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A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS 
ATSTOVAI MELBOURNE LIETUVIAI DEMONSTRAVO

A.L.B. Krašto Valdybos Pir
mininkas p. Vytautas Neverauskas, 
Kult. Reik,Pirmininkas p. Viktoras 
Baltutis ir Krašto Valdybos patarė
jas Užsienio reikalams p. Juozas 
Lapšys, š.m. liepos men. 4 d., Lie
tuvių Namuose, susitiko su Melbour
ne apylinkėje veikiančiu, organiza
cijų valdybomis ir Geefongo Apy
linkės atstovais. Ta proga, svečiai 
padarė gana išsamią per puse metų 
patirtų ir iškylančių bendruomenėje 
problemų apžvalgą ir Krašto Valdy
bos nuveiktų darbų santrauką.

Kadangi svečių jungtinis prane
šimas, o ir Melbourne bei Geelongo 
bendruomenės atstovų kelti klau
simai yra bendri visiems Australi
jos lietuviams, tai jų santrauka čia 
ir patiekiu.

Krašto Valdyba pradėjusi dar
bą, tuojau turėjo ieškoti talkininkų, 
ko pasiekoje jau turimas Krašto Val
dybos Patarėjas Užsienio reikalams 
p. Juozas Lapšys. Jis taip pat yra 
VLIKO atstovas Australijai, todėl 
per jį pasiektas glaudesnis ryšys 
su laisvinimo veiksniais. Krašto V-ba 
palaikanti ryšius su P.L.B-nės Val
dyba, Diplomatais, kitų pavergtų 
tautų atstovybėmis bei kitomis orga
nizacijomis.

Krašto V-ba yr sudariusi Kul
tūros ir Švietimo Tarybas ;š Adelai
dėje esančių kultūrininkų bei švie
timo darbuotojų.

Turėti tampresnius ryšius su 
Baltų Tautų atstovais, š.m. liepos 
men. 3 d. turėta asmeniniai pasita
rimai ir taip pat bendras Lietuvių, 
Latvių ir Estų pirmininkų su pata
rėjais posėdis, kurio nutarimai, 
greitu laiku, bus paskelbti spaudoje. 
Bendras pabaltiečių darbas žymiai 
svaresnis, nei veikiant atskirai.

'Turkijoje; tebesančių mūsų tau
tiečių Bražinskų reikalu buvo pa
siųstos Turkijos Vyriausybei tele
gramos. iš Australijos pasiųsta 60 
telegramų. Bražinskų byla dabar 
perėjusi į diplomatų rankas. Reikia 
manyti, kad Sovietų S-ga taip pat 
daro didelius spaudimus Turkijos 
Vyriausybei.

Krašto Valdyba lankėsi pas 
naujai paskirtą Adelaides Arkivys
kupą, ko pasėkoje, plačiai skaito
mas katalikų laikraštis įdėjo straips
nį ir nuotrauką. Tikimasi, kad ir 
ateityje šiame laikraštyje bus vie
tos musu reikalų kėlimui.

Krašto V-bos atstovai lankėsi 
Sydney ir Melbourne. Jos darbas 
yra daugiau koordinacinis, o bendruo
menės aktyvi veikla vyksta apylin
kėse pagal vietos sąlygas ir galimy
bes. Koordinavimui bendruomeninės 
veiklos bus leidžiami aplinkraščiai.

“Mūsų Pastogės’’ tvarkymui 
sudaryta iš Sydney gyvenančių tau
tiečių Administracija. Kad “M.P.’’ 
finansiniai reikalai pagerėtų, pra
šomos visos apylinkes, ypač didžio
sios išleisti savo specialius nume
rius. Tokiam numeriui Adelaidėje 
medžiaga jau renkama.

Krašto Valdyba, o ir visa Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė turi 
problemų, kurių išsprendimui priva
lome jungtis visi.

Viena iš jų - lėšos. Jei paly
ginti mūsų lėšas su kaimynų latvių, 
esame toli atsilikę. Neturint pakan
kamai lėšų, daug svarbių esminių 
darbų negali būti atlikta. Reikia 

Apylinkėse suaktyvinti lėšų telkimą. 
Savo lėšomis privalome atatinkamai 
prisidėti ir prie VLIKO veiklos 
rėmimo. Nors Bražinskų, Kudirkos 
ir Simonaičių bylos pakėlė įnašus 
į Tautos Fondą, bet dar turime čia 
gerai pasitempti.

Didelė problema - nepakanka
mas reprezentavimasis australų įstai
gose ir spaudoje. Laukiame, kad čia 
gyvumo Įneštų aukštuosius mokslus 
baigusieji. Dedant pastangų vis tik 
pasiekiam pozityvių rezultatų.

Tenka pripažinti, kad nepakan
kamai santykiauta ir veikta kartu su 
kitu pavergtų tautų atstovais. Čia 
privalome rodyti daugiau iniciatyvos 
ir aktyvumo.

Lietuvių Bendruomenės kultū
rine veikla - plati veikimo dirva 
visiems, ypač pageidautinas jauni
mas, kuris greit perims į savo ran
kas senųjų darbą. Reikia naujų idė
jų, naujų pasiūlymų, kad išeitume 
iš susidariuosios šabloniškos pade 
ties.

Ateities kultūrinės veiklos 
perspektyvoje, jau žinome, kad 
1972 m. gale, Įvyks Sydnėjuje Lie
tuvių Dienos, kurių paruošimui jau 
sudarytas Komitetas. Taip pat Lie
tuvių Dienų parengimui koordinavi
mui ir sekmingesniam pravedimui, 
rengiamas Lietuvių Dienų statutas.

1972 m. Velykų metu numatytos 
Studiją Dienos, kurios vyktų Mel
bourne. Jos būtų tartum gairės iš
vykstantiems Australijos jaunimo 
atstovams į II-ji Jaunimo Kongresą 
Amerikoje.

Krašto Valdybai kelia didelį 
rūpesti Ruigio Andriušio literatūri
nis palikimas. Čia reikės aktyvios 
pagelbos visų Apylinkių, nes knygų 
išleidimas yra sunki problema, ku
ria išspręsti turime jungtis visi.

Iškeltas spaudoje antro metraš
čio išleidimas, taip pat vienas iš 
pirmaeilių. Krašto Valdybos darbų.

Kaip žinome, Adelaidėje kas 
antri metai ruošiami meno festiva
liai. Jų direktorius girdėjo S. Baro 
koncertą. Krašto Valdybos pasiūlymą, 
kad Baras būtų pakviestas į festi
valį, priėmė. Tuo būdu, Festivalio 
direkcija apmokės jo ir p. Šukytes 
kelionės išlaidas. (Nukelta į 6 pslp.)

Virš 3000 demonstrantų eisena 
išsitiesė per Sydnėjaus gatves pa
reikšdama protestą okupantui Sovietų 
Sąjungai, kuri šiais laikais yra vie
nintelė pasaulyje imperialistinė vals
tybė. Ilga eilė tautų išsirikiavusios 
po savo tautinėmis vėliavomis kultū

ringoje eisenoje pareiškė savo kietą 
nusistatymą tęsti, kovą, dėl tautų 
laisvės ir žmogaus teisių. Džiugu čia 
konstatuoti faktą ,kad toje eisenoje 
dominavo lietuviai, pirmoje eilėje bu
vo nešamas lietuviškas užrašas jau
nuolių tautiniais rūbais pasipuošiu- 
sių.o po lietuviškos vėliavos nutysu- 
si ilgiause eile,žygiavo moteris ir vy-

Sovietu kolosas 
kolonialinė

SUOMIJA APIE BALTIJOS 
KRAŠTUS

Suomijos vieno žymiausių dien
raščių, Helsinkyje leidžiamo „Uusi 
Suomi“ š.m. balandžio 25 d. įdėtas 
straipsnis „Baltijos klausimas šių 
dienų pasauly“, kaip jau Eltos mi
nėta, sukėlė nepaprastą sovietų 
įtūžį. Sovietų ambasadorius protes
tavo Suomijos sostinėje, skelbimi- 
nio pobūdžio paneigimai apie „ne
tiesos skelbimą, provokacinį išpuo
lį“ pasirodė ne tik suomių, bet ir 
Estijos spaudoje.

Suomių dienraščio atviras, nuo
širdus žodis apie Baltijos pavergtus 
kraštus, jų diplomatų ir kt. veiklą 
Vakaruose, juo labiau vertintinas 
ir reikšmingas, nes straipsnis pa
skelbtas sostinės, didelio tiražo, 
populiariam dienrašty, įdėtas laik
raštyje, kuris leidžiamas ne Vaka
ruose, bet oficialiai draugiškame 
Sovietų Sąjungai krašte. Apie 
straipsnį jau yra patyrę ir Baltijos 
kraštų gyventojai, ypatingai Esti
jos žmonės.

Straipsnio santrauka: dienraš
tis savo įžangoje nurodė, kad šių 
dienų pasauliu’, būdinga nuolatinė 
tarptautinės padėties kaita, pvz. 
Japonijos ir Kinijos kilimas ir Ki
nijos reiškiamas atoslūgis santy- 

rai. Tai..tur būt .pirmą kartą taip gau
siai Sydnėjuje lietuviai demonstravo 
eisenoje.

Prie karo paminklo eisena susto
jo, buvo sukalbėta malda ir padėti 
vainikai, pasakytos trumpos dienos 
momentui pritaikytos kalbos.

Iš čia demonstrantai tokia pat 
eisena grįžo i Town Hall kur turėjo 
oficialų Pavergtų Tautų savaites 
atidarymą.

Įžangą padarė lietuvių chorai: 
“Daina’’ ir “Ansambli s’’-diriguojami 
p. M. Umbraziunienės ir p. Br. Kive- 
rio. Buvo sudainuota 4 dainos. Po to 
sekė invokacija, kurią atliko lenkų 
kun. W. Michanški.

Perzidiumas sudarytas iš garbin
gu ir nusipelniusių australų, svetim
šalių ir pavergtų tautų atstovu. Pir
mas pasveikino ir pasakė kalbą sena
torius J.T. Kane, toliau Vietnamo 
Embasados I-sis sekretorius Mr. Luu 
Tuong Quang, Mr. W.G. Cockell, Mr. 
Eric Bedford, emigrantų vardu lenkų, 
klubo prezidentas Mr. W.W. Weglewski 
ir N.S.W. ministerio pirmininko Mr. R. 
W. Askin vardu Mr. Jim Cameron.

Visi kalbėtojai iškėlė aikštėn 
rusiškąjį imperializmą ir nuplėšė mas- 
kę nuo komunizmo veido, kurį jis 
dangsto demokratijos vardais. Priim
tos rezoliucijos smerkiančios komu
nizmą ir reikalaujančios pavergtoms 
tautoms laisvės, o taip pat pareika
lauta iš Australijos švietimo vadovų 
įvesti į mokyklų programą supažindi
nimą mokinių su pavergtomis tauto
mis.

Demonstracijos ir mitingas pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Per vaka
rines tos dienos žinias buvo pra
nešta per radią ir TV stotis.

- didžiausia 
valstybė
kiuose su Vakarais ar sovietų gau
sūs pasitarimai su Vakarais bei 
atominių ginklų panaudojimo grės
mė. Suomijoje ypatingai atkreiptas 
dėmesys į sovietu reikalavimą pri
pažinti dabartinę padėtį Europoje, 
Ir čia iškyla klausimas: kiek reikš
mės šių dienų pasauly turi' Baltijos 
kraštų klausimas?

Toliau pabrėžiama, kad Balti
jos kraštų gyventojai, gyveną sve
tur, nemano, jog karo meto okupa
cija reiškia Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos valstybių gyvavimo galą. 
Tie kraštai, principe, yra -atšįdūrę- 
panašioje padėty, kokioje antrojo 
didžiojo karo metu buvo Norvegija 
ir Olandija, skirtumas tik tas, kad 
Baltijos kraštų atveju jų okupacija 
yra ilgiau užsitęsusi.

Pasak autorius soumių dien
rašty, Baltijos kraštai sugebėjo iš
laikyti savo diplomatines misijas 
|ir atstovus JAV-se, Anglijoje, 
, p j- ancū z i j o j e ir kituose kraštuose, 
įskaitant ir Vatikaną. Baltijos kraš
tai taip pat turi nediplomatinius 
atstovus, pvz. Vak. Vokietijoje ir 
Ispanijoje ir Konsulus Kanadoje ir 
Brazilijoje. Ne tik didžiosios Vaka
rų balstybės, bet ir Danija bei Nor
vegija atsisakė pripažinti Baltijos 
kraštų okupaciją.(Nukelta į 6 pslp-)
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MES IR MUSŲ DARBAI

Kol turime kas dirba tol turime 
bendruomenę. Bendruomenė suside
da iš darbų o ne iš žmonių. Gali 
būti daug žmonių, , bet jei jie neturi 
bendrų darbų, kurie juos jungtų, jie 
lieka anonimine masė, minia. Dar
bai yra tie ryšiai kurie suriša žmo
nes į bendruomenę. Iš padarytų 
darbų sprendžiame apie bendruome
nę ir organizacijų.

