- 
tikslus sėkančiom organizaci- 

1930 m. skautus suvalstybinus, 
užvirė politinių varžybų 

Krizė

mo į 
narių, 
tinius 
joms, 
draugovėje 
aplinka. Krizė buvo išspręsta Stud. 
Skautų D—vę perorganizuojant į dvi 
atskiras organizacijas: merginų — 
Studenčių Skaučių Draugovę ir vyrų 
— korporaciją. Vytis. Abiejų organiza
cijų nariai negalėjo priklausyti kitoms 
universiteto ideologinėms organiza
cijoms. Po šio persitvarkymo abu 
vienetai įžengė į tikrą kūrybingą 
laikotarpį, persunktą skautams cha
rakteringo idealizmo. Akademikai 
skautai nesutiko paklusti nei valdan
čiųjų nei opozicinių partijų discipli
nai. Į univeristeto studentų atstovy
bės rinkimus skautai ėjo atskirai su 
savo sąrašu ir nesidavė įtraukiami į 
jokius susiblokavimus. Šis neutralus 
skautų laikymasis buvo visų politi
nių grupių pagerbtas ir beabejo prisi
dėjo prie visos studentijos gražaus 
sugyvenimo, net Stud. Atstovybės 
pirmininko pozicija vienu metu atiteko 
skautų atstovui — nežiūrint, kad iš 
virš 30 atstovų, skautai tepravesdavo 
2—3 atstovus.

Akademikai skautai niekada ne
ieškojo protekcionizmo, ir nepataika
vo nei valdžioje esantiems. Šis 
nusistatymas ypač išryškėjo pasirin
kime Garbės narių: — tai visad buvo 
intelektualai, studentiją žavėję savo 
idealizmu ir nesiekią asmeninės kar
jeros. Garbės narių sąrašuose (dalis 
iš jų jau mirę) figūruoja: dr. J. Alek
na, prof. M. Morkelis, kun. J. Lindė - 
Dobilas, prof. S. Kolupaila, prof. Ig- 
Koncius, prof. kan. B. Česnys, kun. 
K. Čibiras ( vilnietis), solistė V. 
Jonuškaitė — Leskaitienė, prof. J. 
Žilinskas, rašyt, dr. Vydūnas, skautų 
įkūrėjas P. Jurgėla, prof. M. 
ka.

Nepriklausomybės laikais 
didelės talkos Liet. Skautų 
skautai reiškėsi bendrame U-l 
venime (tradiciniai mokslo metų už
baigimo laužai visiems studentams, 
vieši parengimai, paskaitos), taip gi 
reiškėsi ir už U-to sienų: populiarino 
tautinius drabužius, dirbo labdarybės 
darbą. Prie Klaipėdos Pedagoginio

BiržiŠ-

Šalia 
S-gai, 

to gy-

Gausi grupė sesių, gavusių ASD spalvas Čikagos metinės šventės metu. Priekyje, 
centre skyriaus pirm. Danguolė Markutė, antros eilės viduryje kandidačių globėja 
Raminę Kviklytė. J- Tamulaičio nuotr.

Instituto veikiąs akademinis skautų 
vienetas — ruošdavo vaikams atlietu- 
vinimo stovyklas. Atgavus Vilnių ten 
įsisteigę akad. skautų vienetai rinko 
aukas vargstantiems, organizavo ją 
vaikams Kalėdą eglutes, ruošė vaka
rus jaunimui, puošė ir globojo liet, 
karių kapus.

Kraštą ištikus rusų ir vokiečių 
okupacijai, gausus akademikų skautų 
būrys dalyvavo rezistenciniame dar
be. Paminėtini žuvę ar nukankinti 
trys buvę korp. Vytis pirmininkai: 
Juozas Milvydas, Viktoras Kastėnas 
ir Stasys Volungė. Sibiran ištremta 
virš 20% narių. Taigi, akademikai 
skautai davė jaunimui nevieną sek
tiną pavyzdį.

