
KONFERUOJA
VEIKSNIAI

Pereitame numery buvo pa
duota žintuė, kad spalio 21-22 
d.d. (Vašingtone Saukiama lietu
vių politinė konferencija, kurio
je ketina dalyvauti V U kas, Pa
saulio Liet. B-nės Valdyba, A- 
merikos Liet. Taryba (ALT), 
Diplomatinė Tarnyba ir Lietu
vos Laisvės Komitetas.
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Kad mūsų politiniai veiksniai 
ieško bendros kalbos, tai nėra 
naujiena, Šis rūpestis seniai gy
vas ir gvildenamas eilinių tau
tiečių, kurie nuoširdžiai svajo
ja ir rūpinasi Lietuvos ateitimi 
niekad nekeldami protokolinio 
klausimo — kas pirmesnis ir 
kieno kompetencija didesnė. An
ksčiau mūsų viršūnėse buvo in
tensyviai kovojama dėl paties 
prestižo. Daugeliu atvejų toje ko
voje nukentėjo net atitinkamų 
veiksnių darbo programos ir pla
nai. Atsirado eilė naujų laisvi
nimo veiksnių, kurių tiesioginis 
darbas, atrodo, buvo kritikavi
mas arba trukdymas dirbantie
siems. Bet svarbiausia — kiek
vieno veiksnio interesas buvo 
kalbėti Lietuvos vardu akcentuo
jant, kad tik tas ar kitas veiks
nys tokia teise tegali naudotis.

Tačiau laikui bėgant keitėsi 
nuotaikos ir jau šiandie prieš a- 
kis nauja graži prošvaistė — 
daugumas mūsų veiksnių bando 
rasti kalbą prie bendro stalo. Gal 
ateis metas, kad bus prieita ir 
prie vieno mūsų politinės veik
los veiksnio, kuris turės tvirtą 
visų išeivių pritarimą bei paramą 
ir kuris galės drąsiai kalbėti jei 
ne visos lietuvių tautos, tai bent 
visų išeivių vardu.

Artėjant penkiasdešimties me
tų sukakčiai nuo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo mūsų po
litinių jėgų konsolidacija būtų 
labai reikšminga. Bet būtų dar 
gražiau, jeigu šios sukakties var
dan būtų sudarytas vienas stip
rus ir autoritetingas politinis or
ganas, kuris tarsi kokia egzilinė 
vyriausybė galėtų kalbėti paverg
tos Lietuvos vardu ir kelti Lie
tuvos lasvinimo reikalus. Tai 
būtų bene vienas iš stambiausių 
atsiekimų — stipri išeivijos lie
tuvių konsolidacija, politiniame 
sektoriuje turinti vieną tikslą ir 
vieną vadovybę

Šiandie, kaip matome, turime 
visą eilę veiksnių, vykdančių po
litinį darbą, tačiau per jų daugu
mą svetimų įstaigų akyse pre
stižas ir autoritetas ne kyla, o 
greičiau smunka. Galimas daik
tas, kad kitiems politiniams vie
netams kaip Amerikos Lietuvių 
Taryba (ALTas) sena tradicija 
trukdo atsisakyti iki šiolei turė
tų funkcijų, tačiau ar bendri Lie
tuvos reikalai nestatytini aukš
čiau už atskiros organizacijos 
ambicijas? Vilkas irgi remiasi 
Lietuvos partiniu tęstinimu, ku
ris po dvidešimties metų išeivijos 
sąlygose darosi ir kiek komiškas, 
kai tų partijų nėra nei okupuo
toje Lietuvoje, nei išeivijoje. Ne
būtų reikalo kalbėti apie kitus 
vienetus, kurie tik didina politi
nių veiksnių infliaciją ir skaldo 
jėgas užuot viską stipriai konso
lidavus. Bene realiausią pagrin
dą turi Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, kuri turi atramą tarp 
daugumos išeivijos ir kuri bene 
viena turi realias perspektyvas ir 
atramą.

Tokiu būdu ar tik nebūtų atei
nančių metų Pasaulio Lietuvių 
Seimo metu pati tinkamiausia 
proga suvažiuoti visų politinių 
krypčių lietuviams ir ten suda
ryti vieną laisvinimo Komitetą ar 
egzilinę vyriausybę. Čia Pasau
lio Lietuvių bendruomenės Val
dybai gal kiek tektų ta prasme 
ir keisti paties Seimo programų 
paskelbiant Seimo suvažiavimą 
Pasaulio Lietuvių Kongresu ir į 
jį kviesti ne vien bendruomenės 
rinktus atstovus, bet ir visus po
litinius vienetus bei veikėjus ir 
tuo pačiu sudaryti vieną politinį 
vienetą nesvarbu kaip jis besi
vadintų. Tai būtų lyg ir Lietu
vos nepriklausomybės sukakties 
proga mūsų veikėjų geriausia do
vana ar ženklas, kad mes mo
kame ir galime vieningai dirbti, 
kaip kad kadaise prieš penkias
dešimt metų lietuviai vieningai 
mokėjo ginklu už Lietuvą kovo
ti.

v.k.

KANADOS LIET. DIENA
Didinga buvo tryliktoji Kana- laisvę Lietuvai. Raštu sveikino: 

dos Lietuvių diena, rugsėjo 2-3 Montrealio kardinolas P. E. Leger, 
d.d., Montrealy. Joje dalyvavo virš Kanados premjeras L.B. Pearson- 
poros tūkstančių tautiečių iš Ka- as, krašto apsaugos min. P. Helly- 
nados ir JAV. Tai buvo laisvųjų er, prekybos min. Winters, valst. 
lietuvių organizacinė ir meninė sekertorė J. Lamarsh ir kt. 
manifestacija, lyg atsakas j bir- Meninėj daly kancertavo iškilio- 
želio 23, Sov. Sąjungos paviljo- Metropolitan operos solistė Li
ne įvykusią okupuotos Lietuvos die Hja šukytė> akomponUojant jahn 
ną ir menininkų pasirodymus. Behr SoljsU patiekė operos arijų

Rugsėjo 2 d., šeštadieni, lietuvių ir lietuvių kompozitorių kQrinių. 
pasirodymą Expo ’67 Bandshell Jos dainavimu susižavėjo visi klau 
E amfiteatre stebėjo 2000 žiūro- sytojai. Hamiltono “Gyvatvaras” 
vų, jų tarpe buvo daug svetim- gerai pašoko »Aštuonytį» ir «Sa- 
taučių. Programą išpildė: Montre- dutę„ palydint orkestrui, o AV 
alio Aušros Vartų parapijos cho-
ras, Z .Lapino instrumentalistų 
orkestras, sol. A. Keblys ir 250 
šokėjų grupė, sudaryta iš Hamil
tono “Gyvatvaro”, Londono “Bal
tijos”, Toronto “Gintaro”, Čika
gos “Grandies”, Waterburio “Sū
duvos”, Montrealio skautų vyčių 
ir kt. Tautinių šokių jungtinei 
grupei vadovavo G. Breichmanie- 
nė. Programos pranešėja dr. Ilona 
Gražytė dainas ir šokius aiškino 
anglų, prancūzų ir lietuvių kal
ba, kad būtų suprantama ir sve
timtaučiams.

Vakare, į susipažinimo balių su
sirinko tiek daug lietuvių, kad 
neužteko vietos nei sėdėti, nei sto
vėti. Čia susitiko daugelį metų 
nesimatę giminės, draugai ir pa
žįstami. Baliaus metu išrinkta iš
kilioji Kanados lietuvaitė. Ta gar
bė teko Nijolei Kazlauskaitei iš 
Montrealio. Jos palydovės: pirma 
— N. Ščepanavičiūtė iš Toronto, 
antra — S. Martinkutė. Jas ren
kant buvo atsižvelgta nevien į 
išvaizdą bet ir į lietuviškumą.

Rugsėjo 3 d. sekmadienį, Šv. 
Jokūbo bažnyčioje iškilmingas pa
maldas atlaikė ir pamokslą pasa
kė vysk. V. Brizgys. Evangelikams 
pamaldas laikė kun. Alg. Žilins
kas iš Toronto.

Iškilmingas aktas įvyko Mont
realio un-to muzikos fakulteto sa
lėje. Pagrindiniais kalbėtojais bu
vo: rengėjų komisijos pirm. R. 
Verbyla, VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, ALTos pirm. A. Rudis, 
gen. konsulas J. Žmuidzinas. Kal
bose pabrėžta vieninga kova už

ŽINIOS
Nors atominių bombų sprogdi

nimas žemės paviršiuje 1963 m. 
Paryžiuje ir buvo deklaruotas, 
kaip uždraustas ir tą sutartį pasi
rašė JAV, Sov. Sąjunga ir An
glija, bet šios sutarties nepasi
rašiusios valstybės tokius sprog
dinimus vykdo. Štai Kinija iš
sprogdino tris atomines bombas, 
Prancūzija vieną ir ketina netru
kus daugiau sprogdinti. Tuo tar
pu požemyje nuo 1963 m. britai 
išsprogdino 2, sovietai 9, ameri
kiečiai 96.

Ilgai laikėsi Švedija, bet vis tik 
neseniai pasidavė susisiekime įves- 
dama važiavimą dešine puse. Da
bar Europoje tik Anglijoje, Airi
joje ir Islandijoje važiuojama kaip 
ir Australijoje dar laikantis kai
rės, nors jau ir Australijoje rim
tai kalbama, kad neužilgo teks 
pereiti j dešinę pusę.

— * _

Raudonoji Kinija uždarė savo 
ambasadą ir atšaukė savo diplo
matus iš Alžerijos apkaltindama 
šį kraštą Kinijai priešiška politi
ka.

Pereitą savaitę įvyko smarkus 
susišaudymas tarp Izraėlio ir 
Egipto prie Sueso kanalo. Kau
tynėse panaudota artilerija. Kova 
įvyko nepaisant UNO bandymų 
ugnį sustabdyti.

ALB Krašto Valdybos p-kas p. S. Narušis privačiam susitikime su Pertho 
lietuviais p.p. Repševičių namuose. Nuotraukoje sėdi iš kairės: Repševičiūtė, 
p. A. Klimaitis, p. Repševičienė su sūnum ir p. S. Narušis. Stovi: kun. Ke
mėšis, p. Miliauskienė ir p. Miliauskas (Pertho apyl. p-kas).

NAUJI GINKLAI
Taip vadinama priešbalistinė 

raketa (anti-ballistic-missile) po 
ilgų diskusijų bus pradėta gamin
ti J.A.V-bėse. šios rūšies ginklai 
su atominiais užtaisais galėsią pa
kilti 700 kilometrų virš žemės pa
viršiaus ir stratosferoje suradę 
priešo raketą, skriejančią 30,000 
km per valandą greičiu, sunaikin
ti. Tokie ginklai Amerikai kaštuo
sią milžiniškas sumas pinigų, o 
iš jų naudos krašto saugumui be
veik jokios. Amerikos prezidentas, 
davęs sutikimą priešraketinių gink 
lų gamybai sako, kad tokie gink
lai apsunkins žmoniją, eikvosią 
brangių žaliavų šaltinius, o karo 
pavojaus tarp rytų ir vakarų nė 
kiek nesumažinsią.

čia ir kyla klausimas, jeigu to
kių raketų yra tik neigiamos pu
sės, tai kam iš viso jas gaminti?

Amerikonai teisinasi, kad sovie
tai nepaisydami jų prašymo pirmi 
pradėjo šių ginklų tobulinimą ir 
praktišką gynybai pritaikymą. 
Amerikonai esą priversti taip elg
tis, nes taip elgiasi sovietai.

Sovietų Sąjunga kaip tyčia ir 
be perstojo skelbia naujus laimė
jimus priešbalistinėje raketų sri
tyje. Tačiau amerikonai, turėdami 
pakankamai patirties su sovietais, 
dar nežino, kad ką sovietai skel
bia yra viena, o ką jie turi ar da
ro visai kas kita.

Būtų labai abejotina, ar Sov. 
Sąjunga šiuo momentu pajėgi leis
tis į astornomiškas išlaidas, kada

SPAUDOS BALIUS 
LAPKRIČIO 11 D. 
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choras padainavo keletą dainų, coras, bet planas iširo. Visa našta 
Pabaigai KLB krašto valdybos teko AV chorui, kuris uždėtą pa- 
pirm, A. Rinkūnas padėkojo ren- reigą puikiai atliko. Lietuviams 
gėjams, programos pildytojams ir buvo malonu mayti saviškių pas- 
dalyviams. Iškilmės baigtos Lie- tangas, bet svetimtaučiams tai ne- 
tuvos himnu. sudarė didelio įspūdžio. Daugelis

Po to, įvyko antras spektaklis jų skirstėsi nesulaukę spektaklio 
Expo 67. Už amerikiečių paviljo- pabaigos.
no, aikštėje po atviru dangumi, Buvo ir krepšinio varžybos. Tur- 
kur anksčiau turėjo savo progra- nyre dalyvavo Montrealio “Tau- 
mas estai ir latviai, susirinko daug ras”, Toronto “Aušra” ir “Vytis”, 
lietuvių ir kitataučių, čia buvo Angliškieji dienraščiai “Montreal 
pakartota šeštadieninė programa, Star’’ ir “The Gazette’’ trumpais 
kurią atliko šokėjai, orkestras ir aprašymais paminėjo Kanados Lie 
choras. Spektaklio pagrindu bu- tuvių Dieną Montrealy ir lietuvių 
vo 250 šokėjų grupė, nes choras ir pasirodymus pasaulinėj parodoj, 
orkestras aikštėje skambėjo silp- Tai buvo tikras tautinis atsinau- 
nokai, nežiūrint stiprių garsintu- jinimas ir plataus masto lietuvių 
vų. Rengėjų buvo numatytas po- kultūros demonstracija Kanadoje, 
ros šimtų dainininkų jungtinis Montrealietis

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
jų ūkis chroniškai serga. Be to, 
kam sovietams tokie ginklai jei 
amerikonai jų niekad pirmi ne
puls? Ruoštis prieš Kiniją būtų 
per anksti, nes tobuliausia Kinijos 
raketa tepajėgia nuskristi tik pu- 
siaukelį ligi Maskvos.

Vienas dalykas aiškus, kad šiuo 
atžvilgiu, kaip ir dauguma kitų, 
sovietai gudresni už amerikonus. 
Atseit, jūs leiskite milijonus viso
kioms tarpkontinentalinėms rake
toms ir ruoškitės dideliam karui, o 
mes truputėlį pakurstę užkariausi
me jus mažais karais.

KĄ SAKO APIE TAI 
SĄJUNGININKAI?

Amerikos staigus strateginis pa
sikeitimas iš puolimo į gynimą į- 
vyko kongresui spaudžiant. Ame
rikos administratyvinė valdžia, 
atidėliodama kongreso pageidavi
mus, pagaliau sutiko su priešba- 
listinių raketų gamyba.

Jei sekretoriaus McNamaros su
tikimas gaminti raketas nuramino 
kongresą, kitoje pusėje Atlanto 
pasipylė protesto balsų. N.A.T.O. 
partenriai Europoje norėjo žinoti, 
ko toks diplomatinis amerikonų 
nemandagumas siekia? Kodėl taip 
daroma nepasitarus su NATO 
partenriais? Ir ką tokios naujos 
branduolinių ginklų lenktynės tarp 
sovietų ir amerikonų reikštų?

Vakarų Vokietija iš viso negali 
suprasti kaip amerikonai išdrįso 
reikalauti keliolikos milijonų dole
rių Amerikos karių išlaikymui Vo

kietijoje, kai tuo tarpu ruošiama
si eikvoti milijardus dolerių gan 
komplikuotam ir neaiškiam ginklų 
arsenalui.

Britai, pritardami vokiečiams, 
sako, ko vertos atominės sutartys, 
kurios Genevoje bus pasirašomos, 
jei atominiai ginklai ir toliau bus 
vystomi.

KOM. KINIJA NERIMSTA
Iš vidinių veiksmų kom. Kinijo

je atrodo, kad politinė padėtis pa
aiškės artimoje ateity. Proletarų 
kultūrinei revoliucijai įklimpus 
dabar visame pasaulyje paieškomi 
kaltininkai, pastoję kelią sėkmin
gos revoliucijos planui.

Dabartiniai įvykiai Kinijoje vi
so pasaulio atydžiai sekami. Mao 
Ce-tungas eidamas 74-tuosius me
tus neatrodo, kad galėtų ilgai vir
šūnėje išsilaikyti. Tačiau nereik
tų galvoti, jog jam pasišalinus 
imtų ir įvyktų kita revoliucija, pa
lanki vakarams. Jeigu koks per
versmas Kinijoje ir įvyktų, tai ge
riausiu atveju valdžios vairas pe
reitų iš vienų komunistų rankų į 
kitas. Bet koks politinis pasikeiti
mas Kinijoje vargu ar bus nau
dingas vakarams.

Paskutinėmis žiniomis sakoma, 
kad ir Kinija ruošiasi 50 metų re
voliucijos jubiliejui. Ta proga, 
maždaug spalio pabaigoje, Kinija 
numato susprogdinti dar vieną 
bombą sovietų pasienyje, arba ra
ketų principu nutupdyti ją Ra
miajame vandenyne.

EKONOMINIAI SUNKUMAI 
EGIPTE

Prezidento Nasserio išvalymai 
armijoje truputėlį aprimo. Aprimo 
vien dėl to, kad nesukeltų krašte 
perdidelės panikos.

DAIL. L URBONAS 
AMERIKOJE
DAIL. L. URBONO 
DAILĖS PARODA

Rugsėjo 26 d. Čikagoje vienoje 
iš šio miesto žymiausių — Conrad 
meno galerijoje atidaryta sydnė- 
jiškio dailinininko Leono Urbono 
individualinė dailės paroda, kuri 
truks iki spalio 28 dienos. Paste
bėtina su šia paroda neįprasta nau 
jovė — šią parodą atidarys pats 
dailininkas, būdamas Sydnėjuje. 
Mat, parodos atidarymo metu bus 
transliuojama paties autoriaus į- 
kalbėta juostelė, kur dailininkas 
pasisako savo pažiūras į dailę, į 
kūrybą apskritai Conrad galerijos 
direktoriaus rūpesčiu šis dail. Ur
bono žodis po parodos atidarymo 
bus trasliuojamas ir per Čikagos 
radiją.

