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KULTŪROS BARUOSE

KNYGOS APIE LIETUVĄ 
KALBOJE. Kad mūsų laisvės 

būtų kuo plačiau zi- 
reikalinga nepailstamai ją 

ją gyventi, jai atsiduoti ir

Suminėsiu tik keletą musų darbų, 
reikalingas visų Australijos 
vieningas pritarimas ir pas-

A.L.B. Krašto Kul
tūros Tarybos pirmininko 
pranešimas apylinkių 
valdybų pirmininkų ir 
seniūnų suvažiavime
1973 birželio mėn. 9-10 
d.d. Adelaidėje.

Išeivijoje tautinė ir kultūrinė 
veikla yra viena iš svarbiausių sąly
gų palaikančių mūsų tautini sąmonin
gumą. Krašto Kultūros Taryba savo 
darbuose ir planuose ir bando iškelti 
tuos veiklos aspektus,juos propaguoti; 
skatinti jungtis j bendrą darbą, nes tik 
būdami susipratę ir sąmoningi savo 
tautos ir krašto atžvilgiu, pateisinsi
me savo išeivijos ar tremties gyveni
mą . <

D r. J. Pajaujis.

MIRĖ DR. J. PAJAUJIS
Birželio 10 d. Amerikoje mirė 

prof. dr. Juozas Pajaujis, išgyvenęs 
79 metus. Tai vienas, iš nedaugelio 
asmenų, nuo 1917 m. aktyviai dalyva
vusių Lietuvos valstybes atkūrime. 
Jis prisidėjęs prie Antrosios, M. 
Sleževičiaus sudarytosios vyriausy
bes suredagavimo garsiojo atsišau
kimo, kuriuo buvo kviečiami sava
noriai ginti Lietuvos nepriklausomy
be. Per visą savo gyvenimą Pajau
jis buvo aktyvus spaudoje, moksle ir 
politikoje.1941 m. jis.buvo laikinosios 
Lietuvos sukiliminės vyriausybės 
narys.

KAI TRŪKSTA KUNIGU
VATIKANAS

paskelbtas oficialus Vatikano 
raštas, kad tais atvejais, kai trūksta 
kunigų, Komunija dalinti leidžiama 
pasauliečiams, vyrams ir moterims. 
Vyskupai turės parinkti tam tinkamus 
asmenis. Iki šiol kai kuriose vietose 
tų teisę yra gavę tik moterys vienuo
les, dabar galės būti ir ne vienuolės.

***

GINKLU. PREKYBA - STAMBUS 
BIZNIS

Pernai JAV ginklų pardavė už 
$2.8 biliono. Daugiausia jų gavo 
NATO sąjungos valstybės, Iranas, 
Jordanas, Saudi Arabija, Australija, 
Tailandas, Japonija, Pietų Korėja ir 
Taiwanas.

Sovietų Sąjunga beveik už tiek 
pat (uŽ $2.2 bil.) pardavė savo sateli
tams, Egiptui, Indijai, Sirijai, S. 
Korėjai, S. Vietnamui.

Britanija pardavė ginklų uz 
$700 mil. Tiek pat ir Prancūzija. 

;'fli t

kuriems 
lįetuvių 
tangos.

1. 
ANGLU 
ir likiminė kova 
noma, 
skleisti, 
pašvęsti visas jėgas, o taip pat la
bai svarbu, kad tai būtų- žinoma pla
čiajam pasauliui. Galima tai pasiekti 
per spaudą, radiją, televiziją, teatrą 
ir kitus kultūrinius parengimus, ku
riais išeiname į viešuma, - šio krašto 
visuomenę.

Į Australijos spaudą, radiją ir 
televizija įeiti su mūsų problemomis 
ir siekiais veik neįmanoma. Tam reika
linga daug lėšų, o be to, australai 
nėra palankus etninių grupių interasų 
propagavimui. Žinoma, atsiranda vie
nas kitas, vedamas savų interesų; kaip 
priešrinkiminės propagandos, ruošiant 
mokslinį darbą ieškoma medžiagos 
apie mūsų krašto gyvenimą, kultūrą, 
istoriją, dabartinę padėtį. Šią medžia
gą mes galime jiems parūpinti per jų 
pačių viešąsias ir universitetų biblio
tekas. Leidinių apie mūsų kraštą ir jo 
istoriją ra išleista anglų kalboje nėr. 
mažas skaičius tik reikalinga juos įsi
gyti ar bandyti paveikti, kad pačios 
bibliotekos. tai padarytų savo lėšomis. 
Nemaža jau yra knygų Adelaides Uni
versiteto ir valstybinėje bibliotekoje 
ir tai daugiausiaL vieno žmogaus 
pastangomis (inz. J. Riauba). Yra 
gauta raštų iš apylinkių, kad Krašto 
Kultūros Taryba tuo pasirūpintų. 
Krašto Kultūros Taryba negali rūpintis, 
nes tai ribotųsi tiktai viena biblioteka, 
mieste kuriame yra jos būstinė. Sis 
darbas turi būti atliekamas kiekvie
noje apylinkėje ar net seniūnijoje, 
surandant lėšas ar mecenatus. Taip 
pat reikalinga pasirūpinti, kad šie 
leidiniai negulėtų lentynose, bet būtų 
skaitomi, nes kitaip juos bibliotekos 
vadovybė išima iš naudojamųjų są
rašų ir patalpina į archyvinius.

2. LIETUVIU DIENOS 
METAIS ADELAIDĖJE. Nors

1974 
jas 

ruošia Krašto Kultūros Taryba, pasi
taikinusi įvairių organizacijų atstovus, 
bet jų pasisekimas priklauso nuo mūsų 
visų. Kiekviena kolonija ir seniūnija, 
maža ar didelė, turi stengtis, kad meni
niai vienetai ir paskiri menininkai 
reprezentuoją jų vietoves, butų kuo 
geriausiai paruošti ir kad kuo dides
nis skaičius tautiečių,- dalyvautų Lie
tuvių Dienose. Tas nuotaikas jau 
reikalinga sudaryti . pries Lietuvių 
Dienas.

Ketvirtis šimtmečio kaip atvyko
me i šia svetingą salį ir nebeesame 
naujakuriai, bet gerai įsitvirtinę 
šio krašto gyventojai, tad ir finansi
nė pusė neturėtu mus varžyti ir Lie
tuvių Dienos, kur jos bevyktų, pri
valo suburti mus visus, nes tai yra 
musu tautinio,, kultūrinio ir dvasinio 
pakilimo dienos, Įnešiančios naujo 
ryžto, naujos jėgos tolimesnei mūsų 
kovai už tautos laisvę ir išlikimą išti
kimais savo- kraštui.

-3. LIETUVIAI MENININKAI IŠ 
KITlį. KRAŠTU. Nevienas Šiaurės 
Amerikos menininkas kreipiasi į mūsų 
vadovybes Australijoje, kad sudary
tumėm jiems sąlygas atvykti su kon
certais,

(nukelta i 5 psl.)

Kas Buvo L.ToIstojus ?
balandžio mėn. “Lietuvių 
rašo:- Žymusis caro laikų 
krikščioniškosios dvasios

Š.m. 
Dienos” 
Rus ij os 
filosofas rašytojas Leo Tolstoj - lie
tuvis; jo visi tėvai ir protėviai - kilę 
iš Lietuvos. Jo tėvas ■ ar senelis 
(man dar nepasisekė tai ištirti), jau
nas būdamas, nuvyko iš Lietuvos i, 
Maskvą, kad ten susikurtų sau geresnį 
pragyvenimą ir įsigytų aukštojo moks
lo. Jis vadinosi ne Tolstoj, bet IN- 
DRIS. Kada ir delko jo vienas iš pro
tėviu savo pavardę pakeitė į TOLSTOJ 
- man taip pat dar nepavyko išaiškinti.

Apie tai, ką čia sakau, patyriau 
iš rašytojo Leo Tolstoj dukters 
Aleksandros Tolstoj, kuri yra rusų 
pabėgėliams iš komunistinių kraštų 
pagalbos teikimo organizacijos 
TOLSTOJ FOUNDATION pirmininkė. 
Šio II-jo pasaulinio karo metu, 1944 
New Yorke įvyko visų tautų ir JAV 
šalpos organizacijų pirmininkų susi
rinkimas. Prieš susirinkimą priėjo prie 
manęs kiek pagyvenusi moteriškė ir 
pareiškė: “Aš esu Aleksandra Tolstoj. 
grafo rašytojo Leo Tolstoj duktė; 
aš esu irgi lietuvių kiomės. Ir man 
džiugu su Tamsta - Lietuvių Šalpos 
Organizacijos pirmininku - susipažinti” 
Dar po kelėtos žodžių prasidėjo po
sėdžiai, ir plačiau išsikalbėti tuo 
klausimu nebeteko.

Po kelių metų nuvykau jos lab
daros centran, kur yra jos rezidencija, 
į West Nayak^—N.Y., ir ten ilgiau 
išsikalbėjau apie jos lietuvišką 
kilme. Paklausiau, kokiu pagrindu ji 
remiasi, tvirtindama, kad jos tėvas 
buvęs INDRIS. Ji man atsakė: “Per 
paskutinius 25 metus prieš mano tėvo 
Leo Tolstojaus mirtį buvau jo sekre
torė, tvarkiau jo archyvą ir rašiau, 

ką jis diktuodavo. Jis man daug kartų 
yra kartojęs, kad mes esame ne rusų, 
bet lietuvių kilmės”.

Tuomet paprašiau patikrinti jos 
turima archyvinę medžiaga,, atsivežta 
iš tėvo palikimo, gal yra koks doku
mentas ar susirašinėjimas su giminė
mis 
jei 
foto 
kad 
vių

lietuvių kalba. Paprašiau, kad, 
kas nors panašaus būtų, padaryti 
kopijas, pasirašyti ir įteikti man, 
galėčiau viešai paskelbti lietu- 
visuomenei. Tai buvo 1967 m. 

Ji pažadėjo paieškoti savo archyvuose 
tokių dokumentų.

Bet iš Aleksandros Tolstoj ne
sulaukiau jokio atsakymo. Tad prieš 
išvykdamas į Europa,, 1971 m. aš vėl 
nuvykau pas ją i, Nayak asmeniškai 
pasikalbėti. Ji man pareiškė, kad iki 
tol j okio raštiško įrodymo surasti 
ne pasisekė, bet kai tik laiko turėsian
ti, vėl ieškosianti ir gal surasianti. 
Tačiau ji esanti įsitikinusi, kad tuo 
klausimu negali būt jokios abejones: 
jos tėvas buvo dar pakankamai svei- 

j kas, kai jai jaunai sakydavo,'kad jų 
lietuviška pavardė yra INDRIS.

Aleksandra Tolstoj yra už mane 
penkiais metais vyresnė (eina 87-us 
metus), netekėjusi, gyva, veikli ir 
tebevadovauja Tolstojaus Fondui, 
teikiančiam pagalba rusams, išsi- 
sklaidžlusiems po pasaulį, kaip ir 
mūsiškis Balfas.

New Yorke man teko rasti knyga 
vardu “Leo Tolstoj biografija”, anglų 
kalba, išleista Yale universiteto. 
Šios knygos įžangoj pasakyta, kad 
Leo Tolstoj šeimos nariai buvo lie
tuviai. Bet tokių detalių, kokių paty
riau iš Leo Tolstojaus dukters mūra.

Prel. dr. J.B. Končius.
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LITUANICA
Besidairydamas koki 

patarimą ir kokią minti pakišti mūsų 
jaunimui Dariaus ir Girėno žygio iš
vakarėse, apsistojau prie Encyclo
pedia Lituanica. Istorinis Dariaus 
Girėno žygis Per Atlanta, mūsų - tautą, 
nepaprastai pakėlė ir sustiprino, reikia, 
kad tokie ir panašūs žygdarbiai nuo
lat pasireikštų musų tautoje.

Mūsų didieji kultūrininkai Ameri
koje leidžia Encyclopedia Lituanica 
(jau du tomai išėjo); tai nepaprasto 
užsimojimo ir vertės darbas, jis yra 
lygus dideliam žygdarbiui. Be istori
nių žinių, be lituanistinio žinojimo 
nei mūsų jaunimas, nei tauta negali 
egzistuoti. Mūsų tarpe jau-yra nemaža 
jaunimo praradusio lietuvių kalbą, 
tačiau jis pasilieka . lietuviškas ir 
toliau, kol jam teberūpi lietuviški 
reikalai ir Lietuvos ateitis. Žydai, 
kaip žinome, prarado sSvo kalba, bet 
tai, kas buvo užrašyta j u, tautos isto
rijoje - Biblijoje, Talmude, to jie nie
kados nepamiršo. Kalbos netekimas 
dar nenutautina, ir mūsų jaunimo kal
bos nemokėjimas neturėtų nutautinti. 
Kol žmogus žino, kas jis yra, kam jis 
priklauso, kol jis turi interesų gilin
tis į save, į savo tautą, tol jis tebėra 
gyvas lietuvis.