Praeitame MP numeryje skai
tėme SLMSG D-jos pareiškimų apie 
lietuviškos sodybos įkūrimų Sydne- 
juje. Šis projektas realizuojasi į 
konkrečias formas dėka didelių 
darbų, kuriuos atliko ir atlieka mūsų 
moterys. Iš šios dienos taško žiū
rint kai kam gali pasirodyti ne
reikšmingu, ar net visai nereikalin
gu darbu. Kai kas norėtų matyti 
moteris dirbančias kita linkme ir 
todėl išeina su kritika. Tas žinoma 
atsitinka todėl kad ne visi vienodai 
įvertiname tuos pačius daiktus, ir 
ne iš tos pačios laiko perspektyvos 
žiūrime į įvykius ir daiktus. Kas žiū 
ri į tolimesnį mūsų bendruomenės 
ateitį, tas, neabejotinai, turės pri
pažinti, kad lietuvybės išlaikyme 
Lietuviškoji Sodyba turės didelės 
reikšmės.

Turime klaidinga pažiūrų kad 
senesnieji žmonės nebeturi reikš 
mės bendruomenės ateičiai. Ne ta k 
gyvieji, bet ir mirusieji turi didelės 
reikšmės, nes jie palieka savo dar
bus, savo turtų ir savo dvasių. Ar 
gi neveikia mūsų Pulgis Andriušis 
Antanas Krausas ir daugybės kitų, 
jie reikšmingesni darosi po mirties, 
kaip kada jie buvo gyvi. Tas pats 
ir su senelių sodybų. Čia jie ateis 
su savo dvasiniu ir matrialiniu tur
tu ir čia ji. paliks.. Toji sodyba 
ims augti iš palikimų ir paveldėji
mų, kuriais pasinaudos sekančios 
kartos ir 1.1. Čia mes turime tam 
tikra židinį, kuris šildys visa ben
druomenę per visų laikų, kol turė
sime lietuvių.

Labai dažnai pasigendame žmo
nių, kurie mirdami paliktų savo tur
tų kokiai nors lietuviškai organiza
cijai ar pačiai bendruomenei, tas 
liudija kaip mes mylime ir kaip mes 
vertiname patys savo bendruomenės 
ateitį. Čia kaip tik seneliai ateina 
su įnašu ir palieka jį kitiems, kad 
kiti ir dar kiti galėtų pasinaudoti 
toms sųlygoms t.y. ta lietuviška ap
linkuma, kuri yra kiekvienam senes
nio amžiaus žmogui labai brangi.

Sveikiname Sydnėjaus Lietu
vių Moterų Socialinę Globos D-jos 
didelį darbų ir linkime sėkmės.

TĖVYNEI

Runom tavo vardas akmeny.
Saulėm tavo veidas vandeny.
Tu sudegusių lemčių nakty — 
Velenų ir pilkapių marti.

Neužpustoma miškų žole 
Želia tavo atmintis šalia. 
Sūnūs — akmenėliais pakely. 
Atraudot iš sapno negali.

Už kalnų, už girių devynių 
Moja paukštis mėlynu sparnu.
Žydi medis vidury žiemos 
Prie pirkelės — dūminės, žemos.

Amuletą duok man i rankas — 
Paukščio plunksną, diemedžio šakas. 
Eisiu ten, kur žemės vidury 
Šaltinėliai šviečia keturi.

Atsigersiu iš tyros versmės 
Samanotos motinų giesmės.

Aldona Puišytė
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Beveik kiekviename paskuti
niųjų M.Po numerių randame p. A. 
Laukaičio verkšlenimus, kad Sydne- 
jaus Moterų Draugija nepapenėjo 
sportuojančio jaunimo ir kad stato 
turtingųjų senelių namus o ne 
ubagyną. z

Pono Laukaičio pasisakymus 
padailino p. Jūraitiene (ji D-jos 
nares vadina moterėlėmis). Atrodo 
kad ir daugiau tokių yra. Tokiu bū
du yra proteguojančiu statyti uba
gyną tiems, kurie nieko neturi, at-

G. Žemkalnis

DARIUS JR GIRĖNAS

Naudotasi Z. Kondrato 
"Pirmasis lietuvių skri
dimas per Atlantą” ir 
kitais šaltiniais.

Liepos 17 dieną minime tragiš
kai pasibaigusį Dariaus ir Girėno 
Atlanto nugalėjimą.

Steponas Jucevičius - Darius 
gimė 1896 m. sausio 8 d. Rubiškėse, 
Žemaitijoje. Netoli nuo Rubiškių 
yra Vytogalos kaimas, kuriame 1893 
m. spalio 4 d. gimė šešioliktas Juo
zo ir Marcelės Girskių vaikas Sta
sys - Girėnas. Emigravę Amerikon 
prieš pirmąjį pasaulinį karą ir vė
liau tapę labai gerais lakūnais jie 
susipažįsta 1927 m. Čikagoje.

Abudu lietuvius lakūnus rišo 
noras prisidėti prie aviacijos pa
žangos, viliojo sunki ir pavojinga 
kelionė per Atlanto vandenyną, 
širdyse degė meilė Lietuvai. Da
rius, jau anksčiau turėjęs mintį 
skristi iš Amerikos t Lietuvą, pa
galiau sutiko lietuvį su kuriuo buvo 
galima leistis į pavojingiausius 
skridimus. Girėnas sutiko būti Da
riaus bendrininku skridimui į. Lie
tuvą.

Skridimo tikslą ir savo pažiū
ras Darius ir Girėnas paskelbė 1933 
metais blandžio mėnesi testamen
tu:

"Mes skrisime į Lietuvą”.
Lietuvių tauta laukia iš savo 

sūnų ir drąsesnių žygių. Būtinai 
reikia ir jos sūnums prisidėti prie 
bendrojo darbo - tirti dar mažai ži
nomas Žiemių Atlanto vandenyno 
oro sroves, o taip pat naujai išras
tus navigacijos būdus ir priemones 
pritaikyti kasdieniniams reikalams. 
Mes, gyvendami tokiais laikais, 
kada oras stengiamasi panaudoti 
žmonijos reikalams, laikome savo 
pareiga tautos vardu tą darbą gar
bingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios 
įkvėpti, mes stengiamės tą pasirink
tą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasise
kimas tegu sustiprina Tavo dvasią 
ir pasitikėjimą savo jėgomis ir ga- 
bumais.Bet jei Neptūnas ar galin
gasis audrų Perkūnas ir mums bus 
rustus - pastos mums kelią į Jau
nąją Lietuvą ir pašauktų "LITUANI 
C A” pas save, - tada Tu, Jaunoji
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Mūsa GARBĖS REIKALAS.

seit, kurie yra prasigėrę ar prasilošė. 
Kitaip, neturtingų aš bent nematau 
kad jų būtų.

Jei p. Jūraitiene galvoja, kad 
senelis turi būtinai būti neturtingas, 
tai nieko stebėtino, bet kad p. Lau
kaitis būdamas redaktorius yra to
kios pat nuomonės, tai tikrai reikia 
stebėtis.

Žinome senelius pensininkus, 
kurie turi namus, mašinas, siunčia 
giminėms siuntinius, net ir paren
gimuose neatsisako dalyvauti. To
kie seneliai, o tokių daug, dėl vienų 
ar kitu priežasčių norėtų apsigy
venti ruošiamoje sodyboje, manau 
didelių problemų nesudarytų.

Todėl, kaip kas galvotų, tai 
bent neturėtų kaišioti baslių i ratus 
riedančio vežimėlio.

Geros sėkmės Moterų D-jai.
Povilas Alekna 

Cabramatta

Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, au
kotis ir pasirengti naujam žygiui, 
kad audringųjų vandenynų dievai 
būtų patenkinti Tavo pastangomis, 
pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į 
Didįjį Teismą.

"LITUANICOS” laimėjimas te
gu sustiprina jaunųjų Lietuvos sū
nų dvasią ir įkvėpia juos naujiems 
žygiams.

"LITUANICOS” pralaimėjimas 
ir nugrimzdimas į Atlanto vandenyno 
gelmes tegu auklėja jaunų lietuvių 
atkaklumą ir ryžtumą kad Sparnuo
tas Lietuvis būtinai įveiktų klastin
gąjį Atlantą Tėvynes Lietuvos 
garbei!

Tad šį savo skridimą skiriame 
ir aukojame Tau, Jaunoji Lietuva! 
Tą didįjį bandymą pradėsime, tikė
damiesi Dangaus palaimos!”

Ruoštis kelionei nebuvo leng
va. Sudėję visas savo santaupas 
1932 m. birželio 8 d. Darius ir 
Girėnas nusipirko už $6,400 šešia- 
vietį "Bellanca” lėktuvą, kuris 
buvo pritaikytas vežioti pašto kro
vinius ir keleivius nedideliu atstu
mu. Dariaus, apskaičiavimu reikėjo 
< skri- 

tyta ir Nepriklausomos Laetuvos 
valstybės ižde. “Dienos naujienos” 
1933 m. birželio 21 d. rašo: “Pirmas 
klausimas, kurį mes sau turim pasi
statyti, yra toks: ar mes aktingai 
parėmėm mūsų lakūnų drąsų žygį? 
Kaip žinoma reikiamas lės'as šiam 
žygiui jie rinko aukomis... Būtų 
įdomu patirti, kuo konkrečiai prisi
dėjome prie šio žygio mes, mūsų 
visuomenė? Kaune, sakysim, kar
tais. būna po 4 rinkliavas per sa
vaitę. Tačiau transatlantiniam skri
dimui rinkliavos neturėjom”.

Darius ir Girėnas dar kartą 
kreipiasi į Amerikos lietuvius: “Pa
skutinę dieną pinigai nereikalingi, 
o neišmėgintų prietaisų vertė maža. 
Tada bus reikalingas tik mažas 
pundelis valgomųjų daiktų. Mūsų 
skridimo sėkmingumas daugiausiai 
pareina nuo šio laikotarpio - nuo 
dabar vykdomųjų parengiamųjų dar
bų. Lakūnas Girėnas ir aš esam jau 
pasirengę, trūksta tik lėšų galuti
nam lėktuvo sutvarkymui”.

Kai kas, tačiau, netgi šaipėsi. 
“Keleivyje” 1933 m. balandžio 5 d. 
rašoma: “Kai Darijušas sumanė 
lėkti per marias iš Niujorko į seną 
krajų, tai sakė, kad turi gerą repla- 
ną, kokią ten Belanką ir nieko dau
giau nereikia. O kai žmones suagi
tavo ir pradėjo pinigus rinkti, tai 
pasirodė, kad iš tos Belankos jau 
nieko neliko. Reikia ne tik naujos 
galvos ir sparnų, ale ir uodegą reikia 
naują pritaisyti. Sako, bus garbė 
tautai, kai perlėks per marias. 
Olrait, bet kas bus, jeigu neperlėks? 
Tada nebus nei pinigų, nei garbės”.

1933 m. gegužės 6 d. Dariaus 
motina sudaužė į perstatyto lėktuvo 
propelerį šampano butelį^ kurį spe
cialiai krikštynoms atsiuntė “North 
German Lloyd” laivų susisiekimo 
linija. Uždangai nukritus susirinku
sieji perskaitė visoms tautoms su 
prantamą, prasmingą, istorini vardą 
- LITUANICA.

Auštant liepos 15 d. rytui Da
rius ir Girėnas buvo pasiruošę pa
kilti iš New York’o. Tuo pačiu me
tu kilo į skridimą aplink pasauli 
garsus amerikiečių, lakūnas Willy 
Post. Paspaude Post ranką Darius 
ir Girėnas palauke jo pakilimo ir 
tada davė komandą išstumti Litua- 
nica iš angaro. 6 vai. 25 min. Da
rius įjungė motorą skridimui.