SIMPOZIJUMAS APIE DAIL.
L. URBONO KŪRYBĄ

Spalio pirmą dieną Čikagos Jau
nimo Centre plačiai pasaulyje pa
garsėjusio fotografo jėzuito A. 
Kezio pastangomis suorganizuotas 
simpoziumas apie dail. L. Urbono 
kūrybą. Simpoziumo metu bus ro
domos dail. L. Urbono darbų spal
votos nuotraukos (slides, kurių yra 
apie 120) ir drauge bus išklauso
mas paties Urbono įkalbėtas į 
juostelę žodis apie dailininko po
žiūrį į meną. Simpoziumo metu 
kalbės eilė vietos lietuvių meni
ninkų, kaip Kurauskas, Ramonis 
ir kt Simpoziumo moderatorius 
— poetas Kazys Bradūnas.

KULTŪROS KONGRESAS

Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdyba lapkričio 24- 
26 d.d. šaukia tretįjį Lietuvių Kul
tūros kongresą, kuriame numato
mos paliesti įvairios kultūrinės sri 
tys atskiruose svarstymuose.

Egiptiečiai sunkiai vertėsi prieš 
karą, o po jo skursta. Neskaitant 
pralaimėtų karo medžiagų ir pa
būklų, Egiptas kas mėnesį pra
randa 18 mil. dolerių dėl uždary
to Sueso kanalo. Turistams nu
stojus lankytis, o be to nėra pra
smės lankytis nes piramidės su 
sfinksais yra žydų rankose, Egip
tas kas mėnesį praranda 9 mil. 
dolerių. Vienintėlis žemės alyvos 
šulinys Sinajaus pusiasaly taip 
pat atsidūrė žydų rankose, iš ku
rio kas mėnesį egiptiečiai išsem
davo alyvos kelių milijonų dolerių 
vertės.

Čia netenka kalbėti apie pasko
lų mokesčius tarptautiniam pa
skolų fondui, kurių Egiptas nebe
pajėgia mokėti.

Tūkstančiai egiptiečių, vertęsi 
iš turistų, dabar sėdi be darbo. 
Garsūs Kairo restoranai uždary
ti; didžiuliai hoteliai tušti. Egip
to vyriausybė daro žygius gauti 
naujas paskolas, bet šį kartą ne 
ginklų pirkimui, o grynai mais
tui — kviečiams.

Prezidentas Nasseris ragina gy
ventojus susiveržti diržus. Toks 
raginimas gyventojams juokingai 
skamba, nes jie ir taip jau su
veržti.

Sekantį mėnesį pirmoji arabų 
parama pasieks Egipto krantus. 
Turtingiausios arabų valstybės 
(p. Arabija, Kuwait ir Libija) pa
gal Khartoum konferencijos su
tartį Egipto atdtatymui sdteiks 
paramą, kuri padengti Egipto tri
jų savaičių išlaidas, bet metuose 
yra 52 tokios savaitės.

Taip kaip niekas nežino, kas 
Izraėlį iškraustys nuo Sueso ka
nalo, taip niekas nežino, kas iš
spręs Egipto ekonominę padėtį. 
Atrodo, kad ne Izraėlis, bet Egip
tas buvo ir liks didžiausia Artimų
jų Rytų problema.
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Vardan glaudesnio bendravimo
(ALB Krašto Valdybos pirmininko p. S. Narušio įspūdžiai iš kelionių lankant bendruomenės padalinius)

ALB Krašto Valdybos pirmi- presnė, negu didmiesčuose, kur 
ninko p. S. Narušio neseniai tu- žmonės lietuviška veikla jaučia- 
rėta ilgesnė kelionė po Austra
liją yra visai skirtingo pobūdžio 
nuo įvairių turistinių išvykų. Pir
mininkas iškeliaudamas pirmiau
sia rūpinosi susitikti su kuo dau
giau lietuvių, susipažinti su jais, 
patirti jų nuotaikas ir net su kai- 
kuriais bendruomenės padali- gaus, kas tokį chorelį vietos ir lietuvių ir jungtis į bendrą lietu- kas jau buvo stoty grupelės He
mais atstatyti nutrukusį ryšį. Si reprezentacijos reikalams galėtų vybės darbą. Kiti net su ašaro- tuvių laukiamas ir sutiktas su
p. Narušio kelionė pareikalavo organizuoti ir jam vadovauti, mis pirmininką pasitikdavę lai- gėlėmis ir ovacijomis,
daug laiko ir be abejo išlaidų, Atvykęs į Laucestoną pirminin-
bet numatytą uždavinį pirminin- kas susitiko su p. J. Krutuliu,
kas atliko su kaupu. Šios kelio- Jis, pasirodo, galėtų chorui va-
nės orbitoje nebuvo pramatyta
matytis su šiaurės Australijos lie 
tuviais, kaip Brisbanės ir New
castlio. Tačiau šios kolonijos 
palyginamai gana arti Sydnėjaus 
ir neseniai buvo lankytos Krašto 
Kult. Tarybos pirmininko p. K. 
Kavaliausko ir paties Kr. V-bos 
p-ko.

Nuo pat Australijos Liet. 
Bendruomenės įkūrimo tik pa
skutiniu metu pradėta ieškoti ar
timesnio asmeninio kontakto 
tarp bendruomenės padalinių ir 
centrinio organo — Krašto Val
dybos. Bene pirmas B-nės val
dybos pirmininkas, pradėjęs ju
dėti iš sostinės buvo p. I. Jonai
tis. Bet jis tesilankė tik dides
niuose centruose - Melbourne ir 
Adelaidėje. Tų kelionių rezulta
tai pasirodė labai pozityvūs. Tad 
po jo sekęs naujas bendruome
nės p-kas p. S. Narušis ryžosi 
šią savo vizitinę kelionę praplės
ti. Anais metais pirmą kartą ap
keliaudamas tekliudė tik Mel- 
bourną, Geelongą, Adelaidę ir 
Canberrą. Bet šį kartą jis visai 
rimtai buvo pasirengęs didesnei 
išvykai nesiskaitant su laiku ir 
turėdamas prieš akis tikslą ap
lankyti kiek galint daugiau lietu
vių. Jo kelionės programoje bu
vo ne tik didieji centrai, su ku
riais nuolat palaikomas kontak
tas tiek raštais, tiek ir asmeniš
kai, bet užsimojo aplankyti Tas
manijos, Viktorijos, Pietų Aus
tralijos ir Vakarų Australijos lie
tuvius nekalbant jau Canberros 
lietuvius, kur jis buvo užsukęs 
pakely į namus.

— Koks bendras šios kelio
nės įspūdis?

Atsakydamas p. Narušis prisi
pažįsta, kad ši ilga kelionė nors 
ir varginti bet su kaupu kom- 
pensavosi tomis nuotaikomis, 
kurių teko patirti belankant tas 
kolonijas, kurių iki šiolei niekas 
nebuvo iš bendruomenės atstovų 
aplankęs ir kurie šitokį pirminin
ko vizitą gal ir labiausiai įver
tino.

ilgiau užtruko su Viktorijos lie- sų kitų Australijos lietuvių 
tuviais, laikydamasis to paties centrų ir jų mažiausiai rodosi di- 
metodo lankyti visus privačiai dėsniuose lietuvių sąskrydžiuose, 
ir su jais užmegsti asmenišką Bet vis tik Vak. Australijos lie- 
kontaktą. Kaip pirmininkas tei- tuviai palyginamai yra labai gy- 
gia, šis kelias bus bene vaisin- vi ir jautrūs. Pirmininko atvy- 
giausias. Pirmininko nuoširdų- kimas į Perthą vietos lietuviams 

tuviai mielai tam pritaria, tik mas ir paprastumas daugeliui su- buvo didžiausia sensacija, turėta 
visa nelaimė, kad neturi žmo- kėlė entuziazmo vėl burtis prie per dvidešimt metų. Pirminin-

si persisotinę.
Būdamas Hobarte jis įstiki- 

no, kad ten yra pakankamas 
skaičius lietuvių, kurie galėtų tu
rėti savo chorą. Hobartiškiai lie-

kydami sau didele garbe, kad Vakarų Australijos lietuviai 
juos aplankęs toks aukštas sve- daugiausia susibūrę pačiame Per- 
čias. the bet yra visa eilė šeimų, įsi-

Taip Viktorijoje neskaitant kūrusių provincijoje, kaip ūkinin- 
Melboumo, kur visų neįmano- kai arba pramoninkai, čia nuo-

dovauti, bet tik laikinai nelei
džia sąlygos jam persikelti į Ho- 
bartą ir atsiduoti šiam lietuviš- ma aplankyti, jis kie<k daugiau toliai milžiniški, tad pirmininkas 

laiko ir dėmesio skyrė provinci- ir neturėjo galimybės provinci
joje gyvenantiems: matėsi be- joje gyvenančių asmeniškai ap
veik su visais Latrobe Valley, 
Sale ir Geelong lietuviais.

Nekalbant apie susitikimus 
Melbourne ir Adelaidėje (apie 
tai bus kalbama atskirai. Red.) 
Krašto V-bos pirmininkas išsilei-

karo darbui.
Nevaržomas laiko p. Narušis 

stengėsi aplankyti Tasmanijoje 
visus lietuvius privačiai, net ir 
tuos, kurių šeimos yra mišrios 
ir kurie jau seniai nutraukę kon
taktus su lietuviais. Išsikalbėjus 
pasirodo, kad širdyje visi yra 
gyvi ir nuoširdūs lietuviai, tik do į pačią tolimiausią kelionę 
aplinkybės susidariusios tokios, pas Vak. Australijos lietuvius 
kad jie pasimetę. Perthe. Kaip žinome, Pertho lie-

Apleidęs Tasmaniją jis kiek tuviai bene bus toliausiai nuo vi-

Pertho ramovėnai su p. S. Naručiu. Iš kairės: p.p. Miliaus
kas, Zaromskis, Kazokas, Miliauskas, Bužermenas, Šulys, 
Valaitis, Ceičys, ALB Krašto Valdybos p-kas S. Narušis, 
Klimaitis, Kozakas, Miliauskas, Dailydė ir Dzemionas.

UNO
Jau keturiokti metai kaip, pra

sidedant Jungtinių Tautų būstinėj 
New Yorke naujai metinei sesi
jai, kitame tos pačios aikštės šo
se (Carnegie Endowment salėse) 
prasideda ir Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo sesija. Rugsėjo 19 d. 
čia j vyko du P.E.T. Seimo XIV 
sesijos pradiniai posėdžiai. (Skal

ALB Krašto Valdybos p-kas 
p. S. Narušis Perthe 

pokalbyje su p. A. TaŠkūnu.

Pravažiuodamas pro Melbour- 
ną pirmininkas pirmiausia metė
si į užjūrius — į Tasmaniją. Nors 
Tasmanijoje lietuviai pasklidę 
po visą kraštą, bet čia yra ir du 
didesni centrai — Hobarto apy
linkė ir Laucestono seniūnija. 
Tasmanijoje pirmininkas išbuvo 
daugiau kaip 7 dienas stengda
masis ne tik konstatuoti oficia
lius bendruomenės asmenis, bet 
svarbiausias jo tikslas, lygiai 
kaip ir kitose tolimose, koloni
jose, pasimatyti su atskirais lie
tuviais aplankant juos namuose 
ir susipažįstant su jų įsikūrimu, 
gyvenimo sąlygomis ir nuotaiko
mis. Pirmininko teigimu, tose 
mažose kolonijose, kur lietuviai 
gyvena išsimėtę ir neturį kultū
rinių lietuviškų centrų, lietuvybė 
atskirose šeimose yra netgi sti-

čiuojant nuo pradžios, tai buvo 
127-tas ir 128-tae šio Seimo posė
džiai).

Abiejose aikštės pusėse daugiau
sia kalbėta, nors ir ne apie tuos 
pačius, bet apie panašiai nenau
jus ir vis dar nesutvarkytus rei
kalus.

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas, kaip ir kitų sesijų pradžio
je, vėl pakartojo pareiškimą, ku
rio neatvangus kartojimas, iš 
tiesų, ir yra esminė šio Seimo pa
skirties išraiška. Tai pareiškimas, 
kad:

1) Jungtinių Tautų posėdžiuose 
šiuo metu dalyvaujančių Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos 
delegatų įgaliojimai turi būti už
ginčyti ir atmesti, kaip išduoti 
neteisėtų, nereprezentacinių vy-

Karo aviacijos lakūnui Itn.
A. KARPIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną Danutę, Danutės tėvus p.p. 
Jasučius ir p.p. Karpių šeimą liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame.

E. ir V. Bernaičiai

Karo aviacijos lakūnui
Itn. A. KARPIUI

tragiškai žuvus, jo žmoną Danutę, p.p. Jasučius ir p.p.
Karpių šeimą liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiu.

V. Patašius

lankyti, bet neskaitant bendrų 
subuvimų jis turėjo progos pasi
matyti privačiai beveik su viso
mis lietuvių šeimomis Perthe ir 
jo apylinkėse.

Kalbėdamas apie Vak. Aus
tralijos lietuvius pirmininkas par
sivežė pačius gražiausius įspū
džius. Bendrai imant visi yra ga
na gražiai įsikūrę, kiti net gero
kai praturtėję. Perthe lietuvių 
veikla yra gana gyva, nes čia 
palyginamai netrūksta sąmonin
gų ir inteligentiškų asmenybių. 
Gaila, trūksta meninių vienetų, 
bet ir ši spraga netrukus bus 
užpildyta, nes veiklus ir gabus 
lietuvis, neseniai Perthe įsikūręs 
atvykęs iš Anglijos p. Taškūnas 
yra didelis dainos mylėtojas ir 
muzikas. Jis pasiryžęs sudaryti 
lietuvių chorą, kuris gal prie 
progos net galės pasirodyti ir už 
Pertho ribų.

Kitos Australijos liet, koloni
jos iki šiolei daugiausia buvo 
lankomas kunigų, ir tąi buvo 
konkretus ryšis su didesniais 
centrais, tačiau Pertho lietuviai 
net ir tokių vizitacijų per visą 
laiką nebuvo sulaukę. Tiesa, jie 
turi ir savo vietos kapelioną 
kun. Kemešį, bet jis mažai ki
šasi į lietuviškus reikalus ir pa
sitenkina tik religiniais patarna
vimais. Paskutiniu metu jis po 
auto katastrofos daug laiko pra
leido ligoninėje ir rengiasi visai 
išvažiuoti iš Australijos. Todėl 
ALB Krašto Valdybos pirminin
ko apsilankymas Pertho lietu
viams buvo didelė staigmena ir 
tikrai gražus mostas, kuris pa
liks labai teigiamų pėdsakų ir 
ateityje. Jau dabar santykiai tarp 
ALB Krašto Valdybos ir Pertho 
apylinkės yra labai šilti ir drau
giški ir tikimasi, kad ateityje jie 
dar bus glaudesni.

PADĖKA

Mūsų brangiam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui 
DOMUI BURNE1KIUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame p. S. Narušiui, Pertho Apylinkės 
Valdybai, visiems kaimynams ir bičiuliams, taip gausiai susi
rinkusiems ir palydėjusiems velionį į amžinąją poilsio vietą.

M. Burneikienė ir 
Brazauskų šeima

ir pavergtos tautos
riausybių;

2) Sovietų Sųjungos delegaci
jai turi būti įsakmiai užginčyta 
ir nepripažinta teisė kalbėti bei 
veikti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vardu.

Pirmajame šio pareiškimo punk
te minimos delegacijos Jungtinėse 
Tautose yra pripažįstamos. (Ru-
munijos delegatas net išrinktas da 
bar prasidėjusios XXII sesijos 
p-ku). Tačiau P. E. T. Seimas 
jų teisėtumą ginčija patvariai, ir 
tas kaltinimo šešėlis, matomas vi
suose Jungtinių Tautų sluoksniuo
se, lydi kalbamąisias delegacijas 
be paliavos. Dėl rumuno (Cor- 
neliu Manescu) išrinkimo Jungt. 
Tautų sesijos pirmininku, P.E.T. 
Seimo Generalinis Komitetas dar 
ir atskirai pareiškė protestą, ku
ris irgi perduotas J.T.Gen Sekre
toriui U Thantui ir apie kurį 
painfromuotos J.T. delegacijos.

Sovietų Sąjungai teisė veikti ir 
Baltijos valstybių vardu Jungti
nėse Tautose nėra pripažinta. Tas 
klausimas Jungtinėse Tautose nė
ra svarstytas. Paskiri delegatai, 
tačiau, įvairiomis progomis vie
šuose J.T. posėdžiuose nedvipra
smiškai atmeta sovietinės delega
cijos pasikėsinimus į tokią teisę. 
Kol nesiliauna tie sovietiniai kėsi- 
nimaisi, tol P.E.T. seimas laiko 
reikalinga nepaliaunamai prieš 
juos protestuoti ir nuolatos reika
lauti, kad Sov. S-gos delegacijai 
būtų ir įsakmiai sukliudyta vai
dinti Baltijos valstybių atstova
vimą. Savo keliu tuo nuolatos rū
pinasi Lietuvos diplomatinės ats
tovybės ir Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas.

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo pirmininku XIV-tai sesijai iš
rinktas dr. Georg M. Dimitrov 
bulgarų delegacijos pirmininkas. 
Vicepirmininku — Vasil Germen- 
ji, delegacijos pirmininkas. Gene
raliniu sekretorium išrinktas Fe
liks Gadomski, lenkas, anksčiau

Grįždamas ALB Krašto Val
dybos pirmininkas keliom die
nom sustojo pas Canberros lie
tuvius. Čia jam teko daly
vauti ne tik privačiuose susiti
kimuose, bet ir oficialiuose pa
rengimuose, kaip Tautos Šven
tės minėjime. Bendrai kelionė 
pakėlė p. Narušio nuotaikas ir 
jis grįžo pilnas gražiausių įspū
džių ir vilčių, kad Australijos 
liet. Bendruomenė turi gražią 
ateitį ir kad lietuvybė nėra blės
tanti.

IŠVADOS

Iš šios kelionės, kuri truko 
apie du mėnesius, ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas p. S. Na
rušis daro tokias išvadas:

1) Australijos Liet. Bendruo
menė yra pilnam įsibėgėjime ir 
turi tendencijų dar labiau bujo
ti;

2) didižausiuose centruose lie
tuviška veikla vyksta pilnu tem
pu ir ja tegalima tik pagrįstai 
pasidžiaugti. Apgailėtina, kad to
kių lietuviškai veiklai sąlygų ne
turi mažos ir toli nuo lietuviškų 
centrų atitekusios liet, koloni
jos. Nežiūrint to, čia visas lie
tuviškas gyvenimas vykstąs ne 
tiek viešumoje, kiek uždarai šei
mose. Pirmininkas, beveik 100 
% aplankęs pasklidusias lietu
viškas šeimas tolimose periferi
jose, įsitikino, kad tos šeimos 
daugeliu atvejų netgi lietuviškes
nės, negu didmiesčiuose, kur 
sąlygos lietuvybei esančios žy
miai palankesnės.