Taigi, tinkamų žinių turėjimas, .ir 
tokioje universalinėje kalboje, kaip 
anglų, yra be galo reikšmingas daly
kas. Ta visi, be abejo , žinome, bet 
kaip su jo įvykdinimu? Ar mūsų 
nerangumas nebus kliūtis? Čia jau
nimas turi parodyti, kad jis yra są
moningas ir kad kliūtys jam yra įvei
kiamos.

Tegul PLJ Sąjunga, Australijos 
skyrius, paskelbia konkursą, kas dau
giausia surinks enciklopedijos pre
numeratorių. Si, jaunimo žygį vyrės^- 
nioji karta tikrai parems. Tie, kurie 
negalės savo lėšomis įsigyti enciklo
pedijos, ateis i. pagalba, tėvai. Dau
gelis jaunuolių dirba ir jiems nesusi
darys sunkumų ja, įsigyti, jei tik ras 
interesą. Tam reikia pavyzdžio, 
reikia paraginimo, o tą gali padaryti 
kaip tik Jaunimo Sąjunga.

Taip jaunimas galėtu įprasminti 
savo veiklą, pagerbti savo tautos did
vyrius Darių ir Girėną, kurie, gyven
dami tokiose pačiose sąlygose, kaip 
mūsų jaunimas, aukojosi savo tautos 
labui ir pasiekė nemirštamos garbės.'

Tokiam konkursui pravesti reikėtų 
parašyti taisykles, skirti vienų metų 
terminą, ir kitais metais, Dariaus 
Gireno žygį minint, paskelbti iškiL 
mingai rezultatus ir apdovanoti pasi
žymėjusius. Tai būtų begaliniai reikš
mingas žygis pačiai Jaunimo Sąjungai 
ir visai Australijos Lietuvių Bendruo
menei.

Šia proga noriu palinkėti mūsų 
jaunimui imtis šio darbo ir parodyti, 
kad rimtiems darbams jau esate pasi
ruošę. am

Šis “M.P.” numeris yra atspaus
dintas ant geresnio popieriaus p. A. 
Galatilčio suteikta parama.

Red.
Praeitame “M.P.” numeryje del 

techniško musų spaudos būdo bf 
set, dedant rašalu ženkliukus ant 
raiždžių, dalis tų ženklelių liko nenu
fotografuoti, matomai dėl rašalo savy
bių. Todėl atsiprašome ūž techniškas 
klaidas. Red.

Lietuvių tautos ateitis pa
vojuje. Aukokime Per Tau
tos Fondą, mūsų laisvės ko
vai!

Mūsų Pastogė Nr. 27 1973.7.9. psl. 2

Ppeziją, Daina ir Žvakių Šviesa” PLJS Adelaidės Skyrius suruošė vakarą 
Iš jk. Rasa Kubiliutė, Audrone’ Stepanienė, Rita Kalikaitė, Gintaras Kubilius, 
Robertas Sabeckis, Helmutas Bakaitis, Romas Kalikas, Kęstas Pranckūnas, 
Loreta Ruzinžkaitė, Loreta Rupinskaitė, Auksė Stankevičiūtė.

DAINUOJAME IRDAIMUOSIME

Šia proga notėrųsi pažymėti, kad 
M. Dumčiuvicnė yra tikra Dievo dova
na adelaidiškiams, niekuomet neturė
jusiems instrumentalistu pertekliaus. 
Marija netik gera akordeonistė, bet 
neblogesnė ir pianistė. Nežiūrint turi
mo talento, ji niekuomet nesibrangina 
ir visuomet yra pasiruošusi įsijungti 
į bet kurį meninį parengimą,, lodei 
turėtumėm atsargiau naudotis jos 
gera valia ir paslaugomis, kad neat- 
ba id y tumėm.

Antroj programos dalv buvot pub
likai pateiktas tikrasis choro koncer
tas.

Vyrų choras padainavo jau ne 
kartą girdėtas ‘‘Sutems tamsi naktu
žėlė” ir ‘‘Jau pravertosdvaro stonios”. 
Šios populiarios žygio dainos daug 
kam, o ypatingai vyrams, sukėlė pra
eities prisiminimus ir sušildė širdis. 
Vyrų choras savo dinamiškų dainų 
išpildymu klausytojų visuomet yra 
nėgiamas.

Mišrus choras išpildė “Vai pūtė 
pūtė”, “Berneli musų”, ir “Likimo 
daina”. Moteru choras padainavo: 
“Šienpiuvių daina”, “Tėviškėlė, 
tėviškėlė” ir “Dainelė apie tiltą”. 
Po to vėl mišrus choras: “Daina, dai-

Kažkas yra pasakęs, kad kol 
dainuosime lietuviškas dainas, tol 
nenutautėsime. Kiek šis nutautimo 
prięšginklis yra efektingas, parodys 
ateitis. Tačiau yra tikra, kad lietuviš
ka daina skambės tiek ilgai, kol tu
rėsime pakankamai entuziastų, lietu
viškos dainos mėgėju, kurie kas savait
galis paliks niekad nesibaigiančius 
šeimos ir asmeniškus darbus bei rū
pesčius.

Kai kuriose mūsų mažesnėse 
kolonijose dainos entuziastų skaičius 
mažėja ir, kaip teko girdėti, busimoj 
dainų šventėj bent pora chorų daly
vaus mažiau. Chorai sunyko ne todėl, 
kad būtų pritrūkę dirigentų, bet pri
truko choristų...

Adelaidės choras Lituanica buvo 
patekęs į skirtingus sunkumus. Jis 
be V eik niekuomet nejautė didesnio 
choristų trūkumo, bet atsirado diri
gento problema.

Virš^ 20-ties metų chorui vadova
vęs V. Šimkus iš Adelaides išsikėlė, 
ir choras liko be dirigento. Chorui 
grąsė pakrikimas, nes per tuos metus 
nebuvo pagalvota, kas atsitiks su 
choru, jei chorvedys vieną dieną pa
sitrauks. Tačiau ,dirigentui pasitrau
kus choras nutarė “nemirti’’, o susi
rasti kitą.

Chorui vadovauti buvo pakviesta 
mums visiems gerai pažįstama solistė 
G. Vasiliauskienė. Neturėdama chor
vedybos didesnio patyrimo, p. G. 
Vasiliauskienė šio darbo ėmėsi dau
giau iš reikalo ir lietuviškos dainos 
meilės, negu iš entuziasmo. Ir per 
palyginti trumpą laiką naujoji diri- _T •

„ r “ • ” ru vių Namu salegente pasijuto esanti namie . Cho- ±
ristai f pripratę prie kietos vyriškos 
rankos t be sunkumų prisiderino prie 
moteriškos dainavimo disciplinos ir 
darbas vyko be jokių sutrikimų toliau.

Naujoji dirigentė ne tik be ypa
tingų pastangų apvaldė chorą, bet 
taip pat pasirūpino ir jo ateitimi. 
Bukstaudama, kad choras ir vėl neat
sidurtų panašioj krizėj, tuojau pat 
pati susirado sau paęelbininką - V. 
Strauką, o šiam išsikėlus į Melbourną 
- Rasą Kubiliutę. Šis G. Vasiliauskie
nės atsargumas visiškai pasiteisino.

Aleksandra Tolstoj ir prel. Končius

B. Straukas
Pereitų metų pradžioj dėl šei

myninių nelaimių dirigentė Vasiliaus
kienė buvo priversta iš choro ilges
niam laikui pasitraukti. Visa choro 
vadovavimo našta atiteko jaunutei 
(nei 20 metų neprašokusiai) dirigentei 
Rasai Kubi liūte i, atrodė,- kad jauniem 
pečiam krūvis bus nepakeliamas.

Atsistoti prieš 60 subrendusiu 
vyrų ir moterų, kaip sakoma, dantis 
pragriaužusių choro eilėse, jaunai 
mergaitei reikėjo nemaža drąsos ir 
pasiryž imo.

Choras, tai marga masė įvairaus 
amžiaus ir temparamento žmonių. 
Vieni kukliai prasėdi visą repeticijų 
sąžiningai pildydami chorvedžio reika
lavimus. Tačiau netrūksta ir tokių, 
kurie nesivaržo padaryti chorvedžiui 
pastabų ar net papurkstautj.. Todėl 
chorvedis turį būti apsiginklavęs netik 
muzikos žiniomis, bet ir auksine kan
trybe, mokėti nuotaikas išlyginti, šią 
masę apvaldyti ir paversti ją darbin
gu vienetu.

Visų šių savybių Rasai netrūko, 
įskaitant ir neabejotiną pasitikėjimą 
savimi. Rasa,atrodo.buvo apsisprendu
si tapti chorvede ir chorui vadovauti, 
o choras buvo pasiryžęs ir toliau dai
nuoti ir išlikti gyvas. Šių tikslų suta
pimas ir abipusė gera valia padar'e 
tai, kad choras išsilaikė savo įpras
tiniame lygyje,jis netik dalyvavo Lie
tuvių Dienose Sydnėjūje, bet nesenai 
pasirodė ir savo vietinei kolonijai su 
metiniu koncertu. Adelaidiškiai vi
suomet didžiavosi savo choru ir juo 
gėrėjosi įvairiomis progomis. Tad ir 
į metinį koncertą prigužėjo pilna Lietu- 

Visiems buvo įdomu 
pamatyti ir išgirsti chorą Lithuania, 
vadovaujamą jaunos dirigentės.

Pirmoji koncerto dalis buvo pava
dinta: dainų, muzikos ir šokių pyne. 
Pirmosios pasirodė “Nemuno dukros” 
(A. Umevičienė, B. Budrienė ir A. 
Kaminskienė) Iš buvusio kvarteto pasi
daręs trio, svajingai ir jautriai pa
dainavo tris dainas. Po jų scenoje 
atsirado choro dainininkai, laisvai 
išsibarstė scenos gilumoje, tartum 
jaunimas subatvakario pasilinksmini
me. Kai tokiom progom ir dera, buvo 
dainuojama be dirigento, M. Dumčiu- 
vienės akordeonui “vadovaujant”. 
Buvo sudainuota aštuonios dainos.

Choristams _ neišsikirsčius, į 
scena įsiveržė Žilvino šokėjai, kurie 
pasigėrėtinai sušoko penkis šokius: 
Audėjėlę, Subatėlę, Malūnų, Blezdin- 
ginį Jonkelį ir Kalvelį.

Šokėjams akordeonu grojo, o po to 
išpildė valsą ir polką vėl M. Dumčiu- 
viene. Tenka stebėtis, kaip ši jauna 
dama užteko jėgų daugiau z kaip va
landą^ beveik be jokios pertraukos ne 
tik traukti melodiją po melodijos, bet 
ir ant trapių pečių išlaikyti gana sunkų 
instrumentą. Tai tikrai užuojautos 
vertas menininkės pavertimas sunku
mų kilnojimo sportininku.

na”, “Kur namas mūs”, “Jau slavai 
sukilo”, “Po aukštus kalnus” ir 
pabaigai “Lietuvio giesmė” kartu su 
simfoniniu orkestru (Smuikininkas 
G. Kubilius ir L. Varnas, violencelistas 
L. Kubilius ir pianistė J. Venciute).

Vietoj programoj pažymėtos N. 
Masiulytės, jai negalint dalyvauti, 
pianinu paskambino “Pavasario sla- v 
mėjimai” ir “Audringi debesys virš 
kalnu” Br. Budriūno, M. Dumčiuvienė.

Koncerto chorinė programa buvo 
gana plati, rūpestingai paruošta ir 
išpildyta be sutrikimų. Paruosti ir 
išpildyti viename koncerte virs 20 
dainų ir dirigentei buvo nelengvas už
siangažavimas, . pareikalavęs pastan
gų ir kruopštaus darbo. Ji drąsiai žvel
gė į savo choristus ir į publiką, priim
dama užtarnautus aplodismentus, tar
tum pabrėždama “ėmiausi darbo ir jį 
padariau”.

Jos mostai buvo "drąsūs ir pasi
tikintys. Buvo jaučiamas abipusis 
chorvedės ir choris.tų dvasinis ryšys ir 
tai užtikrino koncerto pasisekimą.