IŠEIVIJOJE

Rusams Lietuvą okupuojant ne
mažas akad. skautijos narių skai
čius pasitraukė į Vakarus. Prie 
Vokietijos universitetų ir vėliau 
J.A.V-jose spontaniškai kūrėsi Aka- 
demikių Skaučių Draugovės (ASD), 
korp. Vytis skyriai ir Filisterių 
Skautų Sąjungos skyriai (FSS). Tos 
trys organizacijos apsijungė į Aka
deminį Skautų Sąjūdį (ASS), kuris 
šiandien apima įvairaus amžiaus 
skautus ir yra įsijungęs į Liet. Skau
tų S-gą kaip trečioji šaka (Šalia 
Brolijos ir Seserijos). Sąjūdis išaugo 
į plačią jaunimo organizaciją, kuriai 
priklauso trečdalis visos organizuo
tos studentijos J.A.V-jose. Jau 27 
metai kaip eina Sąjūdžio periodinis 
žurnalas “Mūsų Vytis’’ ir Biuletinis 
“Ad Meliorem”. Iš viso, ASS netapo 
“senių” organizacija, bet yra nuolat 
papildoma jaunais ir jau išeivijoje 
gimusiais ir augusiais nariais.

Išeivijoje iš trijų skautą ideolo
gijos principų tautiškumas yra dau
giausia pabrėžiamas. Tai natūralūs 
dabartinio gyvenimo iššauktas reiš
kinys. Sąjūdžio reakcija į aplinką, 
kuri tautiškumo prasme jau nesava,- 
nelietuviška. Šis tautiškas elementas 
ypač pabrėžiamas ASS programose, 
kur lietuviškos kultūros pažinimas 
ir nagrinėjimas (liaudies dainos, 
šokiai, papročiai, literatūra) yra 

įvestos visose stovyklose ir sueigose.
Dabartinė ASS veikla, čia turiu 

galvoje ypač J.A.V., galima dalinti 
į visuomeninę- bendruomeninę ir vi
dinę. ASS kaip organizacija bei pa
vieni jos nariai gana aktyviai reiš
kiasi Liet. Bendruomenėje, Amerikos 
Liet. Taryboje, Lietuvos laisvinimo 
organizacijose. Lituanistikos Insti
tute, Enciklopedijos redakcijoje, P.L. 
Jaunimo S-je ir ypač Studentų S-je, 
kur ASS yra vienijančiu veiksniu tarp 
įvairių ideologinių grupių. ASS ati
duoda didelę duoklę redaguodama, 
adminstruodama ir telkdama lėsas 
žurnalui “Lituanus”. Jau 23 metai 
kaip veikia Vydūno Jaunimo Fondas 
paremti mokslą einantį jaunimą lėšo
mis bei paskolomis. Fondas taip pat 
parėmė visą eilę lietuviškų kultūrinių 
darbų, pavyzdžiui ruošdamas jauniems 
rašytojams konkursus ir skirdamas 

premijas. Filisteriai (FSS) ėmėsi kito 
labai svarbaus darbo Įsteigdama 
1971 m. Akademines Skautijos Lei
dyklų, kuri jau išleido ir redagavo ga
na solidžių 10 knygą.

Vidinė ASS veikla reiškiasi 
įvairiose formose: per skyrių suei
gas, studijų dienas, suvažiavimus, 
vasaros ir žiemos stovyklas, litera
tūros popietes, parodų, koncertų, 
teatro spektaklių o taip pat ir Šalpos 
reikalams pasilinksminimų organiza
vimą.

o

ir

KAIP ASS REIŠKIASI 
AUSTRALIJOJE?

mažo studentijos prieauglio 
jokių ideologinių stu-

sambūrių, neiškilo reikalas 
organizuoti ASS vienetus. 
1951 m. buvo įsisteigę ASS 
Sydnejuje, Melbourne ir Ade-

Dėl 
nebuvimo 

dentų 
naujai 
Tačiau 
skyriai
laidėje, kurių nariai buvo iš Vokie

tijos emigravę ASS nariai. Sydne- 
jaus skyrius dėl prieauglio stokos 
teveikė porą metų, Melbourne sky
rius parodęs kelis metus gyvumo, 
ypač' organizuojant populiarius stu
dijų savaitgalius — stovyklas, irgi 
likvidavosi. Iki šiol išliko tik Ade
laidės skyrius, kuris daug prisideda 
prie darbo tunte ir ypač prie jo ma- 

----- terialio parėmimo. Tačiau iš pavienių
ASS narių turime čia darbščių ir parei
gingų žmonių lietuviškame darbe, pav. 
Adelaidėje Filisteriai V. Neveraus- 
kas (Kr. V-bos pirm.), dr. S. Pace- 
viČienė, dr. J. Maželienė, J. Ilgūnas 
(tuntininkas), Melbourne — filisteriai 
kun. P. Dauknys (“T.A.” red.),
A. Bakaitis (buvęs Kat. Fed. pirm.), 
Sydnejuje — filisteriai V. Bukevi- 
čius (Kr. T-bos pirm., R-no Vadeiva),
B. Barkus ( tuntininkas, visuomenin- 
kas) ir daug kitą ryškių asmenų Aus
tralijos lietuvių gyvenime. Pavieni 
Australijoje gyvenantieji ASS nariai 
palaiko ryšį su Centru J.A.V-se.