3) mažose ir tolimose lietuvių 
kolonijose apsilankymas asmenų 
iš bendruomenės centro yra ne
paprastos svarbos įvykis, turįs 
įtakos į vietos lietuvių nuotaikas 
ir jų lietuvišką gyvenimą.

Aplankęs visas Australijos 
lietuvių kolonijas, ypač tolimas 
ir išbūdamas jose po savaitę ir 
daugiau, gerai susipažino su tų 
kolonijų tautine-kultūrine veikla 
bei tautiečių įsikūrimo sąlygo
mis, susidarė vaizdą, kad Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė 
yra geria organizuota, tautiečiai 
visur tautiniai ir dvasiniai stip
rūs. Visur gražus tarpusavio su
gyvenimas ir nuoširdus bendra
darbiavimas.

Taip, tolimos ir negausios ko
lonijos reikalingos paramos tau- 
tinėms-kultūrinėms apraiškoms, 
Krašto Valdyba dės visas pa
stangas tokioms kolonijoms pa
dėti.

Džiuginantis reiškinys, jog 
paskutiniais metais jaunoji kar
ta jungiasi į bendruomeninį dar
bą, beveik kiekvienoje Apylin
kės Valdyboje, yra po 1-2 ats
tovus, Valdybos narius.

Išbuvęs tris mėnesius lietu
vių kolonijose, visur ALB Kraš
to V-bos pirmininkas buvo tau
tiečių nuoširdžiai lauktas, sutik
tas ir priimtas, todėl nuoširdžiai 
dėkoja visiems mieliems tautie
čiams už parodytą nuoširdumą. 
Ypač dėkingas apylinkių valdy
bų pirmininkams: Hobarte P.L. 
Simanauskui, Launcestone p. J. 
Krutuliui, Latrobe Valley p. F. 
Sodaičiui, Sale. p. E. Eskirtienei, 
Melbourne p. Ig. Aleknai, Gee- 
longe p. Dr. S. Skapinskui, Ade
laidėje p. V. Raginiui, Perthe 
p. J. Miliauskui ir Canberroje 
p. J. Janulaičiui už gražių sąly
gų sudarymą su tautiečiais pasi
matyti, aplankyti ir už visoke
riopą paramą. Taip pat jo 
nuoširdžiausia padėka toms šei
moms, kurios pirmininką pasi
kvietė į savo gražias pastoges, 
prižiūrėjo, globojo: Hobarte p. 
Simanauskams, Launcestone p. 
Krutuliams, Latrobe Valley p. 
Sodaičiams, Sale p. Eskirtams, 
Melbourne p. Liubinams, p. Kli
mams, Geelonge p. Skapins- 
kams, Adelaidėje p. Petkūnams, 
Perthe p. Liutikams ir Canber
roje p. Labučiams. Visiems, vi
siems nuoširdus lietuviškas ačiū.

ciūnas, Bronius Nemickas, Jonas 
Puzinas, Vaclovas Sidzikauskas 
(delegacijos pirmininkas), Jackus 
Sonda, Pranas Vainauskas, Vy- 

pa- tautas Vaitiekūnas, Juozas Vil- 
gen. činskas.

P.E.T. Seimo Generaliniame Ko
mitete XIV sesijos metu nuo lie
tuvių delegacijos dalyvaus delega
cijos pirmininkas V.
Jo antrininkas šiose
V. Vaitiekūnas.

Sei-

buvęs gen. sekr. pavaduotojo 
reigose, pastaruoju laiku ėjęs 
sekretoriaus pareigas.

Lietuvių delegacija P.E.T.
me šiai sesijai pateikta ir priim
ta tokia: Juozas Audėnas, Valte
ris Banaitis, Bronius Bieliukas, 
Martynas Brakas, Juozas Brazai
tis, Petras Karvelis, Vincas Ma

Sidzikauskas, 
pareigose —

(ELTA)

LIETUVIAI KITUR
PLINTANTI KNYGA

B. Armonienės knyga “Palik a- 
šaras Maskvoje” jau išleista pen
kiomis laidomis angliškai, trimis 
ispaniškai, po vieną lietuviškai, 
vokiškai, portugališkai ir indiš
kai.

— ★ —
Anięetas Simutis pakeltas į ge- 

naralinio konsulo laipsnį ir, Lie
tuvos atstovo Washingtone J. Ra
jecko teigimu, 1967 m. rugsėjo 
11 d. gavo atitinkamą J.A.V^ 
Valstybės Departamento pripaži
nimą.

' (E)

LITERATŪRINĖS 
PLOKŠTELĖS

Amerikoje J. Karvelio Prekybos 
Namai planuoja išleisti lietuvių 
rašytojų plokštelių. Pradžioje nu
matoma išleisti Aisčio, Vaičiulai
čio, Nagio ir Bradūno. Vėliau pla
nuojama ir daugiau.

Prieš keletą metų Australijoje 
gyvenęs Juozas Tininis (dabar gy
vena Los Angeles, JAV ir dėsto 
lietuvių kalbą Kalifornijos univer
sitete) pasinaudodamas atostogo
mis buvo išvykęs į Europą.

UŽDARBIAI KOLCHOZUOSE
Sprendžiant iš viename rašinyje 

pavartotų duomenų, kolchozų skai 
čius Lietuvoj jau yra susitrau
kęs iki 1,525. (Po didžiosios stam
binimų bangos buvo apie 2,000. 
Vėliau dar buvo sujunginėjami

ir ypač paverčiami sovchozais).
Apskaičiuoti tų kolchozų dar- 

bininkų-kumečių uždarbiai dabar, 
po iš garsintojo atlyginimų kol- 
chuozse padidinimo. Visiems kol
chozams apskaičiuotas vieno dar
bininko uždarbis — vidutiniškai 
568 rubliai per metus, tai yra 10 
rb. 92 kapeikos už savaitę.

Surūšiavus kolchozus pagal pa- 
jamingumą į keturias grupes, su
sidaro toks vaizdas: 238-uose kol
chozuose vidutinis uždarbis 19.35 
rb. savaitėj; 539-se 14.17 rb.; 
559-se — 9.79 rb.; 369-se — tik 
po 5.84 rb. savaitėje.

(ELTA)

Vietname prieš komunistinę a- 
gresiją žuvusiųjų tarpe yra ir 
eilė lietuvių. Vien tik iš JAV 
žuvo apie 10.

Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas išleidžia prof. P. Skardžiaus 
paruoštą veikalą “Lietuvių kalbos 
kirčiavimas”.

— * —
Lietuvių Fondas Amerikoje 

svarsto, kaip bus paskirstytos fon
do kapitalo palūkanos — apie 
15.000 dolerių. Šiuo metu Liet. 
Fondo kapitalą sudaro virš 
350.000 dolerių.

— * —
Londone (Anglijoje) Nidos Klu

bas leidžia rašytojo Aloyzo Baro
no naują romaną “Pavasario lie-

tus”. Jau išėjo iš spaudos poe
to Jono Meko eilių knyga “Pa
vieniai žodžiai”. Leidžia M. Mor
kūnas Čikagoje.

— * —
Algimanto Kezio foto paroda bu 

vo suruošta Sao Paulo mieste 
Brazilijoje. A. Kezys yra plačiai 
pagarsėjęs fotografas mejninin- 
kas.
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Apie tris brolius juodvarnius
— PULGIS ANDRIUŠIS

Antanas Rūkas

Eilėraščiai iš knygos “Bokštai, meilė ir buitis”

Trys broliai, pelningai dirbda
mi mineralinių trąšų fabrike, ga
lėjo lengvai sumesti pinigų i ke
purę ir daryti žygius atsigabent 
savo sesutei iš raganos Katiušos 
užkeiktos Lietuvos į medum bei 
pienu tekančių upių kraštą Aus
traliją. Kaip ir visuomet, vedant 
derybas su ragana, taip ir trijų 
brolių byloje išlindo šimtai prie
kabių, nors ir pinigai jau buvo 
nusiųsti lėktuvo bilietui apmokėti. 
Ragana visada raganiškai elgia
si: tai susirašinėjant pakiša laiš
ką po akmeniu, tai baltą paver
čia juodu, šiltą — šaltu, derybos 
tęsėsi metų metus, jokie burtinin
kai nepadėjo įveikti piktosios Ka
tiušos užmačių, byla užsigulėjo.

Tuo tarpu sesutė, gavusi iš Mas
kvos raganių skubų įsakymą, net 
nespėjusi išsiųsti broliams laiško, 
užlipo ant plieninio erelio nuga
ros ir, perskridus devynis kalnus, 
devynias marias, vėju atsirado 
Australijoj ir čia suieškojo urvą, 
kuriame gyveno jos apkerėti broliu 
kai. Ji dar buvo kūdikiu, kai ra
gana Katiuša juos privertė išlėkti 
juodvarniais, tad ir neatsiminė 
net, kaip jie atrodė.

Atėjus į urvą, brolių nerado na
mie, pasieniais stovėjo trys lovos, 
prie kiekvienos lovos buvo staliu
kas, ant kiekieno staliuko padėta 
konservų dėžutės ir bonkos, pele
ninėse netilpo nuorūkos, lovos bu
vo sujauktos, nežinia, kur galvū
galis, kur kojūgalis, viskas sutar
šyta kaip kiaulininke. Mergaitė 
atsiraitė rankoves ir ėmė tvarkyti 
patalus, išpurtė cigarečių prade
gintas marškas, išlygino pagalvių 
garunkščius, išdulkino atbrizgusias 
antklodes, surinko visur išblašky
tus, (nešvarius baOtinius, iššlavė 
per plaštaką pristovėtą aslą, kur 
galėjai surasti tėvą ir motiną.

Taip apsidarbavusi, įsinorėjo 
valgyti, nes pamotė ragana nieko 
nebuvo įdėjus kelionei, paragavo 
iš kiekvienos skardinės konservų, 
iš kiekvienos bonkos nugėrė po 
gurkšnelį saldaus vyno ir palindo 
po jauniausiojo brolio lova pail
sėti, norėdama savęs jneišdavusi 
pirma pati pamatyti, kas per 
paukšteliai jos mylimieji broliu
kai. Apraganautoj Lietuvoj ir Si
bire ji buvo gerai išmokusi slap
stytis! ,

Gerokai sutemus, už langų su
sisuko oras, pasigirdo sparnų plas
nojimas, sukranksėjo atskridę juod 
varniai, koridoriuj nuo pečių nu
sikabino sparnus, juos sumetė ant 

gembių ir vėl atvirto žmonėmis. 
Tai yra, kaip reikiant dar neat
virto, nes visi trys buvo juodi, 
dulkėm apnešti ir dvokė per tris 
mylias, kad net palovy gulinti se
sutė turėjo pirštais užsigniaužti 
nosies skyles.

Broliai vis dar nesiliovė krank
sėję sesutei nesuprantama kalba, 
eidami į lovą:

— Bastard, kur nupinčinai ma
no muilą!

— Šarap, bloody bugger! — jam 
įkandin kranksėjo kitas.

Išsimaudę, išsipuškinę vonioje, 
apsivilko švariais marškiniais, su
sišukavo kunkuluotas čiuprynas, 
paskui suėjo į gryčią ir, pamatę 
pirmą kartą gyvenime tvarkingai 
paklotas lovas ir iššluotą aslą, 
kraipydami galvas, šnekėjo:

— Čia kas negeras įsimetė! Kad 
lovos paklotos, tai gerai, bet, žiū
rėkit, iš kiekvienos skardinaitės 
pravalgyta konservai ir iš kiekvie
nos bonkos nugerta gurkšnelis 
plonko, aš išskrisdamas buvau lyg 
tyčia užrėžęs nagu!

— Greičiausia bus įsilaužęs plė
šikas — tarė kitas brolis. — Pa
šaukime policiją!

— šarap, juodnugari! — tarė 
kitas brolis. — Australų plėši
kai, įsilaužę svetimuos namuos, lo
vų nekloja ir grindų nešluoja, lai
mingiausiu atveju tiktai supiausto 
pagalvius ir paleidžia plunksnas! 
Ir jeigu geria, tai geria tol, kol 
nieko nepasilieka bonkos dugne!

Sesutė, pati išvargusi penkerius 
metus Sibire, dabar, girdėdama 
minint policijos vardą, ėmė tir
tėti iš baimės palovyje, bet vyres
nysis brolis .patikrinęs pinigus ir 
daiktus, tada tarė:

— Viskas savo vietoj, nieko ne
pavogta, palauksim dar dvi die
nas, o trečią vakarą, jei pasikar
tos, imsim veikti.

Po to visi trys susėdo prie di
džiojo stalo, ėmė tašyti konservus, 
net ausys linko, paskui lošti kor
tomis iš pinigų, baisiai kranksė
dami nesuprantama šneka, kapo
dami viens kitam akis, kibdami 
viens kitam į plunksnas, steng- 
damies iviens kitą apsukti kaip 
tikri juodvarniai. O gerti plonką 
tepradėjo tiktai atsigulę į gražiai 
paklotus patalus, idant, negyvai 
nusilakus ir nebegalint nurėplioti 
iki lovų, nereikėtų miegoti ant kie
tų grindų po stalu. Besrėbdami 
savo virbilą, mylimieji broliukai 
ėmė bliurbti tokias nešvankybes, 
jog palovy gulinti sesutė turėjo 

užsikimšti ausis, — net maskolių 
kalėjimuose ji nebuvo girdėjufei 
tokių šnekų! Vadinasi, kad ir at
virto žmonėmis, bet labai neko
kiais, geriau būtų lakstę juod
varniais ir per naktį, mąstė sesu
tė po lova.

Antrą vakarą broliai grįžo ne 
vieni, bet su draugais ir viena 
drauge. Gėrė, dainavo, blevyzgo
jo, kažkas su kažkuo kažką da
rė ant lovos, po kuria gulėjo sesu
tė, po to įvyko muštynės, kilo 
gaisras, atėjo policija, kaip sako
ma, laikas linksmai prabėgo.

Trečios dienos rytą, trims my
limiems broliukams iškranksėjus 
į mineralinių trąšų fabriką, jų se

ANTANO RŪKO NETEKUS
Liepos 21 d. Čikagoje eidamas mose stipriai sceningas, kas liudi- 

šešiasdešimtuosius metus mirė po- ja ,kad jis giliai pažįsta teatro
etas, dramaturgas, beletristas, ak
torius ir režisierius Antanas Rū
kas. Tai buvo gana šakota asme
nybė stipriai pasireiškusi aukščiau 
išminėtose srityse.

A. Rūkas buvo gimęs 1907 m. 
rugsėjo 10 d. Šiauliuose. Baigęs 
mokytojų seminariją jis šešerius 
metus mokytojavo ir vėliau (1933- 
39 m.) stojo į Vytauto Didžiojo 
Universitetą Kaune studijuoda
mas prancūzų, rusų kalbas ir te
atro meną drauge lankydamas ir 
A. Jaškevičiaus d r anuos studiją 
bei prof. B. Sruogos teatro se
minarą. Nesvetimas jam ir spau
dos darbas. Vėliau Vilniuje 1941- 
44 m. jis vaidino Vilniaus Vaidilos 
teatre. Nuo 1938 metų priklauso 
Liet. Rašytojų Draugijai ir Žur
nalistų Sąjungai.

Pasitraukęs iš Lietuvos jis y- 
pač plačiai reiškėsi Čikagos lietu
vių tarpe kaip kultūrininkas ir 
režisorius.

Literatūroje A.Rūkas reiškėsi 
trimis keliais: kaip poetas, bele
tristas ir dramaturgas. Išleista: 
Posmai (poezija 1938), Bokštai, 
meilė ir buitis (poezija 1951), ro
manas “Sužalotieji” (1958). Iš 
dramos veikalų pažymėtini: Vir
šininkai (pagal V. Kudirką 1933), 
Žemė šaukia (1935), Bubulis ir 
Dundulis (1945), Algis Dalgis 
Gaidžiakojis (1958), Vieno kiemo 
istorija ir kiti.

Tiek savo poezijoje, tiek ir dra
mose, daugiausia komedijose, A. 
Rūkas yra emocingas, ypač dra- 

sutė pasielgė kitaip, negu mūsų 
žinomoj pasakoj: neklojo lovų, ne
šlavė grindų, tiktai užvalgiusį iš 
kiekvienos skardinaitės konservų 
ir nugėrusi iš kiekienos bonkos po 
gurkšnelį saldaus vyno, susikraus
tė lagaminėlį, išėjo iš urvo ir nie
kada tenai nebegrįžo.

Būdama dar jauna ir graži, grei 
tai susirado vyrą, pavyzdingą 
lietuvių bendruomenės narį ir 
drauge maldingą parapijietį, abu
du užlipo ant plieninio erelio nu
garos, nuskrido vėju per vienas, 
bet užtat labai dideles marias į 
Ameriką ir tenai iškėlė šaunias 
vestuves, kur ir aš buvau, val
giau, gėriau, burnoj nieko neturė
jau, nors ir per barzdą varvėjo.

meną. Jo draminiai veikalai neper
krauti veikėjais, tad ir jų pasta
tymas nėra sunkus.

Jis visoje savo kūryboje nebuvo 
naujovių ieškotojas, bet nuoširdus 
ir tikras, be pozos, be iššūkių. Jis 
nesprendžia gilių problemų, bet 
remiasi pačia gyenimo praktika, 
gyvenimiškais motyvais. Lietuvių 
išeivija su Antanu Rūku neteko 
vieno nuoširdaus darbuotojo, kuris 
savo darbais ir kūryba įnešė in
dėlį į mūsų lietuviškąją kultū
rą.

VYTĖ NEMUNĖLIS
LAIMĖJO PREMIJĄ

Jaunimo giesmės teksto konkur
są laimėjo žinomas vaikų literatū
ros kūrėjas Vytė Nemunėlis. Ju
ry komisija, susidedanti iš Aldo
nos Augustinavičienės, Vacio Ka
valiūno ir Juozo Stempužio, pa
skyrė premiją už konkursui at
siųstą eilėraštį “Mūsų Žemė Lie
tuva”, pasirašytą Bitutės slapy
vardžiu. Atidarius atskirą voką 
paaiškėjo, kad jo autorius esąs 
poetas Vytė Nemunėlis.