Kiek Willy Post pakilimas nau
ju neperkrautu lėktuvu buvo leng
vas, tiek Dariaus ir Girėno pakili
mas vos nepasibaigė tragediją. 
Kai motoras pradėjo dirbti visu pa
jėgumu, Darius paleido Lituanicą - 
įsibėgėjimo taku. Perkrautas lėk
tuvas riedėjo pakėlus uodegą ir ne
pajėgdamas atsiplėšti nuo žemės, 
rin irartuK narius bandė pakelti lek-
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FLIRTAS - MIRŠTANTIS 
MENAS

O. Maironienė

Žmonės niekada nenustos vie
nas kitę, mylėję, tai kodėl jie nu
stojo flirtuoti? Juk flirtas lygiai 
toks pat gražus, kaip ir meilė.

Flirtuoti, -kažkas yra pasakęs, 
- tai menas, kurs gali vyrą nuvesti 
ten, kur labai puikiai jaučiasi. 
Bet flirtas yra daugiau; jeigu jis 
aštrią gyvenimo kampą ir nepašali
na, tai jis tikrai juos paauksuoja. 
Flirtas yra širdies ir sielos paguo
da. Gaila, labai gaila, kad flirto 
menas baigia išnykti!

Jauną žmonią tarpe šiandien 
sex’as tapo tokia madinga priemonė, 
jog kiekviena kitokia žmonią intymu
mo forma yra laikoma beviltiškai 
pasenusia. Žinoma, mūsą jaunystės 
laiką suvaržymą šiandien irgi nebė
ra ir jauniems žmonėms modernioji 
meilės vertybė lengvai ir veltui pa
siekiama.

Flirtas nėra mados reikalas, 
nei už materialini atlyginimą įsi- 
gijamas daiktas. Flirtas yra inty
mumo galimybė su kitu žmogum 
viešumoje, ar bent tokios galimy
bės iliuzija. Žaibuoja, dega bet nė
ra jokio gaisro pavojaus. Tai komp
limentas vyro vyriškumui, tiek pat 
ir moteriškumui net ir senesnės 
moters. Flirtas - malonumas ir ve
dusioms. Flirtas vienus stimuliuo
ja, kitus nuramina; jis nesukelia 
didelės jausmą aušros ar bemiegią 
naktą. Dėl flirto niekas nelieja 
ašarų ir niekas neįsižeidžia.

Žinoma, tarp flirtuojančią žmo
nią yra tam tikras erotinis patrauki
mas, bet flirtas yra švelniausias 
atributas, kurį sex ui galima suteik
ti: iliuzorinis ir praeinantis. 0 vis- 
dėlto flirtuoti malonu. Dauguma 
žmonią šito visai nėra patyrę, (o 
kiti baigia užmiršti). Mūsą sene
liai puikiai žinojo, kas yra flirtas. 
Jie pažino kiekvieną žavingą kam
pelį aukščiausiai jaudinančioj are
noj: jie žinojo, kad yra toks „sexas“, 
bet šito niekada neišnaudojo pik
tam. Galbūt būtą labai senoviška

SENUTĖ ŽUVIS

O. Areimaitė

Prieš žuvį turėtume labai pa
garbiai nulenkti galvą. Meskime 
žvilgsni į pasaulio sutvėrimo isto; 
riją, ten aiškiai nurodyta; pirmoji 
iš visų kitų gyvūnų penktąją dieną 
buvo sutverta žuvis. Jas sekė paukš 
ciai dar tą pačią dieną. Mes atėjome 
paskutiniai drauge su kitais žinduo
liais ir nevisai garbingais kirminais. 
Bet ir tai dar ne viskas. Žuvys ne
tik seniausieji tvariniai, bet vienin
teliai seniausieji likę iki šių dienų, 
iš istorijos žinoma, jog ji yra prieš
tvaninė. Kada tvanas turėjo sunai
kinti visą pasaulį, visus gyvūnus 
išskyrus po pora įvairių, rūšių No
jaus Arkoj; žuvims tvanas buvo vie
nas malonumas. Taip ji liko neskai
čiuota ir nebausta, nes ji nebuvo 
kalta dėl tu visokių.sodomiškų isto
rijų. Už žmogaus nuodėmes turėjo 
ir kiti gyviai išnykti. Taigi, matote, 
visi esame archiškiai, bet žuvys - 
ne. Todėl toks žymus ir didelis 
valgytojas, ponas Brillat- Savarin 
yra pasakęs:-Valgydamas žuvį tu
riu aukštos pagarbos jausmą!- 

sakyti, kad niekas taip nejaudina, 
kaip flirtas, ypatingai senesnius 
vyrus ir moteris, kurie jaučiasi pra
radę patruki ūmą; jiems flirtas tik
rai yra didelė paguoda. Anksčiau 
jie buvo per jauni, (o dabar, štai, 
greit bus perseni).

Mylintieji yra nebyliai, nes įsi
mylėjusieji mieliau mažiau kalba. 
Flirtuojantieji gali kalbėti ir kal
bėti ir savo tikrąją minčią neišduoti 
savo tikros širdies neparodyti. Gra
žiausioji flirto forma - žvilgsniai, 
kuriais siekiama mergaitė, į kuriuos 
atsakoma tokiais pat žvilgsniais ar 
nuleistomis akimis. Bet mūsą nero
mantiškuose ’ laikuose nuleistos 
akys nieko daugiau nereiškia, kaip 
tik nuovargį. Kas kaltas dėl tokio 
apgailėtino išsivystymo?

Pirmiausia - pačios merginos, 
nes jos jau yra pripratę, kad į jas 
žiūri: o vyrai užmiršo pažvelgti į 
jas taip, kad jos suprastą, kad 
jomis domisi ir flirtuoti norėtą. 
Daugumai moterą yra svarbiau, kaip 
jos atrodo, o ne kas į jas žiūri.

Vyras, kuris mielai flirtuoja, 
pirmiausia įvertina moterį, kaip 
asmenybę, kaip žmogą. Sexas vai-( 
dina tik antraeilį, paslėptą vaidme
nį ir dažnai net visai nereikalingas. 
Šiandien vyras ir moteris gali kelias

Rašyt. Krevei Mickevičiui paminklas jo gimtinėje Subartonyse. .

Gaila, bet pasaulio^ istorijoj, 
t.y. potvaninėj istorijoj, žuviai buvo 
permaža rodoma pagarbos. Pasaulio 
vis komiškesnėj istorijoj buvo lai
kotarpių, kada žuvis buvo net neap
kenčiama. Reformacijos laikais, 
anglų protestantai netik ilgų kata
likišką pasninkų nebesilaikė, bet 
visiškai atsisakė valgyti žuvį; iš 
didelės naujos religijos inercijos. 
Dėlto ir giriasi Shakespeare “Kara
lius Lyras” nevalgąs žuvies, o 
mergautiniame labai religingame ka
ralienės Elzbietos I dvare sakyda
vo:- Jis sąžiningas žmogus, nes ne
valgo žuvies!- Sultonas Saladin 
irgi nepasitikėjo mahometonų vie
nuoliais - dervišais, nes jų perne
lyg ilgaipasaikaudavo.

Astrologai tvirtina, kad pasku
tinieji 2000 metų buvo žuvų amžius. 
Esą dabar einame į Vandenininko, 
t.y. Aquarians amžių. Nežinau, ar 
taip jau greit tikėti astrologams; 
juk žuvis gyvena vandenyj e?.. Van
dens niekas nesutvėrė, nes pasaulio 
istorijos pradžioje vanduo jau buvo, 
jis tik tapo padalintas...Bet gal 
neverta ginčytis su astrologais, kol 
jie patys tarpusavyje tebesiginėija.

Jaunoje krikščionybėje žuvis 
vaidino labai svarbų vaidmenį; nes, 

valandas prasėdėti traukinyje ar 
lėktuve Ir ne žodeliu nepasikeisti. 
Vyrai pasislepia po laikraščiu arba 
įsmeigia akis į sieną reklamas ir 
niekas nesirūpina moters žavėsiu. 
Pažvelgus su šypsena į merginą 
restorane, dažniausia atsakoma piktu* 
žvilgsniu. Moterys nebemoka įver
tinti tą mažą komplimentą, kuriais 
dar retkarčiais vyrai jas apdovanoja.

Nors ir daug kalbama šiandien 
apie lyčią laisvę, draugystė su ve
dusia moterim tebėra problema. Dėl 
įtarimo baimės,, moteris dažnai turi 
atsisakyti įdomaus pokalbio part
nerio; netenka progą ir savo pačios 
sąmoją išvėdinti. Flirtas turi tą 
puikią ypatybę, kad galima visai 
atvirai kalbėti, nes. ištikrąją nėra ir 
ką slėpti.

Galbūt kas nors šakys> kad 
sukelti viltis ir žaisti jausmais 
irgi labai senoviška ir net žiauru, 
bet dauguma sutiks, kad flirtas 
daro gyvenimą žavingesnį. Kas flir
tuoja - džiaugiasi meile be pasek- 
mią; išreiškia įdomias viltis ir tuo 
pačiu aiškiai parodo, jog nesitiki 
tą vilčią išsipildymo.

Jeigu mes flirtą kultivuotume 
truputį daugiau, gyvenimas galffct 
būtą mažiau komplikuotas ir malo
nesnis.

kaip žinome, žuvis buvo slaptas 
persekiojamų krikščionių ženklas, 
Apaštalai buvo daugumoje žvejai, 
dviem žuvimis buvo pamaitinta mi
nios žmonių ant kaiho...

Prietaringumas randa įvairių 
žuvų- laimės nešejų. Europoje yra 
sakoma:- Paskutinę lydeką ir pir
mąjį upėtakį su valgy k. balandžio 
mėnesį. - Ypatingai svarbu suval
gyti pirmąjį upėtakį iki gegužes mė
nesio pradžios. Na ja, Europoje gal 
bus nelaime, jei nesuvalgysi. Pa
mėginkit valgyti truotą balandžio 
menesį Australijoj. Tada tikrai butų 
blogai (dabar tiek daug tų “Fisheris 
and Game” inspektorių, kad geriau 
nerizikuoti). Tokiam St. Moritz ku
rortui Šveicarijoj, pirmiausia upėta
kiai atnešė laimę ir turistus, o tik 
daug vėliau aplinkiniais keliais 
sužinota apie vietovės gydantį kli
matą. Schubert’as sukompanavo mu
ziką upėtakių garbei ir ką, jo 
“ Forellenquintett’ ir jo “Forellen- 
lied” pasako tonais, prancūzai ly
giai poetiškai pasako ant menu kor
telės, kur forele, trout’as ar upėta
kis (kaip norite) yra pavadinta:- “Le 
danseuse de la riviere”. Galima 
sakyti, visai mūziŠka žuvis. Supran
tama upėtakis niekuomet nebuvo

AŠAROS IR JUOKAS

M. Malakūnienė

Sėjau žemėje tik juoką, 
Kai buvau jauna.
Bet su rudeniu prinoko 
Ašarą gana, gana...

Pilnos rankos, pilnos akys 
Ir širdis mano pilna. 
Ašarose skęsta juokas, 
Žemėj ašarą valia.

Kai surinkti jas suspėti? 
Juoką naują kaip pasėti? 
įuoką žydint vėl regėti 
Žemėje, kur vietos 
Juokui nebėra?

***

pigi žuvis. Anksčiau buvo dar bran
gesnė. Pradžioj praėjusio šimtmečio, 
pagal garsųjų gastrosofą Grimod’ą, 
tik kokie dideli karo vadai galėjo 
leisti valgyti upėtakį. Kai Napoleo
nas I užefrięs Šveicarija įsake Že
nevos magistratui jam pristatyti 
garsiųjų Ženevos forelių^tai miesto 
demokratai jam paskaitė tris Šimtus 
frankų. Prancūzų iždui atrodė per 
brangu, net ir diktatoriaus stalui, 
bet vi s vien turėjo užmokėti. Kas yra 
paprasta Šveicarijoj, kur tik laisve 
yra veltui.

Paimkim lydeką. Ji galbūt ne
poetiška žuvis, betdėlto ji politinė. 
Šavo plėšrumu yra užsitarnavusi ir 
kaikuriuose kraštuose vadinama 
“upės advokatu”. Lydekos, kaip ir 
politikai, gyvena rydami mažesnius.

Kokia daug simpatiškesnė ir 
malonesnė yra silkė. Viskam tinkan
ti; pasninkui ir pagirioms. Galima 
sakyti - pagelbingiausia žuvis. I 
žmogų labai panaši žuvis, nes ir Ji 
išsirenka vadą ir aklai jį. seka. Ži
noma masiniai nuseka ir į tinklą. 
Pigiausia žuvis silkė ir galingiau
sia. Rusų caro kareiviai (ak, juk 
ir dabartinio “rojaus” karys), sako, 
už “siliotka ir dvi kartoškas” eitų 
pasaulio užkariauti. Ką bekalbėti 
apie badmečius, kada ir mūsų krašte 
vien jos sūrymas su bulve buvo pui
kus valgis. Politiniame pasaulyje 
ji žinoma kai “Bismark herring”. 
Bismark’as tuo savo vardo įamžini
mu buvęs labai patenkintas. Kur 
silkė atsirado - ten miestai ir vals
tybės praturtėjo, kaip Hamburg’as 
ir Olandija. O ar maža mūsiškių 
vaizbūnaudami silkėmis DP stovyk
lose tapo milijonieriais?