Koncertas buvo suorganizuotas ir 
pravestas be priekaištų. Tai choro 
administratoriaus J. Mockino nuo-

Visas koncertas praėjo moteriško 
vadovavimo ženkle: dirigentė R. Kubi
liutė, akordeoniste - pianistė M. 
Dumčiuvienė, taut, šokių grupės vado
vė R. Bielskytė, dainų - šokių pynės 
rezisorė E..Varnienė ir“Nemuno dukrų” 
vadovė A. Urnevičienė.

Atskirai paminėtina R. Kubiliutės 
amžiaus kita kylanti žvaigžde, tau
tinių šokių grupės vadovė Rūta Biels
kyte. Kas drįstų prikišti mūsų mergy
tėms ir moterims meniniu polėkių sto
ką?

Adelaidiškiams vyrams tai tik tas 
akibrokštas...

Baigiant čia- iškeltas mintis?nore- 
tųsi suabejoti,ar choro koncerte būti
nai reikėjo choristus įjungti į muzikos 
pynę?

Siekiant programos paįvairinimo, 
visiškai tiko kitų meninių vienetų 
talka. Tačiau paties choro įjungimas 
be dirigento, nors ir instrumentu pri
tariant, yra visuomet gana rizikinga, nes 
lengvai ir neužtarnautai galėjo patekti 
i sunkumus. Choras, kaip ir simfoninis 
orkestras, yra meninis kolektyvas ir 
turi būti prityrusio dirigento vedamas. 
Garsiausi chorai ar simfoniniai or
kestrai niekuomet be dirigento ne kon
certuoja.

Nelengvai išmoktos dainos gali 
atsklesiti tikrąjį savo grožį tik diri
gento griebtoje vadovybėje ir interpre
tacijoje, išplaukiančio! iš jo muziki
nio intelekto.

Tradicinis choro koncertas, taip 
kaip jis visur priimtas, klausytojams 
niekuomet nenusibosta ir be paįvairi- 
n imu.

Choristams ir dirigentei adelai
diškiai tikrai yra nuoširdžiai dėkingi 
už tikrai puiku vakara, ir laukia daugiau 
tokių progų,

♦ **
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PONŲ ADOMĖNU IŠLEISTUVĖS

Sydnėjaus Liet. Inžinierių ir 
Architektų inciatyva liepos mėn. 1 d. 
Sydnėjaus Lietuviu Klubo patalpose 
buvo suruoštos p.p. Adomėnams iš
leistuvės. Susirinko per 40 p.p. Ado
mėnu. draugu ir prietelių su jais atsi
sveikinti. Ponia ir ponas Adomėnai 
yra žymūs musų bendruomenės nariai. 
Ponia Adomėnienė yra darbšti Sydne- 
jaus Moterų Socialinės d-jos valdy
bos narė, o p. Adomėnas, geriau ne
sakysiu, p. Iz Jonaitis tegul apie ji 
pasakys. Ponų Adomėnu dvi dukrelės 
ir sūnus, taip aktyvūs skautai, spor
tininkai visada juos rasi lietuvių tarpe.

Giedrius Dryža, Inžinierių ir 
Arch. D-jos pirmininkas, trumpu žodžiu 
pasveikino susirinkusius ir paprašė 
Iz. Jonaiti tarti atsisveikinimo žodi. 
(Iz. Jonaičio pasakytų žodį spaus
diname žemiau). Toliau kalbėjo spau
dos vardu dr. A. Mauragis, Sydnėjaus 
apylinkės vardu Juozas Maksvytis ir 
draugų vardu Vytautas Bukevicius. 
Visi kalbėtojai linkėjo p.p. Adomė
nams grįžti atgal į Sydnėjų. Po tokių 
gražiu linkėjimu sugiedota p.p. Ado- 
nėmas “ilgiausių metų” ir už greita, 
sugrįžimą išgerta šampano.

A. Adomėnas atsakė kalbėtojams 
trumpumam būdingu žodžiu: “Nežino
jau, kad aš esu toks geras, bet ir Jus 
man esate geri. Taigi tikiu, kad mūsų 
išsiskyrimas nebus ilgas”.

JURGĮ KALAKAUSKA^- KALAKONI 
PRISIMINUS

Prieš 15 metų, liepos 7 d. mirė 
musų bendruomenės žymus visuomeninin
kas, spaudos darbininkas ir giliai 
susipratęs lietuvis. Daugumas jį pa
žinome čia Australijoje, kaip labai 
kultūringa,, išbalansuota, ir šviesu 
žmogų. Tos jo savybės ypač išryškėjo, 
kai jis pradėjo redaguoti bendruome
nės laikraštį “Mūsų Pastogę” 1953 
metais, ir redagavo iki savo mirties. 
Jis buvo pilnai kvalifikuotas redakto
rius, nes jo ilga žurnalisto, praktika 
jam daug padėjo. Jurgis Kalakonis 
jau buvo žinomas žurnalistas Lietuvo
je. 1934 - 36 m. jis jau buvo Mariam- 
polės savaitraščio ■ “Suvalkietis” 
redaktorius, vėliau 1937 m. Klaipėdoje 
buvo pakviestas “Vakarų” dienraščio 
skyriaus redaktorium, o jau 1938 - 40 m. 
ji matome “Lietuvos Aido” redakci
jos narių tarpe.

J. Kalakonis buvo pirmas ir 
Tautos Fondo įgaliotinis Australijojef 
plunksnos klubo aktyvus narys ir 
apskritai rūpestingas visuose musu 
bendruomenės reikaluose.

Kai 1958 m. liepos 7 d. jis mirė, 
visi buvome nustebinti ir giliai sujau
dinti. Jis mirė 48 metų amžiaus, pa
čiame darbingume, ir taip labai reika
lingas mūsų bendruomenei. Jo netekę 
visi liūdėjpme. Jis palaidotas Rook- 
woode kapinėse, o jo antkapį puošia 
daik V. Rato suprojektuotas pamink
las. Ir po 15 metu mes jį gyvai atsi
mename ir lenkiame savo gaivas prieš 
jo gražų atminima, ir paliktą gyvenimo 
pavyzdį.

A. Mauragis

Malonioje draugystėje p.p. Ado
mėnai dar ilgai vaišinosi ir šnekučia
vosi jaukioje klubo salė je, pritemdytoj 
žvakių šviesoj.

a.k.

IKI PASIMATYMO!
Esu paprašytas Syd. Liet. Inž. 

ir Arch. D- jos narių tarti atsisveiki
nimo žodi mūsų ilgamečiui ir aktyviam 
D-jos nariui kol. Alfai Adomėnui. 
Jis šio mėnesio gale darbdavio Shell 
kompanijos perkeliamas aukštom tar
nybinėm pareigom į Geelongą.

Tai ne'ra galutinis atsisveikini
mas, nes Alfa išvyksta ne už jūrių 
marių, bet tik už 600 mylių. Jis čia, 
Sydnėjuje palieka savo artimuosius: 
- dukterį Rita, su žentu ir Dalią ir daug 
bičiulių. Nelikviduoja ir savo gra
žios sodybos Eppinge, į kuria, ponai 
Adomėnai žada grįžti, sulaukę pensi
jos amžiaus. Tikimės,"' kad ir siaip- 
p. Adomėnai bus dažni svečiai Syd- 
nejuje. Todėl sis musų atsisveikini
mas tepraeina “iki pasimatymo” ' 
ženkle.

Šia proga pritiktų apžvelgti Alfos 
nueita gyvenimo kelių ir jo atsiekimus 
profesinėje ir visuomeninėje veikloje.

Gimnazija* Alfa baigė Biržuose, 
o inžinieriaus technologo, laipsnį 
gavo 1944 m. Vytauto Didžiojo U-te. 
Sovietam okupuojant Lietuva jis pasi
traukė į Vokietija,, kur dirbo chemi
nėje pramonėje. Vėliau persikėle i 

, D..P. stovykla,, tenai buvo išrinktas
į lietuvių komitetą, .

1946 m. sukūre šeima,,vesdamas 
Aldona, Sleževičiute ,ir tais pat metais 
persikėlė į Angliją. Ten įsidarbino 
dažų pramonėje, o taip pat įsijungė 
į lietuvišką veikla - pirmininkaudamas 
Lietuvių Sąjungos Kettering skyriui. 
1956 m. darbdaviai (Lewis Berger 
Ltd.) perkėlė visą p. Adomėnų šeimą, 
- padidėjusia trimis vaikais į Sydnėju 
dirbti tos pat firmos dažų pramonėje.

Fluo pat atvykimo’ i Sydnėjų die
nos p. Adomėnų šeima glaudžiai pri
tapo prie čionykščio lietuviško gyve
nimo. Dukras ir sūnų įjungė į savait
galio mokyklą, skautus, tautinius 
šokius bei lietuvių sportinius viene
tus; o patys uoliai dalyvavo lietuviš
kose organizacijose, parengimuose, 
subuvimuose.

Kol. Alfa ėjo eilę atsakingu pa
reigų lietuvių bendruomenėje: dirbo 
vice-pirm. pareigose Krašto Valdybėje, 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyboje, Inž- 
ir Arch. D-jos Valdybose, pirmininkavo 
Skautu. Tėvų Komitetui, pirmininkavo 
“M.P.’’ Adminstracinei Komisijai.

Ponia Aldona Adomėnienė labai 

Newcastejio Apylinkės Valdyb

Sveikiname DALIA, KISONAITĘ ir VYTENĮ VASARĮ sutuoktuvių 
proga ir linkime laimingo gyvenimo.

SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS 
POSĖDIS

Birželio 29 d. Sydnėjaus Lietu
viu, Klubo patalpose įvyko posėdis. 
Dr. A. Mauragis padarė platų praneš 
Šimą apie Apylinkių pirmininkų ir 
seniūnų konferencijos Adelaidėje nu
veiktus darbus. Pirmininkas Juozas 
Maksvytis padėkojo A. Mauragiui už 
atstovavimą Apylinkės ir už prane
šima, Kadangi konferencijos darbai 
ir referatai buvo jau anksčiau atspaus
dinti “M.P.”/ tai čia nėra reikalo 
juos antru kartu kartoti.

Ta pačia proga tenka pranešti, 
kad naujoji Apylinkes Valdyba yra 
nutarusi iškilmingai paminėti rugsėjo 
8 d. minėjimą, jau turi numatę gerą 
prelegentą ir puikią meninę dalį,, o 
pobūvio pajamas paskirti Savaitgalio 
mokyklai.

■Jaunimo patalpų reikalu jau yra 
susitarta su- Klubo vadovybe. Klubas 
apmokės visas išlaidas už reikalingą 
remontui medžiagą, o Apylinkės Val

aktyvi Sydn. Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos narė.

Ponai Adomėnai nesibaidė ir 
juodo darbo. Juos matėme lietuviu 
parengimuose šluojant, indus plau
nant, stalus statinėjant. Nekartą 
matėme kol. Alfa parengimuose einant 
ir durininko pareigas. Kur tik ponai 
Adomėnai buvo pras'omi į talką lietu
viškiems parengimams, nei vienas 
niekuomet neatsisakė padėti,.

Kol. Alfos profesiniai atsiekimai 
mūsų kolegoms šiek tiek žinomi. Iš 
dažų įmonės, jam perėjus dirbti į 
Shell kompanija ir gavus atsakingas 
chemines laboratorijos vedėjo parei
gas, ypač iškilo jo gabumai. Jo labo
ratorijoje buvo daromi tyrimai plasti
kams žaliavų' gaminimui. Plastinių 
medžiagų gamybos, tyrimo ir jų savy
bių reikalais jis yra atspaudinęs dvy
lika išsamių studijų Australijos ir 
Anglijos technikinėje spaudoje. Jis 
yra skaitės eilę paskaitų Alyvos ir 
Dažu Chemiku D-jos suvažiavimuose. 
Dėl savo straipsnių ir paskaitų Alfa 
yra susilaukęs gražiu atsiliepimų ir 
ivertinimu Australijos technikinėje, 
spaudoje. Paminėtina, kad Alfa savo 
moksliniuose straipsniuose visad, 
pažymi savo kilmę ir kad yra baigės- 
universitetą, Lietuvoje. •

Jis yra narys eile's profesinių 
organizacijų: - Oil and Colour Che
mists Assoc., Australasian Corrosion 
Assoc., Plastics Institute of Austra
lia, Standards Assoc, of Australia, - 
kur jis buvo renkamas į, komitetus,
pa-komites ir net dirbo redakciniame 
darbe,, prie technikos spaudos.