Suaugusiųjų chorų giesmės teks 
to premija nebuvo paskirta, nes 
iš atsiųstųjų konkursui eilėraščių, 
jury komisija nerado tinkamo. To
dėl PLB valdyba nutarė suaugu
siųjų chorų giesmės teksto kon
kursą pratęsti iki 1967 m. lapkri
čio 15 d. Rankraščiai turi būti 
siunčiami šiuo adresu: Suaug. 
Giesmės Konkursui, c/o J. Stem- 
pužis, 4249 Lambert Road, Cleve
land, Ohio 44121, U..S.A.

UŽMIRŠTAS ŽIEDAS “FLEURS DU MAL” 
PUSLAPIUOSE

Išeinant iš namų ant stalo liko “Fleurs du mal!” — 
pageltę puslapiai auksinių žodžių.
Labai norėtųsi sugrįžt atgal 
ir perskaityt, kaip nuliūdimas širdį skrodžia.

Gal būt prieblanda tada, ir aš sėdėčiau balkone, 
matydamas bažnyčių bokštus ūkuose, 
ir Vilniaus gatvė temtų prieš mane, 
barokan ir miglon namus įsupusi.

Aš versčiau puslapį po puslapio svajingas ir ramus, 
kol prieblandoj nakties praūžtų raidės.
Staiga... lyg neramumas koks ūmus, 
lyg tolimo, užmiršto džiaugsmo aidas, 

iš puslapių, kur apie gaivalingą meilę, gėlė 
iškristų — užmiršta, sudžiūvusi...
Maldauju, mylima, ateik, atskrisk, atlėk 
paguost manęs bežūvančio.

Įdėjai gėlę kažkada, kai buvome laimingi gal...
Dabar man šermeninę giesmę gieda, 
nes juk be Vilniaus, be tavęs, aš — fleur du mal, 
suvytęs, nelaimingas žiedas.

SVAJONE

Kad aš turėčiau mažą butelį 
mažoj gatvelėj Švento Ignato, 
tai ten gyvenčiau lamingas būčiau, 
tai ten gyvenčiau tūkstantį metų.

Ten man skambėtų varpai bažnyčių, 
o jiems pritartų maži varpeliai, 
ir aš nušvitęs kasdien klausyčiaus, 
kaip aidi garsas lenktom gatvelėm.

O šaltą žiemą mano butely 
malkos spragsėtų krosny didžiulėj; 
aš atsilošęs knygas skaityčiau 
arba stebėčiau mielą mėnulį.

Kai nusibostų šitas jaukumas, 
eičiau žiūrėti, kaip aikštės bąla, 
ir glamonėčiau miesto baroką, 
pats atsišliejęs kokio portalo.

Paskui lankyčiau gerus kaimynus — 
paną Oginskį, senį Sapiegą 
ir pažiūrėčiau, ar Radvilaitė 
skliautuotam rūme vis tebemiega.

Ir vėl sugrįžčiau savo butelin, 
mažon gatvelėn Ignato švento, 
kūrenčiau krosnį, eiles rašyčiau, 
išmintį semčiau iš foliantų.

Nepasiilgčiau jokio downtowno, 
iškryžiavoto rėksniais plakatais. 
Mažoj gatvelėj, mažam butely 
tai ten gyvenčiau tūkstantį metų.

M. ŠEŠKUS

EŽERO VESTUVĖS
(Tęsinys)

— O, aš Saulutės negalėjau sustabdyti. Ji ne
paklausė manęs ir nuplaukė j Pasarčių miško pa
kraštį, kur stovi eigulio laivelis. Ji man sušuko, 
jog tuos penkis šimtus metrų lengvai nuplauksianti 
ir, paėmusi eigulio laivelį, atsiirsianti manęs ir 
draugų gelbėti. Gi pats žinai, Motiejau, Saulutė 
plaukia kaip žuvis; nemanau, kad ji būtų pavoju
je.

— Geriau mes jos paieškokim, Vytautai, — 
aš atsakiau ir su visais tyliais ir šlapiais kelei
viais irklavau į eigulio stovėjimo vietą. Vytau
tas šaukė: “Saulute, Saulute!” bet*niekas neatsi
liepė. Mačiau, kaip Vytautas sunerimo. Ir mane 
užgulė juodas nujautimas. Laivelis su trylika ke
leivių, mano irkluojamas, tik pamažu artinosi į 
krantą. Saulutės niekur nesimatė, į Vytauto šū
kavimus niekas neatsiliepė. Stiprėjanti aušra skel
bė greitą saulės patekėjimą. Prisiyrę prie kranto, 
paleidom sušlapusiuosius namo. Tik mes trise — 
Vytautas, aš ir Jurgis tebeieškojom Saulutės.

Kur ji būtų dingusi?
Gal nuėjo į eigulio sodybą?
Bet eigulio laivelis buvo čia nepririštas. Mes 

irstėmės ir braidžiojom po nendrynus ir vis šau
kėm: “Saulute!”

Tyla.
Tik narai pradėjo narstytis pirmųjų patekan

čios saulės spindulių nušviestame ežere.
Saulutės nė pėdsako!-----------
Prisiyrę prie plūduriuojančios maželytės sale

lės, pamatėm kažką įtartina...
Tai buvo mūsų Saulutė.
Be batukų, be suknelės, tik su apatiniais bal

tiniais. Saulės apšviestame vandenyje matėsi jos 
viena koja, įkliuvusi į plaukiojančios salelės krū
mokšnių šaknis. Kaip Saulutė prigėrė mums buvo 
neaišku. Gal būt, ta salelė, pajudinta, pasidavė į 
gilesnius vandenis ir taip nutraukė Saulutę po 
vandeniu. O gal, kojai neištraukiamai į šaknis, 
įkliuvus, Saulutė iš išgąsčio bent trumpam mo

mentui neteko sąmonės ir nuskendo.
Mes su didžiausia ištverme ir ilgai, ilgai sten

gėmės Saulutę atgaivinti. Bet deja! Vytautas ir 
aš nepajėgėme suprasti ir priimti tą žiaurų fak
tą, kad Saulutės jau nebėra. Mes verkėm. Bet ką 
gi ašaros padės?

Aš ir Vytautas buvome žalimo organizatoriai, 
vadinas, tik mes abu esame atsakingi už Saulu
tės mirtį. Kaip mes pranešime šią tragediją jos 
tėveliams? Baisu ir liūdną! Vytautas neteko savo 
sužadėtinės, kurią jis giliai mylėjo. Kas bus dabar 
su juo? Ar jis nepalūš, netekęs Saulutės? Tai 
vis klausimai, kurie lindo man į galvą, kai mū
sų laivelis su ežero negyvai užbučiuota Saulute 
liūdai slinko Mielanų kaimo link.

Jokūbas Vinkšna pergyveno dukrelės mirtį ty
liai liūdėdamas ir kentėdamas. Tik jis vis pus
balsiai kartojo: “Tokia jau yra Pono Dievo va
lia”.

Kai liūdintis ir dvasiniai sukrėstas Vytautas 
kaltino save dėl Saulutės mirties ir prašė Vinkšnų 
atleidimo, tai Jokūbas jam tarė:

— Nekaltink, Vytautai, savęs! Mes žinome, 
kaip gražiai tu Saulutę mylėjai... Čia ne tavo 
kaltė. Tai yra žiauraus likimo žaismas. Likimas 
žaidė su manim, su Saulute... Ir tu, Vytautai, 
neišvengei likimo žaismo... — Ir, kiek patylėjęs, 
pridūrė: — Nėra gyvenimo be kančios...

Salomėja Vinkšnienė, lyg apsvaigusi, per die
nas verkė, meldėsi ir nuolatos kartojo:

— Tai Dievulis mane nubaudė už mano di
džiąją nuodėmę...

Vytautas neįstengė suprasti, kuo ta geroji ir 
pamaldžioj! Vinkšnienė galėjo nusidėti, kad ji save 
taip negailestingai kaltina.

Nors buvo pati rugiapiūtė, bet Saulutės laido
tuvėse dalyvavo didžiulė žmonių minia. Kapas buvo 
užverstas gėlėmis ir vainikais. Pats gražiausias 
vainikas buvo nuo barono von Lyzanderio. Aš dė
kojau baronui Vytauto ir Vinkšnų vardu už tokį 

Saulutės pagerbimą. Baronas nieko neatsakė, tik 
liūdnai šypsojosi. Eidamas namo iš kapinių užgir
dau, kaip viena moterėlė kalbėjo kitai:

— Matai gi, palaidojo degutininko dukterį lyg 
kokią karalaitę. Kaip svietas svietu, aš tokių lai
dotuvių dar nebuvau mačiusi. Ko gero, dar jai ir 
brangų paminklą pastatys.

Aš neiškenčiau neatsakęs:
— O kaipgi, dėdiene, paminklas, ir ne bet koks, 

tikrai bus pastatytas, — ir greit pasišalinau nuo 
pavydžios moteriškės.

Senelė Pupelienė, susitikusi Vytautą, nuo se
natvės drebančiu balsu bylojo:

Vaje, Vytautėli, ar aš neperspėjau Saulutės 
saugotis ežero ir jo valdovo Sarčio! Ji nepaklausė 
— ir Sartys ją negyvai užbučiavo. Tu netekai gra
žutėlės — gerutėlės sužadėtinės. Jau kitos tokios 
gražios nebegausi, nebent Vertibų Onutė sugrįžtų 
pas tave...

Vėliau ir kitos kaimo moterėlės kaltino mane ir 
Vytautą, kam mes žalimo metu suvaidinom “Ežero 
vestuves”.

— Matai, — jos kalbėjo, — kam gi reikėjo 
išdaigas išdarinėti ir Saulutę ištekinti už EŽERO. 
Manyta buvo — už ežero valdovo Sarčio). Dabar 
EŽERAS ir nusiviliojo savo žmonelę į vandenų gi
lumas. .. Atsikeršijo už išdaigas...

Man ir Vytautui buvo liūdna matyti ir girdėti, 
kad Mielanuose buvo žmonių, kurie visai rimtai 
tikėjo, jog legenda apie Sartį nėra vien tik pasa
ka, bet tikrovė, šimtmečiais gyvavusius prietarus 
sunku nugalėti...

— ★ —
Dienos pynėsi į mėnesius, į metus. Laikas 

pamažu apgydė likimo smūgių sužeistas žmonių 
širdis. Ir Vytauto Vaitonio sodyboje gyvenimas 
grįžo į normalias vėžes, nors be Saulutės tas gy
venimas ir Vinkšnoms ir Vytautui atrodė liūdnas 
ir nuobodus. Vytautas sekmadienio vakarais ap
lankydavo Saulutės kapą ir jį puošdavo Vinkšnie- 
nės išaugintomis gėlėmis. Ten jis dažnai sutikdavo 
Oną Vertibaitę, kuri ištikimai lankė ir puošė sa
vo draugės amžinojo poilsio vietą. Vieno tokio su
sitikimo metu Ona kalbėjo:

— Vytautai, kaip man gaila Saulutės! Aš mie
lai atiduočiau dėl jos savo gyvybę. Ji paliko myli
mą sužadėtinį giliame skausme, o aš gi — apvilta 

ir vieniša. Ak, būtų buvę daug geriau, jeigu Sar
tys būtų mane nusiviliojęs į ežero gelmes, o Sau
lutę palikęs gyvą tau. ..

— Onute, tai likimas, kurio mes nebegalime pa
keisti, — atsakė Vytautas ir pabučiavo ją į kaktą.

Onai Vertibaitei netrūko piršlių ir jaunikių 
iš arti ir iš toli. Bet ji juos mandagiai išprašy
davo iš Lizgariaus, pareikšdama, kad nemananti 
tekėti. Tėvai, giliai pergyvenę dukters ligą po Iltė- 
no aferos, jai davė valią ir nevertė tekėti.

Nors Vytautas buvo mielai laukiamas Lizga
riuje, bet ištisus metus jis ten nesirodė. Jis buvo 
nusistatęs vienerius metus gedėti savo Saulutės. 
Jis savo noru užsidėtą gedulą ir ištesėjo: vienerius 
metus negrojo akordeonu, nešoko ir niekur nėjo 
į svečius. Tik sekmadieniais lankydavo bažnyčią 
ir Saulutės kapą. — ★ —

Sartų ežero vaidintojų grupės nariai rinko au
kas Saulutės kapo paminklui. Per tris dienas su
rinko tris šimtus litų. Baronas von Lyzanderis, 
sužinojęs apie aukų rinką, pasikvietė mane pas 
save. Jis išklausinėjo mane apie surinktą pamink
lui sumą ir paklausė, kiek kaštuosiąs tas pamink
las.

— Mes iki šiol surinkom apie tris šimtus litų. 
Paminklas gi kaštuos apie aštuonis šimtus litų, — 
aš atsakiau.

— Gerai. Aš duodu trūkstamus penkis šimtus 
litų su dviem sąlygom. Pirma, kad paminklas bū
tų pastatytas ne vėliau, kaip 1936 metų liepos mė
nesio pirmą dieną. Antra — kad apie mano paau
kotus penkis šimtus litų, be mudviejų, daugiau nie
kas nesužinotų, — kalbėjo man baronas.

Aš sutikau. Paminklas, sukurtas Kaune, buvo 
pastatytas ant Saulutės kapo 1936 metų gegužės 
mėnesio gale.

— ★ —
Po vienerių gedulo metų Vytautas vėl pradė

jo rodytis žmonėse. Ir jo sodyboje vėl prabilo akor
deonas, kviečiąs Mielanų kaimo jaunimą į šokius 
ir dainas. Tik vaikučiai nebesusirinkdavo į jo 
sodybą vasaros vakarais, nes nebebuvo kam pasa
kų sekti... —

Vytautas vis dažniau ir dažniau pradėjo lan
kytis Lizgariuje. Seniai Vertibai dėl to labai džiau- 

(Nukelta i psl. i)
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Pagerbtas rektorius E. Galvanauskas
Rugsėjo 9 d. p.p. Lapsiu na

muose Adelaidėje buvo susirinkę 
Prekybos Institutą Klaipėdoje bai
gusieji ir gyveną Adelaidėje aka
demikai kartu su šeimomis, prisi
minti ir pagerbti savo buvusio 
rektoriaus, kuris liepos 24 d. mirė 
Aix-les-Bains mieste, Prancūzijo
je.

Minėjimą atidarė pats šeiminin
kas Juozas Lapšys, primindamas 
būdingus E. Galvanausko asmeny
bės bruožus sąryšyje su jo mil
žiniškais darbais lietuvių tautai ir 
valstybei, ypatingai užakcentuo
damas Prekybos Instituto įkūrimą 
Klaipėdoje.

E. Galvanausko šviesiai asme
nybei pagerbti p. J. Lapšio ir bu
vo sušauktas šis susirinkimas. Ta 
pačia proga prisimintas ir nese
niai miręs Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Edvardas Petraška. 
Abu mirusieji — Rektorius ir bu
vęs studentas, pagerbti susikaupi
mo minute. Apie E. Galvanauską, 
kaip rektorių, kalbėjo J. Lapšys 
ir čia pravedė įdomų pasikalbėji
mą prisiminimų formoj, kurį dar 
papildė Instituto I-sios laidos ab
solventai K. Pocius ir P. Kanas. 
Išsamų pranešimą apie E. Galva
nausko jaunystę ir jo valstybinę 
veiklą iki 1927 m. padarė Aloy
zas Paliulis. Pats būdamas kilimo 
iš Vabalninko, t.y. tos pačios pa- 
pijos, kur gimė ir E. Galvanaus
kas, A. Paliulis patiekė daug įdo
mių žinių iš E. Galvanausko jau
nystės. Pasirodo, kad E. Galva
nauskas, lankydamas pradžios mo
kyklą Vabalninke, gyveno trejus 
metus pas A. Paliulio tėvus, kol 
tą mokyklą baigė. Tas tiesiogi
nis ryšys suteikė progos daugiau 
pažinti ne tik E. Galvanausko tė
vus, bet ir tą aplinką, kurioje gi
mė ir augo būsimasis Lietuvos nii- 
nisteris pirmininkas ir Prekybos 
Instituto Rektorius.

DAINOS
PRATĘSIAMAS 

GIESMĖS TEKSTO
PLB valdyba pratęsia skelbtą

jį konkursą suaugusiųjų chorų 
giesmės tekstui sukurti iki 1967 
m. lapkričio 15 d .Konkursine gies
me siekiama atžymėti Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 50- 
ties metų sukaktį. Tekstų auto
riams paliekama motyvo ir for
mos pasirinkimo laisvė. Giesmės 
tekstas turi būti pasirašytas sla
pyvardžiu, o atskirame voke užli
pinama autoriaus pavardė ir ad
resas. Eilėraštis turi ribotis maž
daug 16 eilučių. Tas pats auto
rius gali dalyvauti ne daugiau

Vos 20 metų buvo praėję nuo 
baudžiavos panaikinimo, kai gimė 
E. Galvanauskas. Jo tėvai, buvę 
baudžiauninkai, buvo neturtingi. 
Apie bet kokią politika iš tėvų 
pusės negalėjo būti nei kalbos. Tuo 
tarpu jų vyriausias sūnus Ernes
tas, ir tokioj aplinkoj augdamas, 
pasidarė vienas iš žymiausių Lie
tuvos politikų ir ūkio žinovų. A. 
Paliulio žodžiais tariant, “jei E. 
Galvanauskas būtų gimęs ir au
gęs ne Lietuvoj, o kitame dide
liame krašte, kaip Anglija, Vokie
tija ar Amerika, jis būtų šiandien 
nemažiau garsus, kaip Churchillis, 
Rooseveltas ar kitas pasaulio vy
ras.

Pirmą politikos “krikštą” Er
nestas gavo Mintaujos gimnazi
joj, kai rusų valdžia uždraudė lie
tuviškai melstis, o mokiniai tam 
pasipriešino ir užtat vėliau daugu
ma buvo pašalinti iš gimnazijos. 
Ernestas tos bausmės kažkaip iš
vengė ir liko gimnazijoje.

Vėliau, jau studijuodamas Pe
trapily, E. Galvanauskas gana pla
čiai rcikškiasi lietuviškoj veikloj 
studentų tarpe. .

1905 m. E. Galvanauskas, dar 
vos 23 metų, iškviečiamas iš Pe
trapilio į čipėnus vadovauti vals
čiaus visuotiniam valstiečių susi
rinkimui. Čia E. Galvanauskas 
pravedė rezoliuciją, reikalaujan
čią savivaldos, reikalaujančią pa
keisti rusus valdininkus lietuviais. 
Ta rezoliucija, tik jau sušvelnin
ta, buvo priimta ir Vilniaus Di
džiajame seime.