Kita laimę nešanti žuvis yra 
karpis. Liaudis pasakoja, kad įsi- 
dėjus karpio žvynelių, i piniginę 
Naujų Metų išvakarėse,visus metus 
turėsi pinigų. Romėnai karpio neger
bė, bet per Naujus Metus jį valgė 
vien todėl, kad buvo deivei Venus 
pašvęsta žuvis, o krikščionys kaip 
tik dėlto jos nevalgė. Naja...nes 
štai toks solidus šventasis, kaip 
Silvestras, tapo labai nesolidzios 
nakties patronu. Kaikuriuose kraš
tuose Naujų Metų išvakarėse yra 
vadinama Silvestro vakaru. Tokia 
netikusi žuvis pateko į tokią links
mą puotą: nes visur Naujų Metų iš
vakarių stalą turi puošti karpis. Taip 
kartais išeina, gyvenime!

. Prancūzai pažino seniai ir la
bai gerbia karpį pavadindami jį mė
lynu ir kaipo toki įtraukė jį į istori
ją. Madame Pompadour, gimusi Ma
demoiselle Poisson (Žuvis), prašė 
Liudviko XV, kad jos broliui duotų 
Mėlyno Kaspino Ordeną. Liudvikas 
atsakęs:- Jūsų brolis, Madame, per 
maža žuvis, kad jį mėlynu padary
čiau! Taip per žuvį “Žuvis” nega
vo ordeno. Liudviko XVI virėjas 
del karpių, arba tikriau, per juos , 
neteko gyvybės. Karaliaus puotai 
buvo užsakyta 20 vežimų žuvies, o 
pristatė tik dų vežimų karpių. Virė
jas sušukęs: “Šito smūgio aš ne
pergyvensiu!” - ! Nuėjo ir nusidūrė. 
Karalius savo seno virėjo verkė 
balsiai, graudžiai ir nepaguodžia
mai- /», , , • , i ,(Nukelta į 4 pslp).

Musų Pastogė Nr.28. 1971.7.19 psl.3
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Rami vietele
AUGUSTINAS GRICIUS

Nusipirkau porą revolverių, šovinių dėžę, keletą pei
lių. Teiravaus, gal kas kulkosvaidį turi parduoti. Nepar
duoda, sako — aiškiai kariškas instrumentas. Paprastiems 
piliečiams netinka.

Na. neparduoda — tai neparduoda. Pamėginsiu šie
met vasaroti be kulkosvaidžio.

O be revolverio žmogus poilsio negali rasti. Ir kirvis 
visada turi būti po ranka. Iš praktikos žinau.

Pernai pasitarėm su žmonele.
— Taip ir taip, — sakome abu. — Žmogus — ne mo

tociklas. Reikia poilsio, reikia kokioj ramioj vietelėj mė
nesį padrybsoti, Šviežias pienas, laukų kvapas...

Vietelę pavyko rasti tiesiog rojišką. Prie upės, pamiš
kėje. Jokio bičiulio bala neatneš. Drąsiausiai gali bank
notus dirbti, nė lapė nelos.

Apsigyvenom su žmonele ramioje vietelėje, iš 
džiaugsmo rankas trinąme.

Šeimininkas — taip pat geras žmogus, padeda įsitai
syti. Kalbus.-’

Lovą skolina ir sako:
— čia, regis, blakių buvo. Bet dabar jau išnykusios. 

Visus metus svirne stovėjo. Pernykštis gyventojas kai mi
rė, tai mes ją į svirną išmetėm.

— O kodėl jis mirė? — paklausiau.
— Dėl niekų, — sako šeimininkas. — Mūsų miškuose 

retkarčiais neramu. Gal plėšikai, gal-šiaip kokie padaužos. 
Apsigyveno čia pernykštis gyventojas. Dvi dienas išgy
veno, džiaugėsi. Mat, poilsiui ramesnės vietos nerasi.. Tre
čią dieną išėjo į mišką pasivaikščioti. Grįžo praskelta gal
va. Rūbai nuvilkti, pinigai atimti. Iš ryto atsikėlėme, žiū
rime — mūsų gyventojas sustiręs. Vadinasi, ar kraujo per 
daug nubėgo, ar šiaip nebeišlaikė.

Mudu su žmona pažvelgėme vienas į kitą.
— Tai čia baisu gyventi, — sako žmona.
— Nei baisu, nei ką,— nuramino šeimininkas. —.Aš 

amžių baigiu nugyventi, o dar nieko neatsitiko, Kai einu 
kur, vis kirvį nešuosi. Ir namie kirvį po ranka laikau. O 
tėvuką, tiesa, pasmaugė. Iš ryto radome nebegyvą. Dra
bužiai, lašiniai išnešti.

Žmona pakabino ant gembės paltą. Pabandė, ar stip
ri.

—r Nebi jokit, neluš. — ramina gerasis šeimininkas. — 
Užpernai ant tos gembės pasikorė vienas vasarotojas. Bu
vo storas vyras, o gembė vis dėlto nelūžo.

Mano pakinkliuose sausgyslės- sustingo. Žmona ker
tėje sudribo.

— Tai, ponai, matyti, jau bijote, — nustebo šeimi
ninkas. — Negyvų žmonių nereikia bijoti. Kas yra miręs? 
Lavonas. Galima sakyti — mėšlas. Gyvų, .tiesa, reikia kai 
kada vengti. Turime mes čia tokį kaimyną. Truputį mište- 
lėjęs. Naktimis ateina su kuolu ir ima langus daužyti.. Jei 
kartais pajustumėte, kad langus vanoja, — rėkit. Aš tuoj 
jį sudorosiu.

— Kodėl tokį pavojingą beprotį laiko laisvą? — nu
stebau.

MOTERS! SPAUDOS LOTERIJA 
i

Moterų spaudos, “Moters Pasau
lis” ir “Gabijos” darbuotojos malo
niai prašo visų, Australijos Apylinkių 
ir Seniūnijų moteris prisidėti prie lo
terijos bilietu platinimo. Visur labai 
reikalingos platintojos ir platintojai. 
Kadangi visi bilietai išspausdinti 
Melbourne ir randasi “Gabijos” redak
cijoj, prašome siųsti savo adresus: 
“Gabija”, 3 Rialton Ave., Balckbum 
3130, VIC.

Knygutes po 50 bilietų, bilieto 
kaina 50 centų. Loterija iš 50 vertin
gų fantų, kurių tarpe 60 dolerių ver
tės peilių- šakučių (cutlery) kantina, 
dail . M. B. Stankūnienės ir kitų pa
veikslai, “Tėviškės Aidų” ir “Mūsų 
Pastogės” vienu metu prenumerata, 
daug vertingų knygų, laikrodžių ir 
Įvairių kitokių fantų. Fantų katalogą 
su aukotojų pavardėmis paskelbsime 
sekančiuose musu laikraščių nume
riuose, nes dar neturime visų auko
tojų sutikimo skelbti jų pavardes.

Dar karta nuoširdžiai kviečiu 
prisidėti prie bilietų platinimo ir 
atsiųsti savo adresus.

“Moters Pasaulis” redaktores 
p. A. Stepanienės ir savo vardu iš 
anksto visoms- visiems dėkoju.

A. Matukevičienė.
***

SUSITIKIMAS SU KNYGA

Rugpiūčio men. 1 d. sekmadieni 
5 vai. vakare, Lietuvių Namiose, 
North Melbourne, Bendruomenės Me
nėj e rengiamas

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
VAKARAS

Šio vakaro tikslas supažindinti 
visuomenę, su naujesniais mūsų au
torių kūriniais. Pristatyti knygas ir 
jų autorius maloniai sutiko mums pa
žįstami ir mieli: p. M. Malakūnienė:- 
S. Rukienės, “Vergijos Kryžkeliuose” 
ir “Grįžimas į Laisvę”, p. A. Zubras- 
J. Gliaudos, “Simas”, p. J. Grigai
tienė: E. Čekienes, “Kad ji butų 
gyva”.

Kviečiame visus, kuriems įdomu 
kas naujo musų spaudoje kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Įėjimas: auka skiriama Lietuvių 
Namams paremti.

A. Matukevičienė
(“Tėvynes Garsai” Spaudos ir 

plokštelių platinimo centras) 
***

Ūkininkas guli mirties patale 
ir pasakoja žmonai, kaip padalinti 
vaikams turtą.

-Ukj palieku vyriausiam Jonui:..
-Kodėl Jonui? - Pertraukia žmo

na. Gėriai palik Kaziui jis daugiau 
apie žemę supranta.

-Gerai, Kaziui! Mieste namą 
palieku Onutei...

-Kodėl Onutei? Ji ir taip turtin
gą vyrą gavo. Geriau palik Katrytei.

-Gerai, tegu būna Katrytei. O 
pinigus banke palieku jauniausiam 
Juozukui...

-O kam Juozukui reikia? Geriau 
palik...

-Klausyk! Nebeiškentė vyras: 
Kas miršta; tu, ar aš?

— Kad būtų labai neramus, tai gal reikėtų pririšti. 
O dabar... Tiesa, moterų nepraleidžia. Pernai viena va
sarotoja ėjo grybauti, sutiko jį miške. Tuoj ją už gerklės 
prie žemės... Žinoma, miestietė — sutvėrimas silpnas. Ga' 
per stipriai suėmė, o gal iš baimės pati per smarkiai atsi
gulė. Rado pusgyvę.

Žmona net suvaitojo.
— Aš čia nė vienos dienos nebūsiu, — rėkia žmo

na. — Jurgi, grįžkim namo.
— Te-te-te... O kur geriau rasi? — šaiposi šeiminin

kas. — Užtat kokia upė. Geresnės vietos nerasi. Žinoma, 
jei reatsargiai maudysies, gali ir paskęsti. Taip keli žmo 
nės ir prilakė. Pabrenda iki kelių. Rodos, nieko, pažengė 
žingsnį, o ten — kaip į šulinį. Ar koks sūkurys, ar kitas 
koks kotas...
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M. Stankūniene Kankliuoto ja

KULINARIJA

Keptas sūris.

Paimti bulgariško ožkų sūrio 
arba kitokio panašaus skonio. 
Storomis riekėmis supiaustyti, 
išvolioti miltuose, pertraukti per 
išplaktą kiaušinį ir vieną minutę 
karštoje alyvoje virti. Pabaigus 
pabarstyti juodais, maltais pipi
rais. ***

Barščiai su apelsinais.

Sutarkuoti kelis burokus stam
bia burokų tarka, užpilti mėsos 
buljonu ir apie 20 minučių pavi
rinti įbėrus trupučiuką baltų mal
tą pipirų ir tymiono (Thyme). Nu
ėmus nuo ugnies įpilti puodelį 
nuspaustų apelsinų sunkos. Ser
vuoti su rūgščia grietine ir smul
kiai kapotais žaliais svogūnėliais 
(Chives).

***

SENUTE ŽUVIS

(Atkelta iš 3 pusi.)
Vėliau prsitatė ir kitus vežimus 

žuvies, nes buvo tik pavėluota. 
Madame de Sevigne rašo: - Pavyko 
karalių paguosti; valgėme ir gėreme; 
buvo labai linksma puota. - Tokie 
tad yra karaliai; daug ir graudžiai 
verkia, bet greit ir užmiršta.

Kiautine žuvis; pergyvenusi 
tvaną ji išsisuko ir iš šv. Petro 
tinklo Genezareto ežere. - Matai, 
kokia šeima! ■ Pasakęs šv. Petras, 
žiūrėdamas į nuplaukiančią. Todėl 
gana ilgai ji buvo vadinama “Šelm- 
žuve” arba “Shelmfish”. Ilgainiui 
tapo “Shellfish”.

O kiek liaudyje išmintingu po
sakių ir patarlių su žuvimi: “žuvis 
ir svečias trečią dieną dvokia”, 
arba : “Trečiame vandeny žuvis pra
keikta” - Pirmame vandeny žuvis 
plaukia, antrame verda, o trečiąjį 
kvailiai valgydami geria. Butų tik
rai kvailiai, jei tik vandenį gertų...