Salia tiesioginio darbo laborato
rijoje, jis vedė Shell tarnautojams 
technikinius kursus ir lektoriavo 
Sydney Technical College. Nuo atei
nančių metu jis yra pakviestas lek- 
toriauti Melb. Technical College.

Tarnybiniais reikalais jis yra 
išvažinėjęs visus Australijos kampus. 
Turėjo komandiruotę į Europą bei 
Amerika,

Shell kompanijos .vadovybė aukš
tai įvertino Alfos darbštumą ir gabu
mus skirdama ji i, Shell Chief Che
mist (vyriausia, chemiko) postą. Tose 
pareigose jis vadovaus visoms Shell 
cheminėms laboratorijoms, sukoncen
truotoms i vieną miestą Geelongą.

Alfos įnašas į Syd. Liet. Inž. 
ir Arch. D-ja yra didelis. Mūsų d-ja, 
jungdama lietuvius inž. ir arch., nie
kad neturėjo intėncijos -būti, vien .pro
fesine organizacija. D-jos steigėjas 
ir jos veiklos skatintojas a.as. Balys 
Daukus siekė ne tik sujungti lietu
vius inžinierius, bet sucementuoti ir 
ju šeimas L jaukų šeimyninį lietuviška

dyba jau yra susitarusi su keliais 
vyrais, kurie padės padaryti remontą.

Šia proga dėkojame visiems, kurie 
mums padeda bendruomeninį darbą 
dirbti, ir tiems .kurie išreiškė pasiti
kėjimą išrinkdami.mus į valdybą.

Apylinkės Valdyba

*,**

PAPILDYMAS
“M.P.”’Nr. 25 aprašyme apie 

Sydnėjaus savaitgalio mokyklos vaka
rą, per neapdairumą, buvo aukotoju: 
p.p. E. T ,ašair jnJJr J. Gudaičio iš
leistos pavardės, -kurie mokyklos lo
terijai paaukojo savo drožinėta, menišką 
koplytėlę. Dėkojame už dovana ir 
atsiprašome už įvykusią, klaidą,

' - • - ‘ A; Bučinkas ‘ 
S.M. Tėvų K-to P-kas.

***

sambūrį. Ir ponu Adomėnu šeima, vos 
tik atvykusi i Australija ,pasirodė to 
ratelio neatskiriama dalis. Kol. Alfa 
keletą kadenci jųdirbo'd-jos valdybose 
ar pirmininkavo, skaitė’ įdomias paskai
tas, parūpindavo d-jos susirinkimams 
patalpas australu, klubuose. Jis iš
liko ištikimas d-jos tradicijoms ir ne
prarado takto bei tolerancijos savo 
kolegoms net sunkiose lietuviu ben
druomene i.1 dienose. Jis yra žmogus, 
kuris visad ieškp mus jungiančių, o 
ne skiriančių kelių. Su Alfos persi
kėlimu į Geelongą musu, d-joje susi
darys didelė spraga.

Tie, kurie ardau pažįsta ponus 
Adomėnus, tie branginame ju draugiš
kumą^ taikingumą, atvirumą ir kuk
lumą. Alfa kalba mažai, bet daugiau 
klausosi; moka kitais labiau domėtis 
ir ju reikalus suprasti. Gal už tai ir 
jo. profesinis darbas svetimųjų aukštai 
įvertintas1, savųjų liko'mažai tepaste
bėtas'.

Kiekvienas pakeitimas tarnybos 
bei šeimyninis persikėlimas ir įau
gimas į naują aplinką nėra lengvas. 
Tačiau, žinodami ponų Adomėnų cha
rakterio savybes, jaučiame kad jie 
visus sunkumus įveiks ir sėkmingai 
isikurs Geelonge, ko mes visi d-jos 
nariai linkime.

Kol. Alfai linkime sėkmės nau
jose aukštose, paręigose ir. prašome 
neužmiršti mūsų d-jos ir draugų Syd
nėjuje .

Nesakome Sudie, o tik iki pasi
matymo.

Iz. Jonaitis.

NEWCASTELIO LIETUVIUI DISKUSIJĄ 
KLUBAS

Paskutinis D. Klubo susirinkimas 
įvyko birz’elio 17 d. p.p. Kristensen 
namuose. Paskaitos “Žemės nuosa
vybė N.S.W.” autorius p. Pauliukėnas, 
ne skaitė, bet kalbėjo pasirinkta, 
matyt gerai pažįstamą,tema. Pradžioje 
buvo aptarta N.S.W. įsikūrimas ir plė
timasis į vakarus; pirmieji žemes pa
dalinimai buvusiems kaliniams; kas
kart auganti kolonizacija ir besikeičian 
čios žemęs įsigyjimo sąlygos ir kai
nos.. Antrąją paskaitos dalį užėmė 
žemės nuosavybės dokumentacija ir

- jos- kaita nuo "pirmųjų,’ kolonistų iki 
šių dienų. Klausytojai, buvo supažin
dinti su sena ir nauja sistema ne vien 
teoretiškai bet ir praktiškai, pasi
naudojant abieju, sistemų dokumentų 
pavyzdžiais. Paskaita buvo išklau
syta su dideliu susidomėjimu ir, jai 
pasibaigus, klubo nariai iškėlė nema
ža legalaus pobūdžio klausimų ir as
meniškai sutiktų problemų, liečiančių 
žemės nuosavybę. P. Pauliukėnas 
čia ve‘l parodė pasirinktos temos gilų 
pažinimą, savo tiksliais ir nuosekliais 
atsakymais įduotus klausimus.

Sekantis susirinkimas įvyks lie
pos mėn. 22 d. p. Jazbučio namuose. 
Paskaitą skaitys p. Z. Zakarauskienė.

V. Kristensen 
D. Klubo reporteris

S. .’eo .į.:.į-'.Lt .4 veriL> ***
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SUSITIKIMAS SU DAILININKU 
L. URBONU

Jau seniai ieškojau progos susi
tikti su dailininku. Žinodamas jo ne
paprastą darbštumą, užsimojimą ką 
nors naujo sukurti, jo dvasini neramumą 
ir veržlumą, panūdau jį aplankyti. 
Įdomu žinoti, ką jis daro, ką jis 
kuria, jau kuris laikas nieko negirdėti 
apie j j.

- Sveikas, L.eonai, ar kuri , ar 
miegi, kad Tavęs • negirdėti? Pirmas 
klaus imas ^-parodos tema ... ar ....?

- Temos nebus. Aš gerai žinau, 
kad paskutiniu laiku laikomasi mados 
kurti siauroj plotmėj, kūrybos vieną 
facetą pailiustruojant. Gerai, jei kas 
tai mėgsta. Aš ne.

- Kritikai nemėgsta tokią “miš
riu” individualinių parodų ir blogai 
apie jas atsiliepia.

- Pirmiausia, aš netapau kriti
kams, nei publikai. Aš tapau sau. Aš 
rodau visiems. Vienas kitas iš tu, 
“visu” yra meno kritikai, kurie para
šo, ka jie mėgsta ir nemėgsta. Siauros 
temos paroda yra “exclusive”. Meni
ninkas rodo “rodytojams”, žodžiu ki
tiems menininkams ir meno žinovams.

Eilinis žiūrovas atsiranda prie 
siauro kambario durų, o Įeiti rakto 
neturi. Aš gi, duodamas “mišrias” 
parodas, nekabinu “rakto” prie durų, 
bet palieku netoli, taip, kad galin
tiems ir norintiems įmanoma susirasti 
ir tuo Įsijausti ir i, pačia, kūrybą ir 
kartais į patį kūrėją.

- Nefilisofuok, o sakyk kur ir 
kada ruoši sekančią parodą?

- Parodą atidarysiu už septynių 
savaičių Woollahra galerijoje.

- Woollahra galerija yra nedidelė, 
o pereita paroda, berods, susidėjo iš 
kokiu 50 paveikslu. Tada susilaukei 
kritikos, kad paroda buvo perdaug su
kimšta. Kiek sekančioj parodysi?

- Du kart daugiau kaip praeitoje: 
apie 120 darbų. Reikia, kad lankyto
jams kelionė “apsimokėtu”, o kas

dėl. kritikų ir kolegų pastabų kar
tais idomiau daryti visai priešingai, 
negu jie pataria.

- Ar tai ne rizikinga, kad gali 
didelis fiasko išeiti?

, - Rizika yra kūrybingos energi
jos centrinis variklis. Pagaliau, tai 
nebus mano didžiausia paroda. Vie
noj parodoj rodžiau 188 paveikslus.

- Atsimenu,pernai atidaryme, vie
nu metu, buvo tiek žmonių, kad vos 
galerijon besutilpo. Kas būtų,jei šie
met ateitu dar daugiau į atidarymą? 
Ar negeriau būtų buvę didesnė gale
rija?

- Sutilps. Nuo pernai Woollahra 
galerija dviem kambariais padidėjo.

- Kaip su lietuviais parodą lan
kytojais? Ar jų skaičius didėja?

- Lietuviu skaičius- gal ir didė
ja, bet parodų lankytojų gretos retėja. 
Kai pries dešimt ar daugiau metų 
lietuvis dailininkas suruošdavo paro
da Sydnėjuj, tai didesnė lankytojų 
dalis būdavo lietuviai, ir jie kažkaip 
būdavo energingesni. Dabar yra 
atvirkščiai. Lietuvių ateina keletas 
ar keliolika,ir tie atrodo apldtėję, at
šalę kaip ir dauguma lankytojų,susi
dedančių iš australų.

- Kodėl yra taip, jūsų nuomone?
- Kadaise buvę uolūs lankytojai 

jau aptingo, paseno, iškrito. Stoka

Pavergtų Tautu, Demonstracijoje lietuviai su savo velia vomis ir plakatais 
Sydnejuje 1972.9.17. Nuotrauka A. Reisgio.
Jauskime pareigą ir šiais metais skaitlingai dalyvauti demonstraci
jose. , '■ ' • r.uec
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entuziazmo, gyvybingumo.
- O jaunimas?
- Jaunimo pasaulėžiūros motyvai 

skirtingi. Jiems lietuvio dailininko 
paroda neturi didesnės privilegijos, 
negu bet kieno paroda. Nedaugelis 
is jaunesniu seka lietuviška, spauda; 
be to, musų spauda neužtenkamai 
anksti ir jjer mažai apie parodas 
praneša.^ (Čia kalti patys dailininkai 
Red.). Šiandien gyvename laikus, kur 
daugelis veiklos priklauso nuo išgar
sinimo, žodžiu, kombinacijos per 
spaudą ir kitas priemones. Čia yra 
eilė priežasčių, ir viena nuo kitos 
priklauso. Energija sėja energiją, 
apsnūdimas - miegutį.

- Koks patarimas?
- Su patarimais yra taip, kaip ir 

prieš arklių lenktynes. Gali raiteliui 
patarti kaip arkli valdyti, jeigu tas 
arklys gyvas ir pasagom ugnį iš grin
dinio skelia, kitas reikalas, kada 
arklys,galvą pakabinąs, pusgyvis, vos 
ant kojų pastovi.

- Tai tas pusgyvis arklys, ar ne 
bus mūsų publikos didžioji dalis?

- Atspėjai. Fiziškai žmogus is 
pasaulio dažnai traukiasi staigiai. 
Štai sužinau, kad vieno ar kito mūsų 
tarpe nebėra. Tačiau yra dar viena 
mirtis - dvasiška, kada žmogus apsi
riboja tiktai darbu, poilsiu, maistu bei 
gėrimu. Jis pats nieko nebesimokina, 
nieko nekuria ir kitų kūryba nesidomi. 
Tokiu skaičius nuolat didėja. Laimin
giausi žmonės, kurie išvengia šitos 
“daržoviškos” egzistencijos ir lieka 
aktyvūs ir kūrybingi iki paskutinio 
atodūsio. Supranti juk, kūrybingumas 
pasireiškia nevien tik mene. Pačiam 
gyvenime jo gali būti apstu arba sto
koti.

- Ar tokia dvasine' “epidemija” 
yra tipiška \ustralijos lietuviams ar 
bendrai šiam kontinentui?