Tas faktas, kad E. Galvanaus
kas net tris kartus buvo ministe
ris pirmininkas, 2 kartus užsienių 
reikalų ministeris ir 3 kartus fi
nansų ministeris, rodo jo didelį 
pranašumą politiniame darbe. 
Nors ir priklausė jis demokratų 
partijai, tačiau savo būdu jis bu
vo ne partinis žmogus, o tik pir-

KONKURSAS
SUAUGUSIŲJŲ CHORŲ

KONKURSAS
kaip dviem giesmių tekstais. Ne
laimėjusiųjų autorių vokai su pa
vardėmis nebus atplėšiami.

PLB valdyba už premijuotąjį 
teksą skiria 150 dolerių. Premi
juotoji giesmė lieka PLB nuosa
vybė, bet autoriui teikiama laisvė 
ją dėti į savo poezijos rinkinius. 
Premija bus įteikta III PLB sei
me.

Rankraščius reikia siųsti šiuo 
adresu: Suaug. Giesmės Konkur
sui, c/o J. S tempu iis, i249 Lamb
ert Road, Clveland, Ohio i41£l, 
USA.. 

moj eilėj lietuvis, užtat jis buvo 
nepakeičiamas ministeris pirminin 
kas, kai tekdavo sudaryti koali
cinį ministerių kabinetą.

E. Galvanausko vyriausybei va
dovaujant buvo atlikti arba pradė
ti patys didžiausi darbai jaunos 
valstybės istorijoj: — sušauktas 
steigiamasis seimas, paruošta Lie
tuvos konstitucija, tarptautinėj 
plotmėj sprendžiami Vilniaus ir 
Klaipėdos klausimai, atvaduotas 
Klaipėdos kraštas, paskelbta že
mės reforma, įvesta lito valiuta, 
suorganizuotas Lietuvos Universi
tetas ir daugybė kitų svarbios 
reikšmės pradinių darbų. „

Apie tolimesnę E. Galvanausko 
veiklą po 1927 metų, jau jam pa
sitraukus iš valstybinės veiklos, 
trumpai referavo Jurgis Vasi
liauskas.

1927 m. Ernestą Galvanauską 
randame Klaipėdos Uosto Valdy
bos pirmininko pareigose. Jo pas
tangomis buvo pradėtas uosto plė
timas ir tobulinimas. Prekybinė
je veikloje E. Galvanauskas reiš
kėsi stambiais ėjimais. Čia jo pa
stangomis ir iniciatyva buvo įkur
tas Klaipėdos Medžio Sindikatas; 
tai didelė bendrovė, kuri rūpino
si miško medžiagos užpirkimu tiek 
Lietuvoj, tiek užsienyje, tą me
džiagą paskirstydavo Klaipėdos 9 
lentpiuvėms, ir jau apdirbtą me
džiagą pardavinėjo užsieniui. To 
viso pasėkoje daug lietuvių gavo 
darbo Klaipėdoje, kas buvo labai 
svarbu to meto suvokietintoje Klai 
pėdoje. Lietuvos prekybinis laivy
nas gavo darbo transportuoti miš

NAUJI LEIDINIAI
AUŠROS VARTAI, 10/1967. 

Hamburgo lietuvių informacinis 
lapelis. Redaguoja K. V. Šarka. 
Tai lokalinio pobūdžio nepastovaus 
dydžio informacinis hektografuo
tas biuletenis vietos lietuvių rei
kalams.

NEWS DIGEST - INTER
NATIONAL 1967 m. 3 Nr. Lie
tuvių pastangomis jau penkti me
tai leidžiamas anglų kalba antiko
munistinis žurnalas. Redaktorius 
J.P. Kedys. Administracija: Box 
62, P.O., Belmore, N.S.W. Pasi
rodo keturis kartus į metus. Meti
nė prenumerata — $1.20.

Žurnalas liečia visas temas, su
rištas su komunistine pragaištin
ga veikla, ypač liečiama Sov. Są
jungos imperialistiniai siekiai ir 
po jos propaganda atskleidžiama 
tikrovė. Drauge šiame žurnale ir 
plačiai kartais paliečiama ir pa
vergtos Lietuvos padėtis. Šiame nu 
mery taip pat patiekiama labai ak
tualių ir rūpestingai paruoštų ra
šinių, jų tarpe eilė ir įsidėmėtinų 
lietuvių autorių straipsnių, kaip 
redaktoriaus J.P. Kedžio ir kt. 
Šio numerio viršelyje nuotrauka 
iš Pavergtųjų Tautų Savaitės de
monstracijos Sydnėjuje. Atskiro 
numerio kaina 30 c.

ko medžiagą, jau apdirbtą, užsie
nin, o valstybė gavo svetimos va
liutos. E. Galvanausko įsteigta 
Statybos Bendrovė Klaipėdoje sta
tė namus su pigiais butais besi
kuriantiems Klaipėdoje lietuviams 
darbininkams. Ta gražų darbą ga
lutinai sustabdė tik Klaipėdos at- 
plėšimas nuo Lietuvos 1939 m.

Būdamas plačios erudicijos ir 
toli pramatydamas ateitį, E. Gal
vanauskas rūposi išugdyti Lietu
vai gerų prekybininkų ir pramo
ninkų, bei bankininkų, kurių dar 
vis trūko. Tuo tikslu ir buvo jo 
pastangomis įkurtas Prekybos In
stitutas su prekybiniu, bankiniu 
ir konsulariniu skyriais .

Nėra įmanoma per porą valandų 
suminėti visų E. Galvanausko dar
bų, ar tų darbų rezultatų, tam 
reiktų kelių, o gal ir keliolikos to
mų prirašyti.

Šia proga džiugu pranešti, kad 
buvę Prekybos Instituto lektoriai 
ir buvę studentai dabar susiorga
nizavę į Prekybos Instituto Bičiu
liu, Sąjungą. (Čikagoj) be kitų 
uždavinių šiuo metu ir rūpinasi 
išleisti E. Galvanausko atsimini
mus ar, dabar jau po jo mirties, 
pilną jo biografiją, apimančią ir 
jo nuveiktus darbus. J. Vlaskas

Kęstutis ir Danutė (Skuodaitė) Ankai, 
susituokę rugsėjo 9 d. Newcastle mieste.

LIETUVOJE
PERPLANUOJAMAS KAUNAS

Vėl perplanuoja Kauno miestą. 
Pastarasis generalinis planas bu
vo sudarytas prieš 15 metų (1952). 
Jis buvo numatytas 220-čiai tūks
tančių gyventojų 1970 metais. Bet 
Maskvos galvotrūkčiais skubina- 
namasis pramonės plėtimas (ir 
žmonių bėgimas iš kolchozų) su
būrė į Kauną gyventojų daug 
daugiau, nei planuotojai 1952 me
tais tikėjosi. 1970-tiems metams 
numatytoji miesto gyventojų riba 
jau buvo peržengta 1960-tais me
tais. Dabar Kaune jau susikimšę 
284 tūkstančiai.

Naujas planas rengiamas jau 
treti metai. Jį rengia architektas 
P. Janulis (1952 m. plano auto
rius), inžinieriai — A. Tupinis, 
A. Burkus, A. Paisys, R. Pilkaus
kas ir inž. - ekonomistas J. Da- 
niulaitis, Jiems patarėjai yra ar
chitektai — dr. K. šešelgis, Vyt. 
Žemkalnis, J. Putna, V. Miliūkš- 
tis ir kt.

Žaliakalnio-Palemono sritis nu
matoma 150-čiai tūkstančių gy
ventojų, Vilijampolė — 75-iems 
tūkstantiams, Aleksotas-Pla.nam.u- 
nė — 50-čiai tūkstančių. Sena

miestyje ir Naujamiestyje (Lais
vės ai. — geležinkelių stotis) gy
ventojų sumažėsią. Miesto centras 
numatomas palikti dabartinėj vie
toj — Laisvės alėja, Donelaičio g., 
Vienybės (dabar vad. J. Janonio) 
aikštė (šalia muziejaus) numato
ma pratęsti iki V. Putvinskio (da
bar Sal. Neries) gatvės.

Planilotojams tenisą skaitytis 
su faktu, kad “partija ir vyriau
sybė” jau yra nusistačiusi pai 
likti Kaune ir dabartinės rusų 
viešpatavimo eros pėdsaką — pa
didintosios centrinės aikštės vidu
ry pastatydinti didžiulį Leniną...

Carinės Rusijos viešpatavimo 
era paliko Kaune Soborą — “ru
siškos pravoslavijos” suvenyrą, 
kuriuo Kaunas bodėjosi, bet nera
do, kaip juo nusikratyti. Ties bu
simojo “suvenyro” projektu (kau
niečiai guodžiasi, kad tasai vis- 
dėlto bus lengvesnis už Soborą ir 
lengviau kada nors užleis vietą 
Lietuvos laisvės paminklui.

(ELTA)
— * —

Nuo šių mokslo metų pradžios 
Lietuvoj veikia 448 vadinamosios 
vidurinės (vienolikmetės) ir 903
aštuonmetės bendrojo lavinimo mo 
kyklos. Jose dirba apie 32,000 mo
kytojų. Apie du penktadaliai, t.y., 
apie 12,800 mokytojų esą kom
partijoj arba komjaunime. Tai 
duomenys iš sovietinės mokyklų 
administracijos Lietuvoje.

Komunistų partijos duomeni
mis, 1965 metais mokytojų komu
nistų Lietuvoje buvę 6,328. Tad 
dabar, 1967 metais, jų galėtų būti 
apie 6,500. Matyt, apie kita tiek 
jaunųjų mokytojų dar iš mokyk
los laikų yra pasilikę komjaunime, 
ligi “išeis iš metų” (arba įstos į 
partiją).

(E)
— * —

VILNIAUS “ŽALGIRIO” mo
terų aštuonvientė — Europos čem
pionės! Irklavimo pirmenybės rug 
sėjo pradžioje buvo pravestos 
Prancūzijoje. Vilnietės 1000 mį 
nuotolį įveikė per 3:13,2 ir atsire
vanšavo Rytų Vokietijos rinktinei 
už pereitų metų pralaimėjimą.

Puikiai pasirodė ir “Žalgirio” 
vienvietė valtis — Europos pirme
nybių debiutante Genovaitė Šida- 
gytė, iškovojusi bronzos medalį.

— * —
Oficialiais daviniais sovietai iš 

savo biudžeto 13.2% skiria kari
niams reikalams, tačiau į tas iš
laidas nepriskaitoma įvairūs tyri
mai bei erdvių raketos, kas irgi 
turi tiesioginį ryšį su ginklavimą
si, bet čai išlaidos imamos iš ki
tų šaltinių. 1967 m. sovietų kari
nis biudžetas bene bus didžiau
sias po-paskutinio karo.

EŽERO...
(Atkelta iš psl. 8)

gėsi. Ir kurgi nesidžiaugs, kai jie matė, jog jų 
dukra, po apsivylimo ir liūdesio metų, vėl pra
linksmėjo ir pagražėjo lyg skaisti rožė. Vertibų 
turtinguose namuose vėl suskambo gitara ir dai
nos. ..

Ak, ta jaunystė! Ji nugali ir sunkiausius liki
mo smūgius.

Ne, Vytautas nekalbėjo Onai meilės žodžių, 
kai jis svečiuodavosi pas ją. Nors Ona buvo jam 
labai prielanki ir meili, bet jis laikėsi santūriai. 
Tačiau jie vienas be kito jau nebenorėjo būti. Jie 
abu suprato, kad jie vienas kitą myli, nors tos 
meilės dar nebuvo išreiškę žodžiais. Per 1936 metų 
Kalėdas Vytautas labai paprastai paklausė:

— Tai kada gi mes vešimės, Onute?
— Kada tu nori, Vytautai, — buvo jos atsa

kymas.
— Kad ir už trijų savaičių?
— Kad ir už trijų savaičių... Jei tu nori taip 

greitai, tai einame į seklyčią, tėveliams pranešti 
ir susitarti dėl kraičio.

— Einame, tavo tėveliams pranešti, bet man 
tavo kraičio tai nereikia. Man reikia tavęs, Onute!

— Gražu, kad tu, Vytautai, tai kalbi, bet vis 
tiek kraitį gausi — nori ar nenori.

Seniai Vertibai džiaugėsi ir laimino dukrą 
ir būsimą žentą.

Tą vakarą, prieš Vytautui einant namo, Ona 
tarė jam: '

— Žinai, mylimasis, kur aš su tavimi norėčiau 
nueiti rytojaus pavakarėje?

— Taip, Onut, nesunku atspėti — prie Sau
lutės kapo.

— Vytautai, aš norėčiau pranešti Saulutei 
apie mūsų meilę ir vestuves ir prašyti jos palaimos.

Onos ir Vytauto vestuvės įvyko 1937 metų 
sausio viduryje. Tai buvo tylios vestuvės, kuriose 
dalyavo tik artimi giminės ir aš. Pagal susitarimą 
su Vytautu ir Ona, aš buvau Vytauto pajaunys, 

o Saulutė (nematoma, bet mūsų mintyse jaučiama) 
buvo Onos pamergė.

Ona ir Vytautas gražiai sugyveno ir gražiai 
ūkininkavo. Kai aš juos 1939 metais paskutinį 
kartą aplankiau, jie jau augino sūnelį Vytautą ir 
dukrelę Saulutę. Jokūbas ir Salomėja Vinkšnos 
tebeūkininkavo Vaitonių ūkyje, lyg būtų savaran
kūs ūkininkai. Vytautas rūpinosi Vinkšnomis, kaip 
savo tikrais tėvais.

— * —
1944 metais Vaitoniai pasitraukė į Vokietiją, 

o seniai Vertibai atsisakė palikti tėviškę ir 1945 
metais jie ir jų sūnus Petras buvo komunistų de
portuoti į Sibirą. 1949 metais Vaitoniai emigravo 
į Jungtines Amerikos Valstybes, kur jie ir šiandien 
tebegyvena.

Čia, skaitytojai mano, ir turėtų baigtis šis ma
no “Ežero vestuvių” apsakymas. Tačiau, deja, čia 
jis dar nesibaigia.

Po karo vėl gyvenau savo žmonos gimtajame 
Graz’o mieste, Austrijoje, ir tarnavau anglų karo 
cenzūroje cenzoriumi. Turėjau tikrinti lietuviškai 
ir vokiškai rašytus laiškus. Ir štai, vieną dieną 
cenzūravau barono von Lyzanderio laišką, rašytą 
jo draugui į Vieną. Nusirašiau barono adresą. Jis 
gyveno Šteirijoje, netoli Graz’o pas vieną austrų 
grafą ir dirbo kaip veislinių arklių prižiūrėtojas — 
augintojas. Baronas ir Lietuvoje buvo arklių augi
nimo specialistas.

Parašiau baronui laišką, nes Lietuvoje mes bu
vome geri kaimynai, ir, jo pakviestas, atostogų 
metu nuvažiavau jo aplankyti. Jis mane labai nuo
širdžiai priėmė ir su ilgesiu ir meile kalbėjo apie 
Lietuvą ir jos žmones. Jis gerai prisiminė Vytautą, 
mane ir tragišką Saulutės mirtį. Aš jam dar kar
tą padėkojau už stambią anuometinę auką Saulu
tės paminklui. Baronas gi man nuoširdžiai atsa
kė:

— Nedėkokite man! Aš tai dariau iš meilės 
ir pareigos. Saulutė buvo... mano duktė.

Aš maniau, jog baronas juokauja.
— Ponas barone, tamsta juokaujate?
— O ne, aš kalbu visai rimtai.
Jis nuėjo į kitą kambarį. Grįžo su dideliu vyno 

buteliu ir, pripylęs abu stiklus, vėl tęsė savo kal
bą:

— Buvo taip. Jaunystėje Salomėja tarnavo 
mūsų dvaro virtuvėje. —ji buvo nesvietiškai gra
ži ir gyva mergiotė ir aš ją įsimylėjau, o ji — ma
ne. Bet mūsų meilė truko neilgai. Mano tėvai įsi
kišo ir mus išskyrė. Mane išsiuntė į Rytprūsius, 
kur aš pas motinos brolį, dvare, mokiausi mo
dernaus ūkininkavimo. Ir aš ten vedžiau. O Salo
mėją mano tėvai apženijo su Kriaunų dvaro degu
tininko sūnumi Jokūbu Vinkšna. Pirmojo pasauli
nio karo metu, 1916 metais aš grįžau į Lietuvą, 
į Kriaunų dvarą, nes tais metais pasimirė mano 
tėvas ir motina. Salomėją Vinkšnienę kviesdavau- 
si į dvarą, kai turėdavau svečių, valgiams gaminti. 
Aš ją dar vis tebemylėjau. Tik Salomėja buvo do
ra ir rimta moteris ir mane atstumdavo, nors 
jaučiu, jog ji mane, kaip ir kadaise, dar tebemy
lėjo. Ji kantriai laukė savo vyro Jokūbo sugrįž
tant iš rusų kariuomenės. Galų gale sulaukė. Jo
kūbas Vinkšna slaptai grįžo 1917 metų žiemą! 
Salomėja apsidžiaugė, bet neilgam.

