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1AV LIETUVIU MALDOS DIENA
JAV Kongrese apie įvykius, 

Maldos Diena.
Sen. A. AHott (Colorado - resp.) 

ryšium su Liet. Bendruomenės pa
skelbta Maldos diena (birž. 15) se
nate birželio 5 d. pareiškė: “Pone 
Pirmininke, nepamirškime prigimties 
to rėžimo, su kuriuo mums teko tartis 
Maskvoje, prez. Nixonui ten viešėjus. 
Aš atkreipiu Senato dėmesį, į Liet. 
Bendruomenės C. Valdybos pirm. V. 
Volerto kreipimąsi- pasiūlymą skelb
ti Maldos dieną... Riaušės Kaune įvy
ko ženklan protesto prieš tebevykstan- 
čią sovietų vykdomą religines bei 
tautinės laisvės priespaudą. Birželio 
15-ji diena dviejų milijonų lietuvių 
laikoma gedulo ir maldos diena už 
tuos, kurie negali ištrūkti iš bruta
lios gyvenimo tikrovės Sovietų Są
jungoje”. Allott pareiškimas įdėtas 
birž. 5 d. “Congr. Record”.

JAV Kongreso Asts. Rūmų narys 
John S. Monagan (Conn. - dem.) š.m. 
geg. 31 d. Rūmu_ posėdyje kalbėjo: 
“per pastaruosius kelerius metus kai 
kurių rasinių grupių nusiskundimai 
dėl Sovietų Džšįįns ęjgocnn <?« mažu
momis nustelbė apgailėtiną padėtį 
Baltijos valstybėse ...” Paminėjęs 
Simo Kudirkos atvejį ir Vilniuje buvu
sią bylą, atst. Monagan nurodė į pa
skutiniuosius įvykius Lietuvoje - tai 
akivaizdus pareiškimas pasauliui 
apie tai, kaip Lietuvoje pažeidžiamos 
Žmogaus teisės. Dar priminęs ir Lie
tuvos 17,000 katalikų protestą, at
stovas teigė: tai verčia susimąstyti. 
Jis priminė, Žmogaus teisių deklara
cijos dėsnius ir tai, kad jis pats 
(Monagan) neseniai buvęs Kremliuje 
ir ten skatinęs, kad tos Deklaracijos 
dėsniais galėtų pasinaudoti Lietuvos 
gyventojai. “Ir šiandien aš pageidau
ju tai vykdyti - tęsė atstovas - jei so
vietų vadai turėtų drąsos vykdyti tas 
reformas, nebūtų reikalo susideginti 
ir nebūtu reikalo masinėms demonstra
cijoms, kurių metu pasireiškia prieš 
jos valią pavergtos tautos pyktis, ne
pasitenkinimas.”

LOZORAITIS KREIPIASI LJ.T. 
GEN. SEKRETORIŲ

Lietuvos Diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis pasiuntė Jungt. Tautų gen. 
sekretoriui raštą., kuriuo pranešė apie 
tragišką jauno patrioto Romo Kalan
tos mirtį ir kilusias dėl jos jaunimo 
ęgedulo bei protesto demonstracijas 
prieš Lietuvos okupaciją.

Rašte primenama apie sovietu 
vykdomą Lietuvoje priespauda^.

St. Lozoraičio raštas Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui bai
giamas prašymu apsaugoti Lietuvos 
jaunimą ir visa, tauta nuo represijų 
- mirties bausmių, deportavimų, kali
nimo koncentracijos stovyklose - ku
rių Maskvos vyriausybė pakartotinai 
griebėsi okupuotoje Lietuvoje.

***

Atst. Monagan pareiškimas 
paskelbtas Kongreso leidiny “Con
gressional Record” geg. 31 d. ir jo 
teksto antraštė “Revolt in Lithuania”

Ryšium su birželio 15d. sukak
timi sen. Chalres H. Percy (m.) 
spec, pareiškime priminė sovietų oku
paciją Lietuvoje, pastaruosius įvy
kius, religijos persekiojimą. Esą, lie
tuvių paskelbta Maldos Diena liudijo 
išeivių lietuviu, solidarumą su jų tau
tiečiais Lietuvoje. Sen. Percys pažy
mėjo: “junkimės prie lietuvių maldų. 
Kreipiuos į savo kolegas Kongrese - 
sutvirtinkime savo pastangas siekti 
laisvės ne tik Lietuvoje, bet ir Lat
vijoje, Estijoje ir visos e tautose, kur 
pažeidžiamos ar paneigiamos pagrin
dinės teisės.”

***
VISO PASAULIO TAUTOS REIKA
LAUKITE LIETUVIAI LAISVO 

APSISPRENDIMO

Pasaulio Krikščionių Demokratų 
Sąjunga, jos sekretoriatas Romoje 
š.m. gegužės 31d., ryšium su įvykiais 
gegužės mėn. Kaune, š.m. gegužės 
31d. paskelbė specialią deklaraciją.

Joje nurodyta: lietuvių tauta, 
giliai prisirišusi prie savo nepriklau
somybės, savo istorijos tradicijų ir ti
kėjimo, pastarojo pasaulinio karo pa
baigoje buvo įjungta į Sovietų Sąjun
gą. Tai nebuvo pripažinta didžiųjų 
valstybių. Toliau pažymėta, kad įvyk
džius masinius išvežimus, vyko de- 
nacionalizacijos vyksmas bei ateizmo 
skiepijimas. Pastarųjų įvykių metu 
lietuvių tauta protestavo prieš tas ne
teisėtas priemones. Jei po paskutinio 
karo laisvo apsisprendimo dėsnis bu
vo pritaikintas daugybei tautų įvai
riuose kontinentuose, tai lietuvių tau
tai taip pat reikalinga leisti laisvai 
apsispręsti...

K. Demokratų Pasaulio Sąjungos 
(Unijos) sekretoriatas savo rašto pa
baigoje karštai ragino

- viso pasaulio tautas -
- reikalauti iš viso pasaulio kraštų 

suteikti lietuvių tautai laisvo apsi
sprendimo teisę,

- visoms vyriausybėms šį klausi
mą pateikti artimiausioje Jungtinių

Tautų sesijoje.

Eltos biuletenio prancūzų k. Pa
ryžiuje redaktorė B. Venskuvienė ir 
Europos Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Tarybos pirmininkas A. Vens- 
kus š.m. birželio 14d. buvo pakviesti 
į Prancūzijos Sėnato pirmininko A. 
Poher suruoštą didelį metinį priėmi
mą (garden party), kuriame dalyvavo 
Prancūzijos ( Respublikos Prezidentas 
G. Pompidou ir Ponia, ministeris pir
mininkas J. Chaban-Delmas, Parla
mento pirmininkas A. Peretti, eilė 
kitų žymių Prancūzijos vyriausybės 
narių, parlamentarų, senatorių bei 
politikų.

New Yorko aerodrome liepos 15, 1933 prie UTUANICOS, 
išlydint DARIŲ su GIRŽNU transatlantinei kelionei.

GRĮŽKIME PRIE ČIURLIONIO
Stasį s Kuzminskas

Jau trečia savaitė, ikaip neįstengiu suval
dyti savo džiaugsimo ir todėl jaučiu parei
gą pasidalyti juo su man visuomet mielais 
lietuviais.

Štai atskleidžiu tarptautiškai labai gerai 
žinomą amerikonišką žurnalą „Time“. Ja
me randu straipsnį meno reikalu. Jo įžan
ginė eilutė Skamba taip: ■

„Kas buvo pirmas abstraktinis dailinin
kas? Yra keli pretenduojantieji nuo Pica- 
bia iki mažai žinomo lietuvio Čiurlionio“.

Čia pat tuojau žiūriu į savo menką kny
gų rinkinį meno reikalais ir griebiu „Mo
dernaus meno žodyną“ anglų kalba, išleis
tą 1964 metais. Labai ilgame straipsnyje 
apie abstraktinį meną randu tokią eilutę:

„Dauguma abstraktinio meno pionierių 
yra rusų kilmės, ir tikrasis jų visų pionie
rius yra lietuvis Čiurlionis 1906-1907 me
tais“.

O dabar pasakykite ir paaiškinkite man, 
jeigu sugebėtumėt, kaip galima nesidžiaug
ti, perskaičius anas eilutes?! Kaip gali ne
sidžiaugti tas lietuvis, kuris supranta ir yra 
giliai įsisąmoninęs, kad kultūra (ne politi
ka) yra vienintelė tautos gyvasties versmė 
ir šaltinis; kad kultūra (o ne politika) yra 
vienintelis puošnus tautos rūbas, kurį dė
vėdama lietuvių tauta visų pasaulio tautų 
tarpe bus lygi ir pagerbta; kultūra (ne po
litika) pagimdo tautą ir ją išlaiko. Ir dabar 
pasakykite dar kartą, kaip galima nesi
džiaugti man ir Tau, lietuvi, matant Čiur
lionį įžengiantį į tarptautinę meno šventyk
lą!

Mano širdis sustojo plakusi, kad galėčiau 
aiškiai girdėti Čiurlionio žingsnius didingoj 
šventyklos tylumoj.

***
Dabar, džiaugsmui kiek atslūgus, pradė

kime susimąstyti. Visų pirma su didžiu ap
gailestavimu reikia konstatuoti faktą, kad 
anais Lietuvos nepriklausomybės laikais 
mūsų žinomi valstybei ir visuomenei va
dovaujantieji buvo politikos tiek apnikti, 
jog tautinės kultūros reikalais, čia turiu 
galvoje visų pirma meną, palyginti nedaug 
ir tesirūpino. Patys gi kultūros kūrėjai (ta
pytojai, skulptoriai, muzikai, rašytojai, poe
tai, teatro menininkai) dirbo nepaprastai 
daug ir entuziastingai, bet turėjo verstis 
kažkaip savo jėgomis ir skurde. Taip esant, 
žinoma, ne vienas kultūros kūrėjas sukosi 
savame kuriamame užburtame rate. Mes 
gi. pašaliečiai žiūrovai, kad ir dažnai gėrė

jomės jų sukurtaisiais kūriniais, manėme, 
jog. pvz., menininkas ar poetas yra toks 
ypatingas Dievo sutvėrimas, kad jo laimei 
ir pačiai jo gyvasčiai buvo reikalingas tik 
juodos kavos puodukas Konrado kavinėje. 
Mes net dažnai pavydėjome, kad jis galėjo 
pasitenkinti su tiek maža, o mums- visuo
met reikėjo tiek daug.

Ir kaip mes klydome!
Tik jau nedarykime tos klaidos vėl. Nie

kuomet nepavargsiu, kartodamas štai šią 
vieną mintį:

lietuvių tauta yra labai darbšti, labai ga
bi, ir jos genijus dar gyvas; duokime tik 
sąlygas jo kūrybai.
Grįžkime vėl prie Čiurlionio.

**»
Kažkas, kažkur ir kažkada (jau šiais lai

kais po karo) yra įdėjęs daug sunkaus ir su
manaus darbo įvesdinti Čiurlionio kūrybai į 
tarptautinį meno pasaulį. Iš mano paduotų
jų dviejų ištraukų turėtų sekti, kad Čiur
lionis arba jau galutinai pripažįstamas 
abstraktinio meno pradininku ir kūrėju, ar
ba dar svyruojama: o gal Picabia, ir, pri
dursiu nuo -savęs, o gal Kandinsky. Tiems 
svyruojantiems galima būtų štai ką pasaky
ti: Picabia (prancūzas) ilki 190-8 m. - tapė 
išimtinai impresionistinius paveikslus; 
Kandinsky (rusas) tik 1910 m. pasirodė su 
savo pirmu abstraktiniu paveikslu; tuo tar
pu Čiurlionis jau 1907 m. pasirodė ne su 
vienu, bet su ištisa savo abstraktinių pa
veikslų paroda.

Dėl to. jeigu Čiurlionis yra tikras abs
traktinio meno kūrėjas-piomerius, tai mes, 
lietuviai, jokiu būdu neturėtume būti pa
tenkinti viena pripuolama eilute kuriame 
nors svetimame žurnale, o ypač svetimose 
meno enciklopedijose. Nuo čia mes priva
lome žengti toliau.