Išvadoje norisi pabrėžti, kad 
ASS yra veržli ir ant sveikų pagrindų 
sukurta organizacija, Akademikai 
skautai yra vienijančiu veiksniu tarp 
kitų ideologinių jaunimo organizacijų 
ir lietuvybės išlaikyme atlieka svar
bą darbą.

Iz. Jonaitis
*
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V. Bitinas Tel: 969 — 6394
J. Maksvytis Tel: 871 — 6269
A. Mauragis Tel: 77_— 6707
J. Stašionienė Tel: 649 — 9062
P. Alekna, Liet. Klube Tel: 708 — 1414

DĖMESIO .DĖMESIO!

ĮVYKSTA SPALIO 5 DIENĄ SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBE, BANKSTOWN 

BILIETUS GALIMA ĮSIGYTI PRIE ĮĖJIMO IR PAS PLATINTOJUS.

ĮĖJIMAS IR Salta VAKARIENĖ suaugusiems - $5.00; pensininkams ir 
moksleiviams $3.00.

TIK VIENA SAVAITĖS IKI SPAUDOS BALIAUS! PASKUBĖKITE 
ĮSIGYTI BILIETUS IR UŽSITIKRINTI VIETAS!

BALIUJE VIETŲ REZERVACIJOS: V. Bitinas Tel: 969 - 6394
J. Maksvytis Tel: 871 — 6269

Alkstančius pastiprins Sydnejaus Soc. Globos Mot. Draugija.

BALIAUS PROGRAMOJE

Sydnejaus Vyru Oktetas vadovauja
mas Algio Pluko.

BILIETUS PLATINA:
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Kun. S. Gaidelis, S.J. rugsėjo 

18 dieną išskrido į JAV, kur gyvena 
jo sesuo Marija Milašienė. Rugsėjo 
28 d. jis sutuoks seserėną Juozą 
Milašių su Brone Pliuraityte Šv. Kazi
miero bažnyčioje Rasinėje (Racine) 
prie Chicagos.

Šia proga kun. S. Gaidelis ap
lankys ir savo brolį Vitalj Omahoje, 
Nebr., ir kitus giminaičius. Grįš į 
Australiją prieš lapkričio 15 d. Ke
lionę kun. Gaideliui apmokėjo jo 
giminės Amerikoje. Mes linkime Die
vo malonės ir gero vėjo kelionėj.

***
Rugsėjo 22 d. p. J. Zinkus su 

ponia išvyko atostogų, kuriu metu su 
ekskursija aplankys Pietų Azijos 
kraštus: Kuala Lumpa, Bangkok, 
Hong Kong, Penang ir kt. vietas. 
Linkime gero poilsio ir gero vėjo 
kelionėje.

* jfcak
Pasisekusias Canberros Baltų 

demonstracijas aprašė visi Sydnejaus 
laikraščiai ir parodė visos trys TV 
stotys, tik vienas “The Daily Tele
graph” nei žodelio. Viena “M.P. 
skaitytoja suorganizavo savotišką pro
testą prieš tąlaikraštj. Ji paskambino 
News Editor’ui ir paklausė, kodėl jis 
nespausdina tokių Žinių, kurios lie
čia Baltus? Redaktorius kvailai pasi
juto ir nežinojo ką atsakyti, jis pa
prašė jos pavardės ir pareiškė, kad 
jos skundą jis perduosiąs aukštesnei 
vadovybei. Ji pasakė savo pavardę ir 
paprašė paaiškinimo. Tuo tarpu ji 
paskambino savo draugams^kad ir jie 
tą patį padarytų. Mūsų žiniomis daug 
kas ir padarė, paskambino, buvo ir 
tokių, kurie parašė raštiškus skundus 
ir atsisakė prenumeratos. Matysime 
ar tas padės, bet mes galėtume tokią 
akciją išvystyti dar plačiau.