Tą žiemą mano žmona porą savaičių svečia
vosi Antazavės dvare pas grafus von der Ropp’us. 
Netikėtai susilaukęs svečių, pakviečiau Salomėją, 
kad pašeimininkautų. Kai atėjo naktis, baisi sniego 
pūga neleido jai eiti namo. Ji turėjo nakvoti mano 
dvae. Vaišindamas svečius, vaišinau ir Salomėją 
vokiečių karininkų atsivežtu vynu. Vynas užkaiti
no mūsų širdis ir jausmus. Svečiams nuėjus gulti, 
aš likusią nakties dalį praleidau kartu su Salo
mėja. ..------

Po trijų mėnesių Salomėja pranešė man, jog 
ji nėščia. “Tai džiaugsis tavo vyras!” aš sušukau. 
O Salomėja iš susijaudinimo drebančiu balsu ta
rė: “Ne, ponas barone, Jokūbas nesidžiaugs. Jis 
greičiau užmuš mane...” "Kodėl, tu taip kalbi?” 
aš paklausiau. Ji gi paaiškino: “Jokūbas pateko į 
vokiečių nelaisvę, grantatos sunkiai sužeistas į pa
pilvę.. Vokiečių gydytojai Jokūbą operavo ir opera
cijos metu buvo priversti išplauti jam visas vy
riškumo žymes. Nors po tos operacijos Jokūbas 
pasveiko, bet jis nuo to laiko nebegali tapti kūdikio 
tėvu”. Aš supratau ir Salomėjos paklausiau: “Tai 

reiškia, kad aš esu tavo būsimo kūdikio tėvas?” 
Ji, patvirtindama, tik palingavo galvą. Siūliausi 
nuvežti ją pas pažįstamą gydytoją, kad padarytų 
abortą, bet ji nesutiko Sakėsi negalinti žudyti ne
kalto kūdikio. Galų gale, norėdamas išvengti ne
malonumų ir kalbų, nutariau elgtis vyriškai, nu
važiuoti pas Vinkšną ir jam viską padėtį išaiškin
ti. Mano nelaimei ,Vinkšna pasirodė esąs protin
gas ir gyvenimą suprantąs vyras. Su juo buvo 
galima kalbėtis ir tartis. Mačiau, jog jis žmoną la
bai mylėjo ir buvo linkęs jais atleisti už neištiki
mybę. Tiktai Jokūbas Vinkšna statė kelias sąly
gas, su kuriomis aš sutikau. Pirma iš tų sąlygų bu
vo tai, kad aš Salomėjos niekuomet daugiau į dva
rą virėjauti nebekviesčiau ir jos daugiau nelies- 
čiau. Antra — kad aš niekam nepasakočiau apie 
jo prarastą vyriškumą. Trečia sąlyga, kad aš nei 
Salomėjai, nei jam jokių dovanų nesiūlyčiau. Šių 
sąlygų laikantis, jis, Jokūbas Vinkšna, sutinkąs 
būsimą kūdikį auginti, kaip tikrą savo vaiką. Ir, 
kaip jūs, pone šeškau, žinote, ir aš ir Vinkšnos su
tartų sąlygų laikėmės ir niekas Kriaunų parapijo
je nežinojo, jog aš esu Saulutės tėvas”.

Baronas, vėl pripildęs ištuštėjusius vyno stik
lus, toliau tęsė savo pasakojimą: “Aš visą laiką 
stebėjau Saulutę ir džiaugiausi jos gražiu augi
mu. Ji buvo labai panaši į mano jauniausią sesu
tę. Valeriją. Aš jau nuo 1925 metų kasmet dėjau 
Lietuvos banko Rokiškio skyriun po penkis šimtus 
litų Saulutės sąskaitom Ir jei Saulutė 1935 metų 
vasarą būtų išvengusi tragiško likimo ir Vytautas 
Vaitonis būtų ją vedęs, jis būtų gavęs apie 5,500 
litų kraičio” — užbaigė savo pasakojimą baronas 
Aleksandras von Lyzanderis.

Tada man paaiškėjo, kodėl Saulutės veido bruo
žai buvo panašūs į barono sesers veido bruožus, ko
dėl Jokūbas Vinkšna buvo visados nuliūdęs bei sa
vyje užsidaręs ir kodėl Vinkšnienė laikė save di
džiai nuodėminga moterimi.

Aš susirašinėju su Vytautu. Tačiau iki šiol 
aš jam nieko nerašiau apie barono pasakojimą. Ir 
kažin, ar kada nors rašysiu.

(Pabaiga)
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VARPO
VARPO KLUBE

Varpiečių kviečiami į Melbour- 
ną atvyksta Geelongo Sp. KL 
Vyties krepšinio komandos, ir 
draugiškos rungtynės įvyks spalio 
8 d. (sekmadieni) 2 vai. p.p. Al
bert Park krepšinio stadijone.— ★ —

Australijos berniukų krepšinio, 
žemiau 18 m., pirmenybes kurios 
vyko Melbourne, laimėjo Viktori
ja, finalinėse rungtynėse nugalė
jusi N.S.W.. Už Viktorijos rinkti
nę lošė ir buvo vienas iš geriau
sių žaidėjų Algis Milvydas, South 
Australijos rinktinėje buvo Jau
nutis, o ypač gerai pasižymėjo E. 
Palubinskas, lošdamas už A.C.T.

VARPAS — ST. KILDA II 48-32
Mūsų vyrai pirmas vasaros se

zono rungtynes nesunkiai laimėjo. 
Taškus pelnė: V. Soha 14, A. Ali
šauskas 11, A. A. Skimbirauskas, 
A. Andriejūnas, S. Žiedas po 6 
ir S. Urbonas 5.

VARPAS — W. FOOTSCRAY 
37-22

Jauniai berniukai atsiekė gra
žų laimėjimą prieš australiukus. 
Taškai: A. Vingrys 12, J. Petrai
tis 7, G. Skimbirauskas ir E. Ky
bartas po 6, A. Baltrūnas 4 ir A. 
Paškevičius 2.

VARPAS II — SUES 26-32
Mergaičių antroji komanda pus

finalines rungtynes pradėjo žais
dama zona, kas joms ir atnešė 
nuostolių, nes rezultatas po ke
lių minučių jau 12-2 priešo nau
dai. Tas parodo, kad mūsiškės zo
na žaisti dar negali, nes greit pa
simeta. Antrame puslaikyje pavy
ko rezultatą sušvelninti, bet teko 
pasitenkinti 3-čia vieta žiemos se
zone. Taškus pelnė: Į. ir Smilge
vičiūtės po 8, N. Musčinskaitė 6,
M. Tamošauskaitė 4, R. Savaity- 
tė gerai pasižymėjo gynime.

VARPAS I —CAMBERWELL 
42-17

Merg. pirma komanda labai leng 
vai laimėjo pirmo pusfinalio rung-

Šalta lauke, darganuota. Vėjas 
stūgauja, braškinąs padangėm. 
Kaip per Vėlines Lietuvoj. Troboj 
šilta. Sėdim visi palei pečių; Pet
ras, Dzidoriukė, Nikodemas ir aš 
su močia. Nedaug ir kalbam. Kož- 
nas savo misltjam. Pro stiklines 
pečiaus duris matosi kaip lieps
nelės šokinėja, raivosi. Senoji su 
Dzidoriukė j kažkokius siuvinius 
nosis sukišę knerpščia. Tk vėjo 
stūguriavimas ir malkų traškėji
mas girdėt. Dar kartais mano 
liurka suparpsi.

— Reiks gal kitai žiemai centus 
suspaudus alyvinį pečių įsitaisyt, 
— sakau. — Nereiks nei malkų 
nešiot, nei pelenų valyti. Brūkšte
lėjai degtukų ir dega. Pigu ir pa
togu. —

Sužiuro į mane visi, lyg ką blo
go būčiau pasakęs.

— Nepirk, Rapolai, — lėtai ta
ria Nikodemas. — Nebus drau
gystės kaip su šituom malkiniu. 
Namą gal kiek pigiau apšildys, bet 
ne tokia šiluma. Dabar, žiūrėk, kad 
ir nekalbam, o gyvybė yra. Kiek
vienas savo mintyse, o medžio 
spragsėjimas, liepsnelės, rodos, 
kalba su tavim. Ar žinai, kur aš 
savo mąstyme buvau? Rodos dar 
mažas namie, Žiobriuose. Pargi
niau bandą šlapias, sušalęs, per 
dieną nusilakstęs ir alkanas, kaip 
šuva. Bulbienė baigia virti. Rodos 
ir sako mama: —- užmesk saują 
žabų ant ugnies, Nikuti, kad už
virtų pienas. — Taigi, savo tė
viškės priežėdą mačiau, Rapolai, 
lyg ir bulbienės kvapo pilna tavo 
troba. Nebeišvirs niekas jau to
kios bulbienės, kaip mama alka
nam piemenukui....

— Teisybė, Rapolai, — sako ir

KLUBE
tynęs, nors priešas ir stengėsi, bet 
joms labai nesisekė metimai. Taš
kai: D. Statkutė 18, R. Milvydai
tė 11, R. Garbenytė 8, R. Žiogai- 
tė ir N. Stanaitytė po 2 ir J. Us- 
činytė 1.

VARPAS I —MONASH 42-37
Antrame pusfinalyje susitiko su 

augštaūgėm australiukėm (vidur
kis virš 6 pėdų) ir pirmose minu
tėse priešininkės, panaudodaimos 
ūgį, laimėjo keletą taškų. Mūsiš
kės bando atsikirsti, bet sviedinys 
į krepšį nekrenta. Rungtynės dar 
pasunkėja nes po 5 min. žaidimo 
susižeidusi apleidžia aikštę Gar
benytė. Bet R. Milvydaitė savo 
greičiu ir apdairumu, padėdama 
ir kitoms gelbsti, ir puslaikis bai
giamas 3-jų taškų persvara. Ant
ras puslaikis pradedamas prieši
ninkes geriau dengiant, o beto 
atranda krepšį ir D. S takutė. Nors 
dar likus žaisti 6 min. su penkio
mis baudom turėjo apleist aikštę 
mūsų centras Dalia, bet likusios 
pajėgė atsilaikyti iki galo ir rung
tynės baigiamos 5 taškų pergale, 
ir tuo mūsiškės pateko į grand 
finalą. Taškus pelnė: R. Milvydai
tė 16, D. Statkutė 13,N. Stanai
tytė 8, J. Uscinytė 3, R. Žio— 
gaitė 2, R. Garbenytė ir Neveraus- 
kaitė.

VARPAS I — THUNDERBIRDS 
36-61

Grand finale susitikta su sti
priom priešininkėm. Mūsiškės, 
australėms spaudžiant, bando il
gais metimais, bet dauguma jų ne
krenta. Tik prieš puslaikio galą 
pavyksta rezultatą sušvelninti iki 
8 taškų. Antras puslaikis mums 
dar nesėkmingesnis, o priešinin
kėm lenda metimai iš visų pa
dėčių. šiose rungtynėse dar nega
lėjo žaisti susižeidus R. Garbeny
tė, tai visa našta kliuvo mūsų še
šetukui. Taškus pelnė: D. Statku
tė 18, R. Milvydaitė 10, N. Sta
naitytė 6, J. Uscinytė 2, R. Žio- 
gaitė ir C. Neverauskaitė.

(va)

KARŠINČIAI
Petras. — Aš bežiūrėdamas į 
ugnį naktigonėn jojau. Su savo 
kaimo bernais į arkliadengius su
sisukę, prie laužo gulėdami, rodos, 
apie mergas šnekam. Apie klėtis 
ir pasogas... Ne tavo čia pečius, 
Rapolai, o naktigonės ugnelė, jau
nystė... O ir tu pats, ką mįsliji 
pypkę papsėdamas? Sakai dėl mal
kų? O ką; skaldai malkas ir bė
ga raudoni, kaip kraujas, sakai, 
kad ir iš eukalipto. Mišku kve
pia. Ne beržais ar juodalksniais, 
bet vistiek mišku. Gaspadinė už
kuria pavakarėliais ir peržegnoja 
senobiniu papratimu. O tą alyvi
nį arg žegnosi? Jis toks, lyg sve
timos vieros būtų. Ne, Rapolai, 
nevaryk seno draugo iš namų. 
Neturėsi vienumoj su kuo pypkės 
parūkyti, neturėsi nė žarijos tai 
pypkei pridegti. Nebebus draugo..

— Kad tie alyviniai pečiai ne
draugiški, tai teisybė, — atsilie
pė Dzidoriukė, — bet užtai dulkių 
ir darbo mažiau. Ta alyvos dėžė 
lauke ir negraži. Žinia, namai 
netušti, kur ugnelė spragsi. Kal
bant apie vienatvę?... Dabar ne 
bėda dar, bet kas bus senatvėj? 
Kur tada kokį židinį rasim? Nors 
čigonka man yra dar Lietuvoj iš- 
varažijus, kad aš savo amžių už
baigsiu valdiškuose namuose... —

— Tai turi užsirašyti į Sydnė
jaus sodybą, ba ten bus valdiška. 
O jeigu Danlope ką nudžiausi, tai 
gali ir Petridžėj užbaigti. — At
sakė pyktelėjęs Petras, nės ji 
mums gražius atsiminimus sumai
šė.

— Nepyk, Petrai, — sako Ni
kodimas, — aš irgi dažnai pagal
voju, kur eisiu retairinęs? Vie
nas esu, jokių giminių neturiu.

Sporto naujienos
VYTAUTAS SAUNORIS, vie

nas iš spalvingiausių Lietuvos 
sportininkų, žengdamas dar tik 45- 
sius metus, mirė rugpiūčio 29 d.

V. Saunoris pasiekė aukštus re-
zultatus krepšinyje, lengvoje atle
tikoje, stalo tenise, tačiau jo spor 
tiniai gabumai labiausiai blizgė
jo futbolo aikštėje. Futbolą pamė
go dar ankstyvoje jaunystėje ir 
būdamas 16 metų 1939 m. buvo 
pakviestas į Lietuvos rinktinę.

V. Saunoriui pagerbti Lietuvos 
futbolininkai ir žiūrovai paminė
jo ji tylos minute sekančiose rung 
tynėse. Vilniaus “ŽĮalgirio” vie
nuolikė, kurios spalvas jis gynė 
devynerius metus, šį momentą at
žymėjo Rygos stadijone per rung
tynes prieš “Daugavą”.

ADELAIDĖS MERGAIČIŲ pir 
moji stalo teniso komanda sezo
ną užbaigė užėmusi trečią vietą 
pirmenybių lentelėje. Paskutinėse 
rungtynėse vytietės pusfinalyje 
pralaimėjo prieš universitetą 3:8. 
Taškai: Laima Kuncaitytė 1, Mary 
tė Keršytė ir vieną tašką iškovo
jo šių mergaičių dvejetas. Atsi
žvelgiant, kad dėl tarny
bos pasitraukė komandos kapitonė 
Rasa Pacevičiūtė rezultatas geras.

Antroji mergaičių komanda tu
rėjo pasitenkinti penktąja vieta. 
Už šią komandą žaidė Kristina 
Pacevičiūtė, Margarita Deckytė ir 
Rūta Bielskytė. Geriausiai iš jų 
progresavo Margarita.

VYTAUTAS TIKNUUS, spor
tininkas iš Kauno tarptautinėse

PRANEŠIMAS
VISIEMS SPORTO KLUBAMS 

AUSTRALIJOJE

Norintieji dalyvauti ateinančioje 
Lietuvių Sporto šventėje Adelai
dėje gruodžio 27-30 d.d. prašomi 
registruotis Adelaidės Lietuvių 
Sporto Klubo Vyties Valdyboje ne 
vėliau iki spalio 10 d. šiuo adre
su: 68 Cuming Str., Mile End, 
S.A.,5031.

Taip pat visi klubai prašomi 
prisiųsti iki gruodžio 1 d. A.L.S.K. 
S. Valdybai (c/o Lithuanian Club, 
Wattle St., Leneham, A.C.T., 
2602) sąrašus kvalifikuotų klubo 
narių, kurie turės teisę žaisti atei
nančioje sporto šventėje.

A d,.S.K.S. Valdyba

Atiduočiau visą savo sutaupytą 
skatiką, jeigu žinočiau, kad ra
miai amžių galiu užbaigti savo 
žmonių tarpe. O jeigu dar kokio 
darbelio senoms rankoms...

— Dabar gi vyras su žmona 
gali kartu būti. — Sako Dzidoriu
kė meiliai į Nikodimą žiūrėdama.

— Ką tu čia dabar nušneki? — 
Klausia Petras. — Žmonės tam 
ir ženoti, kad kartu gyventų. Aiš
ku savaime. — Net nusijuokė.

— O ne, tu gali nesijuokti. — 
Atsikerta Dzidoriukė. — Tik da
bar valdžia tokią loską daro. Pir
miau taip nebuvo. Dabar net ir 
paragrape yra parašyta, kad že
noti žmonės vienas kitam kompa
niją palaikytų. Palaukit, tuoj pa
rodysiu. — Susiieškojo savo krep
šy popierį ir ėmė slebizavodama 
skaityti. — Va čia: — Aged Per
sons Homes Act. — Pirmas para- 
grapas: “In the case of married 
people, proper regard is to be 
given to the companionship of 
husband and wife”. Pirmiau tokių 
paragrapų nebuvo. Paskirdavo vy
rą į vyrų prieglaudą, žmoną į mo
terų. Bile kokiam miesto gale. Tik 
sykį nedėlioj į svečius ateiti buvo 
galima ir tai bendrame “longeroo- 
me”. Į savo kambariuką nenusive
si. Tų kambariukų irgi daug ne
buvo, o vienas didelis, kur kokia 
20 kartu miegojo. Biednam los- 
kų nėra. Bagotas ir dabar prie- 
globsties neieškos, bet toks kur 
tik ką pliką pensiją gaus. Tokiam 
daugiausia padėti reikės ir... —

— Iš kur tu tuos popierius ga
vai? — klausiu. Nes Dzidoriukė 
kaip pradeda, tai kaip užsukta, 
nesustos pati.

— Matai, aš laikrašty skaičiau, 

varžybose Varšuvoje rugpiūčio 27 
d. įveikė pasaulio rekordininką 
australą P. Rainolds nuplaukę^ 
200 m. nugara per 2:16,2

ANTANAS ANDRIKONIS, iš
kilusis Hobarto “Perkūno” spor
tininkas į Tasmanijos stalo teniso 
rinktinę šiemet nepateko. Austra
lijos pirmenybės rugpiūčio pra
džioje buvo pravestos Adelaidėje. 
Tasmanijos rinktinės žaidėjų tei
gimu Antanas dėl to perdaug ne
pergyvena, nes yra numatęs ats
tovauti “Perkūną” XVIII-je spor
to šventėje, kuri kaip tik įvyks 
Adelaidėje.