Mes privalome padėti visas pastangas, 
kad Čiurlionio meno genijus būtų aprašo
mas meno enciklopedijose ištisais gerai 
iliustruotais straipsniais, kaip kad aprašo
mi kitų meno 'krypčių genijai, pvz., van 
Gogh, Cezanne, Braque, Dali, Magritte ir 
t. t. Tuo būdu, įvesdinę Čiurlionį, kaip vie
ną iš pasaulinio meno istorijos kūrėjų, tu
rėtume sudaryti sąlygas, kad Čiurlionis ga
lėtų būti dėstomas meno mokyklose. Tam 
reikalui mūsų menininkai turėtų paruošti 
gerai spalvotai iliustruotą knygą apie Čiur
lionį dviem kalbom — anglų ir prancūzų (o 
gal ir ispanų pietų Amerikai); mūsų meni-
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MISTINĖ TAUTOS DVASIA
Tautos gyvastingumas, jos kūry

binė galia, moralinis kilnumas.žodžiu, 
jos genijus reiškiasi mistine dvasia. 
Tautos, kaip ir žmonės nėra vienodi, 
skiriasi savo gehiale kūryba, charak
teriu, galvojimo styliumi, kalba ir 
daugeliu kitų reiškinių. Jos turi, savo 
likimą, savo vadus, savo didvyrius, 
pranašus ir kankinius. Per juos reiš
kiasi tautinė dvasia. Jie lyg tie ži
buriai nušviečia kelius į tamsią atei
tį. Kai tautai pritrūksta to tautinio 
elito ji miršta. Fiziniai tautos nėra 
įmanoma išnaikinti, tai matome iš 
persekiojamų tautų istorijos, jei tik 
tautai netrūksta pasiaukavimo dva
sios, didvyriškumo ir tvirto charak
terio, jos likimas yra jos rankose, ir 
ji kokiose nebūtų sąlygose išeis su
stiprėjusi.

Kaip yra su musų tauta? Nėra 
reikalo žvelgti į gilią istoriją,užtenka 
pažvelgti nuos Aušros gadynės iki šių 
dienų. Knygnešių gadynė, nepriklau
somybės kovų laikotarpis pilni aukos, 
didvyriškos dvasios, o vėliau nepri
klausomybės atkūrime; jaunimo sie
kimas mokslo, šviesos, yra uždegan
tis.

Prieš akis tebestovi Dariaus Gi
rėno didvyriška mirtis ir jų paliktas 
testamentas. Kiek tos dvasinės jė
gos paliko jie musu tautai, kartų kar
tos jos neišsems; paliks tautiniai le- 
gendariniai didvyriai visiems laikams. 
Ir šiandien viso pasaulio lietuviai 
švenčia jų prisiminimą su pagarba ir 
su meile semdamiesi sau stiprybės. 
Jei neturėtume Dariaus. Girėno pasi
aukavimo pavyzdžio juk būtume daug 
silpnesni.

Toliau, žvelgiant į Sovietų oku
pacijos metus ir i kovą su jais dėl 
laisvės, matome ilgą ir atkaklų par
tizanų laikotarpį. Del savaime su
prantamų priežasčių čia ne viskas yra 
mums žinoma, tačiau viena galime 
tvirtinti, kad tos pasiaukavimo dvasios, 
trokštant tautai laisvės, niekados 
netrūko. Tai byloja sukurtos liaudies 
dainos, legendos ir aprašymai tikrų 
ir neabejotinų įvykių. Deja, šį laiko
tarpį mes mažai pažįstame ir ne visi 
vienodai norime pripažinti jį esant 
naudingu mūsų tautai.

Šiandieną mus jaudina ir stip
rina kiti didvyriški žygiai tai R. Ka
lantos ir kitų jaunuolių savanoriškas 
pasiaukavimas iki mirties.

Ar šie faktai nerodo, kad mes 
esame gyva tauta, norime būti laisvi 
ir nepriklausomi ir nebijome aukos. 
Kol turėsime savo tautoje gyvus Ba
sanavičius, Kudirkas, Darius, Girė
nus, Kalantas ir kitus šimtus ir tūks
tančius jaunuolių, tol mūsų tautai iš
nykimo pavojus negręsia.

am.

I Kl PASIMATYMO!
Kai skaitysite šį "M.P.” pus

lapį, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas jau vyks. Iš įvairių pasaulio 
kraštu, bus jau suskridę lietuvių jauni
mo atstovai į Chicagą, tą išeivijos 
lietuvių sostinę, mums visiems rūpi
mu Lietuvos ir lietuvių tautos reikalų 
aptarti.

Sydney lietuvių jaunimą šiame 
kongrese atstovauja: Birutė Aleknaitė 
Violeta Bitinaitė, Ugnė Kazokaitė, 
Mindaugas Mikalauskas ir Jūratė 
Reisgytė.

Visi šie atstovai, šalia dalyva
vimo Kongreso darbuose, dar turi spe
cialias pareigas ar uždavinius.

Birutės Aleknaitės dėmesis bus
D-jos ruošiamoj Kaziuko mugėj, 
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Trys Pabaltieties dalyvavusios 
minėjime.

Theirs a 
day of 
memory

were recalled at cere
monies, organised by the 
Baltic Association of SA, 
in Adelaide yesterday. 
Pictured at the Town 
Hall are (from top) 
Zigrida Sules, 19, of Ed- 
wardstown (in the na
tional costume of Lat- 

, via), Aldana
Memories of the mass17 of Seaton 
deportation of people ofanja) Qnd Ann Hoiie; 
the Baltic States to Rus- 16 of Seaton rEstonio) 
sia in June, 1941,

PABALTIEČIŲ TRĖMIMU MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE.

Minėjimą suruošę Pabaltiečių 
Taryba Pietų. Australijai, 18 birže
lio. Prie žuvusių karių paminklo North 
Ter. pradėjo rikiuotis tautiniais rū- 

koncentruotis chorų veiklai, jų paren
gimams. Be to, ji rūpinsis sueiti į, 
kontaktą su mūsų jaunaisiais voka
listais ir muzikais.

Violeta Bitinaitė studijų dienų 
metu dalyvaus lituanistikos simpo
ziume.

Ugnė Kazokaitė dalyvauja su sa
vo kūriniais jaunųjų dailininkų paro
doje ir jos dėmesys bus kreipiamas į 
įvairių meno parodų organizavimą.

Mindaugas Mikalauskas atsto
vaus mus Sporto Šventėje ir rinks ži- 

• nias apie pasaulio lietuvių jaunimo 
sportinę veiklą.

Jūratė Reisgytė suorganizavo ir 
praves Kongreso atidarymo programoje 
simpoziumą “Jaunimas ir spauda”, o 
studijų dienų metu ji yra pakviesta 
dalyvauti komisijoje, kurios uždavi
nys bus paruošti konkrečios jaunimo 
veiklos planus.

Visi Sydney jaunimo atstovai 
yra II PLJK Komiteto Sydney nariai 
ir aktyviai dalyvaudami Komiteto dar
be, ruošėsi Kongresui ne tik teoretiš
kai, bet ir praktiškame veiklos orga
nizavimo darbe. Per aštuonius mėne
sius Komitetas suorganizavo ir pra
vedė dvi iešmines, dvi loterijas, Bo
hemijos vakarą, gegužinę, ekskursi
ją laivu po Sydney uostą, Kongreso 
Balių Menzies Hotel, Kongreso va

jaus karalaitės rinkimus, “Punch 
board” žaidimus, dalyvavo Kat. Kult.

“pu- 

bais pasipuošusios estų, latvių ir 
lietuvių moterys. Už jų laisvai išsi
dėstė vyrija. Lydimas visų trijų tau
tybių mergaičių palydos, šių metų ka
dencijai pirmininkaujantis latvis, V.E. 
Frickauss padėjo vainiką. Kitą_ vai
niką. Romo Kalantos ir nežinomo lie
tuvio, susideginusio prie Varėnos, 
vardu padėjo Adelaidės A-kės V-bos 
pirm. Algis Bernaitis. Po vainikų pa
dėjimo ceremonijų, kurios buvo fil
muojamos trijų televizijos stočių, 
visi pajudėjo i miesto Rotušės didžia' 
ją salę. įžanginį žodį tarė Baltų Ta
rybos pirm. V.E. Frickauss. Po to 
scenoje išsirikiavo visų trijų tauty
bių chorai, kuriu bendras skaičius su
darė 170 dainorių. Nepaprastai jaus
mingai aidėjo aukštuose salės skliau
tuose liūdni Requiem eternam... žo
džiai skirti broliams, kurių kaulai 
ilsisi šaltose Sibiro taigose. Antra
sis kalbėtojas buvo I.V. Ozols ku
ris savo kalboje drąsiai pasisakė apie 
rusų norą, galimai greičiau panai
kinti tautinę identifikaciją. 17,000 
Lietuvos katalikų protestas Jungti, 
nėms Tautoms parodo tikrąjį rusifi
kacijos metodą. Neįtikėtinas sadiz
mas, pasireiškęs tautų naikinime pa
rodo tikrąjį Maskvos troškulį svetimo 
kraujo. Pagrindinis kalbėtojas buvo 
senatorius McManus, kurio kalba 
buvo net keturis kartus nutraukta
audros aplodismentų.. Cituoju jo ne- 
sųgriaujamais faktais paremtos kal
bos ištraukas:-6,000,000 taikingų Pa
baltijo trijų tautų piliečiai ramiai gy
veno Baltijos pajūry -Staiga juos už
puolė Sovietu. Rusija. Nakties metu, tele. Buvo apie 200 australų svečiu. 
13 ir 14 birželio mėn. 1941 metais

(U<tha' pabaltiečių buvo sugrusti į
gyvulinius vagonus ir išvežti į siau
rinio Sibiro mažai apgyventus plotus,
skubiai mirčiai. Tai puikiausias rusiš
kojo genocido pavyzdys Estijoje,. Lat 
vijoje ir Lietuvoje. Australijos gy
ventojams sunku įsivaizduoti rusiš
kąjį komunizrųą jo nepergyvenus. Pa- 
baltieciai labai daug prisidėjo prie jo 
išryškinimo. Reikia tikėtis, kad jų 

sininkais” Jūros Dienoj ir SLMSD Už
gavėnių baliuje. Be to, suruošė du 
simpoziumus, suredagavo ir spaudai 
paruošė pirmąjį 1972 - Jaunimo metų 
- '‘Mūsų Pastogės” numerį, pravedė 
AL B Krašto Kultūros Tarybos Mel
bourne ruoštose studijų dienose jau
nimo popietę, aktyviai dalyvavo jau
nimo stovykloje Melbourne.

Turėdami patyrimą organizaci
niam. darbe, atstovai daug lengviau 
galės pasisavinti praktiškai lietuviš
kai veiklai Kongrese teikiamas ži
nias ir idėjas. O tai yra svarbiausia, 
ir aš manau, kad to labiausiai ir trokš
ta visa lietuviškoji Australijos ben
druomenė.

Šia proga noriu dar kartą padėkoti 
visoms Sydney lietuvių organizaci
joms ir pavieniams asmenims Komi
teto veiklą parėmusiems tiek moraliai, 
tiek materialiai. Jūsų parama įgalino 
Komitetą kelionės išlaidoms skirti 
kiekvienam atstovui po $400, išsky
rus M. Mikalauską, kuriam buvo skir
ta $140, tuo papildant Amerikos spor
tininku skiriamą kelionės paramą iki 
$400. Komiteto ižde palikta arti $300, 
vietiniams jaunimo reikalams. Tiksli 
suma bus galima paskelbti vėliau,nes 
iki pat išvykimo dienos dar vis siun
čiamos aukos.

II PLJK Komiteto Sydney Pirmi
ninko pareigas laikinai eina Komiteto 
iždininkas dr. K. Bagdonavičius.

Išvykstančiųjų į Jaunino Kon- 

kraštai bus laisvi. Šiandien mes ga
lime aiškiai pastebėti, kad Rusija ’ 
bijo Kinijos žmonių resursų. Mes tei
kėme ir teikiame pagalba Pietų Viet
namu!. Ten žmonės kariauja už demo
kratines laisves. Komunistai mato, 
kaip sunku kariauti Vietname, kada 
tautoje pasėta asmens laisvės sėkla 
prigijo. Leninas skelbdamas savo 
revoliucija tikrai, netikėjo, kad Kini
ja Rusijai bus toks kietas riešutas. 
Manau, kad Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos gyventojų noras būti laisvais 
pareikalaus didelio pasiaukojimo, bet 
bus už ką.

Po ilgų ir audringų plojimų, 
prie mikrofono atėjo Dr. A. Stepanas 
padėkoti senatoriui McManus už tik
rai gražią, kupiną užuojautos paverg
toms Pabaltijos tautoms kalbą. Po to 
jis perskaitė rezoliuciją kuri bus 
įteikta Ministeriui Pirmininkui Mc 
Mahon. Joje prašoma nepamiršti ir 
užtarti Pabaltiečius, bet kokio po
būdžio tarptautiniuose susitarimuose, 
kuriuose bus sprendžiamas mažų 
tautu likimas.