Klausomės šeimininko informacijų, braukiame šaltų 
prakaitą — net malonu.

Šeimininkas apsižvalgė.
— Na, tai labos nakties, — atsisveikino ir išėjo.
Paskui grįžęs pridūrė:
— Kai gulsite į lovą, gerai apsižiūrėkite. Pernai čia 

tokia ponia gyveno. Labai jai ši vieta patiko. Vieną vaka
rą, eidama gulti, pakėlė antklodę, žiūri — vidury lovos 
gyvatė susiraičiusi. Kaip ji ten įlipo, kas ją ten atnešė — 
ir šiandien nežinome. Užmušėme. šnypštė, biaurybė. Ir il
gumo gal koks metras.

(Iš Augustino Griciaus - Pivošos feljetonų rinkinio 
’’Vyrai, nesijuokit!“ Dauguma šių feljetonų yra pa
rašyti dar nepriklausomos Lietuvos laikais.)
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BIRŽELIO IŠVEŽIMU MINĖJIMAS AUSTRALU,SPAUDOJE

Pietų Australijos katalikų oficiozas “Southern Cross”, s.m. birželio 
men. 18-tos dienos laidoje, įdėjo didžiulę trijų tautiniais rūbais apsirengu
sių lietuvaičių nuotrauką.. Nuotrauka padaryta prie žuvusiems paminklo, pa
dėjus vainikų birželio išvežimus minint.

Tame pačiame numeryje patalpinta santrauka kun. A. Šeškevičiaus kal
bos, pasakytos Lietuvoje, teisme, kuriame jis buvo kaltinamas už viešą ka- 
takizmo mokymą.

Atrodo, kad padarytas .arch. vysk. J. Gleesonui vizitas padarė įtakos 
ir to pasėkoje talpinama mus liečianti medžiaga, kai prieš tai buvo labai 
sunku, veik neįmanoma, bet kokią žinutę apie mūsų tautos tragediją patal
pinti australų spaudoje.

Nuotraukoje trys lietuvaitės tautiniais rūbais prie žuvusiems paminklo 
Adelaidėje, birželio išvežimų minėjimo metu, iš kairės: Loreta Ruzinskaitė, 
Dalia Barauskaitė ir Lina Launikaitytė.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI SKAITLINĖSE

Kiek yra lietuvių kilmės gyven
tojų Australijoje? Kaip jie yra pasi
skirstę atskirose valstijose ir jų 
sostinėse? Tie klausimai dažnai 
iškyla Bendruomenes susirinkimuose 
bei privačiuose pasikalbėjimuose.

Iki šiol kalbant apie Australi
jos lietuvių skaičių buvo remiamasi

daro tikslesnį vaizdą, nes juose 
gimimo vieta (birthplace) ir tautybe 
(nationality) pažymėta taip, kaip 
patys žmonės pasakė niekeno ne
verčiami. Taip pat iš gyventoj” 
surašymo davinių tiksliau matomas 
ir lietuvių pasiskirstymas atskirose 
valstijose bei miestuose.

Kiek yra iieiuvią virš 18 metų?
Pagal A.L.B-nes statutą as

menys suėję 18 metų turi balsavi
mo teisę B-nės susirinkimuose. 
Į Krašto Tarybą nuo šimto narių 
renkamas vienas atstovas. Pagal 
Australijos gyventojų amžiaus vi
durkį virš 18 metų gyventojai su
daro 62 procentus. Tą procentą pri
taikius lietuviams, gautume 6,050 
lietuvių. Skirstant pagal valstijas 
Viktorijoje būtų 2,100 to amžiaus 
lietuvių, iš jų Melbourne 1,430; 
N.S.W. '"būtų 1,900 iš ju Sydnejuje 
1,235.

Atrodo, kad ikšioliniai tvirti
nimai, kad Sydnejuje yra daugiau 
lietuvių negu Melbourne buvo ne
pagrįsti. Žemiau patiekiama lentele 
Nr. 2.

***

GYVENTOJU SURAŠYMO LENTELĖ 1

1 1 1 I
Valstija ar miestas 1954 m.

Gimę Liet.

1961 m.
1

Gimę Liet.

1966 m.
1

Gimę Liet.
Liet. taut. Liet. taut. Liet. taut.

LENTELE NR. 2.

VIC.
Melb. ir priem. Geelong 2,090 1916 2,044 490
Geelong 393 417 291 76
kitose Vic. viet. 457 461 341 93
viso Vic. 2,940 2794 2 676 659 2,584 270
N.S.W.
Sydney ir priem. 1,728 1,607 1,755 481
Newcastle 158 165 166 47
kitose N.S.W. viet. 684 732 453 143
viso N.S.W. 2,570 2,504 2,374 671 2,257 291
S. AUST.
Adelaide ir priem. 1,321 1,277 1,267 217
kitose S.A. viet. 227 215 164 41
viso S.A. 1,548 1,492 1,431 258 1,370 109
QLD.
Brisbane ir priem. 269 259 233 68
kitose Qld. viet. 136 101 109 38
viso Qld. 405 360 342 106 326 43
W. AUST.
Perth ir priem. 349 338 303 92
kitose W.A. viet. 236 245 177 54
viso W.A. 585 583 480 146 459 64
TAS.
Hobart ir priem. 129 131 129 19
kitose Tas. viet. 103 98 74 16
viso Tas. 232 229 203 35 181 39
CANBERRA A.C.T. 136 133 157 22 174 7

N. TERRITORY 8 7 15 3 16 —
viso Australijoje buvo 8,424 8,102 7,678 1,900 7,367 823

vyrų 5,272 4,854 4,769 1,200 4,498 551
moterųk 3,152 3,248 2,909 700 2,869 272

(apytikriai)
Naudotasi J. Meiliūno (Męlb) surinkta medžiaga.

I I Ii • I 8
Valstija ar miestas Apytikriai Su natūraliu Mokyklinio Teoretinis

skaičiai prieaugliu amžiaus lietuvių virs
lietuvių liet, skai- 6 - 14 m. - 18 m.“
1954 m. čius 1970 m. skaičius skaičius

1970 m. 1970 m.

VICTORIA
Melbourne 2,000 2,200 275 1,430
Geelong 400 425 50 276
viso Victori joje 
N.S.W.

2,950 3,230 400 2,100

' Sydney 1,700 1,900 240 1,235
Newcastle 160 180 20 117
viso N.S.W.
SOUTH AUSTRALIA

2,650 2,925 370 1,900

Adelaide 1,300 1,425 180 926
viso S.A.
QLD.

1,550 1,700 215 1,105

Brisbane 260 280 35 182
viso QLD.
WEST AUSTRALIA

400 425 50 275

Perth 340 370 45 240
viso W.A.
TASMANIA

550 575 70 370

Hobart 130 140 18 91
viso Tasmanijoje 250 275 35 178
CANBERRA A.C.T. 150 200 25 130
NORTHERN TERRITORY 8
VISO AUSTRALIJOJE 8,500 9,330 1,165 6,060
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A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS 
ATSTOVAI MELBOURNE

(Atkelta iš 1 pusi) Kadangi jo kon
certai numatyt^ ir didesnėse vieto
vėse, tai dali išlaidu reikės padeng
ti rengėjams. Tai gražus K. V-bos 
atsiekimas.

Konstatuota maloni žinia, kad 
solistė P. Bičkienė ir muzikas 
Armonas, sutiko savo lėšomis at
vykti į Australiją, kurią koncertai 
Įvyktų didesniuose miestuose.

Yra galimybė, kad gali atvykti 
mūsų žymus žodžio meistrai, B. 
Brazdžionis ir A. Gustaitis.

Šių menininkų gastrolės tikrai 
Įneš naujos dvasios ir gyvumo Lie
tuvių Bendruomenės veikloje.

Iškeltas spaudoje Dainų Šven
tes repertuaro sudarymas skatino 
Krašto Valdyba sukviesti chorvedžių 
konferenciją, tačiau paaiškėjus, kad 
šventei pasiruošimas jau pradėtas, 
tokiai konferencijai nebeliko pras
mės. v

Šie Krašto Valdybos pareiš
kimai rodo gana gyva jos veikla tiek 
Australijos lietuvius reprezentuojant 
tiek jų darbą koordinuojant.

Iš kilusių Melbourno ir Geelongo 
Apylinkių atstovų pasisakymų su- 
minetini:

Geelongo Apylinkėje atsirado 
paralelė organizacija, pretenduojan
ti atstovauti visus lietuvius ir ne
pripažįstanti Apylinkės Valdybos. 
Prašyta Krašto Valdyba padaryti 
atatinkamų žygių šiai nenoramaliai 
ir garbės neteikiančiai padėčiai 
atitaisyti.

P. Stasys Stankūnavičius pla
čiai paaiškino apie Lituanistinius 
Kursus, kuriuos remia ir finansuoja 
Viktorijos Švietimo Departamentas. 
Taip pat, aiškiai nurodė tą naudą 
kurią teikia kursai besimokančiam 
jaunimui stojant i universitetą. Kur
sų ateitis priklauso nuo mūsų sąmo
ningumo ir reikalo supratimo.

Taip pat, buvo atkreiptas dė
mesys, kad pribrendo reikalas moky
ti lietuvių kalbą, kaip svetima kal
bą, nes besimokantis jaunimas kas
dieniniam vartojimui , pasisavino 
vietinę anglų kalbą. Čia Švietimo 
Tarybai yra viena iš pagrindinių 
problemą.

iškeltas sumanymas ruošti 
Australijos ir N. Zelandijos jau
nimo kongresą. Tokio kongreso su
organizavimas įtrauktų i darbą visą 
vietos jaunimą, ko neatsiekiama 
ruošiantis į kongresą Amerikoje. 
Tačiau, šis pasiūlymas nėra nau
jas ir turi priešingų samprotavimų. 
Kitų manymu toks vietinis kongre
sas duotų atranką, kuri būtų vertin
ga pasiųsti Į bendrąjį Jaunimo Kon
gresą.

Keįtas “Mūsų Pastogės” -“Skai 
tytojai rašo’’ skyriaus redakcinės 
cenzūros klausimas, nes pasitaiko 
laišku, kurie duoda tik žalą. Čia 
buvo pastebėta, kad Krašto Valdyba 
jau yra davusi redakcijai atitinkamų 
nurodymų.

Teirautasi ar pagrįsti gandai, 
kad yra kviečiami iš Lietuvos kul
tūrininkai atvykti į Australiją, gas
trolėms. Krašto Valdyba tokių žinių 
neturinti, tačiau jos manymu dėl 
santykiu su Tėvyne reikia kalbėti 
ir išsikalbėti, tuo bus pasiektas 
aiškesnis reikalo suvokimas. Čia 
vienos nuomonės niekad nebus.

Teirautasi dėl statistika pa
remtos Australijos lietuvių studi
jos, kuri žadėta “M.P.” paskelbti, 
bet vis jos nėra.

Keltas ir ekonominių organi
zacijų steigimo reikalas.

Gyvas pavyzdys Melbourno 
Lietuvių Koop. Kredito D-ja “Talka” 
kurios metinė apyvarta jau siekia 
S100.000. Tokios draugijos turėtų 
veikti didesnėse vietovėse, kaip 
Sydney ir Adelaidėj. Nauda neabe
jotina.

Ačiū Krašto Valdybos atsto
vams už suteiktą progą daug reika
lų pažinti ir išsiaiškinti.

Ignas Alekna 
***
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ADELAIDES ROMUVENAI

1971.6.19. Adelaidės L. Namuo
se įvyko retos iškilmės, Ramovė 
šventė savo 20 metų, sukaktį. Kuk
liai, bet prasmingai papuoštoje 
scenos uždangos centre, buvo dide
lis auksinis ženklas “XX”. Ramo- 
vėnai prisikvietė gana daug savo 
draugų, giminių ir pažystamų. Prie 
p. E. Bernaitienės skoningai pa
puoštų ir gausiai _ visokiomis gery
bėmis stalų susėdo gera šimtinė. 
Romovės pirm. V. Patašius trumpo
je kalboje nurodė organizacijos 
tikslus esamus sunkumus ir šio 
vakaro reikšmę.