SPORTAS ADELAIDĖJE
PRANEŠIMAS lės nebuvo galimybės. Kadangi

Adelaidės L.S.K. “Vyties” vai- turnyro lentelėje turėta antra vie- 
dyba praneša, kad skelbtame ta, tai gauta teisė žaisti pusfina- 
XVIII-sios Australijos lietuvių liūs su trečios ketvirtos vietos 
Sporto Šventės ženklelio projekto laimėtojų Marshals komanda. Šį 
konkurse dalyvavo gausus projek- sykį laimėta ir gauta teisė žaisti 
to autorių skaičius. Komisija iš didijį finalą. Laimėta 42-31 (22- 
visų projektų atrinko ir premiją 18) rezultatu. Taškus pelnė: S. 
paskyrė R. Kavaliauskaitei iš Syd- Visockis 12, A. Vaškas 10, R. Ur- 
nėjaus. . monas 6, R. Pocius 5, G. Rakaus-

Adelaidės LS.K. “Vyties” kas 4, L. Urmonas 3 ir V. Gurs- 
Valdyba kis 2. Finaluose vėl teko susitikti 

su estų Estonia komanda. Kaip ir 
SPORTAS ADELAIDĖJE anksčiau neturėta vaistų prieš 

Vyrų “C” grupės komanda ket- jaunesnę, judresnę, geriau žaidžian 
virčio finaluose susitiko Estonia čią komandą. Pralaimėta 29-43 
ir pralaimėjo 44-63 (22-25). Taš- (10-18). Taškai: S. Visockis 11, 
kus Vyčiui pelnė: S. Visockis 15, A. Vaskae 7, R. Pocius 6, V. Gurs- 
R. Pocius 10, G. Rakauskas 9, A. kis 4 ir L. Urmonas 1.
Vaskas ir R. Urmonas po 4 ir V. — ★ —
Gurskis 2. Estai žaidė daug ge- Mergaičių pirmoji krepšinio ko- 
riau, ir vytiečiams atsiekti perga- manda laimėjo prieš Norwood ir
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viena moteris rašė, kad reikia žiū- kio biznį panašu. Sukis nesisukęs, 
rėti, kad nebūtų pinigai ir darbas o uodega kaip užpakaly, taip už- 
australų naudai. Nors jie ir pa- pakaly. —
šalpą ar dovaną duotų. Ji sakė, — Išeina, kad ne tuos valdiškus 
kad tą dovaną jie duoda patys sau, namus tau čigonė nuvaražino. — 
o ne mums. Dar kažiką apie šir- Juokias ir Nikodimas.
dį minėjo; kad laimingesnė se- — Aš visai nebijau, — šypso 
natvė, kuo nors užsiiminėjant. Jei Dzidoriukė. — Kaip mes su gas- 
pastatysi tik namą, imsi nuomą padoriaus studente Danute išstu- 
ir duosi duonos, bet jeigu gyveni- dijavom tuos paragrafus, aš ir 
mas bus tik nuo pietų laiko lauk- nebegalvojau apie tą valdišką kai
ti vakarienės laiko tai tokie na- mą. Mes gi savo Broliją turim, 
mai be širdies, šalti ir nuobodūs. Jau turi akrą savo nuosavos že- 
Jinai siūlė ūkį, visoj Australijoj mės, geras žmogus padovanojo, 
vieną. Kur padirbinėt ką nors vi- Gali naudotis ir kitais akrais. Ir 
siems būtų, užsiaugintų savo mais trobesų įsigijo. Pradžia padaryta, 
tą ir parduot dar turėtų. Ameri- čia grynai lietuviška nuosavybė; 
koj kunigai jau irgi, apie tokį ūkį gali daryti ką nori. Gali ir per
kalba. Vasarą privažiuotų vaikų duoti kaip bus per maža vietos, 
vasaroti, jaunimo. Grynas oras, Jaunimas mėgsta; vis savaitga- 
šviežias kaimiškas maistas, šilto liauja. Dar nežinau, kaip jie užsi-
pieno. Ant pony pajodinėti, pa- 
plaukyti, pasportuoti. Nesunku 
tėvams kokį dolerį sumokėti už vai 
kų atostogas. Prižiūrėtojų iš jų 
pačių atsirastų; koks studentas 
norėdamas pigiai paatostogauti.
O jaunimas gi žinot, kad kaip žy
dai; kur penki, ten ir dešimt Man 
patiko toks ūkis. Pamaniau sau, 
kaip retairinsiu iš Danlopo ir ei
nu sau į ūkį žąsiukų su kalaku- 
čiukais perinti. Paskui vėl žiūriu, 
kad kitos moterys, kaip tas Lietu
vos karalius, kur vilką sapnavo, 
kaimą steigia ant valdiškų pini
gų. Rašo, kad nėra ko bijoti, nes 
valdžia tuos pinigus duoda ne sau, 
bet mums ant amžių amžinųjų 
amen. Sakau eisiu pati tų visų pa
ragrapų pažiūrėti. Nuėjau į tuos 
sošial departamentus ir davė. —

— Parodyk, Dzidoriuke, tuos 
savo paragrapus —. Paprašė Ni
kodimas. — Kur parašyta, kad pi
nigai duodami nuosavybėn? —

— O tai Dzidoriukė čia tau die
vai žino, ko priperės, tik ne žą
siukų. — Prisidėjo ir Petras. Ėmė 
abu Dzidoriukės popierių skaityti.

— Hm, apie nuosavybę nieko 
nėra, nei angliškai, nei lietuviš
kai. Tik apie “responsibility” — 
sako Petras. — Reiška tik atsa
komybę ir aukų rinkimą, o nuosa
vybė jau reikia lietuviškai dadė- 
ti, nes angliškai nėra. įdomu, kaip 
su administravimu? Aha, “ap
proved personel”. Žinai, Dzidoriu
ke, iš visko matos, kad nei tavęs, 
nei tavo žąsiukų neaprūvins. Aiš
kiai matyti, kad šitam kaime tu 
nieko negalėsi perėti pala, pala, 
— mat Dzidoriukė jau griebė sa
vo popierių iš Petro rankų. — 
Čia va apie likvidaciją yra: 
“Terms and conditions may be im
posed” ir reikės eiti į “agreemen- 
tą”, kad jeigu senelių namai “ceas- 
ins” būti, tai reikės atiduoti pini
gus, arba perleisti kitai atatinka
mai ir departamentui priklausan
čiai organizacijai. Čia man į mon-

V. SIRJATAVIČIUS iš Mel
bourno nepateko į Viktorijos rink
tinę. Australijos čempionės S. 
Javor teigimu V. Sirjatavičius 
šiuo metu yra labai geroj formoj,
tačiau sudarant rinktinę buvo at
sižvelgta į amžių.

Iš lietuvių Australijos pirmeny
bėse dalyvavo (individualiai) tik 
adelaidiškis V. Leipus, bet buvo 
priverstas pasitenkinti tik kukliais 
rezultatais. Individualinėse pirme
nybėse dalyvavo ir ankščiau už 
Canberros “Vilką” žaidęs M. 
Švarcbaumas, Kaune gimęs žydas. 
Jis tikisi, kad jam bus suteikta

registravę; ar patys kaip Klubas, 
ar Lietuvių Klubas jų trustys, ar 
kaip tenai vadinas. Vienu žodžiu 
jokie departamentai nė nosies ne- 
kiš. Subruzdėkim ir budavokim. 
Vieną, bet gerą, nes vieno visai
Australijai užteks. Mūsų lietuvių 
ir niekam ne dėkui. Susiskaldyt ir 
kiekvienoj parapijoj špitolių pri- 
budavoti nėra jokio išrokavimo. 
Nėra ko valdžiai turtą krauti. Val
džia ir taip iš mūsų palikimus su
sirenka, o pati nieko...—

— Dzidoriuke, tu tai kaip tas 
kamilijonas spalvą keiti, — ėmė 
šaipytis Petras. — Kiek čia se
niai pati, skarbonkom tarškindama 
rinkai aukas gatvių kertėse viso
kiems apyliams. Kol atkalbėjom; 
kad lietuvių naudai dirbtum, kol 
prišnekėjom. Kokia ten Lady 
Morė buvo tau onarą prižadėjus 
už pinigų rinkimą. Vos atmušom 
nuo to onaro. —

— Ne onarą, tu nesupranti, Pet
ra. Man sakė, kad jeigu daug pi
nigų labdarybei surinksiu, tai ka
ralienė gali mane pasišaukti ir 
pavadinti “Honorable”. Aš tik tos 
“Honorables” buvau pasiukvati- 
jus. O kad “Lady” pavadintų, tai 
labai, labai daug pinigų ir daug 
pasidarbuoti reikia Uabdarybės 
naudai. Žinoma, rišo krašto, ne 
vienų lietuvių naudai. Ne mano 
nosiai... —

— Tai gal gi ir ne. Šiokia iš 
tavęs išeitų “Lady Dzidoriukė" su 
karpa ant nosies. — Ėmė juoktis 
Petras. — Geriau saviems žąsiu
kus ganyti, negu kokį ten sveti
mą onarą nešiotis. —

— Gal pavėžink mus visus, Pet
rai, nedėlioj tos Dzidoriukės Bro
lijos apžiūrėti, jeigu ji nemeluo
ja. Kad kokios, padėsim plūšėti. 
Nėra ko sėdėti rankas sudėjus. — 
Sako, keldamasis namo eiti Niko
dimas. — Įsiruošim sau karšinčių, 
bus kaip pas Dievą ant pečiaus.—

Taigi, nuo pečiaus ir pradėjom.
Rapolas 

teisė šiemet dalyvauti ir mūsų spor 
to šventėje.

ALGIS MILVYDAS, Melbourno 
Varpo sportininkas, startuodamas 
už Viktorijos rinktinę iškovojo 
Australijos jaunių krepšinio čem- 
pijonų titulą. Australijos jaunių 
pirmenybės rugsėjo pradžioje įvy
ko Melbourne. Finale Viktorija 
įveikė N.S.W. 55:44. Algis šiose 
rungtynėse pelnė 10 taškų, ir Mel
bourno spauda labai išgyrė jo žai
dimą. Gerai šiose rungtynėse pa
sirodė ir Canberros krepšininkas 
Palubinskas, startavęs už A.C.T. 
bei K. Jaunutis už Pietų Austra
liją. R. Sidabras 

tuo užsitikrino ketvirtą vietą Pie
tų Australijoje. Laimėta 81-18 
(12-11). Taškai: R. Beatie - An- 
driuseričiūtė 11, V. Juciūtė 9, M. 
Lapienytė 6 ir G. Krivickaitė 5. 
Paskutinėse pirmenybių rungtynė
se laimėta prieš South Adelaide. 
Rezultatai: 28-27 (15-18). Šios 
rungtynės buvo gana sunkios ir 
reikėjo labai pasispausti, kad iš- 
spaudus vienu tašku pergalę. Taš
kus pelnė: V. Juciūtė 11, N. Vyš
niauskaitė 8, G. Krivickaitė 4, M. 
Lapienytė 3 ir L. Pociūtė 2.

Ketvirčio finalus teko žaisti su 
West Adelaide. Vytietės labai ge
rai žaidė pirmą puslaikį. Antrame 
puslaikyje po truputį pradėjo do
minuoti priešininkės. Rungtynių 
pabaiga priklausė priešininkėms. 
Pralaimėta 32-51 (13-15). Taškai: 
R. Beatie - Andriusevičiūtė 8, G. 
Krivickaitė su N. Vyšniauskaite 
po 6, N. Juciūtė 5, L. Pociūtė 4 
ir M. Lapienytė 3.

Ketvirta vieta reikia būti paten
kintoms, nes komandai visą laiką 
trūko pamainų ir pora žaidėjų iš 
viso nelankė treniruočių.

Antroji mergaičių komanda pa
skutines pirmenybių rungtynes žai 
dė su West Adelaide. Priešinin
kės buvo silpnokos ir be didelių 
pastangų laimėta 52-12 (26-8). 
Taškus pelnė: I. Beinoravičiūtė 22, 
B. Latvėnaitė 12, R. Marcinkevi
čiūtė 8, R. Staugaitė 6 ir E. La
pienytė 4.

Ketvirčio finale teko žaisti su 
aukštaūgėmis priešininkėmis Un- 
ley Meth.

Neskaitant priešininkių persva
ros ūgiu, mūsiškes labai varžė per 
didelis nervuotumas. Pertemptai 
stengiantis laimėti viskas nesisekė. 
Pirmame puslaikyje po neblogos 
pradžios visiškai sušlubuota. Ne
pajėgta prasiveržti, silpnoka gy
nyba ir, svarbiausia, priešininkės 
susirinko visus kamuolius nuo len
tų. Puslaikis pralaimėtas 9-17. 
Antras puslaikis pradėtas taip pat 
silpnai. Netikėtas persilaužimas 
įvyko likus žaisti penkioms minu
tėms ir priešininkėms pirmaujant 
apie 16 taškų. Vyties geriausia 
metikė iš tolimų distancijų. I. 
Beinoravičiūtė staigiai pasiuntė 
kelis pilnus metimus, N. Marcin
kevičiūtė daro porą gerų praėjimų, 
ir rezultatai ima staigiai keistis. 
Vytietės, pajutusios galimybę lai
mėti, pradeda spausti priešinin
kes po visą aikštę, ir dar pelno 
porą metimų. Palikus keliolikai se
kundžių rezultatas 37-37; čia teisė
jas paskiria abejotiną baudą mū
sų nenaudai. Priešininkės pelno 
vieną tašką, vytietės dar prasiver
žia, bet prameta po krepšiu ir 
pralaimi vieno taško skirtumu. Vy
čiai taškus pelnė: I. Beinoravičiū
tė su N. Marcinkevičiūte po 12, 
R. Marcinkevičiūtė 7, B. Latvė
naitė 3 ir R. Staugaitė I. Taip ir 
šiai komandai teko pasitenkinti 
ketvirta vieta.

Pirmos komandos žaidėja N. 
Vyšniauskaitė per visas pirmeny
bes surinko 30 taškų ir su kito
mis dviem žaidėjom pasidalino ant 
ra vieta. Po Nijolės sekanti iš Vy- 
tiečių buvo V. Juciutė su 22 taš
kais.

Jaunių berniukų komanda per 
milžiniškas pastangas antrame 
puslaikyje laimėjo 28-27 (8-19) 
prieš North Adelaide. Taškai: P. 
Arlauskas su A. Jaunučiu po 8, 
R. Beinoravičius 6, A. Skiparis 4 
ir A. Pauliukevičius 2.

Susitikę su United Church ne
pajėgė atsilaikyti prieš priešinin
kų ūgį. Antrame puslaikyje buvo 
stengtasi, bet pervėlai. Pralaimė
ta 33-47 (10-20). Taškai: A. Jau
nutis 22, A. Skiparis su P. Ar
lausku po 4 ir R. Beinoravičius 
3. Jauniams dar paliko sužaisti 
vienos rungtynės. B.N.
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PAVERGTŲ TAUTŲ 
KOMITETAS ADELAIDĖJE
Pavergtų tautų komitetą suda

ro įvairių komunistų pavergtų 
tautų atstovai. Lietuvių bendruo
menę tame komitete iki šiol at
stovavo p.p. M. Pocius ir J. Riau
ba. Dvejus metus komitete išdir
bęs pasitraukė p. M. Pocius. Da
bar į jo vietą apylinkės valdyba 
ieško naujo atstovo, kurio ne taip 
lengva surasti.

Be kitų darbų minėtas komite
tas kasmet surengia pavergtų 
tautu protesto eisena ir po jo su
sirinkimą su atitinkama progra
ma ir koncertu. Komiteto veiklos 
išlaidos padengiamos aukomis. 
Šiam tikslui šiais metais aukojo 
šie lietuviai: $6 — kun. A. Kaz
lauskas; $4 — M. Pocius; po $2 
P. Bielskis, Janilionis, Storpirš
tis, I. Taunys ir Vikas; po $1: J. 
Abukevičius, A. Dunda, Damaše- 
vičius, J. Donėla, V. Gurskis, J. 
Kartotekas, Kiškis, Levickas, A. 
Maželis, V. Navakas, Pekokas, 
Požėra, G. Patupis A. Šerelis, A. 
Šliužas, Stepanas, K. Taparas, V. 
Vilčinskas, S. Visockis, Venclova- 
vičius, V. Vasiliauskas; 60 centų: 
Kervelis; po 50 centų: Bočiulis 
ir Varnas; 40 centų — Umeris 
ir 20 centų Strimaitis. Viso au
kų gauta $44.20.

Lietuvių atstovas prie 
komiteto p.

čius — iškilmių vadovas, visus 
pakvietė solenizantei sugiedoti 
“Ilgiausių metų’’ ir išgerti taures. 
Sekė svekinimai. Svečiai iš Can
berros mašinai pakely sugedus 
vos ne pėstute pasiekė Geelongą. 
Sveikina mergaičių sporto trene
ris p. K. Starinksas, Dagės tėvas 
Dr. S. Skapinskas ir kiti. Įneša
mas gimtadienio pyragas papuoš
tas stambokom 
vos iš trijų kartų 
ti.

Pati solenizantė Dagė tarė pa
dėkos žodį tėvams ir visiems pri- 
sidėjusiems tą šventę beruošiant. 
Geras orkestras grojo iki gaide
lių ir visi smagiai vaišinosi ir 
linksminosi. Bet to dar neužteko: 
rytojaus dieną Lietuvių Namai 
vėl pilni svečių, susirinkusių Da
gės gimtadienio užbaigai. Ir vėl 
užsitęsė iki vėlumos. Kiek teko 
nugirsti dar ir trečią dieną buvo 
laistomas šampanas p.p. Skapins- 
kų

žvakėm, kurias
pavyko užpūs-

SYDNĖJAUS LIET. KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 24 d. laik. Klubo patal
pose Lidcombė įvyko Klubo visuo
tinis susirinkimas, kuriame buvo 
painformuota apie Klubo padėt), 
ir išrinkta nauja Klubo valdyba. 
Dalyvavo apie 100 narių, kurie 
naujai kadencijai perrinko tą pa
čią Klubo valdybą su pirmininku 
p. V. Simniškiu.

Susirinkimą pravedė pats Klu
bo pirmininkas.

namuose.
širiė

minėto 
M. Pocius patiekė 

Adelaidės Apyl. Valdybai aukoto
jų sąrašų fotokopijas ir pakvi
tavimus perdavus surinktas au
kas Pavergtų Tautų Komitetui, o 
taip pat ir pakvitavimą kaip įro
dymą atsiskaičius iš surinktų $50 
už parduotus koncerto bilietus.

Adelaidės Apylinkės Valdyba 
p. M. Pociui dėkoja už jo atlik
tą darbą dvejus metus atstovau
jant šią apylinkę ir visiems už 
aukas. Nuoširdus ačiū.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba

SYDNEY
PAGERBTAS 

KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS

Sugrįžusį iš kelionės po Austra
liją Australijos Liet. B-nės pir
mininką p. S. Narušį pagerbė ALB 
Krašto Valdyba surengdama rug
sėjo 16 d. susitikimo pietus “Ma
drid” restorane. Subuvime daly
vavo visi Krašto Valdybos nariai 
su poniomis (ir vyrais). Pietų me
tu p. Narušis trumpai pasidalino 
savo gautais įspūdžiais iš kelio
nės.

pasiskirstė pa-

Jakubauskas.
B. Paškevičius.