Antroji minėjimo dalis buvo kon
certinė. Gražiai dainavo estų choras, 
puikiai pasirodė didelis latvių choras 
ir latvių jaunimo styginis orkestras. 
Lietuvių choras Lituania nors ir ge
rokai nusilpęs, bet ryžtingai sudai
navo J. Žilevičiaus Laisvės daina,
J. Bendoriaus - Vai pūtė pūtė šiau
rus vėjelis ir J. Gudavičiaus - Kur 
giria žaliuoja. Chorui pirmą kartą vie
šai dirigavo R. Kubiliute. Salė tal
pinanti virš 1200 žiūrovų buvo pilnu-

Tai daugumoje buvo ministerial, par
lamento nariai, universiteto dėstyto
jai, organizacijų vadovai ir šiaip įta- 
gingi asmenys. Juos visus skaniai 
pavaišino vynu ir sumuštiniais Pa
baltiečių Moterų Sąjunga. Šiuo puikiai 
pavykusiu: minėjimu yra Praskintas 
platus takas į australu visuomenės 
tarpą. Vakare televizijos ekranuose 
matėme vainiku padėjimo apeigas ir 
trumpą trėmimu, apžvalga.

V. Dumčius.

gresaf Sydney lietuvių jaunimo atsto
vų vardu sakau visiems Sydney lie-
tuviams “Iki pasimatymo”.

Mes išvykstame atstovauti mūsų 
lietuviškąjį jaunimą, grįžę mes esame 
pasiiyžę dirbti mūsų lietuviškosios 
bendruomenės labui.

Jaunimo darbas ir širdis - lietu
vių tautos ateitis!

Jūratė Reisgytė,
II PLJK Komiteto Sydney Pirm-kė.

***

“11 Popolo” Romoje birž. 15 
pranešė, kad sudaryta Tarptautinis 
Komitetas Žmogaus teisėms Sovietų 
Rusijoje ginti. Komiteto būstine bus 
Briusely, jo pirm. - Rene Cassin. 
Kiti nariai: italai, olandai, belgai, 
liuksemburgietis ir kt.
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Kvietimas Vestuviniam valsui. Ingrida ir Leigh Moyle, NuoL S, Valaičio,

ŠAUNIOS VESTUVES.
S.m. birželio men. 10 d. p.p. 

Irenos ir Edvardo Aleksiumi seimos 
jauniausia dukrelė Ingrida susituokė 
su šauniu jaunikaičiu - draudimo ins
pektorium, kilusiu iš pasiturinčios 
australų ūkininkų šėimos.

Jungtuvių apeigos įvyko St. 
John Lutheran bažnyčioje kur Pasto
rius Kempe Ingridą Aleksiūnaitę. mo
terystės ryšiais sujungė su Leigh 
Moyle.

Vestuvinė puota Įvyko Geelongo 
Lietuvių Namuose dalyvaujant 120 
žmonių.

Lietuviškų tradicijų papročiais 
jaunavedžiams kelias Į namus užtve
riamas žalumynų ir ramunėlių vaini
kais , nors pirmasis pabrolis buvo 
italų kilmės, tačiau greitai susigaudę 
kad Įėjimą reikia išpirkti. Po ilgesnių 
derybų prancūziškas “Napoleon” ir 
australiškas “Mintis” išpirko kelią.

Tarpduryje jauniosios tėvai pa
sitiko su druska, duona ir vynu. Čia 
australai stebėjosi gražiomis lietu
viškomis tradicijomis, kur vietos laik
raštis “Geelong News” talpino jauna- 
vedžių nuotrauką su dideliu užrašu

ENCYKLOPEDIJA LITHUANICA 
(anglų kalboje) 

mums reikalingai
Kaip iš Amerikos spaudos tenka 

patirti “ENCIKLOPEDIJA LITHUA-1 
NICA” II tomas baigtas spausdinti 
ir gegužės m. bus siuntinėjimas pre
numeratoriams, (raidės D - J).

Tačiau leidėjas p. J. Kapočius 
susidūrė su nemažais sunkumais, bū
tent permaža prenumeratorių, iš kitos 
pusės spaudos darbas žymiai pabran
go. Mūsų spauda Amerikoj ragina tau
tiečius skaitlingiau prenumeruoti. 
Pats leidėjas, kad paremti E.L-ca 
leidimą dar ragina PIRKTI PAPIGIN
TA kaina jo anksčiau išleistus ir dar 
neparduotus leidinius, kaip Lietuvių 
Enciklopedija, 36 tomai, Vinco Krė
vės raštai 6 tomai, B. Kviklys Mūsų 
Lietuva 4 tomai, K. Jurgėla Lietuvos 
Sukilimas 1862-64 metais, A. Kučas 
Amerikos Istorija ir eilė kitų knygų. 
Už tuos leidinius pirkėjams siūloma 
pareikšti kiek dolerių sutinka mokėti 
ir pranešti leidėjui, kurs praneš už 
kiek sutinka parduoti. Tokiu būdu su
rinktas lėšas leidėjas žada naudoti 
tolimesniam E.L-ca leidiniui.

Savo sąžinę pajudinę, mes Aus
tralijos lietuviai turime prisipažinti, 
kad palyginus su mūsų ištekliais - 
pasiektų čia materialiu gerbūviu - per
manai prenumeravome bei pirkome tuos 
lietuvybės išlaikymui svarbius leidi
nius. Kiek man pačiam teko patirti tik 
nedaugelis užprenumeravo’ bei pasiun- 

“with salt, bread and wine in Lithu
anian style reception”.

Visus svečius , ypatingai austra
lus, stebino vaišių stalo puošnumas, 
dekoracijos ir maisto pagaminimas. 
Turint virš šimtas dvidešimt svečių 
ir maždaug puse kitataučių, gal būt 
vienas iš sunkiausių dalykų pravesti 
vestuves geroje ir linksmoje nuotai
koje, šia pareiga be sunkumų atliko 
P.T. Gailius. Pastoriui Kempei 
palaiminus stalą prasidėjo vaišės, 
kalbos, telegramų skaitymas ir kitos 
vestuvinės ceremonijos.

Daugiausiai kalbėjo australai, 
iš lietuvių sveikino G.L.S-gos Vai. 
pirm. J. Gailius, iškeldamas tautinę 
toleranciją šeimoje ir įteikė jauna
vedžiams po lietuviškų raštų dovane
lę ragindamas nepamiršti gražių lie
tuviškų papročių.

Lietuviškos vestuvės be dviejų 
dienų neapsiėjo, vėl sekančia, diena 
rinkomės i Lietuvių Namus tęsti ves
tuvių puotos, bet be jaunavedžių, ku
rie jau buvo pakeliui i Brisbane me
daus mėnesiui. Laimingos keliones 
ir greito sugrįžimo i Geelongą.

Kaimynas.

tė bent dalį pinigų už ENCIKLOPE- 
DIA. LITHUANICA,. Kai aš pasižiūriu 
į jau gautą E.L-ca I-mą tomą, paskai
tau ji, mane apima ir džiaugsmas ir 
išdidumas, kad mes išeiviai galų ga
le leidžiame anglų kalboj savo lietu
vių enciklopediją. Tai tikrai rimtas 
mokslinis veikalas, ne kasdienine 
propaganda, apie mūsų tėvynę Lietu
vą - jos istoriją, kultūrą, žymiausius 
žmones, gyvenvietes bei gyvenimą 
kitų tautų tarpe.

Tačiau, kai pasikalbu su tautie
čiais ypač šviesuomenės atstovais, 
bei paklausiu ar užsiprenumeravo tą 
E.L-ca, retai išgirstu teigiamą atsa
kymą, kad mūsų viduriniosios kartos 
atstovai - mūs ų išmokyti vaikai re
tas tą E.L-ca užprenumeravo. Ar ne 
gėda mūsų pratupėjusiems tautiečiams 
ypač biznieriams ar profesionalams 
pav. gydytojams, kad retas iš jų tą 
E.L-cą užprenumeravo? Gi pav. toks 
gydytojas per vieną dieną uždirba ne 
mažiau, o dažnai ir daug daugiau kaip 
visos 6 tomų E.L. kaina ,amer. S90, 
o mūsų austr. dol. apie S80. Gi jų tė
vai daugumoje gaudami darbininko 
atlyginimą anuomet tarp 20 - 30 dol. 
Į savaitę, daugelis buvo daug patrio- 
tiškesni užsiprenumeravo ir išmokėjo 
už 36 tomus lietuvių enciklopedijos, 
viso išmokėdami net $299.

E.L-ca leidėjas p. J. Kapočius 
nesenai spaudai yra pareiškęs, kad 
dar neturi net dvejų tūkstančių prenu
meratorių išviso;, O kiek jų įš Austra-

KUN. DR. PETRAS BAČINSKAS 
gimė 1912 m. gegužės 18 d. Dzū
kijoj, Sokonių kaime, Jėzno 
valsčiuje. Baigęs Prienų gimna
ziją, 1930 m. įstojo j Kauno ku
nigų seminariją, kurią baigęs 
kunigu buvo pašventintas 1935 
m. birželio 15 d. Gilino studijas 
ir teologijos fakultete įsigijo te
ologijos licenziato laipsnį. Po
kario metais studijavo filoso
fiją Innsbrucko universitete, 
įsigydamas filosofijos dakta
ratą. Australijon atvyko 1950 m. 
Pradžioje buvo kapelionu Can- 
berroj, vėliau Hobarte ir Bone- 
gilloj, 1956 m. buvo pirmuoju 
Tėviškės Aidų redaktorium, o 
nuo 1958 m. Geelongo lietuvių 
kapelionu. 1966 m. išvyko į Ame
riką ir grįžęs į Vokietiją metus 
ėjo Vasario 16 gimnazijos direk
toriaus pareigas. Grįžo į Austra
liją 1968 m. ir paskirtas Bris- 
banės lietuvių kapelionu.

BRISBANE.
Atšventei kun. dr. P. Bačinsko 

60 rietu jubiliejų.
Po Krašto Valdybos Pirmininko 

ir Ponios priėmimo bei išleidimo, 
štai vėl jau sekančio šeštadienio 
vakare, i tapačią salę - Ashgrove 
skubėjome visi su krepšeliais, nes 
čia vėl didinga šventė - kun. dr. 
Bačinsko 60-ties metų jubiliejaus 
bei kiek i priekį atkeltų Petrinių 
švente. Atkėlimas atsitiko, kaip ir 
dažnai pasitaiko - dėl užimtos mūsų 
taip pamiltos salės, bet Įvykis dar 
padidino susibūrimo reikšme, nes, 
kaip tik išpuolė birželio 24-toji, tai 
yra Jonines, o dar prisijungus Pet- 

. rams ir kitokiems čia pat besisuku
siems vardams, gaunasi,.sunku be ap
rašyti kas ten dėjosi...

Pirmiausiai gerbėm mūsų Jubili- 
jatą - kun. dr. P. Bašinską su dvi
guba šventės reikšme. Kada jau su
sėdom prie visokioms gerybėmis per
pildytų stalų, baž. komiteto pirminin
kas - A. Preimanas trumpame žodyje 
apybfldines labai gausiai susirinku
siems šveciams prasidedančiu įvykių 
paskirti, paprašė kapelioną palaimin
ti stalą. Kaip visur bei visada, sekė 
pagrindinis reikalas pasistiprinti. 
Tada stalo vadovas - p. Preimanas pa
kvietė vietos apyl. vald. pirm. - V. 
Lorencą tarti žbdi. Po to baž. komi 
teto pirm, pasveikinęs Jubiliatą, ijtei 

lijos? Nežinau, bet nemanauųkad bū
tų nors 50. Aišku, kad su tokių prenu
meratorių skaičiumi E.L-ca leidimas 
vargu ar galės būti užbaigtas.

Gi sielojamės, rašome kalbame 
ir kiek veikiame - “kovojame” dėl 
lietuvybės išlaikimo jaunoje kartoje. 
Kaikurių mūsų vaikams ir anūkams 
anglų kalba dabar jau artimesnė ir ja 
lengviau išsireiškiamą, kaip lietuviš
kai. Leidžiamoji E.L-ca tai anglų 
kalboje moksliškai labai rimtas šal
tinis visokioms žinioms apie Lietuvą; 
Tai šie mūsų vaikai ir anūkai, geriau 
valda anglų kalba ir patys galėtų ten 
pasisemti daug visokių žinių ir savo 
pažįstamus australus supažindinti su 
tėvu kilmės kraštu tos E.L-ca pagal
ba.

Finansiškai tos E.L-ca išmokė
jimas nėra toks jau sunkus. Vienas 
tomas kainuoja Am. $15, o mūsų Aust- 
$13 - maždaug darbininko dienos už
darbis. Išmokama po vieną tomą. Maž
daug keturių metų bėgyje už 6 tomus 
išviso $78 - tai jau ne ypatingai di-

kė storoka vokelį kun. dr. P. Bučins
kui, tai dovanelė nuo parapijos ben
druomenės bei iš toliau atsilankiusių 
svečių - pav. G. Antanėlio, kuris 
Dangų užpelnytai turėtų pamatyti už 
tokį nepaprastą duosnumą visur.