Klebonui Kun. A. Kazlauskui 
sukalbėjus maldą, atsistojimu buvo 
pagerbti mirusieji Romovės nariai. 
Toliau pirmininko paprašytas romu- 
venas C. Zamoiskis plačiau nupa
sakojo ganą margų Romovės nueitą 
20 metų kelią. Vaizdžiai išryškino 
kūrimosi aplinkybes. Pasirodo, kad 
iš steigiamajam S-me dalyvavusių 
iki šiol beliko tik trys. Tai A. Le
vickas, K. Taparas ir C. Zamoiskis. 
iš 20 pragyventų metų, O Romovė 
sunkiai sirgo ir jau buvo beveik 
ieškoma grabnyčios. Po to atsigavo 
sustiprėjo ir jau truputį spustelė
jus drąsiai žengia lietuvišku tradi
cijų išlaikimo keliu. Minėjime daly
vavęs Krašto V-bos P-kas V. Neve- 
rauskas savo kalboje primine, kad 
bendruomenė iš Romu venų turi gana 
daug apčiuopiamos naudos. Jų rasi 
Krašto taryboje, chore, L.S-goje ir 
kituose kultūriniuose sambūriuose. 
Linkėjo ištvermės siekiant savo 
tikslų. Sugiedojus Tautos Himną 
prasidėjo gana nuotaikingos vaišės.

A. Damaševičiaus nesenai 
gautos iš Rygos naujai įgrotos se
nos lietuviškos plokštelės, skambė
jo gana gerai. Į antrą dvidešimtmetį 
Romove žengia su 25 aktyviais na
riais.

VI. Dumčiusst steik

DARIUS IR GIRĖNAS
(Atkelta iš 2_pusi.)

Skrydis į Kauną, kuris jau buvo 
tik už trijų valandų skridimo, tragiš
kai baigėsi, po ošiančiomis pušimis 
Soldino miške.

Žuvusių lakūnų kapais yra pa
puoštas kelias į žmonijos užkariau
tą erdvę. Tarpe jų, kurių pastango
mis žmogus apvaldė padanges, ran
dame ir Darių su Girėnu.

Nuskridų be nusileidimo 6411 
km. Darius ir Girėnas pasiekė tuo 
metu antrą geriausią rezultatą pa
saulyje skridimo tolio ir lėktuvo ore 
išbuvimo laiko. Paprastu lėktuvu 
įveikdami Atlantą jie įrodė galimy
bę reguliaraus oro susisiekimo tarp 
Amerikos ir Europos. Jie taip pat 
buvo reguliaros oro pašto tarnybos 
per Atlantą pradininkai. Nežiūrint 
į pasenusius lėktuvo instrumentus, 
neturint radijo, Dariaus ir Girėno 
skridimas yra vienas iš tiksliausių 
aviacijos istorijoje. Atsiekti rezul
tatai buvo daug geresni negu lakū
nų skridusių su moderniškais lėktu
vais. Pirma Dariaus ir Girėno skri
dęs W. Post ir nusileidęs Berlyne 
padarė 6342 km. kelio.

Darius ir Girėnas, apdengti 
Lietuvos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių tautinėmis vėliavomis ir 
Vyties kryžiaus vėliava keliavo 
Kauno gatvėmis į savo amžino poil
sio vietą lydimi Lietuvos vyriausy
bės, kariuomenės vadovybės, diplo
matinio korpuso, aukštųjų valdinin
kų, universiteto profesorių ir stu
dentų korporacijų, kariuomenės da
linių, visuomeninių organizacijų at
stovų ir apie 80 tūkstančių lietuvių 
atvykusių atiduoti pagarbą Atlanto 
nugalėtojams. Apdovanoti aukščiau
siais tėvynės ordenais, užbalzamuo- 
ti bronziniuose stikliniu viršumi 
karstuose, jie buvo paguldyti Kauno 
kapuose dvigubu kryžiumi paženk
lintame mauzoliejuje.

Karo eigoje Darius ir Girėnas 
dingo. Tik vokiečių okupacijos me- t 
tu slaptai Puntuko akmenyje iškal
ti jų. bareljefai primine tautai spar-
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nuotus lietuvius - didvyrius.
1964 metais Kaune pasklido 

žinia - atrasti Darius ir Girėnas! 
Paaiškėjo paslaptis.

Artėjant karo veiksmams grupė 
patriotų pasiryžo išsaugoti lietuvių 
tautos relikvijas - Darių ir Girėną. 
Prisiekę savo tarpe neišduoti pas
lapties jie užmūrijo abu karstus sie
nos įduboje medicinos instituto rū
syje. 1964 metais paskutinis gyvas 
Lietuvoje likęs konspiratorius nu
tarė, kad su savimi į kapus tos pas
lapties jis nusinešti neturi teisės 
ir ja pasidalino su patikimais žmo
nėmis. Buvo nutarta Darių ir Girėną 
“atrasti”.

Antrosios Dariaus ir Girėno lai
dotuvės Kaune 1964 m. rugpiūčio 
12 d. parode, kad Lietuva savo did
vyrių neužmiršo.

Kaune, Istorijos muziejuje (bu
vusiame Karo muziejuje), 1958 m. 
atidaryta nuolatine paroda, skirta 
Dariaus ir Girėno skridimui.

Lenkijoje, kuriai dabar priklau
so Soldinas, ten gyvenantieji lie
tuviai prižiūri žuvimo vietoje 1935 
metais pastatytą granito paminklą 
- paguldytas dvilypis kryžius. Karo 
metu pavogtos bronzinės parašo 
raides pakeistos bronzine memoria
line lenta.

Žymint lakūnų 35-tasias žuvi
mo metines Kauno Istorijos muzie
juje įvyko iškilmingas minėjimas.

Darius ir Girėnas amžinai ilsi
si Kaune Aukštųjų . Šančių kapuose. 
Iš didžiulio ploto, iš projektuoto ar
chitektų Nasvyčioskulptoriaus 
Vytauto Mačiuikos paminklo akimis, 
jie žvelgia per Nemuną Panemunės 
pušynan. Iš dviejų pusių juos sau
goja eilės ąžuolų. Iš kitų dviejų 
pusių, išsirikiavę amžinoje garbės 
sargyboje lygiomis eilėmis, Lietu
vos karių kapų kryžiai. Marmuro 
lentoje įrašas:

STEPONAS DARIUS 
STASYS GIRĖNAS ,

SAVO SKRYDŽIU NUGALĖJĘ 
ATLANTĄ 

ŽUVO , “ 
NEPASIEKĘ TĖVYNES 

1933. VII. 17 
***

ADELAIDĖS KRONIKA

2.6.1971 įvyko Vyties sporto 
Klubo vardinių balius, skirtas Jo
nams, Vladams, Petrams ir Povi
lams. Taigi kaip margas svietas 
stovi po pasauliu, tokio subuvimo 
Adelaide dar neturėjo,. Visi L. Na
mų kampai buvo grūste prigrūsti. 
Rodos nei iš šio nei iš to ėmė ir 
susirinko virš 300 svetelių užbaig
ti pilti kultūriniu gerybių pusmeti
nio aruodo. Beto prisiminti Joninių 
laužus Rambyne, Paparčio žiedus 
Anykščiu Šilely ir metinį raganų su
sibėgimą...ant aukšto kalno Šatri
jos. Kad atmintis geriau veiktų, 
tai rūpinosi net trys darbščiausi 
'barmanai'. 40 pavėlavusiu turėjo sė
dėti bare ir pakaitomis žiūrėti pro 
durų plyšį į. salėje šokančius. Ba
ras padarė netoli S600 apyvartos. 
Tai beveik tiek kaip per Lietuvių 
Dienas. Iš valgių neliko nei plute
lės, buvo sutaršyta viskas. Balių 
atidarė Vyties Klubo pirm. Skiparis 
ir paprašė sporto vadovą J. Morkū
ną (jun.) Įteikti pasižymėjusiems 
sportininkams taures. Išsirikiavo 
gražus būrys raumeningo atžalyno. 
Publika plojo iš širdies. Po to pra
sidėjo taurių įšventinimas. Taigi 
atrodo, kad sekančiai sporto šventei 
ir kelionei ir abrakui pakaks.***

4.7 Antro pusmečio pirmas sek
madienis praėjo soties ženkle. Ade
laidės Jaunimo Kongreso K-tas no
rėdamas sutelkti kuo daugiau lėšų, 
prašė visus atvykti į L. Namus pa
ragauti jų pagamintų pietų. Bendruo
menė jų prašimui nebuvo kurčia. 
Didžiule gelda koldūnų per pusan
tros valandos išnyko, kaip nebuvus. 
Kam buvo sunkoka nuryti tam padėjo 
alus. Pelno gauta virš S60.

***
V.D.

SUOMIJA APIE 3ALTU0S 
KRAŠTUS

(Atkelta iš 1 pusi.)
Tačiau Švedija 

priklauso prie tu^kelių kraštų, kurie 
yra pripažinę.

Toliau nurodyta, kad Baltijos 
kraštai Vakarų pasauly, ypačJAV-se 
ir Kanadoje, turi fondus, kurie iš
laiko atstovybes bei konsulatus. 
Pažymėta, kad estai turėję pasiun
tinį Londone ir turi New Yorke gen. 
konsulą. Dar pridurta, kad kai kurie 
kraštai, kaip Saudi Arabija, Pakis
tanas, Iranas, Japonija, Irakas ir 
Marokas netiesioginiai pripažįsta 
Estijos nepriklausomybę, kviesda
mi Baltijos diplomatus į priėmimus, 
ryšium su pvz. valstybės svečių 
vizitais.

Suomių dienraštis nurodo poli
tinių įstaigų bei politikų įvairuose 
kraštuose pažiūras Baltijos kraštų 
atžvilgiu. Čia primenamos JAV-se 
reiškiamos nuomonės, krašte, kur 
gyvena keli milijonai rytų Europos 
kilmės žmonių. Patys žymiausi 
Amerikos politikai per ištisus 3 0 
metų yra Baltijos kraštų gyvento
jams patikinę šią teisė į nepriklau
somybę.

Autorius pateikė valst. sekre
toriaus W. Rogers laišką Estijos 
nepriklausomybės paskelbimo sukak' 
ties dienai ir britų užsienio reikalų 
ministerio, Lord Hume 1960 m. lap
kričio 2 d. buvusį pareiškimą apie 
cai, kad sovietai nuo 193 9 m. oku
pavo sritis su 22 milijonais gyven
tojų ir kad ’’ iš tikrųjų, trys nau
jausios kolonijos pasauly yra Sovie
tu Sąjungoje - Lietuva, Latvija ir 
Estija”.

Apie Baltijos kraštų veiklą 
užjūriuose - pabrėžiama, kad pa
bėgėlių politinės organizacijos bei 
sąjungos pokario metais išvystė 
gyva Veikla. Tai Estų Tautinė Ta
ryba ir Estų centrinė Taryba, latvių 
centro Taryba ir lietuvių Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas. Dar 
nurodytos. .kitos_estų organizacijos 
ir pridurta, jog baltai dalyvauja ir 
Europos judėjime.

Buvęs Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle paskutiniais metais la
bai domėjęsis Baltijos kraštų klau
simu. Jo. vizija buvusi: Baltijos 
kraštai turi būti, kartą išlaisvinti 
iš komunistinio jungo, tačiau ne 
atskirai, bet drauge su kitais rytų 
Europos kraštais. Prezidentas Pom
pidou tęsė generolo politiką. Šve
dijos min. pirmininkas T. Erlander 
1968 m. parlamente buvo pareiškęs, 
kad švedų vyriausybė laikosi nuo
monės, jog Baltijos kraštai turi 
teisę į nepriklausomybę.

Vak. Vokietijos vyriausybė 
pernai Baltijos pabėgėlių organiza
cijoms yra pareiškusi, kad Maskvos 
-Bonnos sutartį pasirašius, net ir 
jei Vokietija pasižadėtų pripažinti 
dabartines Europos sienas, - ne
reiškia, kad Vak. Vokietija yra pri
pažinusi Baltijos kraštų okupaciją. 
Tai pareiškė, 1970 m. spalio 9 d. 
Bonnos Bundestage, vokiečių už
sienio reikalų ministeris W. Scheel. 
Pagal soumių dienraštį, Vak. Vokie
tijos vyriausybė dabartinę padėtį 
Baltijos kraštuose tebelaiko „ka
rine okupacija“.

Toliau pažymėta, kad „Baltijos 
klausimas ir toliau laikytinas neiš
spręstu tarptautiniu klausimu“. 
Esą, tenka pažymėti, kad. net ir 
šiandien tas klausimas nebėra vidi
niu Sovietų Sąjungos klausimu, bet- 
tarptautiniu ginė u. Jis kelia viso 
pasaulio dėmesį ir tai yra bandymas, 
kur pasaulis įrodys, kiek aukštai 
jis vertina tautų laisvo apsispren
dimo teisę.