- Mums rūpi lietuviai, bet “epi
demija” yra kontinento apimties. 
Australai nepasižymi dideliu vitali- 
tetu, interesų platumu, nei dideliu 
dvasiniu budrumu. Pagaliau, kaip tai 
sriubai beverdant, kiekvienas žirnis 
tampa tokio pat sūrumo, kaip ir visa 
buiza. Taip ir bendroji, krašto dvasinė 
atmosfera yra labai svarbi individo 
gyvybingumo išlaikymui. Tie, kurie 
nenori tokioj apsnudėlią buizoj “mirk
ti” ,dažniausiai iš dubenio pasišalina, 
patampa “expatrijotais”. Tas galioja 
lygiai lietuviams ir australams. Lietu
vių tarpe augantį abejingumą, netik 
aš pastebėjau, laikas nuo laiko ap
leisdamas ir grįždamas, bet ypatingai 
pastebi svečiai iš Lietuvos, čia 
savo bendraamžius ir jaunesnius, po 
ketvirtadalio šimtmečio metu susitikę. 
Tie mato gana aiškiaųkokia kryptimi 
mes nuėjom ir toliau žengiame.

Tema nukrypo į socialines filo 
Sofijos užkulisius ir darėsi kaskart 
platesnė. Del to ir nutariau šio paš
nekesio iškarpą užbaigti.

Tačiau norėtųsi mūsų dailinin
kams priminti, kad labai būtų pageidau
tina, jog mūsų dailininkai laikas nuo 
laiko atsiųstų spaudai savo darbų 
paveikslus ir praneštų apie vykstan
čias parodas bei pasisekimus, tuo 
būdu geriau galima būtu painformuoti 
visuomene, apie dailininkų kūrybą.

Aleksandras Kelmietis

SOVIETINIO MOKSLININKO 
ISTORIJA

Plačioje amerikiečių spaudoje 
aprašoma sovietu mokslininko Boriso 
P. Dotsenkos istorija. “Rusas per
bėgėlis pasakoja , kaip jis atrado 
Kristų”, skelbia straipsniu antraštės.

40-šimt savo gyvenimo metų 
Dotsenka buvo atkaklus ateistas. 
Sovietu Rusijoje mokslininkas buvo 
vienas iš žinomųjų atomo ir branduo
linės energijos žinovų. Pripuolamai 
užtikęs filosofo Bertrando Russellio 
knyga, “Kodėl aš nesu krikščionis”, 
Dotsenka susimąstė, Jam atrodė, kad 
garsus anglų filosofas nepajėgė įro
dyti Dievo nebuvimo. Tai paragino 
Dotsenka vis atidžiau studijuoti, 
apmąstyti Dievo egzistencijos įrody
mų ir neigimų sferą.

Kad ir gyvendamas sovietinio 
tarpusavio šnipinėjimo sąlygos, Dot
senka rado galimybę nagrinėti jam 
parupusią temą. B. Russellio tenden
cijos irodyti, kad Dievo nėra, rodė 
Dotsenkai, kad tai tėra “tuščios 
didelio proto pastangos nuneigti 
Dievo buvimą”. Šitas pastangas Dot
senka pavadino “ciniška ateistine 
ir egocentrine propaganda, kurią , lyg 
sieną, stato savimi pasitikti, mąsty
tojai, aptverdami biblinius tvirtini
mus”.

“Jeigu ta siena gali būti pasa
linta, ar bent suskeldejus”, tvirtino 
Dotsenka, “tiesos galia, sukrauta 
Biblijoje, neišvengiamai patrauks 
savep žmones”.

1967 metais Dotsenka, būdamas 
Kanadoje, atsisakė grįžti Sovietų 
Rusijon. Kanadoje jis liko, ir gavo 
matematikos dėstytojo darbą Waterloo 
Universitete. Dotsenka, tapdamas 
krikščioniu, pasirinko menonitią baž
nyčią. Jis atsisakė privilegijuotos 
savos vietos: atomo tyrinėjimo vado
vavimo prie Ukrainos mokslo akade
mijos Kijeve. Būdamas mokslininkų 
pasikeitimo programos nariu, patekęs 
į Edmontoną Kanadoje, Dotsenka pa
sirinko laisve,

“Aš tikėjau komunizmo realybe 
ir tariama jo tiesa”, pareiškė moksli
ninkas. “Aš garbinau Staliną, kuris 
skelbė: kas ne su mumis, tas prieš 
mus, ir tokį prieša, reikia sunaikinti”.

“Tai buvo keistas pojūtis”, pri
sipažįsta Dotsenka, “skaityti religi
nę literatūra.. Tai buvo nepatogu, ka
žin kaip komiška. Ir Jėzaus pamoks
lai ėmė mane gąsdinti. Tai buvo skel
bimai apie meilę savo artimam”.

Dotsenka pasakoja, kad religi
niai postulatai įrodė jam pasaulio 
tvarkos pagrindus. Be to momento, 
galvojo mokslininkas, visata turi pa
virsti chaosu.

“Aš įtikėjau, kad visata valdo
ma ne materialinės jėgos. Jeigu ne
būtų tos jėgos, visata disintegruotų 
į chaosą, nes ta disintegracija yra 
materijos tendencija - - pavirsti cha- 
otinių dulkių masėmis. Ta mintis at
vertė mane Dievop ir aš pradėjau 
melstis”.

Dabar miręs mokslininĮcas J.I. 
Frenkelis, su kuriuo Dotsenka tarėsi' 

dėl savo religinės evoliucijos, sutiko 
su jo mintimis. Frenkelis slaptai lai
kė savo mokslinėje bibliotekoje- Bib
lija! Tai buvo didžiulis pavojus so
vietinio gyvenimo realybėje.

Staiga baisus sovietinio gyveni
mo reiškinys partrenkė Dotsenką. Jis 
išgyveno “psichologinę savo šeimos 
mirtį”: jo žmona ir tėvas, pasirodė, 
ji sekė, šnipinėjo ir informavo slaptą- 
ja^ policija^ (K.G.B.) apie jo religinę 
krizę. Dotsenka mėgino nusinuodyti 
miegamosiomis piliulėmis*, tačiau jam 
nepavyko. Jis atsigavo ligoninėje. 
Pirmieji jo žodžiai buvo spontaniški: 
“Dieve tebūnie tavo valia!”

Stebuklinga - - jis nenukentėjo. 
Režimas dargi panaudojo jį moksli
nio keitimosi programoje su Kanada. 
Atvykęs į Albertos viešbutį, Dotsenka 
atidarė staliuko stalčių. Ten buvo 
Biblija.

“Mano rankos suvirpėjo”, pasa
koja mokslininkas, “aš paėmiau kny
ga, ir apsisprendžiau už apeliaciją 
azyliui”.

Sovietai reikalavo grįžti, bet 
apsisprendimas likti laisvėje buvo 
nepajudinamai kietas.

Dotsenka papasakoja apie so
vietinę inteligentija, ir jos santyki, su 
krikščionybe:

“Didelė dalis taip vadinamos 
inteligentijos yra nusivylę ir ciniški 
žmonės”, pasakė Dotsenka. “Didele 
dalis, turiu patikslinti, bus apie 
trečdalį visos inteligentijos, apie 
trečdali sovietu intelektualu”.

I 4

“Kiti gyvena diena iš dienos, 
atlikdami savo darbus, eilėse stovė
dami prie maisto, nebrangių rūbų ir 
panašių prekių parduotuvių”.

.“Bet yra ir intelektualinė mažu
ma, kuri nepaklusus nei cinizmui, nei 
karjerinei prostitucijai, nei laukia 
eilėse vodkos”.

“Tai yra tie, kas kenčia, nes 
ieško tiesos ir teisingumo, ir atranda 
tai Kristuje. Daugelis yra tylūs. Kai 
kurie, kas dirba profesijose, kurios 
palankios jų tikrų įsitikinimų slapty
bei, netgi atsiekia sėkmės savo pro
fesijos sferoje”.

Mokslininkas > baigdamas drama
tišką pasikalbėjimą,- padarė išvadą:

“Nusivylimas dėl materialistinio 
komunizmo ideologijos yra visuotinis 
veiksnys Dievo ieškančios sovietinės 
inteligentijos gyvenime”.

Kada mes prisimename ta progą 
Aleksandro Solženicino herojišką kovą 
už Dievo rašymą su didžiąja D, mato
me / kad Dotsenkos gyvenimo istorija 
yra didysis liudijimas apie idėjiniai 
deformuotą sovietinio intelektualo 
dvasią. Juk ne kitaip ir ok. Lietuvoje.

(C.R.) 
'Iš “D irvos ”

***

Lietuvoje yra 2824 ežerai, upių 
ir upelių bendras ilgis 63,700 kilo
metru. Požeminiai vandenys dar neap
skaičiuoti. ■> . j lė b v • .
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KULTŪROS BARUOSE

(Atkelta is 1 psl.)

parodomis ar net sportiniais 
vienetais. Visiems yra atsakoma, kad 
mielai laukiame ir kviečiame. Žino
ma, iškyla kelionės apmokėjimo klau
simas ir dažnai visas reikalas čia 
sustoja, ir čia baigiasi.

Neseniai _ gautas laiškas iš 
solistės G. Capkauskienės, kuriame 
ji pareiškė norą atvykti Australijon 
ir duoti lietuviams koncertus. .Jai 
buvo atsakyta, kad yra mielai lau
kiama, bet turi apsimokėti keliones 
išlaidas. Ji sutiko, su sąlyga, kad 
visas koncertų, pelnas būtu, skiriamas 
jai; - kompensuoti jos kelionei. Kraš-' 
to Kultūros Taryba svarstė visas ga
limybes ir kreipiasi i, visas lietuviu 
kolonijas, kad pasisakytų,ar sutinka 
talkininkauti, ruošiant tokius koncer
tus.

Visas koncertų organizavimas 
vyktų per apylinkių valdybas ar se
niūnijas. Kiekviena vietovė suruošia 
koncertų savarankiškai, nepriklau
somai nuo Krašto Kultūros Tarybos: 
užsako sales, reklamuoja ir praveda 
koncertą. Atsiskaičiusi visas su 
koncertu susijusias išlaidas, likuti 
perduoda solistei. Krašto Kultūros 
Taryba, kaip tarpininkė, suderina 
koncertų datas ir koordinuoja solis
tės viešnagę.

Solistė apsistotu pas tautiečius, 
išvengus, didesnių išlaidu. Ji tai

J. Slavėnas

Sovietų Sajungos-Vokietijos
Bendradarbiavimo Seklyje

(tąsa,)

Molotovas čia Hitleriui atsakė: 
kiek liečia Lietuvą ir Liublino 
provinciją, Sov. Sąjunga nebūtų už
sispyrusi, jei Vokietija nebūtų su 
tuo sutikusi. Jis manąs, kad spren
dimas abiems šalims naudingas. Čia 

įsikišo Ribbentropas ir švelninda
mas padėtį pareiškė, kad iš tikro 
Sov. Sąjunga nebuvo tą pakeitimą 
laikiusi absoliutine sąlyga, bet vis . 
tik gana atkakliai reikalavusi. Mo
lotovui vėl kartojant, kad už nuo
laidą Lietuvoje Vokietija gavusi 
atlyginimą Liublino žemėmis, Hit
leris jį pertraukė pabrėždamas, kad 
žiūrint iš ekonominio taško šiame 
pakeitime negalima kalbėti, jog tai 
buvusi tinkama kompensacija.

Molotovas ’ toliau perėjo prie 
Lietuvos teritorijos juostelės ir 
pabrėžė, kad Sov. Sąjunga dar ne
santi gavusi iš Vokietijos atitin
kamo atsakymo.

1940 m. gruodžio 22 d. pas 
Ribbentropą apsilankė Sov.' Są
jungos ambasadorius Dekanozovas 
ir pareiškė nepasitenkinimą dėl 
Vokietijos neatsakymo sudaryti bend
rą komisiją Lietuvos - Vokietijos 
sienai nustatyti. Ribbentropas į tai 
atsakė, kad sienos nustatymas susi
jęs su Lietuvos teritorijos dalimi, 
turėjusia atitekti Vokietijai, bet 
kurią sovietai dabar nori už pinigi
nį atlyginimą atsipirkti; vokiečių 
įstaigos dar nebaigė tos teritorijos 
įvertinimo; kai bus baigta, bus pa
darytas sprendimas, ar ta teritorija 
bus perleista ir jei taip - kokios 
kompensacijos bus reikalaujama. 
Kol Lietuvos teritorijos juostelės 
klausimas dar neišspręstas, sienų 
nustatymas negalimas.