Organizacijų čia daug nėra, 
todėl panašiais atsitikimais vis šne
ka tie patys, tad ir šį kartą choro 
vardu sveikino Jubiliatą K. Stankū
nas, savo bei šeimų vardu: V. Račiū
nas, F. Mališauskas, J. Kriaučiūnas, 
svečias Antanėlis, A. Kriukelis. Kal
bėjusių jaunimo atstovu bei daugelio 
kitų pavardžių, jūsų korespondentas, 
kaip kaldamas šią korespondencijėlę 
iš atminties, nebeprisimena ir labai 
atsiprašo. Galiausiai kalbėjo Jubilia
tas - kun. dr. P. Bašinskas. Savo žo
dyje kapelionas daugiausia tik dėko
jo ir dėkojo. Abiejų padalinių pirmi
ninkams, kruopščioms šeimininkėms 
bei labai gausiems dalyviams. “Kai 
aš vykau į Brisbanę, kaip neskait
lingą lietuvių bendruomenę, aš to ne
sitikėjau ir galvojau vis kaip aš čia 
išsiversiu, bet pagyvenęs įsitikinau, 
kad man čia labai gera ir nieko ne
trūksta” - kalbėjo kapelionas.

Linkime mūsų mie
lam kapelionui taip rūpestingai besi
darbuojančiam brisbaniečių tarpe, vis 
nepailsti Brangios Tėvynės ir mūsų 
visų tautiniais reikalais besisielo
jančių gerovei.

Klimelis.

dėlė suma prie šių dienų uždarbių.
Man atrodo, kad visiems turėtų 

rūpėti, kad ta E.L-ca būtų išleista ir 
kaip galima greičiau. Gi kiekvieni 
metai sunkina darbo sąlygas. Jei mes 
sugebame sutelkti palyginamai dide
les lėšas visokiems kongresams, dai
nininkų koncertams ir panašiai tikiuo
si, kad Australijos lietuviai neliksi
me abejingi ir E.L-ca išleidimo pa- 
remsime ją skaitlingai užprenumeruo
dami. . .

Lietuvybės išlaikymo fronte pa
rodykim daugiau nuoširdumo ir prisi
dėkime realiom pastangom šiuo atveju 
pinigais.

Si rašinėli pateikiu “M.P.” 
skaitytojams ne E.L-ca leidėjo pra
šomas (jo net nepažįstu), o grynai 
blaiviai žiūrėdamas i mūsų lietuvy
bės išlaikymo pastangas.

Leidyklos Adresas: Lietuvių 
Enciklopedija 395 W. Broadway P.O. 
95 So. Boston, Mass 02127 U.S.A.

V. Šliogeris.
***
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Jubiliatė Eugenija Nagulevičienė

EUGENIJA NAGULEVIČIENĖ 
Jos 50-fies metų socialinės globos 

darbo prisiminimai.
(Pokalbį su Jubiliate pravedė D.

Simankeviči enė.)
1952-siais metais, kai buvo orga

nizuojama Socialinės Globos Moterų 
D-ja, pirmą kartą teko susitikti p. Na- 
gulevičienę Melbourne. Prisiminėme 
vieną kitą iš Vokietijoje įvykusio 
vienkartinio susitikimo Lietuvos Raud. 
Kryžiaus Centre - Reutlingene. P. Na
gulevičienė užgyrė musu pastangas, ska 
tino ir žadėjo savo pagelba naujai 
gimstančiai Socialinės Globos Moterų 
draugijai. Daug kas žadėjo - netesėjo. 
P. Nagulevičienė ne tik dalyvavo 
steigiamajame susirinkime, bet nuo 
tos dienos be pertraukos aktyviai 
toje d-joje dirbo kaip ilgametė val
dybos narė ir pirmininkė. Tik pasta
raisiais metais dėl sveikatos ir 70- 
ties metų naštos toliau valdybon kan
didatuoti atsisakė, tačiau pasiliko 
tokia pat rūpestinga d-jos narė.

Tačiau ne Melbourne ieškosimia 
Jubuliatės socialinės globos darbo 
pradžios.

“Tik ištekėjusi, atsidūriau su 
vyru Ukmergėje. Gražiame priemies
tyje, Pivonijoje, veikė vaikų prie
glauda. Vietinė visuomenininke p. 
Baronienė ten mane kartą nusivedė. 
Radome buri šašuotų, apdriskusių, 
sušalusių vaikų. Kitame, apšildytame 
kambaryje personalas gardžiavosi 
kepta žąsimi... Vaizdas mane taip 
sukrėtė, kad tą pat dieną įsijungiau 
komiteto darban. Pakeitėme persona
lą, apmokėjome skolas, aprengėme 
vaikus ir išvežėm juos Kaunan į Raud- 
Kryžiaus Rentgeno skyrių gydyti 
šašų”.

Zarasai. Keturiems mokinukams 
grasia išmetimas iš gimnazijos - ne
turi pinigų mokslui apsimokėti. “Or-, 
ganizuojatae piniginę rinkliavą. Neuž
tenka. Rizikuojame. Už surinktus pi
nigus perkame fantų ir pravedam lote
riją. Dabar jau pinigų tiek, kąd pa
kaks jų visiems Zarasų neturtingiems 
mokiniams bent trejetai metų. Žinoma, 
mokiniai dėkoja, mokytojai dėkoja, 
mes jaudinamos, net verkiame,..”

Kaune - Tėvų Komiteto darbai 
darbeliai. Ponios Survilienės pakvies
ta, p. Nagulevičienė vėl įsijungia 
labdaron, Šv. Vincento a Paulo d-jon. 
“Globojom elgetas, vaikus ir Statėme 
senelių prieglauda. Atsimenu, Lais
vės Alėjoje suruošem tris savaites 
trūkusią loteriją. Kas metai ruošda- 
vome savo globojamiesiems Kūčias 
ir Velykų - Atsigavėjimo vaišes. To
mis dienomis mano skalbyklos kubi
las būdavo priverstas žuvies, kur ja 
valydavom, kepdavom;, tomis dieno
mis, žinomą, tekdavo pyktis su vyru: 

mat, po Prisikėlimo, aš vietoj į na
mus - tieši'ai pas elgeta's. O šitie- 
net ir kauliukus susirinkdavo: “Čia 
sriubytei bus...” Kai tenka eiti pro 
“Ozanam”, vis juos prisimenu...” 
Pastangų vaisius - gražus seneliu 
prieglaudos namai Kaune. Deja, grei
tai sekė okupacija ir šitie namai jau 
kitiems tikslams pervesti.

Ponia Nagulevičienė mane stabdo 
prašo tiek daug nerašyti. Sako: “Aš 
nebuvau jokia didelė visuomenininke, 
tik ėjau gelbėti ten, kur nelaimės 
šaukte šaukė. Ar prie vienos valdžios 
ar prie kitos - man skirtumo nebuvo”.

Štai jau ir Wurzburgo D.P. lage
ris. “Buvau vaikų virtuves vedėja. 
Kadangi nevisi grįžtantieji iš nelais
vės lietuviai gaudavo stovyklos da
vinį, tekdavo slapta šelpti iš šitos 
virtuvės išteklių”.

Štutgarte - darbas . L. Raud. Kry
žiuje. P. Nagulevičienei pavestas 
vaikų globos darbas, skirstymas pie
no, rūbelių, gimdyvėms kraitelių. Pa
reigos nebuvusios malonios. Tekę 
prisiklausyti visokių nepagrįstų prie
kaištų.

Taip mes ir vėl pasiekiame Mel- 
bourną. Šiuo metu man rūpi palyginti 
darbą čia, išeivijoje, su nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Todėl klausiu 
p. Nagulevičienę eilę klausimų:

— Ar sukauptų pinigų panaudojimo 
principas yra bent kiek pasikeitęs?

— Nevisuomet duodant pinigus pa
dedama. Dažnai vieton pinigų yra ge
riau nupirkti daiktą, apmokėti sąskai
tą ir panašiai. Taip buvę ir Lietuvoje.

—Ar pagelbos reikalingųjų katego
rijos nustatymas tas pats?

— Mes čia neatsižvelgiam i religi
ją, nei į pasaulėžiūrą, netgi žmogaus 
aktyvumą lietuviškame gyvenime:. Daž
nai žmogus neveiklus ne dėlto, kad 
nenori bet kad negali. Tokiu principu 
laikėmės mes ir Lietuvoje. Už visus 
žinoma, atsakyti negaliu.

Klausiu vėl,-ar pagelbos tiekimo 
metodai pasikeitė?

—Lietuvoje nesigilinome į globo
jome j o dieną iš dienos rūpesčius. 
Čia, jeigu užsiangažuojame, tai dė
mesys yra skiriamas - kur galima ir 
kur reikia - ištisiniai. Nebūtinai mes 
pačios nelaimės “lyginame”: dažnai 
nukreipiame į galingas, aktyvias pro
fesines australiškas institucijas. 
Tai, žinoma, nereiškia, kad čia ir 
nusiplaujame rankas. Sekame globo
jamojo progresą, palaikome ryšį su tų 
institucijų atstovais ir, baigusi nau
dotis šia valstybine pagelba, tebe
laikome savo dėmesio centre, jei rei
kalinga ir įmanoma. Šitokie bendra
darbiavimai su kai kuriais globoja
maisiais tęsiasi jau kuone 20-tį metų.

—Kaip surandate pagelbos reika
linguosius?

— Pažįstamieji praneša. Šiaip jau 
vargą žmones slepia. Žmogus yra iš
didi būtybė. Pasilypęs ant stogo ne
skelbia savo nelaimės! Dėl tos prie
žasties dažnai apie naštos slegiamą
jį sužinome tuomet, kai pervėlu efek
tyviai padėti.

-Kokia Jūsų pažiūra į alkoholikų 
globą?

—Lietuvoje ir visur tais laikais 
alkoholikas buvo tiktai netikęs, be
valis, žmogaus vardo nevertas su
tvėrimas. Dabar visiems aišku, kad 
alkoholizmas - liga. Džiovininkas ar 
alkoholikas nėra kalti, kad jie serga! 
Jiems pagelbėti yra gana sunku. Kai 
kurie sutinka gydytis. Kiti laukia, kol 
jau pagelba beveik neįmanoma. Alko
holikams pagelbos reikalingumą nei-

p. Nagulevičiene su bendradarbėms Lietuvių Namų virtuvėje. Iš kaires i dešiną: 
ponios Stankūnavičienė, Zalkauskienė, Nagulevičienė ir Šeikienė.

gia tik tie, kuriuose nėra išugdytas 
atsakomybės jausmas kito problemon 
žiūrėti atsargiau ir giliau.

— Ar neliūdna pasidaro, kad dažnai 
įdėtos pastangos neatneša pagerėji
mo, žmogus visvien neišbrenda iš 
savo problemos?

—Tokie atvejai dažni. Bet rankų 
nuleisti nevalia! Nepagydomi ligoniai 
gydomi; ir sveikas žino, kad mirs, 
bet gyvena ir kovoja toliau. Ar gali
ma ramia sąžine save vadinti bendruo
menės nariu, jei silpniesiems tos 
bendruomenės nariams atsuktume 
nugaras!

—Beveik kiekviena australų sava
noriška socialinės globos organiza
cija samdosi ar konsultuoja kvalifi- » 
kuotą soc. globos darbuotoją. Ar mū
sų d-ja tokią profesinę pagelbą gau
na?

— Mes esame laimingos. Turime p. 
D. Žilinskienę - kvalifikuotą ir pri
tyrusią Medical Social Worker - kuri 
be jokio atlyginimo teikia savo pro
fesinę pagelbą. Tik jos dėka daug 
keblių klausimų yra išrišama galimai 
tiksliau ir įžvalgiau.

— Ko tikitės iš D-jos užplanuoto 
suvažiavimo D-jos 20-mečio proga?

—Nepaprastai įdomu:

A.A. JONUI DUDĖNUI
staiga mirus gilią užuojauta reiškiame žmonai ir sūnui su šeima.

V. ir R. Pumpučiai 
P. ir A. Mačiuliai.

ČIURLIONIO

Maironis, Krėvė, Sruoga, Petrauskas, 
Šklėrius, Rimša ir daug kitų — tai mūsų 
tautiniai genijai bei talentai, bet M. K. 
Čiurlionis savo tautiniu genijum išveda 
mus į platųjį pasaulį, jo kūryba nesustoja 
ties Lietuvos sienomis. Iki šiol M. K. Čiur
lionis yra tik vienas toks. Ačiū tam ar tiems, 
kurie įvesdino jį į aną mano minėtąją pa
saulinio meno šventyklą. Dabar beliko su
rasti joje jam tinkamą vietą. Ir štai kaip 
tik tai mes ir turime padaryti.

Iš E.L

GRĮŽKIME PRIE

(Atkelta iš i psL)
ninlkaa turėtų ruošti įvairiom tinkamom 
progom paskaitas su gerom spalvotom pro- 
žektorinėm klišėm (jeigu tokių iš viso nėra, 
būtina susižinoti su menininkais krašte). 
Jeigu tik dar nevėlu, tai spalvotų Čiurlio
nio paveikslų klišių pagaminimo darbas tu
rėtų būti pradėtas tuojau, nes daugelio pa
veikslų spalvos jau pradėjo nublykšti ar 
nubyrėti.