***
Baltu demonstracijoj Canberroje 

buvo ir linksmu nuotikių. Viena mel- 
bourniškė ponia sutiko Whitlama ei
nantį, koridorium su savo sekretorium 
ir sako jam: “Thank you Mr. Whitlam”. 
Sis atsakė: “What a pleasure”. “For 
selling the Balts...” atsakė ponia. 
Whitlamas sumišo ir greitai, nieko 
nesakęs, ispruko į kambari.

* *** *
Turime ir tokią pasišventusiu 

tautiečiu: p. Kasperiflnas iš Melbour
ne apmokėjus už 1000 egz. National 
Message, (“Musu Pastogės” priedas 
anglą kalba) pats vienas juos išpla
tino savo vietovėje, norėdamas supa
žindinti savo apylinkės gyventojus, 
kaip neteisingai Whitlamo vyriausybė 
pasielgė su Baltu Kraštu pripažini
mu Sovietu Rusijai. Pavyzdys ver
tas pasigerėjimo.

***

Prašome atkreipti dėmesį į 
“Mūsą Pastogės” Baliaus vietos 
pakeitimą. Spaudos balius įvyks 
spalio 5 d. LIETUVIŲ KLUBE, o ne 
Ukrainiečiu saleje Lidcombe, kaip 
buvome skelbę anksčiau. Taigi ne- 
paklyskite t gerbiamieji svečiai, lauk
sime visą Sydnejaus Lietuvių Klube, 
Bankstown. Balius prasideda 8 vai. 
ir tesis iki 1 vai. ryto. Be to, mūsų, 
programoje įvyko pakeitimu, vietoje 
Melboumo Vyrą Okteto dainuoja 
Sydnejaus VyrąOkte tas, vado vau jamas 
Algio Pluko.

***

“Ar bendruomene save pateisina” 
tokia tema buvo diskutuojama Plunks
nos Klubo parengime 22 d. rugsėjo; 
Parengimas buvo gerai paruoštas. Dr. 
D. Kairaitis ir V. Kazokas buvo kal
tintoju rolėje, o dr. I. Venclovas ir 
V. Patašius gynėju. Abi pusės giliai 
pažvelgė į mūsų bendruomenės pagrin
dus, jos būtinumą bei organizacijos 
struktūra. Dalyvių buvo per šimtą 
žmonių ir kalbėtoju iš salės taip pat 
nemažai. Maloni ir kultūringa popietė 
užsitęsė daugiau kaip pora valandą, 
tačiau niekam neprailgo.

* **

Prie Parlamento Rūmu,Canberroje 
teko matyti dvi plevėsuojančias lietu
viškas vėliavėlės ant aukštai iškeltų, 
stiebu. Pasirodo kai Baltai demons
travo, 12 metu Arūnas kėlė lietuviš
kas ve'liavas prie Parlamento didžiąją 
duru.' Paskutine vėliavėlę keliant ji 
pastebėjo policininkas, tačiau nieko 
jam nesakė.

Dvi jaunos lietuvaites Kristina 
ir Audronė, pasipuošusios tautiniais 
gražiais rūbais, įėjo į Parlamento 
Rūmus pasižvalgyti ir susitiko sena
torių Murphy, jos drąsiai priėjo prie 
senatoriaus ir paklausė:

— Mr.Murphy, kodėl W'hitlamas 
pardavė' Baltus?

— Iš kur jūs žinote mano pavardę? 
— nustebęs paklausė senatorius.

— Jūs esate Darbo Partijos se
nate lyderis, jūs turėtume žinoti kodėl 
Whitlamas pardavė Baltus?

Senatorius abi mergaites pasiėmė 
iš abiejų šonų po rankomis ir pradėjo 
joms aiškinti, visai kitus dalykus, 
apie ką. jos nežinojo. Tada jos sako 
jam:

— Jūs neatsakote i musu, klau
simų.

— Jei jus nepatenkintos mano 
paaiškinimu pasiklauskite Willesee.

Tada jos ėmė ieškoti senatoriaus 
Willesee, kad jis joms pasakytų uz 
ką pardavė Baltus. Bevaikštinedamos 
sutiko poną,kuris jų paklausė ko jos 
ieško. Jos jam atsake, kad senato
rius Murphy joms pataręs pasiklausti 
Willesee. kodėl Whitlamas pardavė 
Baltus? Tas ponas joms atsakė ,kad 
nei sekretorės, nei Willesee nėra, 
jie išvykę. Taip misija paliko ne
baigta ir neišaiškinta, bet mergaites 
nenusiminė, jos dar turi vilties su
tikti Whitlama , ar Willesee ir ju, 
paklausti.