Dekanozovas tokiu Ribbentropo 
atsakymu buvo nustebintas, nesz jo 
nuomone, Lietuvos teritorijos juos
telės klausimas neišspręstas teik 
kiek liečia kompensaciją, o tas nie
ko bendro neturi su sienos nustaty
mu. Dekanozovas toliau pareiškė, 
kad jis praneš savo vyriausybei, kad 
a) sovietai negavo į ankstesnę notą 

(rugs. 28) atsakymo; b) taip pat ne
gauta atsakymas dėl kompensacijos; 
c) negavus atsakymio į tą notą, ga
lės susitrukdyti Sov. Sąjungos -

pazyme'jo ir mielai sutiko svečiubtis 
saviškių tarpe.

L MENININKAI IR TURISTAI iŠ 
LIETUVOS. Gal viena iš didžiausių 
ir sukeliančiu įvairiu nesusipratimu 
ar net kivirčų tema - santykiai su 
atvykusiais iš Lietuvos menininkais, 
kultūrininkais, mokslininkais ir 
kitais visuomenininkais, bei jų at
vertais leidiniais, filmais ir kt. Musu 
spauda apie tai yra nemaža rašiusi. 
Studijų Dienų metu Melbourne šis 
klausimas diskutuotas, bet griežto 
visiems priimtino atsakymo nesu
rasta. Gal jo ir negalima įterpti kaip 
taisyklę ar nuostata-mūsų, gyveniman. 
VLIKAs irgi yra šiuo reikalu pasi
sakęs, bet vistiek reikalinga mūsų 
organizacijų vadovams žinoti, kaip 
reaguoti tokiais atvejais.

Mes žinome, kad Lietuva yra 
okupuota Sovietų Sąjungos - Rusijos, 
nors bandoma įtaigoti kad Lietuva 
yra respublika, savarankiškai tvar
kanti savo vidaus reikalus, tarp dau
gelio broliškų tautų. Gyvenimas ir 
tikrovė sako ką kitų. Visais reikalais 
reikalinga kreiptis per vyriausių 
okupanto būstinę Maskvą. Kad ir 
mažiausi formalumai , liečia apsilan
kymų Lietuvon, ar net paprasto siun
tinėlio pasiuntimas z negali tiesiogi
niai būti atliktas; vis reikalinga gauti 
Maskvos aprobata,.

Atvykę menininkai irgi yra per
košti per Maskvos rėtį; įvairiomis 
garantijomis ar įsipareigojimais su
varžyti. Musų vadovybės ir organiza
cijos negali užmegsti jokių oficialiu

Vokietijos ekonominės sutarties 
pasirašymas.

Šis pastarasis Dekanozovo punk
tas, matyti, paveikė Ribbentropą ir 
jis baigdamas pasikalbėjimą tik 
paklausė, ar Sov. Sąjungos vyriausy
bė dar tebenori Lietuvos teritorijos 
juostelės cesijos.

Šia proga pažymėtina, kad prieš 
4 dienas (1940 gruodžio 18 d.) 
Hitleris jau buvo davęs eigą Barba- 
rossos direktyvai - rengtis Sov. 
Sąjungos puolimui. Bet pasitarimai 
vis ėjo ir vokiečių tikslas buvo dar 
suspėti - gauti už Lietuvos terito
rijos juostelę laiku ir tinkamą kom
pensaciją.

Gruodžio 25 d. vokiečiu ekono
minės komisijos pirmininkas Schnurre 
iš Maskvos rašė Ribbentropui, kad esą 
lemiančios reikšmes Vokietijos karo 
vedimui turinti ekonominę sutartis, 
kuri parengta pasirašymui, atsidurs 
pavojuje, jei pasirašymas bus atidėtas 
vėlesniam laikui. O ta sutartis 
2.5 mil. tonų javu, 1 mil. tonų minera
linio aliejaus produktų, 100.000 ton. 
medvilnes, šviečiančių metalu, mag- 
ne.zijos ir t. Ekonominė sutartis dar 
papildoma 150 mil. markiu už vokie
čiu turtą Baltijos kraštuose. Schnurre 
išvardino daug daug priežasčių, ver
čiančių ekonominę sutartį tuojau pasi
rašyti. Schnurre siūlė kuo greičiau 
pasirašyti su Sov. Sąjunga sutartį 
del Lietuvos teritorijos juostelės. 
Kompensacija, kuri tikimasi gauti už 
ta juostele, esanti per daug nepropor
cinga su tuo, kas statoma ant kortos. 
Sov. Sąjunga, turėdama tokias kortas 
savo rankose - kaip ekonominė su
tartis ir Baltijos vokiečiu turtas, - 
vargiai ar sutiks daugiau siūlyti uz 
ta juostele. Schnurre prašė ji įgalioti 
pasirašyti Lietuvos - Vokietijos 
sienų sutartį, su įmanomai geresne 
kompensacija, 2-3 dienų laikotarpyje.

Gruodžio 20 d. Ribbentropas tele
grama Schnurrei ir Schulenburgui prašė 
painformuoti Sov. Sąjungos vyriausybe:

1. Vokietijos vyriausybė princi
pe sutinka perleisti Lietuvos terito
rijos juostele, nors sovietų pasiūlyta 
kompensacija auksu ir prievolėmis nė
ra atitinkanti už perleidžiama terito
rija. 3,860,000 aukso dolerių - nėra
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ryšių ai santykių, nes tai ryšis su 
okupantu, o ne broliu lietuviu. Mes 
turime ryškiai parodyti savo nusista
tymų dabartinės Lietuvos padėtimi. 
Lietuvoje yra rezistencija, gal ji 
pasyvi, bet gyva ir progai pasitaikįus 
velei pasikarotų 1941 metų viešas 
pas i priešinimą s.

Mes užsienyje gyvename lais
vame krašte, vedame aktyvių kova, 
prieš dabartines Lietuvos okupantus. 
Okupanto - ruso tikslas yra Lietuva, 
surusinti, paversti ja, dalimi.provin- 
cija plačiosios Rusijos. Jau ir šian
dien bandoma pamažu skiepyti minti 
Lietuvoje, kad tėvynė yra visa Rusi
ja ar Sovietų Sąjunga, o Lietuva tik
tai gimtinė. Kad prieš atvykusius 
nepasirodytumėm rezignavę, kritę apa- 
tijon ar net jau ex-lietuvia i, priva
lome visapusiškai parodyti savo nu* 
sistatymą. ir siekius, kurie yra nesu
derinami su oficialiais santykiais 
su okupantu.

Kaip individai z elkimės pagal 
savo nuožiūrą ir įsitikinimą, bet 
kaip bendruomenės vadovai privalome 
parodyti savo ir visų mūsų nepaliau
jamą kova pries mūsų, tautos naikini
mų ir rusinimą.

5. NARYS APYLINKĖS VALDY
BOSE KULTŪROS IR ŠVIETIMO 
REIKALAMS. Šio nario pareigos yra 
suruošti du minėjimus: Vasario 16 
ir Rugsėjo 8 d. Be šių parengimu 
narys kultūros ir švietimo reikalams 
gali išvystyti savo veikla ir pagy
vinti kolonijos’ kultūrini gyvenimą. 
Jis privalo sekti mūsų spauda, ypa

pakankama. Nors sunku rasti tinkamą 
kriteriju, bet imant dėmesin nekilno
jamo turto verte ir kainas Lietuvoje - 
tinkama kompensacija butų 13.000.000 
aukso dolerių. Si suma būtų laikoma 
pakankama, jei jos ekvivalentas butų 
duodamas papildoma žaliava;

2. 'Toji žaliava neturinti įeiti i 
ekonominėj sutarty numatoma - susi
tarimas- čia turi būti visai atskiras. 
Toji žaliava - švieč. meta lai, nafta, 
magnezija, valaknai ir kit. Javai ne- 
imtini.

3. Pridedamas sutarties dėl Lie
tuvos teritorijos juostelė projektas.

Gruodžio 30 d. Schulenburg pra
nešė Ribbentropui: Molotovas laiko 
kompensacijos sumą išpustą. Lietuvos 
teritorijos juostelėj tėra 7.3% vokie
čiu ir jų turtas jau įskaičiuotas i 
bendra už repatrijantu turto atlygini
mo sutarti. Molotovas primygtinai tvir
tino, kad Lietuvos teritorijos juoste
lės perleidimas sudaro Sov. Sąjungai 
grynai politinę problema ir negalima 
jos vertinti ekonomiškai. Molotovas 
davė suprasti, kad pasirašymas kom
pensacijos sutarties siejamas su 
bendra ekonomine sutartimi.

1941 sausio 1 d. slapta skubos 
telegrama Ribbentropas praneše 
Scnurrei ir Schulenburgui, kad sutin
kąs dėl sienos sutarties, bet tas 
priklauso nuo pakankamos kompen
sacijos už Lietuvos teritorijos juos
tele. Bet būtina pabrėžti kad kompen
sacija nėra del žalos už privatinę nuo
savybe - tai tik politinis atsisaky
mas suverenumo teisių i tą sritį. 
(Čia buvo norima pabrėžti, kad kom
pensacijos suma neieina i bendrą uz 
vokiečiu - repatrijantų turto atlygini
mo sutarti).

Molotovas dabar buvo patenkintas 
Ribbentropo atsakymu ir pasiūlė anks
čiau pasiūlytas kompensacijos sumą 
padvigubinti, išmokamą per dvejus 
metus. Be to, Molotovas sutiko, kad 
kompensacija butų sutvarkyta atskira 
sutartimi, tik abejojo, ar viskas bus 
galima žaliavomis, nes, pav. šviec. 
metalai jau ir pagal ekonominę sutartį 
imami is tautiniu rezervu. Bet apie 
tai pranešiąs vėliau.

Ribbentropas betgi jau sekančią 
diena Schnurrei ir Schulenburgui duotoj 
instrukcijoj (1941 sausio 3) praneše, 
kad sutinkąs su Sov. Sąjungos kompen
sacijos pasiulymu su sąlyga, kad 
sutarta suma butu, sumokama ne per 
2 metus, bet tuojau, pristatant švieč. 
metalus. Jei butų sunkumų dėl metalų 
- pusę tuojau priimtų auksu. 

Sausio 7 d. Molotovas pranešė besotį partnerį.
Schnurrei priimąs vokiečiu sąlygas su ***
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tingai parengimų ir meninių vienetų 
kitose kolonijose aprašymus. Gerai 
pavykę koncertai, teatro spektakliai 
ir kiti parengimai turėtu būti nepa
miršti, bet reikėtų sudaryti jiems pro
gų pasirodyti ir kitose lietuvių kolo
nijose. Jų pakvietimu ir turėtų pasi
rūpinti apylinkės valdybos narys’ 
kultūros ir švietimo reikalams. Toks 
tarpusavio meninių jėgų pasikeitimas 
įneštų šviežumo mūsų kulturiniame ir 

tautiniame gyvenime.
Jis privalo sekti ir šio krašto 

spauda, reaguodamas i įvairius mus 
liečiančius klausimus ir pasisakymus. 
Paskutiniu metu nemaža buvo rašoma 
apie finansinę pagelba etniniu grupių 
savaitgalio mokykloms. Šia Proga 
ir lietuviai turėtu išnaudoti, taip kad 
netik graikai ir italai, bet ir lietuviai 
kre iptųs i, prašydami paramos savaitga
lio mokyklų išlaikymui.

Būtų galima suminėti daugybę 
įvairiausių darbų, kuriuos narys kul
tūros ir švietimo reikalams galėtų 
atl ikti. lai priklauso nuo asmens 
einančio šias pareigas. Manyčiau, 
kad šis postas yra nemažiau svarbus, 
kaip ir valdybos pirmininko, nes nuo 
jo priklauso didelė dalis kolonijos 
kultūrinio ir tautinio gyvenimo.

V. Baltutis ’

***

Ir nieku kitu tauta neapreikš savo 
širdies, sielos ir dvasios taip, kaip 
savo kalba.

Vydūnas

tokiais pakeitimais: pusę švieč. me
talais, kita pusę žaliava, o jei šią 
nepakaktu - aukso rubliais. Pristatymo 
laiką sutiktų sutrumpinti iki 1/2 metų, 
nes esą ekonominės sutarties išpil
dymas uždedąs per didelę naštą. Molo
tovas pabrėžė, kad tai gąlutinis pasiū
lymas.