Savo pačių reikalui turėtume pasirūpinti 
gerų spalvotų reprodukcijų pagaminimu. 
Jas galima būtų sėkmingai išplatinti lietu
vių tarpe emigracijoj ir krašte (jeigu tik 
gautume tinkamą priėjimą). Jeigu tad ne
padarysime, tai bijau, kad emigracijos lie
tuviuose Čiurlionis dings, tarytum niekuo
met ir nebuvęs.

Visą šį darbą, žinoma, turi ir gali at
likti tik menininkai. Jie visuomet dega di
namišku entuziazmu (bent tokiais aš juos 
pažinojau ir pažįstu), bet taip pat visuo
met jie neturi lėšų. Vis dėlto manau, kad 
jeigu susiburtų koks nors autoritetingas 
menininkų kolektyvas visiem darbam su
planuoti, tai jų vykdymui atsirastų ir lėšos 
ar Amerikos Lietuvių Fonde, ar visuomenė
je, ar atskirų garbingų mecenatų dėka. O 
kaip garbinga būtų būti Čiurlionio geni
jaus mecenatu!

1. palyginti įvairius veiklos 
aspektus su kitur tą patį darbą dir
bančiomis moterimis;

2. išklausyti šios srities pro
fesionalių, jų pranešimų bei paskai
tų. Tokios žinios yra lyg kursai mums 
savanoriškai tą darbą vykdančioms;

3. Slapta viltis, kad jaunesniųjų 
kadrai gali susidomėti mūsų darbu, 
kuris nėra tiktai virtuvinis (catering), 
reikalas, bet yra daug inteligencijos, 
intuicijos, meilės bei žinių reikalin
gas įsipareigojimas artimui.

Savo pasikalbėjima p. Eugenija 
Nagulevičienė - trijų vaikų motina, 
penkių anūkų senelė ir, galbūt, grei
tai prosenelė - užbaigė šitaip:

— Ateikite jaunos, viduramžės, o 
ir senos ponios, kur dvasioje jaunos! 
Mūsų darbas sužydės, o ligoniams ir 
mums labai reikalinga jaunosios, tvir
tai žengiančios kartos ranka! Pen
kiasdešimties metų progresas tech
nikoje ir moksle nugydė Pivonijos 
vaikų šašus, bet juodos, baisios naš
tos, kuria neša nevienas turtingosios 
Australijos lietuvis, neišgydė.

***
“...vargas lapoja, 

vargas bujoja, 
vargas varteliuose žydi!” 

***

Mokytas sūnus

Ketvirtos klasės gimnazistas, parvažia
vęs namo pas tėvus, užmiršo lietuviškai 
kalbėti.

— - Pater mens, daryk duris, parvažiavo 
studen turis!

Pamatęs antį ir klausia:
— Kas tai yra per paukštatum, kad sna- 

patum kaip lopatum?
—- Gi antis, vaikei! atsako motina.
— A! Anataium, anatatum!
Atėjo mėšlavežis. Tėvas ir sako:
— Ei, sūnatum, imk šakatum į rankatum, 

vežk mešlatum į laukatum.
Mat, ir tėvas jau išmoko lotyniškai kalbė

ti.
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PILNO NENULEISK!

(Ramovėnų Balius Adelaidėje)
Dar ir man pačiam nevisiškai 

aišku, kaip aš tenai atsidūriau, bet 
Karalienės Gimtadienio proga susi
tikau save Adelaidėje ir Ramo venų 
Baliuje! Zinia,patiems adelaidiškiams, 
kur taip sąžiningai apvaikščiojami 
visų vardadieniai, su dūdų orkestrais 
atšvenčiamos vestuvės ir sužadėtu
vės bei krikštynos, betkoks ir bet- 
kurių balius jau nebenaujiena, ir net
gi, kaip nusiskundžiama - klaiki kas
dienybė...

Pirmiausia reikia pripažinti, kad 
kaip jau ne kartą man matyta - Ade
laidėje niekas nedaroma tik ‘‘ant 
juoko”. Tuo būdu, jeigu buvai baliu
je, tai net ir iki sekančio subuvimo 
žinai, kad buvai BALIUJE! O susi
tikęs adelaidiški su skaudančia galva, 
aiškiai žinai, kad kalbiesi su viso
keriopai bendruomenę palaikančiu 
visuomenininku. Šiek-tiek, žinoma, yra 
blogiau svetimam; nueini pilnas šven
tų pasiryžimų ir grįžti taipogi pilnas, 
bet jau tiek nusidėjęs, kad ant ryto
jaus būtinai smaugi bonka sąžinei 
nuraminti...

Šis subuvimas, svečių gausumu, 
turbūt nepriskaitytinas į didžiųjų su
buvimų - balių eiles? Kągi? - jeigu 
vestuvės ir sužadėtuvės sutraukia 
iki poros šimtinių juodų švarkų ir 
balinių!.. Visdėl to, kai už stalų su
sėda grandiniai, virsylos ir pulkinin
kai su savo generolais, tai, net ir 
eiliniu nebuvęs, matai, kad kokybe 
dažnai nusveria kiekybę . Todėl, 
broleli, buvo BALIUS!

Pirmiausia papuoliau į kryžminę,

LIETUVIŠKUMO IŠLAIKYMO PRIEMONĖS ■ MŪSŲ PASTANGOS

(Paskaita skaityta 1972 m. Studijų Dienose Melbourne.^
2' V. Neverauskas

Bet šios mūsų pastangos ne
iškėlė lietuvių bendruomenės kaip 
solidaraus vieneto, su kuriuo Austra
lijos vidaus, o per juos ir užsienio 
politikai turėtu skaitytis. Mūsų už- 
sieno politikos pagrindiniu nepasi
sekimu reikia laikyti anglų kalbą mo
kančių asmenų stoką, kada laikas 
tam. buvo, ir baimė, kad nukreipę 
bent dali savo energijos į tą lauką, 
apleisime lietuviškas dirvas.

Dabar mes galėtume tą darbą 
daug geriau atlikti, nes ne tik turime 
pakankamai anglų kalbą mokančiųjų, 
bet ir į labai atsakingas pozicijas 
įėjusių asmenų, kurių pagalba reikėtų 
pilnai išnaudoti.

Mūsų kultūrinės pastangos lietu
viškumo išlaikyme yra dirva, kuriai 
mes daugiausiai laiko paskiriame ir 
daugiausiai darbo Įdedame. Šios pa
stangos apima daugiausiai lietuvių, 
nes kultūrinis darbas susieina, susi
pina, padeda ir palaiko beveik visas 
kitas mūsų pastangas. Štai kad ir im
kime mūsų tautinių švenčių minėji
mus. Savyje jie turėtų būti politinių 
mūsų pastangų išdava, bet visi šie 
minėjimai yra atspalvinami chorų 
dainomis ir menininkų pasirodymais.

Kultūrinės pastangos pasireiškia 
per: chorus, teatro grupes, kultūrines 
popietes, tautinius šokius, literatūros 
vakarus, koncertus, literatūros būre
lius, bibliotekas, knygų leidimus, 
metraščius, laikraščius ir panašius 
dalykus. Mūsų pastangos išsilaikyti 
lietuviais, pasireiškia per tautines

■ v vodkos liepsnas spjaudančia, kulkos
vaidžių ugnį... Ir pabandyk, jei viršy- 
la pakėlė, neišgerti! Pabandyk nepa
rodyti laipsniui pagarbos! Po to, jau 
savaime aišku, nesiseke rykiuotės 
pratimai salėje, nes vis lipau kam 
nors ir ant mazolių, ir ant užkulnių... 
Ne su ta ranka saliutuoji!— Ne toje 
gretoje žingsniuoji!.. Ak, sakau! O 
aš net ir per naujoku ėmimo komisija, 
nepraėjęs, dėl klumpių ant kojų su
muštų ‘‘velniakaulių”!..

Teisingai sakydavo mokomąją 
kuopą baigęs tėvulis, kad: - “Kariuo
menėje niekada nesisiūlyk savanoriu 
ir kai šaudo - nekišk galvos iš ap
kaso” Bet tai matai - nori pasirodyti 
didvyris! O prie tokio tą vakarą šau
dymo iš “sunkiosios artilerijos”, 
krito nevienas ir karišką “makslą 
už’baigis”. Kiek, tada, turėjo kliūti 
man? Užtat buvau demobilizuotas ir 
paleistas iš atsargos i atsarga,, kaipo 
prasižengėlis drausmei, laipsniui ir 
uniformai. Gi pralaimėjęs - kaip ne
kapituliuosi...

Dovanokite už mano botago pa
pliaušką, Adelaidiškiai! Betgi tėvynę 
apgynė vyžos, naginės ir klumpės, o 
ne auliniai čebatai...

Kintas.
***

— Nebandyk girtis, kad esi 
pasaulio viršūnėje* Atmink, kad 
žemė apsisuka kas 24 valandas.

kultūros puoselėjimą, išlaikymą ir 
kitiems tos kultūros skleidimą.

» Esmėje mes savo kultūrinėse 
pastangose neišėjome iš tų formų, 
kurias pradėjome Vokietijos stovyk
lose ir ištikimai atsivežėme čia i Aus 
traliją. Šios pastangos pirmoje eilėje 
yra nukreiptos i mus pačius, kaip- 
priemonė nuolatos dilginti mūsų tau
tinius jausmus ir padėti atgauti kar
tais silpnėjančias jėgas.

Mūsų visuomenės pareikalavi
mas duoti kultūrinių parengimų, iš
šaukė į ŠĮ darbą ir žmones, kurie nor
maliai kažin ar to būtų ėmėsi. Todėl, 
žinoma, atsiranda ir trūkumų ir kultū- 
tinių pastangų lygis įvairuoja nuo 
vietos iki vietos.

Savo kultūriniam gyvenimui va
dovauti, jam koordinuoti, jį gaivinti 
ir jo lygį kuo aukštesnį išlaikyti, prie 
ALB Krašto Valdybos turime Krašto 
Kultūros Tarybą ir atatinkamas tary
bas prie Bendruomenes apylinkių.

, Šių tarybų darbo pasisekimas labai 
nevienodas ir abejoju ar jos pilnai 
savo paskirtį atlieka. Gal dėl to, kad 
ne visi lietuviški kultūriniai viene
tai yra linkę pasiduoti tokių tarybų 
direktyvoms. Bet Krašto Kultūros 
Tarybos pastangų išdavoje mes šian
dien džiaugiamės didingomis Lietu
vių Dienomis ir štai s'iomis Studijų 
Dienomis.

Atskirai paminėti tenka lietuviš
ka spaudą. Mes čia Australijoj turime 
du savaitraščius, kurie yra mielai 
skaitomi. Abu savaitraščiai yra ski
riami grynai lietuviškam skaitytojui,

PAŠVENTINTAS ALFONSO 

BIKULCIAUS KAPO PAMINKLAS.
Kai 1971m. gegužės mėn. 28d. 

Melbourne pasklido žinia, kad mirė 
Alfonsas Bikulčius, pajutome nustoję 
darbštaus Lietuvių Bendruomenės 
nario.

Metai praslinko, kuriuos ypač 
giliu skausmu išgyveno jo žmona 
Teresė.

S.m. gegužės mėn. 27d., daly
vaujant gausiam tautiečių būriui, 
Sv. Jono bažnyčioje kun. P. Vaseris 
atnašavo už a.a. Alfonso vėlę Sv. 
Mišias. Po pamaldų, nemažas būrys 
tautiečių (apie 100) vykome į Fawk- 
ner kapines, kur kun. P. Dauknys 
pašventino žmonos Tereses pastatytą 
brangų paminklą. Jame iškaltas Vy
ties ženklas ir žodžiai: A.A. Alfon
sas Bikulčius gimė 1905.10.14d. 
mirė 1971.5.28d. Lietuva Mano Brangi 
Tėvynė.,. Ilsėkis ramybėje! Liūdinti 
žmona Teresė.

Po šventinimo apeigų kun. P. 
Dauknio paprašyti visi sugiedojo 
Tautos Himną ir Marija, Mariją...