* **
Rugpiucio 27 d. ^Europos Lietu- 

vio” kronikoje randame tokia žinute: 
— Čekoslovakų rezistentas ir žurna
listas J. Josten atvirame laiške 
“The Daily Telegraph” rašo, kad 
Sov. Sąjungą yra vienintelis J. Tautu 
narys, sulaužęs visus 30 Žmogaus 
Teisiu Deklaracijos punktus.

* **

GEELONGAS
PROTESTO LAIŠKAI 

PARLAMENTARAMS
Geelongo lietuviai skaudžiai per

gyveno žinią, kad - dabartinė australų 
vyriausybe , ptitaikaudama Sov. Są
jungai, neteisėtai jai pripažino Pa
baltijo valstybes.

Apyl. Valdybos nariai ir daugelis 
Geelongo lietuvių 'pavieniai ar gru
pėmis pasiuntė savo apyl. Parlamento 
atstovams protestu laiškus. Corio 
Fed. Parlamento atstovas daugumai 
atsakė. Deja, jis laibai naiviai aiškina 
ir pateisina Fed. vyriausybės pasiel
gimą.

Vietinis dienraštis “The Adver
tiser” vedamuoju smerkė vyriausybės 
elgesį. Be to tame pačiame dienrašty
je buvo atspausdinta virš 20 laiškų, 
įvairių pažiūrų autorių, smerkiančių 
vyriausybės pataikavimą sovietams.

Dalis geelongi'škių dalyvavo 
Melbourne suruoštame Pabaltiecių 
protesto mitinge. Vald. narys VI. 
Stuikevičius suorganizavo protesto 
ekskursiją autobusu į Canberra rugsėjo 
19 d.

* **

GEELONGO LIETUVIŲ CHORAS
Geel. Liet, choras M. Kymanto 

vadovaujamas savo narių skaičiumi 
gerokai paūgėjo. Jau turėjo kelis 
viešus pasirodymus. Reguliariai repe
tuoja. Buvo surengę pasisekusį ba
lių, iš kurio pelno, prisidėjus Apyl. 
valdybai ir ypač choristei E. Meižie- 
nei su stambia $150 auka, nupirkta 
vertingas pianinas.

***

BENDRUOMENES KNYGYNĖLIS

Dabar, kada jau Bendr. namuose 
yra pakankamai vietos, Apylinkės 
valdyboš 'pastangomis atgaivintas' 

senokai nustojęs veikti savas knygy
nėlis. Pradžiai* yra Šiek tiek knygų 
likę iš buvusio Kult. Fondo knygynė
lio ir A.A.L. Bertašiaūs palikimas. 
Iš viso yra 270 pavadinimų knygų. 
Tikimasi, kad gerb. geelongiŠkiai 
knygynėlį papildys savo atliekamo
mis knygomis. Knygynėliu susidomė
jimas didelis ir jau turima skaitytoją.

***
MOTERŲ DRAUGIJA

Moterų Draugija vadovaujama L. 
Skapinskienės savo narių skaičiumi 
negausi,bet savo darbu, ypač suge
bėjimu telkti lėšas, pralenkia visas 
kitas Geelonge veikiančias organiza
cijas. Taip pat svarbu, kad Draugi
ja šias lėšas naudingai sunaudoja 
remdama savo Bendruomenės namus. 
Be anksčiau jiems skirtų stambių 
sumų, M. Draugija paskutiniu metu 
apmokėjo sąskaitą apie $500 už šil
dymo^ juose įrengimą.

Šia pat proga tenka pasidžiaugti 
Apyl. Valdybos iždininko Adol. Obe
liūno duosnumu, kuris tvarkydamas 
bendruomenės kasą dažnai apmoka 

sąskaitas savo nuosavais pinigais.
***

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Tautos šventė rugsėjo 8-ji 
Geelonge buvo paminėta, rugsėjo 8 d. 
Iškilmingas pamaldas atlaikė kun. 
Pr. Dauknys, o pats minėjimas pra
vestas Liet. Bendr. namuose. Minė
jimą pradėjo vald. pirm. dr. S. Ska- 
pinskas. Aktualia tema paskaįtą 
skaitė svečias B. Gasiūnas. Gerb. 
paskaitininkas, vald. pirm, ir kape
lionas savo kalbose akcentavo reika
lingumą glaudžiau spiestis apie 
Bendruomenę, apie jos vadovus. pac 
reikalinga vienybė dabar, kada musų 
gyvenamojo krašto vyriausybė veda 
mums nepalankią politiką.