Čia pat nurodoma, kad per 
pastaruosius kelerius metus buvę daug 
kalbėta apie Baltijos klausimo kė
limą J. Tautose, kad šis klausimas 
nuolat esąs tiriamas bei jam ruo
šiamasi, be to, kad šiuo klausimu 
labai domisi ir JAV Kongresas.

JAUNIMO KONGRESAS 72
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PASISEKUS BALIUS.

Liepos 10 d. Sydnėjaus sporto 
klubas “Kovas” turėjo savo metinį 
balių. Nors metu laikas ir buvo šal
tokas, tačiau į didžiulę ukrainiečių sa
lę prisirinko virs 300 koviečių sve
čių. Ir tikrai, savo parengimu spor
tininkai svečių neapvylė. Turtingas 
gėrimų ir vaišių bufetas, kuriam su 
eile pagelbininkiu vadovavo Birutė 
Binkienė, vaišino savo skaniais val
giais svečius. Programoje, kuri šį 
kartą^ buvo paruošta J. Maksvyčio, P. 
Rūtenio ir A. Piūko,ir išpildyta “Tų 
Pačių” p.p. Asevičių, Bitinų, Maks
vyčių ir Daudarų savo puikiai išpil
dytomis lengvojo žanro lietuviškomis 
dainomis sužavėjo visus baliaus 
klausytojus. Ypatingai puikiai buvo 
sudainuotas ponių Asevičienes ir Bi- 
tinienės duetas “Žibuoklės”, išsau
kęs ilgus plojimus, šia ir kitas dai
nuotas, jau gerai pažįstamo šio vie
neto, dainas, reikėtų įdainuoti į plokš 
telę, kas tikrai puikiai papildytų 
taip mažų lietuviškų dainų repertuarų.

Labai gražiai ir skoningai pro
grama pranešinėjo jau kurį laikų 
Sydnėjaus visuomenei nepasirodųs 
buvęs scenos artistas Julius Dam
brauskas, kurio graži artistiška tar
sena ir taip išpildytų dainų duoti 
komentarai ir anekdotai labai gražiai 
derinosi ir tiko prie visos grupės.

Gražų ir jaukų įspūdį paliko 
A. Šimaičio operuojamos šviesos.

Baliaus .gražuolė buvo išrinkta 
kovietė valia Šatkauskai te.

Balius su savo puikia programa 
ir visomis kitomis linksmybėmis buvo 
tikrai labai geras ir pavykęs, ka pa
reiškė ir nevienas buvęs koviečių 
svečias.

Grupė “Tie Patys” dalyviai labai 
sėkmingai atlikę programa “Kovo” 
baliaus metu. Priekyje: A. Plūkas, 

Daudarienė ir šokių kapelos pia
nistas. Stovi iš kairės: V. Bitinas, 
O. Maksvytienė, V. Asevičius, O. 
Asevičienė, V. Daudaras, K. Biti- 
niene, J. Dambrauskas ir J. Maksvy
tis. ***

PERKŪNO KLUBE

Nors ir mažoje lietuvių koloni
joje, bet Perkūno sportininkai irgi 
sportuoja-nesnaudžia Hobarte, 
nors lietuviškoje spaudoje, jie gal 
yra mažiausia žinomi.

Hobarto Perkūnas šiais metais 
turnyre krepšinyje, turi užregistra
vęs keturias komandas, t-y- berniu
kai iki 14 metų, berniukai iki 16 
metų (tai yra Perkūno prieauglis, 
kurį gal pamatys ir lietuviška ben
druomenė būsimose sporto šventė
se?)

Mergaitės iki 18 metų „B“ kla
sėje ir suaugę perkūniečiai-vyrai 
„A“ klasėje. Tai yra, kad pirmą 
kartą žiemos turnyre Perkūno vyrai 
žaidžią „A“ klasėje, nors pavieniai 
žaidėjai yra žaidė „A“ klasėje bet 
tik ne už Perkūno klubą. Tai A. 
Andrikonis, V. Radževičius ir kit. 
Kadangi yra neįmanoma sudaryti 

vien tik lietuvių komandų, tai viso
se komandose žaidžia ir kitataučiai,, 
gindami Perkūno spalvas.

Didelių pergalių neturėjome 
ir nesitikime, nei iš vienos komandos 
šiais metais ir krepšinio Žvaigž
džių, dar pas mus kol kas nesimato. 
Iš jaunių iki 16 metų , j pietų Tas
manijos komandų buvo išrinktas 
Petras Jurevičius, iš šio puikaus 
jaunuolio tai geras treneris gal pa
darytų nebloga krepšininką-žaidėją^ 

***

PERKŪNAS 50 HAWKS 72

Perkūno vyrai labai gerai sužai
dė prieš stiprių Hawks komandą, 
nors ir pralaimėjo, bet šiose rung
tynėse pasirodė labai gerai. Taškus 
pelnė. Radževičius 23, Vaičiulevi- 
čius 6, Wells 6, Statkus 6, Stan
wi S, Woodward 4.-

***

PERKŪNAS 69 Demons 43

Šiose rungtynėse perkūniečiai 
pradeda gana stipriai gynyboje ir 
neleidžia priešininkui labai lengvai 
prasiveržti prie krepšio, augštaūgiai 
Radževičius ir Woodward gerai nu
ima nuo lentų ir gražiais metimais 
veda Perkūno naudai, puslaikis 
baigėsi 25-20 mūsų naudai, antrame 
puslaikyje perkūniečiai išvysto 
greitesnį tempą, o P. Stanwi savo 
gerais metimais rezultatą didina ir 
užtikrina mūsų vyrams pergalę. Taš
kus pelnė, Stanwi 28, Radževi
čius 15, Woodward 10, Statkus 10, 
Vaičiulevičius 4, Kaltinis 2, Wells 
0.

***

PERKŪNAS 44 CENTRAL 43

Perkūno vyrai prieš Central 
silpną komandą, buvo labai pasime
tę aikštėje, nors pirmas puslaikis 
baigėsi mūsiškių naudai 30-16, an
trame puslaikyje priešininkai pasi
spaudę ir perkūniečiai nieko nega
lėjo padaryti, tiktai skambutis iš
gelbėjo nuo pralaimėjimo. Taškus 
pelnė į Statkus 12, Woodward 10, 
Vaičiulevičius 7, Stanwi 6, Wells 
5, Radževičius 4.

***
MERGAITĖS

PERKŪNAS 20 CLAREMONT 5

Mergaitės labai lengvai iš
lošė prieš Claremont komandą, Rožė 
Vaičiulevičiutė komandos kapitonė 
labai gerai žaidė ir ragino kitas 
žaidėjas, taipat gana narsiai kovo
jo Birutė Paškevičiūtė kuri yra vie
na iš kovingi ausiu žaidėjų, Liucija 
Vaičiulevičiutė gerai pasavo svie
dinį. Taškus pelnė: Vaičiulevičiutė 
9, Devlin 4, Mikelaitytė 4, O’Neil 
3, Paškevičiūtė 0, Cwalincki 0, 
Vaičiulevičiutė 0, Coad 0.

***

Mielas p. Sekretoriau,

Mums čia Hobarte bepersitvar- 
kant praėjo laikas statuto pakeitymo 
pasiūlymams, bet nutariau jums pa- 
raštyti f pareikšdamas pagrindines 
mintis, kurias laikykite ne mūsų 
oficialiais siūlymais, bet tik kaip 
pastabas, kai svarstysite statuto 
keitimą.

Atkreipiu jusu dėmėsi į V. Dau- 
daro pastaba paminėta ALFAS suva
žiavimo protokolo 11-tame punkte, 
kad sportininkai turėtų gauti dau
giau progų susitikti laisvalaikių 
švenčių metų. Iš šios pastabos iš
plaukia mintis, kad nežiūrint kaip 
norėtume pabendrauti laisvalaikiais, 
to padaryti negalime, nes laisvo

laiko nėra: - rungtynes nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus vakaro, meno dienų 
parengimai vėlai ir poilsiui, o ką 
bekalbėti apie bendravimą, nebėra 
laiko.

Organizatoriai turėtų įterpti į 
vidurį šventės vieną dieną visiškai 
be žaidynių- tiktai poilsiui ir bendra- 
vimui. Šventes rengti tik kas antri 
metai, kuriais neįvyksta Lietuvių 
Dienos.

Sporto klubai, o tuo labiau 
ALFAS turi pripažinti Lietuvių Die
nų reikšmę mūsų bendruomenės gy
venime ir vienodai vertinti. Nuomo
nė, kuri kartais pasireikšdavo orga
nizatorių tarpe, kad sporto šventė 
yra pagrindinis dalykas, o Lietuvių 
Dienos gali prisitaikinti, yra netei
singa ir kenksminga visiems ir se- 
nesniesiems bendruomenės nariams 
ir jaunimui - sportininkams.

Jaunimas - sportininkai, šokė
jai ir kitokį, susirinkę Lietuvių 
Dienose, turėtų laisvo laiko paben
drauti, ne vienas atsirastų ir kultū
riniuose parengimuose, gi kitais me
tais daugiau koncentruotųsi sporto 
rungtynėms -

Šitos mintys- čia gali pasirodyti 
labai siauros ir nuogos, tačiau, jei 
jas ir ALFAS pasvarstytų, rastų daug 
medžiagos diskusijoms ir net gal 
sprendimams.

Viso geriausio, 
Jūsų

A. Kantvilas 
„Perkūno“ Valdybos Pirmininkas 

***

JEI SPORTUOTI -.TAI SPORTUOTI!

Vieną kartą padrasintas — bijausi
perdaug užsikariąs Sporto Skyriaus 
Redaktoriui ant sprando? Dovanokite! 
Vis dėlto — kur pakalbėsi apie sportą, 
jeigu nešiame puslapyje? O kuriame 
vis tuo mano nelemtu supratimu, vis 
šio—to trūksta...Sekančios pastabos, 
aišku, nėra labai rimtos, bet,...ar tai 
visą laiką vaikščioti suraukus kaktą, 
ir prie šachmatų lentos sėdėtum! Šyp- 
telėkim nors kartą į metus, it gerai 
kumelaitei paskutinėse lenktynėse 
pirmai atbėgus. Nuo to ir pradėkime!

Yra nenuginčyjama tiesa, kad 
arklinis sportas yra, tarsi magnetas, 
patraukęs gerą būrį mūsų tėvynainių. 
Pačiam nebuvus — nepatikėtina, bet 
dažniau nei dažnokai apsilankantys 
Arkliasporčių Meccoje Randwick’e 
tvirtina, kad čia esą tautietį daug 
lengviau susitikti negu, sakytume, 
“Kovo” ir “Neries” krepšinio rung
tynių didžiuosiuose finaluose. Stebė
tina todėl, kad iki šioliai apie šį spor 
tą nieko neužsimenama? Tylima lyg 
ir apie Adelaidės sportinę veiklą... 
Taip tad ir sakau, ar nebūtų verta 
Sporto Skyriuje įvesti nuolatinį ark
lio skyrelį? Patiekiant tuos kurie ža
da atbėgti ir tuos kurie tinkami mui- 
lan nuvirti! Pridedant šeštadienio va
karo rezultatus — grynais kešeniuje 
—Punter’ių ir Bookmaker’ių naudai, 
gautųsi gana patrauklus kampelis, ir, 
net sakyčiau — puspatrijotinis. Šito 
išvada gaunasi iš to, kad gyvai ma
tytų pavyzdžiu, nevienas iš tų arklio 
uodegos garbintojų, jokiu būdu nepa
jėgdamas suskaityti didžiosiomis rai 
dėmis spausdintas pirmojo puslapio 
(The Sun) antgalves, be akinių išskai
to ir supranta “Racing Form” smul
kiausias raides. Gal, tokiu būdu, dau
gelis vėl išmoks skaityti lietuviškai? 
...Arklys ir lietuvis jau nuo žilos se
novės, taip sakyti, surišti tampriais 
ryšiais. Kodėl jų nepatamprinti?

Trūksta Sporto Skyriuje, taipogi, 
informacijos apie imtynes. O šis ir
gi gana populiarus sportas mūsų ben
druomenės tarpe! Kas ir ką patiesė 
ant menčių Melbourne buvo ir liko 
aiškiai neaišku. Dabar vis tebeeina 
diskusijos dėl pertrumpo rundo laiko. 
Nors, aįrodo, ko čia būtu, ginčytis? 
Sarkis—Žukauskas kai Įkalė Smelin- 
giui, galiojo 3 min. įstatymas. Tas 
laikas liko nepakeistas iki Prano Mi- 
kaus dienos, tas pats galiuos ir Mun- 
cheno Olimpiadoje! O laikrodis, ar jis 
būtu “Omega” ar “Junghans”, rodo 
kad trys minutės lygios 180 sekundžių. 
Ir dar neaišku!?