Paminklo šventinime dalyvavu
sieji buvo pakviesti i Lietuviu Na
mus pietų, paruoštų T. Bikulčienes
rūpesčiu, kurių metu savo kalbose pri- Alfonsai, teneslegia Tavęs Ge- 
siminė Alfonsą ir jo atliktus darbus dimino Kalno plytelė, teneslegia Ta- 
Melboumo Apylinkės pirmininkas p. ves Šventos Lietuvos žemės saujelė, 
G. Žemkalnis, Melbourne Lietuvių teneslegia Tavęs mylimos žmonos 
Klubo pirmininkas p. A. Bladzevi- Teresės pastatytas juodasis granitas 
čius,# Karių - Ramovėnų vardu - p. įr josios gaili ašara nukritusi ant 
V. Šalkunas, Teresei Bikulčienei Tavo fcap0
padėka pareiškė p. K. Prašmutas ir Ignas Alekna,
draugu vardu - šias eilutes rašanty- ***
SIS. Žodis „Amen“, įkilęs iš senovės graikų,

Tenka pastebėti, kad Alfonso vartojamas kelių tikybų pamaldas ar pote- 
kapas yra gana aiškioje vietoje, o rius pabaigus. To žodžio reikšmę kai kurios 
greta jo ir artimoje aplinkoje yra pa.kirtingai interpretuoja, pvz.: Tegu 
® J j j j bu.n,a teisingai, su pagarba ir t. t.

abu 1 stengiasi apimti kuo platesnį 
lauką ir patenkinti kuo įvairesnį 
skonį. Negalima būtų nesakyti, kad 
abiems savaitraščiams nesą vietos 
dar pagerėti.

Mūsų kultūrinės pastangos da
linai yra nukreiptos ir į Lietuvos var
do skleidimą svetimtaučių tarpe. La
bai sėkmingai čia pasireiškė mūsų 
dailininkai, kurie savo talentą ir sa
vo darbus pajėgė išnešti ir toli už 
lietuviško ratelio ribų. Gal daugiau
siai dėl to, kad su savo talentais jie 
yra per dideli sutilpti mūsų nepelnin
goje bendruomenėje. Malonu konsta
tuoti kad mūsų dailininkai savo lie
tuviškumu didžiuojasi ir jį visur pa
brėžia.

Toliau mes džiaugiamės Baro ir 
Stankaitytės patekimu į Adelaidės me
no festivalį ir tuo pačiu - durų atida
rymą lietuviams menininkams ateityje.

Bet iš kitos pusės tenka apgai
lestauti, kad lyg šiol mes nepajėgėme 
išsiauginti sau chorą, kuris turėtų 
platesnį pripažinimą. Lygiai kaip 
lig šiol nesistengiame išnešti Lie
tuvių Dienų parengimus iš už savo 
kiemo vartų, ką latviai visai sėkmin
gai daro.

Švietimo ir jaunimo lietuviško 
auklėjimo reikalai yra labai artimi 
viens kitam taip kad apie juos kal
bėsiu daugiau, mažiau kartu.

Ne mano tikslas čia šiendie 
vertinti mūsų švietimo metodus ir 
pasisekimą ar nepasisekimą. Tam 
turime atskiras paskaitas kad ir šių 
studijų dienų metu.

Su apgailestavimu tenka konsta
tuoti, kad toks svarbus laukas, kaip 
jaunimo lituanistinis auklėjimas, čia 
Australijoje ilgus metus turėjo apsi
eiti be tik tam reikalui sukurto cen

laidota daugiau mūsų tautiečių. To
dėl šis didingas juodo granito pa
minklas dažnai primins Alfonso at
liktas pareigas Devui ir Tėvynei.

trinio organo. Ir keista, kad prieš me
tus su viršum įsteigta švietimo komi
sija ( ar taryba) buvo ne mūsų peda
gogų ar auklėtojų pastangų išdava, 
bet Bendruomenės statuto planuotojų. 
Taip kad rezultate, teoretiškai imant, 
mūsų jaunimo lituanistinis auklėji
mas gali patekti į visai tam nepasi
ruošusių žmonių rankas.

Mūsų, Švietimo pastangos bazuo
jasi ant savaitgalio mokyklų. Kur tik 
galėjome, ten stengėmės jas įsteigti 
ir išlaikyti. Bet per tuos 20 su vir
šum metų nepajėgėme prieiti prie 
vienodos lituanistinės mokymo progra
mos ir mokslo metų skaičiaus per 
visą Australiją.

Kaip ten bebūtų, mes šiandien 
turime Australijoj 7 savaitgalio mo
kyklas kurios yra pritaikytos 5-14 
metu amžiaus vaikams.

Kad savaitgalio mokykla, turėda
ma vaikus tik vieną pusdienį savai
tėje, stebuklų padaryti negali, tas 
savaime aišku. Bet kad ši mokykla 
turėjo ir tebeturi daug įtakos mūsų 
jaunimo lietuviškame auklėjime, aiš
kėja iš p. Ivinskio pravestos anke
tos.

Kaip beveik visur kitur, taip ir 
čia pagerinimui ir pasitaisymui vie
tos yra daugiau, negu kad mes kar
tais esame linkę prisipažinti. Viena 
pagerinimo sričių peršasi - tai mūsų 
atsinešimas į savaitgalio mokyklos 
paskirtį ir tikslą. Tradiciniai mūsų 
savaitgalio mokyklos moko jaunimą 
lietuvių kalbos ir istorijos kad tuo 
išlaikyti jaunimą prie tautinio ka
mieno. Taigi savaitgalio mokykla pir
moje eilėje yra kalbos mokytoja, o 
viskas kitas yra tik šalutinis produk- 
tas’ (Bus daugiau)
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Jonas Dudėnas.

MNEUM

PADEKIME!
J.A.V. mus pasiekė v.s. 

B. Kviklio laiškas, kuriame rašoma 
apie LSS įkūrėjo ir Pirmūno, v.s. 
Petro Jurgėlos šeima ištikusią ne
laimę: “Jo žmonai, po sunkaus prie
puolio, pradėjus gangrenuoti kūnui, 
buvo nuplauta koja. Ligonė tačiau 
atsigavo ir yra gydoma. Gydymas 
pareikalaus daug išlaidu.

Kaip žinoma, P. Jurgėlos šeima 
niekada nebuvo pasiturinti. Taigi ir 
sios nelaimės viena pakelti negali.

Būtų gera, kad LSS ir visi jos 
vienetai bei atskiri nariai padėtų ne
laimingo P. Jurgėlos šeimai. Pagal
ba turėtų būti galimai greitesnė”.

LSS Pirmijos Pirmininkas, v.s. 
A. Saulaitis, ragina skautų vadovus 
prisidėti prie šio pasiūlymo konkre
čiomis aukomis. Australijos rajono 
vadas primena broliams sesėms skau
tininkams, sk. vyčiams bei vyr. skau
tėms, kad aukas šiam reikalui priima 
tunto tuntininkai. Jas taip pat galima 
siųsti per rajono vadą, v.s. A. Jakštą, 
8/17 Wentworth Rd., Eastwood, 
N.S.W. - 2122, arba tiesioginiai Pet
rui Jurgelai, 800 Goodrich St., Union
dale, N.Y. - 11553, U.S.A.

***

MUSU. VIENETUOSE
“VILNIAUS” TUNTAS - ADELAIDĖ

Metų pradžioje Adelaidės “Vil
niaus“ tunto vairą i. savo rankas per
ėmė ps. Vacys Ilgūnas. Dabartinę 
tunto vadiją. sudaro: tunto adj. - s.v. 
si. Vytautas Neverauskas, skaučių 
sk. vedėja - v.s.sl. Marytė Neveraus- 
kaitė, ižd. - s.v.v.sl. Donatas Dunda. 

. Vienetams vadovauja: sk. vyčiams - 
s.v.v.sl. D. Dunda, skautams - sk. 
Algis Straukas, vyr. skautėms - v.
sk. Birutė Mikužienė, skautėms - sk. 

Daina Neverauskaite.

Kovo 5d. įvyko tunto sueiga, su
daryta tunto vadija. Bandoma atgai
vinti tunto veikla.

Gegužės 28d. Adelaidės Liet. 
Namuose skautės suruošė pietus, tuo 
pačiu padarydamos ir gražaus pelno 
(Bravo, seses! - Red.). Tą pačią 
dieną įvyko ir tunto vadijos posėdis, 
kurio metu nutarta rugpiūčio 5d. su
ruošti skautų balių.***

Birželio 14d. atnaujinti ryšiai 
su australų skautais (tuntas regis
truotas pas australų skautus); vietos 
australų tunto tuntininkas pažadėjo 
visokeriopą, parama.

A.A. VYTAUTUI CINIKUI
staiga mirus, jo žmoną Aldoną giliai užjaučiame ir drauge liūdime 
netekę mielo prieteliaus.
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AUŠROS” TUNTAS-SYDNEY

Sktn. Jonui Zinkui 50 metu.*
Birželio 24d. Savo 50m. sukaktį 

atšventė žymus rajono skautų veikė
jas, s. Jonas Zinkus. Dar Vokietijoje 
jis buvo vienas iniciatorių, suorga
nizavusių pirmąjį senųjų skautų ži
dinį Seligenstadt’e. Australijoje irgi 
vadovavo seniesiems skautams, ėjo 
sk. vyčiu būrelio vado, “Aušros” tun
to tuntininko, Australijos rajono va
deivos ir kt. pareigas rajono vadijoje.

Jonas Zinkus gimė Krakėse 
Kėdainių apsk. Ten 1929 m. pradėjo 
skau rauti 
d-vę joje praėjo visas skauto vadovo 
pareigas - paskiltininko, skiltininko ir 
d-vės adjutanto. Visą savo gyvenimą 
buvo aktyvus skautas. Už nuopelnus 
yra apdovanotas Lelijos ordenu.

Brolis Jonas yra ir žynius visuo
menininkas, jis visą laiką aktyvus ben
druomenės narys ir šiuo metu yra L.D. 
Rengti Komiteto spaudos ir informa
cijos sk. vedėjas.

Broliui Jonui, 50-mečio 
visų mūsų “Ilgiausių metų!” 

***
Birželio 24d., Aubum’e, 

suruošė metinį tunto kaukių 
karnavalą. Tuntui talkino Vy. Skautų 
Židinys, vad. p. Jadvygos Viliūnie- 
nės ir Tunto Skautų Tėvų Komitetas, 
vad. p. Aldonos Jablonskienės. Sve
čių buvo taip gausu, kad teko apsi
žiūrėti, kad prie stalo laisvą kėdę 
susiradus! Baliaus metu vyko kaukių 
paradas ir jų premijavimas: visas tris 
premijas už įdomiausias kaukes 
“Nunešė“ skautai!..

R. Sp. Sk. Inf.

įstojes i DLK Kęstučio

proga,

tuntas 
balių -

P. Baltrušaitis
A.E. Zinkevičiai 

Sydney, N.S.W. Australia.

A.A. JONAS DUDĖNAS
Š.m. birželio men. 20d. gaisro 

nelaimėje tragiškai mirė a.a. Jonas 
Dudėnas. Jo mirtis ne tik sukrėtė jo 
šeima, bet taip pat daugeli jo draugu 
bei pažįstamų. Jonas priklausė tai 
mūsų tautiečiu kartai, kuri i ši krašta 
atvyko pačiame fiziniame stiprume, 
vos peržengęs 40 metu slenksti. Ne
paprasta sveikata, darbštumas ir na
gingumas leido jam čia greit materia
liai gerai Įsikurti. Pastaraisiais me
tais jau kuri laiką buvo išėjęs į pen
sija, tačiau ranku nenuleido čia dirb
damas pripuolamą darbą, kurio jam 
niekad netrūko, čia ir tvarkydamas 
bei gražindamas savo sodybą.

Jonas Dudėnas gimė 1904 m. bir
želio mėn. 20d. Latgalijoje. Pirmasis 
Pasaulinis karas Dudėnus nubloškė i 
Petrapili, kur Jonas lankė gimnaziją, 
o vėliau amatų mokyklą. Iškentėjęs 
sunkias Rusijos revoliucijos dienas 
ir nemažai pabadavęs, Jonas kartu su 
tėvais grižo i Lietuva - Dūkštą. Čia 
jeims ilgai neteko gyventi, nes len
kams užgrobus Vilniaus krašta, už 

lietuviška veiklą iš Dudėnų buvo atim
tas ūkis, o ir patys ištremti i Nepri
klausoma Lietuva.

Tėvynėje Jonas, kaip gabus, su
manus ir energingas, dirbo Įvairius 
darbus: 
ūkininku, 
valdinės 
skrities 
riumi bei

biznie-

sūkurys
Vakaru

ji matėme esant pažangiu 
privačių statybų vykdytoju, 
statybos prižiūrėtoju, ap- 

techniku, privačiu 
gabiu amatininku.

Antrojo Pasaulinio karo 
Joną su šeima nubloškė i 
Vokietija - Tuebingeną. Čia Jonas 
dirbo lietuviu sukurtoje statybos 

- bendrovėje “Unitas“, o vėliau ver
tėsi privačiai kaip odos gaminių ama
tininkas, iki išvykimo i Australiją.

1949m. Jonas atvyko i. Austra
liją, kur greit gavo kvalifikuoto sta
liaus - statybininko pripažinimą, to
dėl ir su darbu pasirinkimu neturėjo 
sunkumo, daugiausia dirbdamas prie 
statybos darbų. Darbdaviai pamatę jo 

GEELONGO Supažindino dalyvius su visu
PENKETUKU? BALIUS penketuku, komanda išsirikiuoja sce-

Prieš maždaug metus laiko daug noje su skoningai ir gražiai pasiūtom 
kas Geelonge abejojo net priekaiš
tavo, kad mažai lietuvių kolonijai ne
įmanoma pasiųsti nors vieną jaunuolę, 
jaunuolį į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Amerikon.