Meninėje dalyje buvo vaikučių 
deklamacijos, duetas pianinu ir 
labai šiltai sutiktas Geel. Liet, 
choras, M. Kymanto vadovaujamas.

Bažnyčioje ir Liet. Bendr. na
muose dalyvavo daug lietuvių. Buvo 
renkamos aukos “Mūsų Pastogės” 
spaustuvei ir Tautos F ondui.

***

APYLINKĖS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Pravestas š.m. rugsėjo 8 d. Jam 
pirmininkavo inž. A. Adomėnas. 
Dienotvarkėje tebuvo tik Kr. Tarybos 
atstovų rinkimas. Išrinkta: p.p. Vla
das Stuikevičius, Feliksas Andri
konis ir Jonas Normantas.

Kol buvo skaičiuojami balsai, 
susirinkimo nariai pasisakė įvai
riais rūpimais klausimais.

A. Skėrys
***
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE 

AUSTRALUI IR PABALTIECIUL 
DEMONSTRACIJOS

Liberalu partijos Doncaster 
Skyrius (Diamond Creek Electorate) 
organizuoja masines demonstracijas 
pasmerkti Whitlamo vyriausybei už 
Pabaltijo Tautu išdavikišką pripa
žinimą Sovietu Sąjungai.

Demonstracija ivyks š.m. spalio 
men. 6 d., sekmadieni, 2 vai. p.p. 
Demonstracijos eisena prasidės nuo 
Doncaster Woolworth Centro ir bus 
einama iki Doncaster miesto centro. 
Šios demonstracijos pagrindiniais 
kalbėtojais bus opozicijos lyderis 
B. Snedden ir Hon. M. Fraser.

Demonstracijų^ organizatoriai 
kviečia lietuvius su savo plakatais 
skaitlingai dalyvauti.

Melbourne Apylinkės valdyba 
prašo ir skatina visus Melbourno 
lietuvius šioje australu ruošiamoje 
demonstracijoje gausiai dalyvauti.

ALB Melb. Apyl. V-ba.
***

VIEŠAS MINĖJIMAS
Akademinio Skautų Sąjūdžio 50 

metų gyvavimo jubiliejaus minėjimas 
įvyks spalio 6 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Lietuvių Klubo mažoje salėje, 
Bankstowne.

Minėjime kalbės:
Iz. Jonaitis — korp! Vytis filis

teris ir Giedrė Gustaitė — Akad. 
Skaučių D—vės filisterė. Po kalbų 
seks meninė dalis.

Į minėjimą kvie'ciame visą lie
tuvišką visuomenę, ir ypač Sydnejaus 
vyresniuosius skautus, studentus, 
filisterius ir buvusius Lietuvos Uni

versitetuose visų korporacijų filis
terius.

Rengia: Akad. Skautų Sąjūdžio 
Sydnejaus filisteriai.

***

V - JI AUSTRALIJOS RAJONO 
STOVYKLA

V-ji LSS Australijos Rajono 
Stovykla Įvyks 1975 m. sausio 3-13 
d.d. Adelaides ukrainiečiu skautu 
stovyklavietėje, Lower Hermitage, 
apie 15 km. nuo Adelaides.

Rajonines Stovyklos viršininku 
paskirtas ps. fil. Vacys Ilgūnas, 
Adelaidės “Vilniaus” tunto tuntinin- 
kas.

Stovyklos mokestis: Uz pirmą 
stovyklautoją iš šeimos ... $26.00, 
Už antra stovyklautoja is šeimos ...

$24.00, 
Už trečią stovyklautoją is šeimos ... 
$22.00; ketvirtas stovyklautojas, iš 
tos pat šeimos, vyksta veltui.

I rajonine stovyklą gali vykti tik 
skautai - tės (geltonšlipsiai), vyr. 
skautes ir skautai vyčiai. Vykstantie
ji i stovykla, turi pristatyti tuntinin- 
kams tėvu raštišką sutikimą — lei
dimą vykti į. stovyklą.

Visos informacijos Rajonines 
Stovyklos reikalu gaunamos pas vie
tos tuntininkus.

In f.
***

VISAS SYDNEJAUS PONIAS 
KVIEČIAME į TALKĄ.