GEELONG
ŠAUNUS DAGĖS 

GIMTADIENIS
Savo 21-jį gimtadienį 

Skapinskaitė atšventė rugsėjo 23 
d. Balti balionai dengė salės lu
bas, tarp kurių švytėjo lemnos 
tulpių pavidale. Sienos — baltų 
kasninų jūra. Scenoje saulės spin
duliuose spindėjo permatomas nu
meris “21”. U forma sustatyti 
stalai linko nuo gėrybių.

Štai pasirodo ir solenizantė 
rausvoje suknioje. Pagaliau visi 
pakviečiami užimti vietų prie sta
lų. Melburniškis p. A. Bladzevi-

Dagė

KOVO 
LOTERIJOS REZULTATAI 

Sydnėjaus sporto klubo loterijos 
traukimas įvyko rugsėjo 24 d. 
lietuvių namuose. Lidcombė.

Pirmą pryzą $25 laimėjo bilie
tas Nr. 258 geltonos spalvos

antrą pryzą $10 laimėjo bilietas 
Nr. 439 geltonos spalvos 
trečią pryzą $ 5 laimėjo bilietas 
Nr. 301 geltonos spalvos
ketvirtą $3 laimėjo bilietas Nr. 
248 raudonos spalvos
penktą pryzą $2 lamėjo bilietas 
Nr. 492 geltonos spalvos.

Kitus pryzus laimėjo numeriai: 
231 ir 289 geltonos spalvos, 286 
raud. spalvos ir bilietai D 2 ir 
D 16 raudonos spalvos.

Loterijos traukimą pravedė spor 
to klubo revizijos komisija.

Sporto klubo valdyba širdingai 
dėkoja visiems lietuviams, kurie 
pirkdami bilietus parėmė sporti
ninkų išvyką į Brisbanę.

Sydnėjaus l.s.k. “Kovo" V-ba

MELBOURNE
GRAŽŪS UŽSIMOJIMAI

Rugpiūčio 19 d. įvykęs Melbour
no Liet. Klubo narių visuotinis 
susirinkimas su entuziazmu pri
tarė Tarybos pasiūlytai ateinan
čių metų programai. Numatyta 
naujos didesnės salės statyba, na
mų prižiūrėtojui buto įrengimas, 
ir, užbaigimas pereitais metais 
pradėtų darbų, kam bus reika
linga išleisti 19.000 dolerių.

Tiems uždaviniams įvykdyti 
naujai išrinkta Taryba savo rug
sėjo 8 d. posėdyje 
reigomis: 
Pirmininkas A. V. 
Vicepirm. ir iždin.
Sekretorius J. Pelenauskas.
Parengimų vadovė ir salių nuoma
vimo reikalų tvarkytoja L. Bal
čiūnienė (tel. 426603).
Ūkio reikalų vedėjas V. Popeliuč- 
ka.
Nariai K. Prašmutas irO. Baltru
šaitis.

Vienas iš pirmųjų Tarybos dar
bų yra suruošimas namams pinigų 
rinkimo vajaus, kuris bus pradė
tas spalio 14 d. Klubo pobūvio 
metu.

Klubo narių nuoširdaus entu
ziazmo paskatinta Taryba imasi 
darbo su pasitikėjimu ir viltimi, 
kad to darbo vaisiai suteiks 
džiaugsmo ir pasididžiavimo vi
siems Melbourno lietuviams.

A. Jakubauskas
Liet. KL Melb. Pirmininkas

PAVYZDINGA PORA
Rugsėjo 16 d. Brisbanėje įvy

ko retos ir nepaprastos iškilmės: 
Ashgrove parapijos bažnyčioje 
sydnėjiškis kun. P. Martuzas su
tuokė dantų gydytoją Nijolę Mali
šauskaitę ir Dr. Kazimierą Zda
navičių. Ypačiai šios jungtuvės 
jaudino ir džiugino lietuvius, nes 
tai buvo sutuokiama lietuviška 
pora, kokių šiandie gana retai pa
sitaiko.

Pamaldų ir apeigų metu mūsų 
choras, vadovaujamas p. K. Stan
kūno darniai giedojo lietuviškas 
giesmes ir galingai traukė “Veni, 
Creator”.

Iš bažnyčios visi dalyviai nuvy
ko į salę, kur buvo paruošta vestu
vinė puota. Vaišėse svečių buvo 
virš šimto. Kun. P. Martuzas vai
šes pradėjo malda. Kiek pasivai
šinus buvo pakelti šampano tostai 
į jaunųjų sveikatą ir sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

Vaišių metu jaunuosius pasvei
kino savo ir kun. P. Butkaus ir 
kun. S. Gaidelio,S.J., vardu kun. 
P. Martuzas įteikdamas dovanėlę. 
Toliau sveikino jaunosios tėvelis 
p. P. Mališauskas taip pat sugie- 
dant ilgiausių metų ir jaunųjų tė
veliams. Jaunojo tėvelių ir gimi
nių vardu kalbėjo p. J. Vėteikis. 
Abu jaunieji yra dideli lietuviš-

dainos mylėtojai ir choristai, 
Brisbanės choro vardu juos

kos 
tad 
pasveikino p. K. Stankūnas. Gau
ta daug sveikinimų raštu ir tele
gramomis, kuriuos perskaitė jau
nosios brolis Algis. Raštu sveiki
nusių tarpe paminėtini ALB Kraš
to Valdybos pirm. p. S. Narušio ir 
p. A. Krauso iš Melbourno. Pa
skutinis tarė žodį jaunasis padė
kodamas tėveliams ir visiems da
lyviams už dovanas ir dalyvavimą 
jų vestuvinėje šventėje. Visas ves
tuvines iškilmes sumaniai ir nuo
taikingai pravedė p. V. Kaciū- 
nas. Visi kiti jaunavedžius svei
kino asmeniškai. Ypatingai buvo 
daug jaunimo iš Melbourno, Syd
nėjaus ir, aišku, Brisbanės. Gana 
gražiai pasišokta, padainuota ir 
pasivaišinta iki vėlyvos nakties.

Reikia pastebėti, kad jaunave
džiai išbuvo drauge su visais iki 
pat pabaigos. Visas iškilmes fil
mavo p. H. Kaladė, svečias iš 
Melbourno.

Malonu pastebėti, kad abu jau
navedžiai nuo pat vaikystės iki 
dabar yra aktyvūs lietuviškame 
gyvenime. Dr. K. Zdanavičius yra 
baigęs medicinos studijas Melbour
ne, gyvai ir aktyviai reiškėsi liet 
studentų sąjungoje ir bendrai vie
tos lietuvių gyvenime. Persikėlęs

Mielam Bičiuliui

VYTAUTUI LEOPOLDUI VASARIUI

staiga ir netikėtai mirus, gilaus liūdesio ištiktiems 
sūnums VYTENIUI ir GINTARUI VASARIAMS 

ir broliui MEČIUI VASARIUI reiškiame nuošir
džiai draugišką užuojautą ir kartu liūdime.

Juozas Arlauskas
Leonas Balsys
lt. Gestartas
Adomas Ivanauskas
Juozas Kazakevičius
Antanas Ramanauskas (East Melb.)
Vytautas Sukevičius
Antanas Šimkūnas

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D SYDNEY TOWN HALL!

Laiko beliko tik šešios savaitės. Apsirūpinkite bilietais iš anksto sudarydami savas gru
pes prie staliukų.

Vietas skirsto V. KAZOKAS (tel. 70 8395)
PAKVIETIMUS PLATINA:

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 53 5455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 649 9379 -
V. Skrinska, 7 Lemnos St., Homebush
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 55 4640
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, tel. 637 4613
P. Pullinen, 3 Castle Howard Rd., Cheltenham, tel. 86 8180
K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, tel. 77 5262
J. P. Kedys, 93 A Argyle St., Parramatta, tel. 635 9787
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas prie bažnyčios Lidcombė
P. Alekna, Sydney Liet. Klubas, 39 Church St., Lidcombė, 

tel. 649 8879
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. 747 5727
S. Žukas, 13 George St., Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.

SPAUDOS BALIUS — tai iškilmingiausias parengimas ir pats šauniausias balius vi
same Pietų Pusrutuly!

Įėjimas — $ 3.00 asmeniui. Nedirbantiems studentams ir pensininkams — $ 2.00. 
Baliaus pradžia 7 vai. vak., pabaiga — 2 vai. ryto.

Rengėjas — ALB Krašto Valdyba

B

BALTŲ KONCERTAS
Jungtinis Baltų Komitetas Syd

nėjuje spalio 28 dieną, šeštadienį, 
8 vai vakare Sydnėjaus Town Hall 
rengia Baltų Dainų Koncertą.

Dalyvaus net 7 Sydnėjaus pa
baltiečių chorai — 3 lietuvių, 3 
latvių ir vienas estų. Chorai in
tensyviai ruošiasi šiam koncertui 
ir tikimasi, kad ne tik pabaltiečiai 
bet ir australai gausiai dalyvaus 
šiame koncerte.

Dėl bilietų — prašome sekti Mū
sų Pastogę. V.B.

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugijos narėms prane
šama, kad spalio 15 d. 3 vai. po 
pietų p.p. Jonaičių namuose, 18 
Gloucester Rd., Epping, įvyks pas
kaita tema

“Kritiški gyvenimo momentai”, 
kurią skaitys p. E. Jonaitienė.

Po paskaitos arbatėlė.

“Daina- 
dar-

S

į
LIETUVOS — LENKIJOS 

SANTYKIAI
Spalio 7 d., šeštadienį, 7 vai. 

vak. lenkų bendruomenė savo na
muose (182 Liverpool Rd., Ash
field) rengia diskusijas tema 
“Lietuvos — Lenkijos santykiai”.

Iš lietuvių pusės diskusijose 
dalyvaus p. V. Šliogeris vyr; Ta 
proga lenkų bendruomenės vado
vybė maloniai kviečia lietuvius 
šiose diskusijose gausiai dalyvau
ti. Diskusijos vyks anglų kalba.

Inf.

KIEK AS SUŽINOJAU!
KAZIMIERO BUTKAUS 
DOVANA SKAUTĖMS

Lapkričio pradžioje Lietuvių 
Skautų S-ga įžengia į 50-tuosius 
Jubiliejaus metus. Visame laisva
me pasaulyje lietuviai skautai ruo
šiasi tas sukaktuves iškilmingai 
atžymėti: ruošia iškilmingas su
eigas, rengia parodėles, organizuo
ja stovyklas. Parodėlėms skautai 
ir skautės nori išstatyti savų 
rankdarbių.

Su dideliu džiaugsmu ir paska
tinimu rajono skaučių buvo sutik
tos didelės lėlės p. K. But
kaus dovana. Adelaidės Brisbanės, 
Geelongo, Melbourno ir Sydnė
jaus tuntų skautėms teko po 10 
lėlių. Canberrai rezervuotos 4 lė
lės.

Lėlės sueigų metu (ir namuose) 
skaučių bus perrengtos į tautinius 
rūbus arba skautiškas uniformas.

LSS Australijos rajono vadija 
dėkinga gerb. p. K. Butkui už

Kudca
gražią ir didžiai vertingą dovaną 
skautėms. Tikimės, kad skautės 
pačios siūdamos tautinius rūbus 
lėlėms, juos dar daugiau pamėgs 
ir vėliau išmoks ir sau pasisiūti.

Reikia pastebėti, kad p. Butkus 
Funerals of Distinction savininkas 
Sydnėjuj jau daug kartų anks
čiau yra stipriai parėmęs “Auš
ros” tuntą.

Sk. Inf.

Sydnėjaus skautai LSS sukaktu
vinius metus pradeda iškilminga 
sueiga, kuri įvyks “Dainavoje’’, 
lapkričio 12 d.

Sukaktuvinių metų skautų Kau
kių balius ruošiamas birželio 1 d. 
Auburne ateinančiais metais.

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks 1967 m. spalio 15 d., 3 
vai. p.p. (Sekmadienį)
vos” salėje Bankstowne tokia 
botvarke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Balsams skaičiuoti Komisijos 
sudarymas.
4. Bankstowno ir Sydnėjau® Apy
linkių sujungimo reikalu prane
šimas, diskusijos ir nutarimo pri
ėmimas.
5. Bankstowno Apylinkės su “Dai
navos” Hlubu finansinių reikalų 
stovis ir įnašų-aukų sutvarkymo 
klausimas.
6. Klausimai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimas labai svarbus, to
dėl kviečiame visus punktualiai 
ir gausiai dalyvauti.

Bankstowno Apylinkės
Valdyba

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Spalio 8 d. šaukiamas Melbour
no Liet. Blaivybės Draugijos su
sirinkimas p.p. Raudžių namuose, 
25 Manningham St., Parkville. 
Pradžia 2 vai. 3 min. (tuoj po lie
tuviškų pamaldų.) Susirinkime, 
be normalių dalykų, bus svarsto
mi blaivininkų bendradarbiavi
mo esminiai klausimai, todėl visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Valdyba

dirbti į Sydnėjų jis niekieno ne
raginamas įstojo į Dainos chorą. 
Kartas nuo karto parašo ir į liet 
spaudą visuomeniniais ar prakti
niais klausimais. Pernai buvo iš
vykęs j Pasaulio Liet Jaunimo 
Kongresą.

Lygiai tą patį galėtume pasaky
ti ir apie jaunąją ponią Nijolę 
Mališauskaitę — Zdanavičienę. 
Kokia ji buvo judri mokslus beei
dama Brisbanėje, tą geriausia ži
no patys brisbaniečiai lietuviai. 
Baigusi universitetą kaip dantų 
gydytoja ilgesnį laiką dirbo Mel
bourne, kur irgi visa savo neišse
miama energija ir entziazmu įsi
jungė į vietos lietuvių gyvenimą: 
ją matome ne tik studentų tarpe, 
bet ypač skautų eilėse. Neužten
ka to, ji dainuoja, ji vaidina, ji 
organizuoja naujus meninius vie
netus (Rūtelės), taip kad ji per 
trumpą laiką ji iškilo Melbourno 
lietuvių visuomeįninio ir kūrybi
nio aktyvo priekyje. Nijolė taip 
pat pernai buvo išvykusi į Jauni
mo Kongresą Čikagoje, kur irgi 
nepaliko vien tik eilinė stebėto
ja, bet nesulaikomai atsidūrė pir
mose eilėse. Ši jaunoji pora visu 
šimtu procentų laikytina pavyz
džiu visai išeivijos liet, jaunuome
nei, kad galima ir įmanoma su
derinti tautinius ir profesinius rei
kalus. Abiem ilgiausių ir šviesiau
sių metų.

Sydnėjaus skautai perka naujas 
palapines. Kažin ar senosios jau 
susidėvėjo ar tik sydnėjiškiai ruo
šiasi iškilmingiau priimti vasaros 
stovyklai atvykstančius brisbanie- 
čiusf

Kaukių baliaus pelnas taip ir 
nueis naujų “rūmų” įsigijimui.

Spalio 7 d., šeštadienį Newcastle 
Apylinkės Valdyba Charlestown 
Community salėje rengia

KAUKIŲ BALIŲ
Programoje: kaukės (geriausios 

bus premijuojamos), loterija, mu
zika, bufetas su užkandžiais ir 
vaisvandeniais. Stipresnius gėri
mus atsineša patys vakaro sve
čiai.

Pradžia 7.30 vai.

Pereitą savaitę Sydnėjuje lankė
si nuoširdus Mūsų Pastogės bi
čiulis ir bendradarbis Povilas 
Kviecinskas iš Brisbanės. Čia bū
damas jis matėsi su Mūsų Pasto
gės redaktorium ‘ 1 
džiai pasikalbėta spaudą liečian
čiais klausimais.

ir buvo nuošir-

Tris savaites pasisvečiavusi 
Australijoje rugsėjo 26 d. išskri
do atgal į Kanadą R. Matukaitė 
iš Kanados. Australijoje ilgesnį 
laiką buvo užtrukusi Adelaidėje.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
MOŠŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS ADRESU: 

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.,2001

V. Kc.

PATIKSLINIMAS
Pereitam numery aprašant p.p. 

K. ir D. Ankų vestuves nebuvo 
korespondencijoje paminėtas p. K. 
Kavaliauskas, kuris apeigų metu 
grojo vargonais bažnyčioje ir a- 
komponavo giedant p. J. Kedie- 
nei.

M.P. Red.

“VAIDILA” KVIEČIA
Kviečiame atsilankyti A. Rūko tri
jų veiksmų komedijoje.

BUBULIS IR DUNDULIS 
šeštadienį, spalio 14 d., 7.30 vai. 
vak. Adei. Liet. Namuose. Režisie
rius Jonas Neverauskas. Įėjimas 
— $1 suaugusiems, besimokan
čiam jaunimui ir vaikams —

Adelaidės
Lietuvių Teatras 

"VAIDILA“

50c.

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS 

DRAUGIJJOS
REVIZIJOS KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS
1967 m. liepos 1 d. SLMD Revi

zijos Komisija, patikrinus Drau
gijos piniginę atskaitomybę, rado, 
kad 1966-67 m. Draugija turėjo 
$663.70 pajamų ir $273.98 išlai
dų. Viso Draugijos kasoje, pri- 
skaitant ir praėjusių metų likutį 
$702.00, yra $1091.72.

.Atskiroje senelių namų sąskai
toje yra $3850.78.

1966-67 metais į senelių namų 
sąskaitą įnešta $1051.45.

Visi pinigai laikomi Common
wealth Saving Banke Eastwood 
skyriuje.

Draugijos knygos, piniginė ats
kaitomybė vedama labai tvarkin
gai.

Draugijos inventorius laikomas 
tvarkingai ir atitinka turto kny
gos įrašams.

Revizijos Komisija

HUSU PASTOGĖ
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN" 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA 
Redaktorius: Vincas Kazokas

Percy Street, Bankstown, N.S.W. 2200. Tel.: 70-8395 
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.
Prenumerata, metams £4.0.0, ($8.00), pusei metų — £2.0.0 
($4.00), trims mėnesiams £1.0.0 ($2.00). N. Zelandijoje ir Angli
joje kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £5.0.0 ($10.00). 
Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų).

Pr—umorata adro—ojaaa:
MŪSŲ PASTOGĖ, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W., 2001 

Skelbimai:
1 colis per 1 skiltį 12/- ($1.20), bendruomeniniai 10/- ($1.00). 

Už skelbimų turinį neatsakom*.

13

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel. 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, NS.W.

6


	1967-10-02-MUSU-PASTOGE_0001
	1967-10-02-MUSU-PASTOGE_0002
	1967-10-02-MUSU-PASTOGE_0003
	1967-10-02-MUSU-PASTOGE_0004
	1967-10-02-MUSU-PASTOGE_0005
	1967-10-02-MUSU-PASTOGE_0006