Šio metu jau aštuoni asmenys iš 
Geelongo yra pakeliui Į Ameriką, 
visos kliūtys nugalėtos, kapitalas 
surastas, jaunimas patenkintas ir 
didžiuojasi būdami lietuviais.

Šios išvykos didžiausia rolę su
vaidino A.L.F.A.S. Valdyba. G.L.S. 
Klubo Vyties 5 jaunuoliai įeina į A.L. 
Sporto Klubo krepšinio komandos rink
tinę.

Šiemet sueina 50 metų, kada 1922 
m. balandžio mėn. 22 d. Lietuvoje pra
sidėjo krepšinio istorija. Šitokiems 
istoriniams metams atžųnėti, tikrai 
Geelongo sportininkai tinkamai pasi
ruošė.

Birželio mėn. 24d., turėjo įvykti 
tradicinis Šatrijos Tunto Joninių ba
lius, bet Tunto vadovybė, suprasdama 
reikalo svarbumą, perleido savo ba
lių Sporto Klubui Vyties Valdybai, 
kiuri- suruošė Geelongo penketukui 
atsisveikinimo balių ir padarė trupu
tį kišenpinigių.

Vakaro dalyvius pasveikino Klu
bo pirm. K. Starinskas, padėkojo gee- 
longiškiams už $640 auką, A.L.F.A.S. 
Valdybai ir visiems Jonams sudai- 
iiuota “Ilgiausių Metų“.

visokeriopą sugebęjimą, ji įvertino 
pavesdami vadovauti darbams bei 
juos prižiūrėti.

Jonas yra atidavęs savo duoklę 
ir Australijos Lietuvių Bendruomenei. 
Ji matėme Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimų dalyviu. Melbourne Apy
linkės Valdybos vice - pirmininku, 
Melbourne Lietuvių Klubo Tarybos 
nariu, matėme Joną teikiant paramą 
lietuviškoms organizacijoms, mateme 
dažnai Lietuvių Namų įvairių remon
tų vykdytoju. Jonas pirmasis skyrė 
100 svaru Lietuvių Namų Įsigijimo 
reikalams.

S.m. birželio men. 23d. Sv. Jono 
bažnyčioje kun. P. Vaseris aukojo 
už Jono vele gedulingas Sv. Mišias. 
Po pamaldų Jono karstas buvo paly
dėtas i Naująsias Cheltenham kapi
nes. Čia laidojimo apeigas atliko 
kun. P. Vaseris ir atsisveikinimo 
žodžius tarė Melbourne Apylinkės pir
mininkas p. G. Žemkalnis ir Melbour
ne Lietuviu Klubo pirmininkas p. A. 
Bladzevičius.

Ilsėkis ramybėje, Jonai, greta 
tautiečiu, kurie Aukščiausiojo buvo 
ir bus pašaukti į šios žemes taikos 
ir ramybes vietą.

P.S. Jono šeimai pageidaujant 
vieton gėlių, 31 asmuo? sudėjo aukų 
$91, kuriuos paskyrė Melbourne Lie
tuvių Namams.

Ignas Alekna.***

naujom išeiginėm uniformom, vyrai 
kaip ąžuolai, gražu žiūrėti,.

Pirmas Austr. Lietuvių rinkti
nės kapitonas G. Brazdžionis, S. Kar- 
puška, Vytas ir Kęstutis Obeliūnai ir 
Vyt. Brazdžionis. Klubo Valdybos 
vardu pirm. K. Starinskas įteikė vi
siems po vieną voką kelionpinigių ir 
palinkėjo laimingos kelionės į Ameri
ką. Baliuje buvo atvykęs ir Austr. 
Olimpijados Krepšinio žaidėjas E. 
Palubinskas ir Melboumo Varpo rink
tinės žaidėjas Alg. Milvidas.

Vakaro paįvairinimui buvo iš
traukti metinės klubo loterijos laimė
jimo bilietai. Šimto dolerių premija 
atiteko kitatučiui, 2-ra vietą $40 lai
mėjo p. J. Manikauskas ir 3-čia $20 
laimėjo p. Stasys Šutas. Sporto Valdy
bos leidžiama staliuką laimėjo p. 
Davalgienė.

Nuotbodžiauti nebuvo laiko, taip 
greitai slinko laikas, kad nei nepa
jutome, kaip reikėjo spausti sportinin
kų rankas, nes jau ryto 6 vai. paju
dėjo mašinos link Melbourno, o iš ten 
į Sydnėjų ir jau kitas sustojimas iš
svajotoj Amerikoj.

Tuo pačiu linkime A.L. Sportinin
kų komandos rinktinei ir jos vadovy
bei geriausių sportiškų laimėjimų 
Amerikoje ir laimingo sugrįžimo atgal, 
su pasididžiavimo taurėmis.

J. Žemaitis.
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KIEK AS
Jau laikas pradėti galvoti apie 

Spaudos Balių, kuris siais metais 
įvyks rugsėjo mėnesi Lidcombėje, 
Ukrainiečiu salėje. Laikas ponioms 
pažvelgti į savo balines sukneles, 
batukus, gal verta pagal naują madą 
įsigyti kitas# Vyrams ne tiek turėtų 
rūpėti rūbai ir papuošalai kiek gera 
kompanija, bet ir tam reikia laiko su
organizuoti prietelių stalą su kuriais 
malonu būtu, drauge pasilinksminti. 
Atminkime kad Spaudos Balius yra 
pats šauniausias metų balius ir i ji 
norėtų tavo prieteliai iš toliau at
vykti. Taigi jau dabar laikas pradėti 
savo prietelius kalbinti geram baliui.

***
Latviu ekskursija aplankė Lie

tuvių Sodybą.Sydnejuje. Latvių socia
linės globos veikėjai ir spaudos at
stovai yra susidomavę mūsų Socia
linės Globos Moterų įsteigta sodyba. 
Apie šią. Lietuvių Sodyba labai pla
čiai paraše Australijas Latvietis bir-

SUŽINOJAU!
želio 9., laidoje. Redaktorius A. 
Zarinš išgyrė mūsų Moterų D-jos 
veiklą ir labai rekomenduoja latviams 
tokia sodyba įsigyti. Lietuvių Sody
ba yra visiems pavyzdys, tiek savo 
gražia namų konstrukcija, tiek puikia 
aplinkuma ir pavyzdinga tvarka.

Valio mūsų moterų draugijai!
***

Pasaulio Lietuviu. Bendruomenes 
seimai šaukiami kas penkeri metai. 
S.m. balandžio mėn. 22 d. PLB val
dyba nutarė seimą sus'aukti 1973 m. 
rugpiūcio mėn. 30 -Rugsėjo 2d. Dėl 
vietos galutinai neapsispre.sta, bet 
numatytos galimos trys vietovės - 
Washingtonas, Clevelandas ar Chica- 
ga. Ruoškitės atstovai.

***
Melb. Soc. Glob. Mot. D-ja jubi

liejiniam koncertui, rugpiūcio men. 
5d., intensyviai ruošiasi. Statomas 
p. M. Malakunienės parašytas vaidi
nimas “Jeronimas”. Režisuoja p. V. 

Kružienė. P. A. Čelna moko balsingą 
moterų sikstetą naujų, negirdėtų dai
nų. Tautiniu šokių grupė “Klumpako
jis” miklina kojas naujiems šokiams. 
Rašytojos skaitys savąja kūrybą ir kt.

XXX

Prieš keletą metų. įkurta Lietuvių 
Brolija, kurios tikslas buvo pastatyti 
Melbourne lietuviams seneliams, in
validams ir pensininkams namus, ku
riuose jie galėtų tautiečių tarpe ir 
globoje gyventi, nerado pakankamo 
pritarimo.

Įvykusiame brolijos susirinkime 
buvo išrinkti likvidatoriai p.p. K. 
Mieldažys ir A. Baleišis. Brolijos tu
tinu nedideli lėšų ištekliai bus pa
laipsniui perduoti socialinės globos 
reikalingiems tautiečiams.

***

Melbourne Lietuviu namai pagra
žėjo. Priekinis fasadas nudažytas 
akis veriančia, ryškiai geltona spalva.

Benediktas Zabiela, buvęs Mel
bourne Apylinkės Pirmininkas ir Lie
tuvių Brolijos steigėjas, važiuoda
mas į savo sodybą, susidūrė su prie
šais važiuojančiu automobiliu. To 
pasėkoje jis atbudo tik ligoninėje ir 
turėjo pora savaičių gydytis. Dabar 
jis jau kiek pasveikęs, tačiau dar 
jaučia krūtinės ir plaučių sutrenkimą. 
Jo automobilis, rodos, jau nebepatai
somas.

Linkime atgauti pilną sveikatą.
***

Žinomam mūsų visuomenininkui 
V. Jakučiui pr.mėnesi suėjo 65 metai. 
Malonu pasveikinti sukaktuvininką, 
bet būtų dar maloniau daugiau išgirs
ti apie sukaktuvininko nueitą kelią 
besidarbuojant lietuviškuose baruose.

***

Italijoje gyvenąs Adelaidiškis prel. 
P. Jatulis sulaukė 60 metų amžiaus.

***

— Nežinojimas daugiau kai
nuoja,' negu mokslas.
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Unemployment Benefit 
Child Endowment 
Maternity Allowance
(Please tick approp. square). ’’‘Prašau nuplėšti atkarpą,

KĄ TURIME ŽINOTI APIE PENSIJAS
PIRMIAUSIA TURITE ŽINOTI, KAD JŪSŲ NAMAS, BALDAI IR KITI ASMENINIAI DAIKTAI, ĮSKAITANT IR AUTOMOBILĮ 

NESUDARO KLIŪČIŲ GAUTI PENSIJAI. NET KAI KURIOS PAJAMOS - T.Y. PAJAMOS IŠ SODYBOS, TAIP PAT NESUMAŽINA 
TEISĖS Į PENSIJĄ.

BE AUKŠČIAU MINĖTU DALYKU. GALITE TURĖTI SAVAITINIU PAJAMŲ IR KITOKIU VERTYBIŲ IR VIS DAR GAUTI 
PENSIJĄ. AR TAI PAVEIKS PENSIJOS DYDĮ, PRIKLAUSYS NUO PAJAMŲ AR VERTYBIŲ DIDUMO.

ŽEMIAU TALPINAME PORĄ PAVYZDŽIU, DALEIDŽIANČIU, KAD TURITE SAVAITINES PAJAMAS ARBA KITOKĮ TURTĄ 
BET TIK NE ABU DRAUGE:-

SENATVĖS 
& 

invalido 
PENSIJA

* JEI ESATE NEVEDĘ, NAŠLIAI AR IŠSISKYRĘ, GALITE TURĖTI PAJAMAS IKI $46.50 SAVAI
TĖJE ARBA VERTYBIŲ IKI $24,580 IR DAR NEPRARASTI TEISĖS į DALINĘ PENSIJĄ.

* VEDUSI PORA GALI TURĖTI BENDRAI $81 SAVAITINIU PAJAMŲ ARBA VERTYBIŲ IKI $42,920 
IR DAR NEPRARASTI TEISES Į DALINĘ PENSIJĄ.

NAŠLĖS
PENSIJA

* NAŠLĖS PENSININKĖS PAJAMŲ DYDIS PRIKLAUSO NUO JOS GLOBOJE ESANČIU VAIKU 
SKAIČIAUS. JEI JI TURI VIENĄ VAIKĄ,^SAVAITINES PAJAMOS GALI SIEKTI $67.50, (AR 
$71.50, JEI JI TURI JAUNESNĮ KAIP SESIŲ. METU VAIKĄ AR INVALIDĄ VAIKĄ) IR JI DAR 
NEPRARANDA TEISĖS Į DALINĘ PENSIJĄ. ARBA JI GALI TURĖTI VERTYBIŲ IKI $30,340, . 
IR JEIGU VAIKAS YRA JAUNESNIS NEGU ŠEŠIŲ METU AR INVALIDAS, TADA JOS VERTYBES 
GALI SIEKTI $32,420, IR JI DAR NEPRARANDA TEISES Į DALINĘ PENSIJĄ

VIENAS IS KITU DALYKU KURIE TURI ĮTAKOS PENSIJOS GAVIMO TEISEI YRA AUSTRALIJOJE IŠGYVENTAS LAIKAS.
DAUG KAS ŠIAME TRUMPAME RAŠTE NEĮMANOMA IŠAIŠKINTI, TAČIAU, KITI ŽINOTINI DALYKAI YRA ATSPAUSDIN

TI ATSKIRUOSE LAPUOSE, KURIUOS GALIMA GAUTI:- DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES, WELFARE AGENCIES IR 
PAŠTO ĮSTAIGOSE.