“Mūsų Pastogės” 25 metų jubi
liejinis Spaudos Balius įvyks 5 spalio 
Sydnejaus Lietuvių Klube Bankstowne 
šia reta proga Sydnejaus Lietuviu 
Moterų Socialinės Globos Draugija 
atėjo į pagalbą “Mūsų Pastogei” 
suorganizuoti bufetą. Dabar mes 
prašome visu mielų ponių prisidėti 
maistu ir pinigais prie bufeto suor
ganizavimo, nes visas pelnas iš bu
feto yra skiriamas “Mūsų Pastogei” 
paremti. Ačiū visoms ponioms ir iki 
pasimatymo Spaudos Baliuje.

Red.
***

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

DĖMESIO NARIAMS!
* METINIS LIETUVIU KLUBO NARIU SUSIRINKIMAS SPALIO MEN.
15 D. 8 VAL. VAK. (ANTRADIENĮ)
• Susirinkimo melu [Klubą,tas Įleidžiami tik klubo nariai parodaut i 
klubo ženkliuką. Nepamirškite!

SPALIO M^N.

ŠEŠTADIENI.5 D.
SPAUDOS BALIUS (Lietuvių Klube)
SEKMADIENį 6 D.
"M I M I”
Kabareto Dainininke.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS DVIGUBI “JACKPOTAI”

Šeštadieniais 8-12 val.
"IN SET” kvarteto šokių, muzika 

SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.

Dėmesio nariams!

*JUSŲ INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS. 
10%. TAD, KODĖL NEINVESTUOTI SAVAJAME KLUBE?

SYDNEJAUS "AUŠROS” TUNTO 

PARENGIMAI
* Spalio 6 d. — Akademinio Skau

tu Sąjūdžio 50 m. minėjimas Sydne
jaus Lietuvių Klube, Bankstown’e. 
Kviečiami skautai ir svečiai.

* Spalio 20 d. (sekmadieni), 
Ingleburn’e, Skautų Tėvu Komiteto 
metinė gegužinė. Kviečiami skautai, 
jų tėveliai, draugai ir bičiuliai.

* Lapkričio 16 d. — pamaldos 
St. Mary’s katedroje ir pagerbimas 
kardinolo Mindszenty.

* Lapkričio 24 d. — egzilu skau
tą varžybos (Quiz) ukrainiečiu na
muose Lidcombe.

* Dalis tunto vyr. skautų — cių 
isvyks i Rajoniną Stovykla^ ruošia
ma 1975 m. sausio 3—13 d.d. prie 
Adelaidės. Likusieji Sydnejuje tunto 
skautai — tęs stovyklaus skautų 
“Aušros” stovyklavietėje, Ingle
burn’e, sausio 3 — 12 d.d., vadovau
jami s.v.v.sl. J. Belkaus.

Tunto Inf.

ALBURY
Tautos Šventės ir apylinkes 

20-ties metų sukakties minėjimas 
įvyko š.m. rugsėjo mėn. 7 d. C.W.A. 
salėje. Apylinkės pirmininkas S. 
Valys trumpu žodžiu atidarė minė
jimą, pakviesdamas sugiedoti Tautos 
himną. Pagrindinę kalbą pasakė Kraš
to Valdybos pirmininkas V. Neve- 
rauskas. Išsamioje kalboje svečias 
palietė visus tris šios dienos įvy
kius; Tautos Šventę, Apylinkės 20 
metų jubiliejų ir dabartinius įvykius 
susijusius su Australijos vyriausy
bės begėdišku Baltijos valstybių 
pripažinimu Sovietų Sąjungai. Jis iš
reiškė viltį, kad vistiek ateis lai
kas, kada teisė vėl viešpataus ir 
Lietuva vėl atgaus nepriklausomybę. 
Mes neturime būti pesimistai ir vie
ningai toliau dirbti tautos išlaisvi
nimo labui, kalbėjo Krašto Valdybos 
pirmininkas.

S. Valys padarė pranešimą apie 
apylinkės veiklą laike dvidešimt 
metų. Nors negausūs skaičiumi, ta-

SYENEY OPEROS NAMU,KONCERTINĖJ SALĖJ
Sugrįžta 1973 m. triumfaliniai.: sezono atidarymo 

Festivalio Spektakliai

THE 1974 
SHELL NATIONAL 

FOLKLORUS FESTIVAL
Stato Syd. Operos Namu Trastas ir spalvingiausią ir gražiausia 

Shell Grupe.Kompanija Australijoj.
GERIAUSIEJI TAUTINILįSOKiųSOKĖjAI, DAINININKAI IR 

MUZIKANTAI.
Dirigentas ir režisieris Victor Gareli.