Pranešdamas sausio 7 d. “galu
tini” Molotovo pasiūlymą.Schulenbur- 
gas pabrėžė esą, kiek jis pažįstąs 
sovietus, tai tikrai galįs būti pasku
tinis pasiūlymas. Jį atmetus t galėtų 
pakenkti vokiečiu repatriacijos rei
kalams. O faktas, kad ekonominė su
tartis jau gruodžio 20 d. parengta 
pasirašyti ir užsitęsė iki šiol, jau ir 
dabar kelia visokių spėliojimų. Bet 
sekančią dieną Schulenburgas vėl 
telegrama pranešė Ribbentropui, kad 
Molotovas padarė naują pasiūlymą: 
Sov. Sąjunga sutinka su Vokietijos 
pageidavimais pagreitinti Lietuvos 
teritorijos juosteles kompensacijos 
reikalą ir sutinka 1/8 sumos sumo
kėti švieč. metalais per 3 mėnesius 
ir 7/8 auksu tuojau.

1941 m. sausio 10 d. buvo pasi
rašytas Vokietijos - Sov. Sąjungos 
slaptas protokolas, pagal kurį:

1. Vokietija atsisako teisių į. 
Lietuvos teritorijos juostelę, minimą 
1939 m. rugsėjo 28 d. slaptame proto
kole;

2. Sov. Sąjungą sutinka kompen
suoti Vokietijos vyriausybę sumokė
dama 7.500.000 aukso dolerių (31. 
500.000 vokišku markių).

Mokėjimas vykdomas taip: 1 z8 
tos sumos švieč. metalais per 3 
mėnesius sį protokolą pasirašius, li
kusius 7/8 auksu, atsiskaitant už 
Vokietijos aukso mokėjimus, kurie 
Vokietijos turi būti sumokėti Sov. 
Sąjungai pagal kitus įsipareigojimus 
iki 1941 vasario 11 d.

Pasirašius kompensacijos sutartį, 
buvo kartu pasirašyta ir Vokietijos 
- Sov. Sąjungos sienų sutartis.

Šių sutarčių pasirašymu užsi
baigė Vokietijos - Sov. Sąjungos ilgos 
derybos dėl Lietuvos teritorijos juos
telės, o kartu ir dėl Lietuvos padali
nimo. Kiekvienas partneris, siekda
mas savo tikslų, ginčijosi dėl gro
bio. Pažymėtina, kad Sov. Sąjunga 
norėjo kuo skubiau baigti su Lietuvos 
teritorijos juostele, kad nuslėptų nuo 
viešumos savo išda vikiškumo bent 
viena nuotrupą, o Vokietija - pasku
bomis galimai daugiau ir greičiau 
laimėti prieš smogdama jau parengtu 
durklu savo tarptautinio banditizmo
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VADUOS RASTAI NR. 23

PO ŠVITIMU

24.6.1973 
Mieli vadovai ir skautininkai - kės,

Paskutiniame LSS suvažiavime, 
kur buvo renkami LSS vadovybės or
ganai, nebuvo išstatytas kandidatas 
i LSS Australijos rajono vado pareigas.

LSS naujoji Taryba 2-jo posėdžio 
protokole, 1973 m. gegužės mėn. 10 
d., paskelbė, kad 1973 - 1975 m. ka
dencijos laikotarpiui išrinko mane.

Pirmiausia norėčiau širdingai 
padėkoti visiems rajono vadijos na
riams, kurie, einant man 1970 - 1972 
m. kadencijos rajono vado pareigas, 
daug padėjo ir patarė.^ Taip, pat dėko
ju visiems tuntininkams/viet., kurie, 
nesigailėdami savo energijos ir laiko, 
pasišventusiai dirbo mūsų, skautiškojo 
jaunimo ugdymo ir lietuviškosios lieps
nelės gaivinimo ir išlaikymo darbą.

Mano ypatinga padėka tenka 
v.s. B. Žal iui, kuris man daug padėjo, 
žengiant pirmuosius Australijos rajono 
žingsnius ir visą laiką nenuilstamai 
informavo visuomenę ir skautus apie 
rajono veiklą vietinėje lietuviškoje 
ir skautiškoje spaudoje.

Mieli vadovai, pradedant antrąją 
Australijos rajono vado kadenciją ir 
žengiant į antrąjį 25-metj, kviečiu Jus 
visus su skautišku atsidėjimu dirbti 
musu lietuviškojo jaunimo skautišką 
auklėjimo darbą.

S Tik nuo. Jūsų pasiaukojimo, įdėto 
darbo lietuvių skautą sąjungai ir meilė 
Lietuvai, prigulės lietuvių skautų 
išlaikymas šitame krašte ir tuo pačiu 
prisidėsime prie Lietuvos išlaisvinimo.

Tad kviečiu visus vadovus be 
išimties stoti su meile į vieningą 
skautišką darbą.

Budėkime
Jūsų v.s. A. Jakštas 
Rajono vadas

***.
LSS AUSTRALIJOS RAJONO 
VADOVYBĖS 1973 - 1975 M.

KADENCIJOS SUDĖTIS
STATUTINIAI PAREIGŪNAI:

1. Rajono vadas - v.s. Aleksandras 
Jakštas, 8/18 Wentworth Rd., East
wood, N.S.W. 2122. Tel. 858 - 2198.
2. Seserijos vadeivė - s. Elena Lau
rinaitienė, 181 Weston St., Panania, 
2213. Tel. 77 - 4153.
3. Brolijos vadeiva - ps. Vytautas 
Bukevičius, 75 Kent
N.S.W. 2121. Te 1. 869 - 2466.
4. ASS vadeivė - fil ps. J. Maželiene, 
12 Spencer St., 
5074.
5. RK. Dvasios
Petras Butkus, 
College, 68 The 
hąm. L—....-----

Taip pat tuntininkaį/viet. neitrau- 
kiami į vadijos sudėtį, nes praėjusioje 
kadencijoje buvo pastebėta, kad tun- 
tininkai į rajono vadijos kvieslius 
korespondencijos posėdžiams neatsi
liepdavo ir nedalyvaudavo.

Tik “Aušros” tunto tuntininkas, 
gyvendamas ten, kur LSS Australijos 
rajono vadijos būstinė randasi, daly
vaudavo posėdžiuose, . kuris pagal 
reikalą bus kviečiamas ir ateityje.

** *

MUMS RAŠO
iš LSS Tarybos Pirmininko

suvažiavime LSS vadovybės 
šįkart labai užsitęsė ir rin-

(Ištrauka 
raštu)

'LSS 
rinkimą i 
kimo duomenys buvo paskelbti (Suvąž.
Biul. Nr. 3) tik tai š.m. kovo mėn. 
13 d.

Pirmame naujosios (1973-1975 
m. kadencijos) LSS Tarybos posėdyje 
Tarybos Pirmininku buvo išrinktas 
,v»s. Aųtanas Sauja it is.

Jis, savo pranešime LSS vado
vybės nariams, nuoširdžiai kviečia vi
sus LSS vadovybės narius, visus skau- 
tininkus-kes ir visus brolius vadovus 
ir seses vadoves atsidėti skautiškam 
darbui:

St., Panania

St., Epping,

Campbelltown., S.A.

vadovas, s. kun. 
Christian Brothers 
Boulevarde, Lewis

ham. “N.S.W. 2049. Tel. 560 - 8989.. 
6į Ev. Dvasios vadovas - ps. kun. 
Jėnas V. Šimboras, 37 McPherson St., 
Nhill, Vic., 3418.

ATSKIRU SAKU. PAREIGŪNAI:
1. Rajono iždininkas ir Tiekimo sky
riaus vedėjas Algirdas Bučinskas, 
63 Oxford St., Bankstown, N.S.W. 
2200. Tel. 70 7542.
2. Spaudos skyriaus vedėjas - v.s. 
Bronius Žalys, 9 Lloyd Avė.', Yagoona, 
N.S.W. 2199. Tel. 70 3101.
3. Jūrų sk; skyriaus vedėjas - s. 
Vytautas Vaitkus, 42 The Corso 
Parkdale, Vic. 3194. Tel. 90 5579.

Šioje kadencijoje nebus nuolati
nio vadovų paruošimo skyriaus vedė
jo ir Rajono laužavedžio pareigūno 
posto, bet reikalui esant šioms funkci
joms Vus^koptuojami skautininkai - 
J&sįeų .O.T.STvI 71’ .iZ
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Tuntininkas V. Ilgūnas įteikia Geležinio Vilko ordeną. v.s. V. 
Neverauskui.

Toliau Tarybos Pirmininkas rašo: apie 800 nuotraukų, kuriose ; matomi 
“LSS suvažiavime nebuvo pasiū- veidai, ~---- ---- -x-ri—:—:

lyta kandidato į LSS Australijos rajono iškylos, 
vado pareigas. Jį tenka dabar pagal 
LSS statuto 15 sir. E pastr. išrinkti 
pačiai Tarybai.

Šiam procesui pasiūlytas praėju
sios (1970-1972 m.) kadencijos Rajono 
vadas v.s. A. Jakštas.

LSS Tarybos 2-jo posėdžio proto
kole, 1973 m. gegužes mėn. 10 d., bu
vo paskelbti rinkimo rezultatai, kur 
v.s. Aleksandras Jakštas 19 balsais 
buvo išrinktas LSS Australijos rajono 
vadu 1973-1975 m. kadencijai (Tary
bos posėdyje dalyvavo 20 narių, įskai
tant rajono vadus.) 

***

švenčiu iškilmes, užsiėmimai, 
vadovės, skautės nuo di

džiausių iki mažiausių, kurios juo
kiasi, dirba, žaidžia, draugauja Lie
tuvių Skaučių Seserija per paskutinius 
50 m.

Knyga Įrišta ir išleista labai 
gražiai. Tinka dovanoti ir svetimtau
čiams, nes yra išleista lietuvių ir 
anglų kalba.

Galimą gauti pas: v.s. G. Meilių- 
viene>>i 4525 So Rockwell Str., Chicago, 
Ill. '------60632.

** *

-

Australijos rajono vadas - v.s. Alek
sandras Jakštas.

KITI RINKIMO REZULTATAI:
Brolijos Vyr. skautininkas - v.s. 

Petras Molis (perrinktas). Seserijos 
Vyr. skautininke - v.s. Lilė Milukie- 
nė (perinkta) Akademinio skyr. sąjū
džio - Vadijos Pirmininkas išrinktas 
naujas asmuo: s. Stefa Gedgaudiene.

***

LSS 1973 M. JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA (Ų.S.A.)

‘ ’USS 1973->Tn?i^jūbX ^sCovy-klrf 
(Amerikoje) ivyks š.m. rugpiūcio men. 
19 - 29 d.d. B.S.A. BEAUMONT sto
vyklavietė je, prie Cleveland©, Ohio. 
Vykstantieji į stovyklą užsiregistruoja 
iki liepos men. 1 d. Stovyklos mokes
tis $50.00.

Iš Australijos vyksta v.s.v.sl. 
Rasa Milvydaitė, “Džiugo” tunto va
dovė. Pusę išlaidų pati , turi pasirū
pinusi, <j> kitą . Stintas tikisi padengti 
aukomis.

Todėl pras“au kitų tuntų tuntinin
kus ir kitiems prisidėti aukomis. Au
kas prašau siųsti “Džiugo” tuntinin- 

šiuo adresu: VI. Stasiliūnas, 
Reserve Rd., Ringwood, Vic.

kas 
kui 
17 
3134.

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA
LSS Tarybos Pirmija yra pasiry

žusi šiais Jubiliejiniais metais iš
leisti v.s. Petro Jurgėlos, LSS Pir
mūno, paruoštą lietuvių skautybės 
idealogijos knygą - “Lietuviškoji 
Skautija”. Nežiūrint leidimo išlaidų, 
bet norint, kad kuo daugiausia ia^ 
prieinamomis sąlygomis galėtų įsigytų 
pasirinkta, kad z “L.S.” iš anksto 
užsisakant f jos kaina bus $10.00, o 
vėliau bus parduodama po $15.00.

Todėl prašau visus tuntininkus 
ir vyr. vadovus. žiūrėti, kad kuo dau
giausia šią knygą užsisakytų.

Pinigus galima siusti: “Lietuviš
kosios Skautijos” vaujaus komiteto 
iždininkui: s. Juozui Bružui, 7103 
Ave X, Brooklyn, N.Y. 11234. U.S.A.