ŽEMIAU DEDAME ATKARPĄ. JEI JA UŽPILDYSIT IR PASIUSIT MUMS, TAI MES PASIUSIME ATATINKAMAS INFORMACI
JAS IR REIKALINGAS FORMAS.

BE TO GALITE ASMENIŠKAI ATVYKTI PAS MUS IR PASITEIRAUTI APIE JUSU PENSIJOS TEISES. JEIGU TURITE SUN
KUMU SUSIKALBĖTI ANGLIŠKAI, PATARIAME ATSIVESTI VERTĖJĄ JEIGU VERTĖJO NETURĖTUMĖTE, TAI DEPARTA
MENTAS VISTIEK VISAIS BŪDAIS STENGSIS JUMS PADĖTI. TEGUL SUNKUMAS DEL KALBOS JŪSŲ NEVARŽO PRAŠANT 
MUSU PAGALBOS.

JEI ESATE * VYRAS, 65 AR DAUGIAU METU AMŽIAUS, AR MOTERIS 60 IR DAUGIAU METU AMŽIAUS,
* NUOLATINIS NEGALĮS DIRBTI INVALIDAS,

* MOTERIS KURIOS VYRAS MIRĘS AR DINGĘS DEL KITU PRIEŽASČIŲ,,

KREIPKITĖS Į MUS DEL JŪSŲ. PENSIJŲ TEISIU,
GALITE PAS MUS TEIRAUTIS APIE LIGOS, NEDARBO PAŠALPAS, VAIKAMS SKIRIAMĄ PARAMĄ (ENDOWMENT) BEI 
GIMDYMO PAŠALPA, O TAIP PAT DEL COMMONWEALTH REHABILITATION SERVICE PATARIMU.

Director,
Department of Social Services,
SYDNEY: Australia Huose, 50 Carrington Street, Tel. 20255
MELBOURNE: Commonwealth Centre, Cnr. La Trobe-Spring Streets, Tel. 662 0411
BRISBANE: Prudential Building, 6 Queen Street, Tel. 32 0491
ADELAIDE: A.M.P. Building, 1 King William Street, Tel. 51 7400
PERTH: 104 Murray Street, Tel: 32 0161
HOBART: Kirksway House, 2 Kirksway Place, Tel: 93 7541

Please send me a leaflet and application form on

NAME

Age Pension
Invalid Pension
Widows Pension
Sickness Benefit —

ADDRESS
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Sv.

LVS “RAMOVE” Sydnėjaus 
Skyriaus Valdyba, liepos mėn. 16d. 
(sekmadienį) rengia tragiškai žuvu
siu DARIAUS ir GIRĖNO minėjimą 

šia tvarka:
a) 11.30 vai. pamaldos Lidcombe 

katalikų bažnyčioje, kur Sydnėjaus 
lietuvių organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. Pamaldų metu giedos 
“Dainos” Choras.

b) Po pamaldų, apie 1 vai.,para
pijos salėje, įvyks iškilmingas mi
nėjimas su paskaita ir menine dalimi. 
Meninėje dalyje dalyvauja “Dainos” 
vyrų choras, vadovaujamas p. B. Ki- 
verio, deklamacijos ir t.t.

Visa Sydnėjaus lietuvių visuomenė 
kviečiama kuo skaitlingiausiai daly
vauti.

LVS “Ramovė” Sydney Skyriaus
Valdyba.

PRANEŠIMAS

Aukos Jaunimo Kongresui (Melb) 
Sadauskas 
Zdanavičius 
Anon 
Parapijos Choras (Melb.) 
M. ir J. Didžys 
Pumputis 
Apylinkes Valdyba

Melbourno Jaunimo

$5.00 
$15.00
$2.00 

$50.00 
$25.00 
$20.00

$150.00
Kongreso

Komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems 
kurie aukojo.
Jaunimo Kongreso Komitetas (Melb.)

***
PADĖKA

v 4
Širdingai dėkojame visiems 

svečiams, skaitlingai atsilankiusiems 
į Sydnėjaus lietuvių skautų kaukių 
balių. Mūsų ypatingas dėkui priklau
so brangiems tautiečiams, kurie mus 
parėmė piniginėmis aukomis, maisto 
produktais, loterijos fantais, kitoms 
gerybėmis, darbu.

Sunku yra išvardinti visus as
meniškai, nes tikrai butu labai ilgas 
sąrašas. Neaplenkdami nei vieno ta
riame mes jums visiems 

skautišką ačiū!.
Skautu Tėvų Komitetas - Židinys 

“Aušros” Tunto Tuntininkas.
***

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems prisi

dėjusioms prie Sydnėjaus Lietuvių 
Savaitgalio Mokyklos baliaus suren
gimo įvykusio šių metų gegužės mėn. 
17 d.

Didelis ačiū tautinių šokių ansam
bliui išpildžiusiam programą, p.p. 
Janavičienei, Kazokaitei, Šliterienei 
ir Jurijonui už paaukotus fantus lo
terijai. Parėmusiems mus pinigais 
p.p. Grybaitei, Ramanauskienei, Dau
barienei, Ropienei, Protienei, Mige- 
viciui, Baužei.ir prisidėjusiems darbu 
bei produktais p.p. Šliterienei, Mau- 
ragienei, Stašionienei, Lašaitienei, 
Osinienei, Sabulienei, Kalgovienei, 
Bernotienei, Bučinskienei, Stašioniui 
ir Lašaičiui, taip pat visiems tautie
čiams atsilankiusiems į šį vakarą ta
riame lietuvišką ačiū.

Syd. Liet. Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų Komitetas.

BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS
Is Morwellio Latrobe Valley Lie

tuvių Seniūnijos Biblioteka perkelta 
į Yallourną, 26 Narracan Avė. (Vic. 
3838). 4
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$200.00 
$50.00 
$30.00 
$20.00 
$10.00 
$10.00
$10.00 
$10.00 
$10.00

$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00
$5.00
$5.00
$5.00 
$3.00 
$3.00 
$2.00
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$1.00

S.m. rugpiūcio mėn. 5-6 dieno
mis Socialinės Globos Moterų D-ja 
Melbourne turės savo 20 darbo metų 
paminėjimą..

PROGRAMOJE:
1. Rugpiūcio men. 5d., šešta

dienį, 1 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 
North Melbourne 44 - 50 Errol Str.

įvyksta 
DISKUSIJŲ POPIETĖ

jos programoje:
a) 20 darbo metų apžvalga
b) p. B. Žilinskienės paskaita

“Socialinis darbas medicinoje”
c) Kitų Moterų D-jų įnašai

(temos šiuo metu dar nežinomos)
.Kviečiame dalyvauti diskusijose

socialinį darbą vykdantys, arjuosusi- 
domave bendruomenės nariai iš visos 
Australijos, taip pat vietiniai med. 
studentai bei daktarai.

2. Rugpiūcio 5d., šeštadienį 
7.30 vai. Lietuvių Namuose vyksta

JUBILIEJINIS KONCERTAS - 
VAIDINIMAS,

kurio smulkesne programa skelbsime 
atskirai. Visa plačiąją visuomene 
kviečiame dalyvauti.

3. Rugpiūcio 6d., sekmadienį, 
vai.

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
Jono bažnyčioje, East Melbourne.
Po pamaldų 2 vai. p.p. Lietuvių

Namuose vyksta iškilmingi pietūs 
kviestiniams svečiams ir narėms.

Viešnios ir svečiai iš kitu vie
tovių apie savo norą dalyvauti minė
tuose parengimuose prašome pra
nešti S.G.M. D-jos pirmininkei p. E. 
Seikienei gyv. 54 Davison Str. N. 
Richmond, Vic. telf. 422367.

Valdyba.

SYDNEY L.M.S.G.D-jos 
aukų lapas Nr. 4.
“Sodybai” aukojo: 

Danutė Callcott
J. Koliavas 
S. Jarembauskas 
A.R; Daukus 
V. Kišonas
K. Jonušas 
F. Januškevičius 
J. Ramanauskas 
Aleknienė 
V. Danta 
E. Rėisonąs 
Penkaitis 
Kesminiene

_ Ankus 
V. Jonušys 
I.V. Daras 
V. Jakštas 
E. Juška 
V. Jaras 
E. Zalgevičius 
E. Slonskis 
A. Kopeika 
Mongirdas

Ligoniu^ reikalams aukojo: 
Jurgis Želvys $40.00
S.L. Medikų D-ja $20.00
L. V.S. Ramovė $15.00

Visiems nuoširdžiai dėkojame ir 
maloniai prašome neatsisakyti to
liau paremti.

Ar žinote, kad Lietuvoje...

raj.)
— 6.350 hektarų.

•Maloniai kviečiaime Jus siu svečiais atsilankyti į 
GEELONGO LIETUVIŲ PARAPIJOS METINĮ

BALIŲ
liepos 22 d., šeštadienį. Pradžia 7.30 vai. vak.

Lietuvių Namuose, 128 Douro St. Nth. Geelong.

Lietuvių Bažnytinis Komitetas

LIETUVIIĮLAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą

LOTERIJA SU ĮSPŪDINGAIS 
FANTAIS.

STUDENTAMS - $1.50.

TRADICINIS ADELAIDES "VILNIAUS" TUNTO 
SKAUTU BALIUS 

Įvyks
Š.M. RUGPIŪCIO 5 D., 7.30 V.V. LIETUVIU NAMUOSE NORWOOD. 
Kviečiami visi Tautiečiai skaitlingai dalyvauti ir paremti mūsų 
jaunimą, nes šių dienų didvyriai - JAUNIMAS.

DEKORACIJOS - STOVYKLA PUŠYNE. 
GROS GARSUS ’’SONGAILOS” ORKESTRAS. 

STALAI APDENGTI SKANUMYNAIS.

ĮĖJIMAS - SUAUGUSIEMS - $2.50
Stalus patartina iš anksto ušsisakyti pas:

Vacys ILGŪNAS TELF. NR. 710644
Donatas DUNDA TELF. NR. 319408

Marytė NEVERAUSKAITE TELF. NR. 771129 
Birutė MIKUŽIENE TELF. NR. 969495.

TUNTO VADIJA

PAVYKĘS JONINIU POBŪVIS
Tradicinis Melbourno Soc. G.M. 

D-jos ruošiamas pobūvis - Joninės 
įvyko š.m. birželio mėn. 24d. Lie- narius ir taupytojus pristatyti Taupo-
tuvių Namuose. į pobūvį susirinko mąsias knygeles įrašymui palūkanų 
pilnutėlė salė tautiečių, ypač daug už indelius, 
jaunimo, su Jonais atšvęsti vardines.

pirmininkė p. E. Seikienė ta 
pasveikino Jonus ir visus sve- 
Pobūvyje atsisveikinta SU jau- ropos neirndoeuropiečių įkalbų? Baskai — 
atstovais išvykstančiais į II-jį (palikuonys tų kalbų, kuriomis kalbėjo afc-

-mens amžiaus gentys Europoje, dar prieš 
papiintant čia indoeuropiečių įkalboms.

D-jos 
proga 
čius. 
nimo
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą.

Joninių nuotaika buvo pakili, o 
“pelyčių” traukimas iš laime's šuli
nio turėjo didelį pasisekimą.

Iki pasimatymo sekančiose 
Joninėse!

***
LAIMINGOS KELIONĖS!

Melbourno Dainos Sambūrio daly
viai Snieguolė ir Gabrys Žemkalniai 
išvyko į Pasaulio Jaunimo Kongresą, 
o ir šiaip pasisvečiuoti savo buvusių 
draugų tarpe Amerikoje.

Dainos Sambūris atsisveikinda
mas su išvykstančiais Snieguole ir 
Gabriu linki gražios ir malonios vieš
nagės Amerikoje ir laimingo sugrįžimo.

Valdyba. ***
"TALKOJE”

S.m. birželio mėn. 30 d. “Talka” 
baigė finansinius metus. Metai, provi-

Didžiausias ežeras Drūkšiai (Zarasų soriniu apskaičiavimu, buvo sėkmingi: 
užima 4.500 ha plotą, o Kauno marios padidėjo narių skaičius, o taip pat 

indeliai ir paskolos. Sudarius pilną 
„ . , T„ . metinę apyskaitą ir valdžios revizo-... Seniausiu miestu laikoma Klaipeda ... /

(nuo 1252 m.). Po jos seka Palanga ir Kau- riui patikrinus, ji bus patiekta Tal- 
nas. kos“ metiniam susirinkimui, kuris

įvyks, kaip numatyta, š.m. rugsėjo 
men. 16 d.

Ta proga prašesne visus ‘‘Talkos’

*** IGA.

Ar žinote, fcad baskų, gyvenančių Pirėnų 
kalnuose, kalba — viena iš nedaugelio Eu-

M0SU PASTOGĖ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

**OUR HAVEN” 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Isikrsštis
LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba 
Adresas: Box 130 P.O. Rundle St., 

Adelaide 
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