DVI VISAI NAUJOS PROGRAMOS.t 
Programa A: Penktadienį, spalio 4 d. ir

Šeštadieni, spalio 5 d. 8 vai. vak.
Programa B: Šeštadieni, spalio 5 d. 2 vai. p.p.

Sekmadieni, spalio 6 d. 7 vai. vak.

SUAUGUSIEMS $3.00, PENSININKAMS IR STUDENTAMS PUSE KAINOS 
KASA ATIDARA ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 21 D. OPEROS RŪMUOSE 
IR KNYGŲ AGENTŪROSE.

a

tfiau stiprūs dvasioje, savo veikla 
neatsilikome nuo didesnių lietuviškų 
vienetų. Apylinkės valdybos organi
zavo: Tautos švenčių minėjimu, ge
gužines, kvietėsi iš kitur sportinin
kus, dainininkus. Apylinkės tautiečiai 
buvo duosnūs: Tautos Fondui, “Mūsų 
Pastogei” vajui ir prisidėjo šimtu 
dolerių prie tragiškai žuvusio gam
tininko - tyrinėtojo O. Trūkano kny
gos išleidimo.

Apylinkės valdyba gavo svei
kinimus dr. kun. P. Bašinsko, kuris 
daug prisidėjo prie Albury apylinkės 
steigimo, p. A. Dantos pirmojo pir
mininko, p. A. Vinevičiaus ilgame- 
meČio apylinkės valdybos nario ir 
kun. P. Dauknio mūsų kapeliono.

Meninę dalį pravedė p. B. Va- 
lienė. Žinomas dainininkas D. Vil- 
dovas dainavo: “Vai pūtė, pūtė’ ; 
“Žaliojoj lankelėj”; “Tamsioj nak
telėj”; “Ant marių krantelio” ir ari
ją iŠ Verdi operos “Simon Bacanera”, 
kuri tikrai puikiai skambėjo. B. Va- 
lienė ir R. Makare vi čiūtė padeklama
vo po eilėraštį. Kadangi publika buvo 
mišri, Irena Urbanavičiūtė dainavo 
dvi dainas angliškai. R. Urbonavi
čius, grojąs Albury simfoniniame or
kestre pirmuoju smuiku, labai meis
triškai atliko: Bethoveno Romansą 
Nr. 2; Bramso valsą: Bramso Vengrų 
šokį Nr. 7 ir Monte - Čerdašą. Menin- 
kams akompanavo ponia Bekessy. Mi
nėjimą baigėme Australijos himnu.

Po minėjimo sekė vaišės prie 
mūsų ponių puikiai paruoštų stalų. 
Apylinkės p-kas S. Valys padėkojo 
ponui Neverauskui, kad jis nepabūgo 
tolimos kelionės ir savo apsilanky
mu sustiprino musų neskaitlingą apy
linkę. Mes jam galingai sugiedojome 
“Ilgiausių, Metų”. Apylinkę sveikino 
žodžiu Melbourno Klubo pirm. Rama
nauskas.

Taip besivaiš inant nepastebė
jome, kaip atėjo vėlyvas laikas ir 
turėjome skirstytis į namus.

sje :Įt iĮc •

NEUŽMIRŠTA ERMOLENKO
Vakarų Australijos premjeras 

pakartotinai kreipėsi i Fed. vyriau
sybę prašydamas paaiškinimo del 
Ermolenko iš Australijos išvežimo, 
ypač naudojant karinį lėktuvą. Be to, 
premjeras pareiškė, kad į. pirmą jo 
kreipimąsi užs. reik, ministeris Mr. 
Willesee nedavęs patenkinamo atsa
kymo.

***

IŠ “M.P.” Nr. 37 $7154.15
J. Jasulaitis $100.00
P.L. Jaunimo S-ga
Adelaidės Skyr. $20.00
E. Mauragienė $10.00
A. Baltutis $30.00

VISO: $7314.15

Visiems už aukas nuoširdus ačiū.

“Europos Lietuvis” rugpiūčio 
mėn. 20 d. numeryje persispausdino 
ištisai “Mūsų Pastogės” straipsni 
“Quo Vadis Whitlam?” (“M.P.” rugp. 
3 d.). Laikraštis plačiai informuoja 
savo skaitytojus apie paskutiniuo
sius įvykius Australijoje.

* ***

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

"OUR HAVEN”
Australijos Lietuvių Bendruomenes 
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