Adelaidės Vytietė Aldona Morkū- 
naitė, daugkartinė Australijos Lietu
viu lauko teniso čėmpijonė.

Atsiprašome p-lės Aldonos už 
įdėtą M.P. Nr. 25 fotografija, kurį 
per spaustuvininkų neapsižiūrėjimą 
buvo perlaikyta ir todėl gavosi per 
tamsi. Red.

Šunų lenktynes - neapsisprendžiu 
Gal apie jas ir nerašyti? Namuose 
gaspadoriai girdavosi tik — kieno pik
tesnis, o kieno greitesnis — mes pa
tys gerai žinojome! Pabeldi, būdavo 
į svirnelio duris ir jeigu kur palduo- 
nėje “Au-au!” -meldi dangų, kad tik 
jos greičiau atsidarytų. O jeigu Ur- 
šuliotė kiečiau įmigusi - tada su Bid- 
la lenktyniauji pats...Pasisekė iš
bėgti sveikomis kelnėmis, taip tai 
būdavo ir džiaugiesi, kaip sveikas iš 
Harold’o Parko išėjės...

Reikėtų atkreipti daugiau dėmesio 
ir L mažesnius sportus. T.y. kaip į 
plytų mėtymą tarpe .Struod, N.S.W. ir 
Stroud, U.S.A. (?), Škotišką šienkar
tės vertimą “ per galvą” ir tešlako- 
čielu mėtymą. Pirmos plytų mėtymo 
rungtynės įvyko Bankstowne š.m. ge
gužes 12 d. vakare. Rezultatai kol 
kas dar neaiškus, nes kviestiems 
svečiams neatvykus, buvo mėtytas! 
tik tarpe savęs. Ir, atrodo, ^pukentėjo 
Mūsų Pastogės langai...Šienkartės 
vertimas - “Cobler Tossing”, Apy-, 
Stovų pakeitimui vyks taipogi Banks
towne. Rašant buvo žinoma, kad vie
nai komandai vadovaus Anskis, o apie 
kitą skaitykite antrašte “Apylinkes 
Rinkimai”. Gi apie tešlos kocielų 
— “Rolling Pin” mėtymą nėra, išti- 
krųjų, daug ką rašyti. Būsi patsai pa
tyręs vėlai iš susirinkimo grįžęs.

K. Intas.***

Rio De Janiero mieste, Maracana 
stadione buvo pastatytas naujas Pie
tų Amerikos futbolo rekordaš per rung
tynes tarpxSao Cristabol ir Friburg 
komandų. Šiose rungtynėse teisėjas 
išmetė iš aikštės visus žaidėjus, 
išskyrus Franc, Friburgo vartininką 
kuris stovėjo savo vartuose ir ste - 
bėjo kaip visi kiti žaidėjai tarp 
saves mušėsi.

***
MAŠINŲ VAIRUOTOJAMS

Sv. Kristofėlis globoja visus 
važiuojančius mašinomis iki 60 my
lių greičio. Jei daugiau-jis atsi
sako Tada reikia kreiptis pas Poną 
Dievą- 0 su Dievu susitarti, nėra 
taip lengva- Tad geriau nesipykti 
su Kristofėliu ir važiuoti pamačiau, 
žemiau 60 mylių Globa bus tikra!

***
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Pranešimai
SYDNEY

SKELBIMAS

“Mūsų Pastogės” spaustuvei 
yra reikalinga gerai mokanti rašyti 
mašinėle moteris ar vyras, kurie ga
lėtų būti veltui apmokinami rašyti 
kompozicijos mašina “Mūsų. Pastogės” 
laikraščiui spausdinti. Del sąlygų 
kreiptis i Mūsų Pastogės redaktorių 
tel. 77-6707.

***
Jaunimo Kongreso Komitetas 

Sydney š.m. liepos mėn. 25 d. 1 vai. 
p.p. Lidcombės Klubo patalpose 
kviečia jaunimo susirinkimą. Prašom: 
kuo skaitlingiau dalyvauti," nes kuo 
daugiau tuo geriau. Ne tik pats atei^ 
bet ir kita pavadink ir atsivesk. 
Laukiame visų.

Jau pradėti platinti loterijos 
bilietai galima laimėti nauja nešio
jamą televiziją $240 verties.'

Syd. J.K. Komitetas.

L.V.S. “Ramove” Sydnejaus 
Skyriaus Valdyba, liepos mėn. 25 d. 
(Sekmadienį) rengia tragiškai žuvu
sių DARIAUS IR GIRĖNO minėjimą, 
šia tvarka:

(a) 11.30 vai. pamaldos Lid- 
combe katalikų bažnyčioje, kur Syd
nejaus lietuvių organizacijos daly
vauja su vėliavomis. Pamaldų metų 
giedos “Dainos Choras”.

(b) Po pamaldų, apie 1 vai. 
parapijos salėje, Įvyks iškilmingas 
minėjimas su paskaita ir menine da
limi. Meninėje dalyje dalyvauja 
“Dainos Choras”, vadovaujamas 
p. Kiverio, deklamacijos, eilėraščiai 
ir 1.1.

Visa Sydnejaus lietuvių visuo
menė prašoma kuo skaitlingiausiai 
daly auti.

Susidariusioms išlaidoms pa
dengti, bus renkamos, .aukos,

L.V.S. “Ramovė” S.S. Valdyba 
***

Liepos 4 d. Katalikų Kultūros 
Draugijos susirinkime išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis se
kančiai: A. Vinevičius - pirminin
kas, A. Skirkienė - vice-pirmininkė, 
J. Kantonas - sekretorius, K. Sa
dauskas - iždininkas ir K. Daniš- 
kevičius - parengimų vadovas.

Kontrolės Komisija: P. Zarem
ba, A. Statkus ir B. Genys.

Jonas K.
***

Ateinančių 1972 metų balandžio 
1 dienos proga bus išleistas, gausiai 
iliustruotas vienkartinis jumoro - sa
tyros laikraštukas:

“25 METU BALANSAS”
Norinčius prašau prisidėti: savo 

straipsniais, feljetonais, paveikslais, 
šaržais ar karikatūromis, bei kas 
gali, ir piniginėmis aukomis, leidimo 
išlaidoms padengti.

Visa medžiaga ir aukas siųsti 
iki š.m. gruodžio mėn. 31 d., Šiuo 
adresu: Mr. A. KUDIRKA, 349 
Churchill Rd., Kilburn, S.A. 5084.

***

KIEK SUŽINOJAU!
Liepos 9 d. veikli lietuvaitė 

Danguolė Genytė ištekėjo už Mr. G. 
Hutchinson. Jaunieji išvažiavo me
daus mėnesiui į Cairns, QLD. Daug 
laimės jauniesiems.

***

Teko nugirsti, kad rugpiūčio 
7 d. Julė Neverauskaitė su Leonu 
Vasiliūnu ruošiasi vestuvėms. Sėk
mės jums, jaunuoliai.

***

Ponia Šeštokienė ilgai viešėju
si Sydnėjuje ketvirtadieni liepos 8 d. 
draugių palydėta išskrido į JAV.

Poniai Šeštokienei šaunias iš
leistuves suruošė jos prieteliai p.p. 
Miniotai.

I'-dSlį. .rtiS "t OP/j N17.28.

PULGIO ANDRIUSIO MINĖJIMAS

Sydnejaus Lietuvių Plunksnos 
Klubas rugpiūė,15 d. sekmadieni, 4 
vai. p.p. Dainavos salėje Bankstowne 
rengia rašytojui Pulgiui Andriušiui 
pagerbti minėjimą - akademiją.

Mums sydnėjiškiams rašytojas 
Pulgis Andriušis yra keleriopai bran
gus ir minėtinas: jis yra ne tik kaip 
vienas iš originaliausių ir būdingiau
sių šio laikotarpio musų tautos rašy
tojų, ne tik kaip Australijos lietuvių 
Bendruomenės narys, bet jis taip pat 
ir sydnėjiškis lietuvis, čia ilgesnį 
laika gyvenęs ir bendrais vargais 
dalinęsis. Iš kūrybos Pulgj Andriu šį 
Visi gerai pažįstame, bet taip pat 
ne vienas iš sydnejiškių visai pagrįs
tai gali laikyti P. Andriusį ne tik ar
timu bendradarbiu, bet net intymiu 
bičiuliu.

Minėjimą organizuoja Plunksnos 
Klubas, pasivadinęs talkininkais ei
le vietinių pajėgų, jų tarpe ir svečią 
- solistą ir aktorių Pauliu Ruteni.

į minėjimą kviečiame dalyvauti 
visus Sydnejaus ir apylinkių lietuvius. 
Skaitlingai minėjime dalyvaudami pa
rodysime, kad mes mokame savo tau
tos didžiuosius vyrus įvertinti ir pa
gerbti.

Plunksnos Klubo Pirmininkas
. ***

MELBOURNE

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
MELBOURNE

Pranešame visiems Melbourno 
ir apylinkių liet, evangelikams kad 
sekančios pamaldos bus laikomos 
sekamdienį, liepos mėn. 25 d. 11 
vai, ryto Lietuvių Namų Koplyčio
je, 50 Errol st, North Melbourne. 
v Pamaldas laikys kun. V. 
Sim bora s.

Vic. Liet. Ev. Parapijos 
Taryba

***
Melb. Liet. Jaunimo Kongreso 

Komiteto ruošta loterija buvo trauk
ta kun. P. Dauknio, birželio 23 d. 
Premijos skirtos sekančiai:
C33 (žalias) p. A. Steponavičius 
(Geelong), EA 62 (geltonas) p. Mar- 
ganaviciene (Męlb.) D 63 (apelsi- 
ninis) p. J. Zaikauskas (Melb).

Aciu visiems kurie parėmė 
loterija.

Melb. J.K. Komitetą

Socialinė Moterų Globos Draugi
ja Melbourne, praneša, kad nuo 15-tos 
liepos iki 15-tos rugpiūčio, bus ren
kami drabužiai ir avalynė, Punsko 
lietuviams šelpti. Aukotojus prašome 
aukoti drabužius bei avalynę tik ge
rame stovyje.

Daiktus, prašome palikti Lietu
vių Namuose Melbourne.

Visiems iš anksto dėkojame.
Draugijos valdyba

***
Esi tiek lietuvis kiek reiškiesi 
lietuviškais darbais.

| LIETUVIlįLAIDOJIMO BIURAS *
I FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. *

# *
* 17 RAILWAY PDE. ** <
I FAIRFIELD, N.S.W. *

* *
J TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą. į
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ATMINKITE ŠIUOS FAKTUS

Visi vyrai, šiais metais tarp Neužregistravus iki rugpjūčio 2d.
1 liepos ir 31 gruodžio sulaukę 20 J'us salite buti baustas iki $200 n vis 
metu, privalo registruotis dabar ka- tiek pašauktas karinei tarnybai neatsi 
rinei tarybai. žvelgiant į burtų rezultatus darant

atranką.
Registracijos formuliarai gaunami 

pašto Įstaigose ir vietos darbo Įstai
gose su atitinkama instrukcija.

Jus privalote registruotis 2 rug-
piūcio 1971 m., jei jūsų gimtadienis 
sueina tarp 1 liepos 1971 m. ir 31 

gruodžio 1971 metu,. REGISTRUOKIS DABAR !

Jeigu nesate Australijos ar Britų, 
pilietis, vistiek privalote registruotis- 
Karinei tarnybai šaukiami visi jauni 
vyrai nežiūrint ar jie Australijoje 
gimė ar ne.

Išimtys
Tik tie vyrai minėto amžiaus gru

pės neprivalo registruotis, jeigu jie 
yra diplomatinėje tarnyboje, yra Aus
tralijos aborizenų kilmės, pilna laika 
tarnauja laivyno, Sausumos ir oro Aus- 
ftralijos karinėse pajėgose arba tie 
buvę padalinių nariai, pilnai juose 
dvejus metus atitarnavę.

"KVIZAS” ARTĖJA!
Melbourne Lietuviu Katalikų. Moterų Draugijos ruošiamos 

LIETUVIŠKOS VARŽYBOS-KONCERTAS
įvyks š.m. rugpjūčio men. 8 d. 5 vai. Lietuvių Namuose.
Kviečiami visi - jauni ir seni, vaikingi ir bevaikiai.
Ateikite pasižiūrėti ir pasiklausyti musų, jaunimo.
įėjimas pensininkams ir moksleivams 50 centų, kitiems - $1.00
Atminkite data - rugpjūčio mėn. 8 d.!
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