***

“Kiekvienam mūsų atskirai ir 
mums visiems drauge labai pravartu 
iš dėmesio centro neišleisti pagrindi
niu sąjūdžio vadovams ir vadovėms 
rei kalavimų:
a) laikytis, kad lietuvių skautybės 
sąjūdis yra likiminė kova, kovojančios 
tautos dalis, turinti didelių įsiparei
gojimų lietuvių bendruomenei,- lietu
vių tautai ir Lietuvai.
b) pripažinti, kad reikiant savosios 
skautybės idealu, vaikų ir jaunuolių 
ugdymas yra esmininis, pagrindinis ir 
pirmiausias mūsų sąjūdžio siekimas.
c) ryžtis, kad broliai vadovai ir seses 
vadovės, gyveną tikrąja lietuviškosios 
skautybės dvasia, ir savo elgsena^ 
derintų pagal lietuvio skauto-ės idea
lus, įžodį, įstatus ir papročius:
d) atsiminti, kad organizacinės struk
tūros, institucijos, vadovu-vių titulai 
bei pareigos, nuostatai, taisyklės, 
programos ir panašiai nėra patys sau 
tikslas o tik atrinktos priemonės padėti visos musu, šeimos pilnatyje, 
pagrindiniam mūsų .sąjūdžio siekimui “Lūąf.uyiu Skaučių , Ses.etūj aį/-

lietuviškosios asmenybės ugdymo knyga pasirodė šių metu pradžioje.
uždaviniams. Ji yra labai gražiai išleista, turi

LSS SKAUČIŲ SESERIJA

Vyr. Skautininkė v.s. L. Milukie- 
rašo: “Dėkoju už atsiųstus 25 m. 

stovyklos ženklus ir sveikini-
nė
Jubil 
mus. Kiek teko girdė tj, stovyk la pra
ėjo su pasisekimu, tai garbė vadovams.

Ruošiamės Jubiliejinei stovyklai 
ir tikrai būtų labai malonu Jub. sto
vykloje matyti ir iš Australijos atsto- 
vus-ves, tada ši stovykla tikrai būtu

LSS SKAUTU. BROLIJA
Vyr. Skautininkas v.s. P. Molis 

rašo: “Nuožirdus ačiū už laišką, o 
taip pat už prisiųsta, leidinėlį “Lie
tuviai Skautai Australijoje”, gairelę 
ir uniformos ženklą,. Visi jie kabo iš
kilmingoje vietoje mano darbo kamba
ryje, namuose. Leidinėlis labai gra
žiai išleistas ir man labai malonu 
jį turėti.

Dėkoju už Jūsų ir viso rajono 
skautų sveikinimus. Pasiryžau dar 
tris metus stipriai dirbti, o paskui jau 
galėsiu išeiti į pensija,. Prašyčiau 
Jūsų ir viso rajono man ir toliau padė
ti taip, kaip gražiai padėjote ir bend
rai dirbome praėjusios kadencijos 
metu.

Prašau perduoti mano nuošir
džius linkėjimus ir padėkų visiems 
vadovams, kurie pritarė mano kandida
tūrai ir mane rėmė. Nuoširdūs svei
kinimai visiems vadovams ir skautams.

***

TrimiciusJubiliejinė Stovykla.
Nuotrauka v.s. A. Jakšto.

'•AUŠROS” TUNTO PADĖKA SKAUTU 
RĖMĖJAMS

Kaukių balius praėjo su dideliu 
pasisekimu dėka musų rėmėjų. Šia 
proga dėkojame visiems, kurie aukojo 
loterijos fantus, bufetui maistų, prisi
dėjo darbu ir organizavimu šio vakaro, 
ir visiems dalyviams, o ypač kaukėms

Tuntininkas

j » s'

6



1JETIVOJE
ok VP 110 TOJ E I -.IE TV \ O J E
- 194 Buvusių dvarų seni pūkai 

suregistruoti dabartinėje okup. Lietu
vos teritorijoje. Daugumas ju nėra 
prižiūrimi ir baigia nykti.

***

kovos su girta vinį j komisijos 
sudaromos okup. Lietuvos miestuose, 
miesteliuose, kolchozuose.

***

- Merkinės istorinis piliakalnis 
pastaruoju metu buvo visiškai ap
leistas, buvo naikinamas ir griuvo. 
Dabar dedamos pastangos griovimo 
darbus sustabdyti.

***
- D. Juchnevičiūtė paraše kny

gele “Palangos parkas”, kuri buvo 
neseniai išleista Vilniuje.

***

-Žiniomis iŠ pavergtos Lietuvos. 
Dubysos slėny, prie Žemaičiu plento, 
netoli Raseiniuos po nakties rastas 
pastatytas gelžbetoninis 4 m. aukščio 
kryžius, aptvertas cemento tvorele. 
Kryžius buvęs pastatytas taip gerai 
ir tvarkingai, kad net ir pieva nebuvo 
išminta. Policija įsakė kryžių, nu
versti. Tas darbas užsitęsė net pen
ketą dienų- Taip pat pasakojama, kad 
Kalantos atminimas labai gyvas ir jo 
susideginimo vietoj vis randama pa
dėtu gėlių.

***

GYVENIMAS SOVIETIŠKOJ SISTEMOJ
S.m. balandžio 5 d. “Tiesoje” 

nr. 80 tilpo tokia korespondenei ja: 
“Žirmūnų prekybinis ’centras \ i 1— 
niuje E.) Savitarna. Tačiau nori kiau
šinių - stovėk eilutėj, obuolių - an
troj, mėsos - trečioj, dešros ar sūrio 
- ketvirtoj. Ir po viso to su sunkiu 
krepšiu malonėk dar patupčioti eilėje 
prie kasų. ,hj Žirmūnuose net septy» 
nios, tik dar neteko matvti, kad visos 
dirbtų. Ir šį kartų dirba tik keturios. 
Štai kasa čia pat, priešais trejetas 
žmonių, bet kasininkė pareiškia: 
“Nebedirbu”. “Kodėl?” - “Pinigus 
skaičiuosiu. Ar nematot, kad kita 
kasa atsidarė?”

Matvti -matome. Bet prie jos jau 
spėjo susidaryti ilgoka eilė. Vėl stok 
į gala ir kantriai lauk. Kai pabandžiau 
prikaištauti, man paaiškino:- “Ban
kas pinigų nelauks. Ka mes galime 
padaryti .

Nežinau f ar Zirmūnu, administra
cija bandė tirti savo parduotuves darbų 
spūsties valandomis”.

***

-JUSTAS PALECKIS gi
riasi, paraSęs savo atsimini
mų knygą. Toji knyga būsian
ti nepaprastai didelė, nes jau 
dabar jis esąs paraSęs net900 
puslapių raSomos mašinėlės 
teksto.

ŠIRDIES DARBAS IR LIGOS
Kovai su širdies ligomis drau

gija ...išsiuntinėjo įdomių brošiūrų, 
pavadintų “Heart I" acts 1972 , kur 
iškeliama visa eilė įsidėmėtinų 
faktų. Iš šio leidinio paaiškėja, kad 
'širdies ir kraujo apytakos ligos yra 
didžiausia mirties ir invalidumo prie
žastis JAV-se; tuo serga 27 mil. 
vaikų, if suaugusių ir dėl tos prie
žasties kasmet miršta apie milijonas 
amerikiečių.

Širdies darbas svarbus. Kasdien 
ji iš viso perpumpuoja 1,800 galionų 
kraujo, suplakdama apie 100,000 kartų 
paroje. Iš viso žmogaus kūne kraujo 
indų vra net apie 60,000 mylių. Šir
dis paprastai plaka nuo 60 iki 80 
kartų per minutę. Dėl kraujo indų 
priskretinio (aterosklerozes) kasmet 
miršta net apie 800.000 žmonių 
JAV. Perdidelį kraujospūdį turi 
apie 21 milijonas žmonių JAV-se.

Turima pilna 1968 metų mirties 
priežasčių statistika, kuri rodo, kad 
tais metais JAV-se širdies ir kraujo 
indu ligomis mirė 1,018,313, vėžiu 
318.517, nelaiminguose atsitikimuose 
žuvo 114,864, plaučių uždegimu ir 
influenza 73,492, cukrine 38,352, dėl 
kitų priežasčių mirė 336.514. Su am
žiumi daugėja procentas ir mirštančių 
širdies ir kraujo indų ligomis, pvz. 
tarp turinčių 75 metus ir daugiau dėl 
šios priežasties būna 70 proc. visų 
mirčių.

Širdies ir kraujo indų ligos JAV 
žmonėms kasmet atneša nuostolių 

17.3 bil. dolerių, įskaitant prarastų 
uždarbį ir gydymosi- išlaidas. Del šių 
ligų kasmet prarandamas apie 52.000, 
000 darbadienių. Vien del širdies 
atakų JAV-se per metus miršta 
67 1.747 žmonės. Del kraujo išsilieji
mo smegenyse (apoplekcijos) kasmet 
miršta 211.390 žmonių, o del tos ne
gerovės susirgusių vra 1,500,000 a- 
me rikiečių.

Kovai su Širdies ligomis drau
gija su savo padaliniais nuo 191-9 
metų įvairiausiems širdies ligų tyri
mams jau yra išleidusi 178,500.000 
dolerių. Tyrimai parodė, kad norint 
saugotis širdies sutrikimų, reikia 
mest rūkyt cigaretes, laikytis dietos, 
kurioje mažai gyvulinių riebalų ir 
cholesterol į duodančių medžiagų; 
reikia reguliariai tikrinti savo kraujo 
spaudimų ir cholesterolio kiekį krau- 
juje. Nustatyta, kad kas savo krau
ju je turi cholesterolio 260 ar daugiau, 
tam net tris kartus didesnis pavojus 
negu turinčiam mažiau kaip 200 
cholesterolio. Kieno kraujo spautįį- 
inas didesnis negu 160, tam pavojus 
iš Širdies ir kraujo indų sutrikimo 
yra penkis kartus d idesni s, negu turin
čiam spaudimų mažesnį kaip 120. 
Kas per dienų surūko pokelį cigarečių, 
tam pavojus du kart didesnis.

. * „ ■■ ■ ' » *

Berniuko prašymas
— Dėde, pavėžinkite mane sa

vo mašina ligi mokyklos!
— Aš važiuoju j priešingą pu

sę.
— Tuo geriau!
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Pranešimai
DĖMESIO,SYDNĖJIŠKIAI

Liepos 14 d., šeštadienį, 8.15 
ryto Pavergtą Tautu. Taryba organi
zuoja MOTORCADE, demonstraciją 
pries pavergėjus Sovietus,. Visi ren
kasi Bigge Park, Liverpool, iš čia 
vykstama Hume Highway, Canterbury 
Rd. ir Parramatta Rd. iki Wentworth 
Park, čia susijungs su kitais ir 10 
vai. vyks toliau per miestą, George 
St. iki Circular Quay, o iš ten Pitt 
St. atgal iki Railway Square.

Pageidaujama, kad mašinos turėtu 
savo plakatus ir atatinkamus sūkius. 
Kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti 
šioje Pavergtu Tautų demonstracijoje.

P.T. Taryba

KURIAMAS SYDNEJAUS 
JAUNIMO CENTRAS

Sydnejaus Liet. Klubo žinioje 
yra medinis namas, tą namą Klubo 
Valdyba sutiko perleisti jaunimui, 
tik ji reikia tinkamai atremontuoti. 
Klubo Valdyba sutiko apmokėti 
visas remontui reikalingas medžiagas, 
tuo būdu Sydnėjaus Apylinkei tenka 
organizuoti darbo talką.

Mums reikalingi staliai ir kiti 
statybos darbe nusimaną tautiečiai.

Taip pat mums bus reikalingi 
baldai ir žaidimo priemones. Sydne
jaus Liet. Klubas jau pažadėjo šaldy
tuvą.

Visiems tariame aciu, kurie mums 
padėjo ir kurie dar padės s'i'' d arba 
padaryti, bet ypač esame dėkingi 
Sydnėjaus Klubo Valdybai.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba 
DĖMESIO: A.L. SPORTO KLUBAI
A.L.F. A.S. V-ba praneša visiems 

sporto klubams, kad 24-ji sporto šventė 
ivyks Hobarte šiose sporto šakose:

1. Vyru, ir Moterų - krepšinis
2. Vyru ir Moterų - tinklinis
3. Vyrų ir Moterų - stalo tenisas
4. Vyrų ir Moterų - lauko tenisas
5. Vyrų - šachmatai
6. Vyrų - golfas
7. Vyru - squashas

JAUNIU IKI 18 METU
8. Berniuku ir mergaičių - krepšinis

a) Visi sporto klubai iki š.m. rugpiūcio 
men. 1 d. praneša A.L.F.A.S. V-bai ir 
Hobarto “Perkūnui” kokiose sporto 
šakose numato dalyvauti 24-toje sporto 
šventėje.
b) Visi Sporto klubai praneša A.L.F.A.S. 
V-bai jaunių berniukų ir mergaičių (iki 
18 metu) gimimo datas iki š.m. rugpjūčio 
m en. 1 d.

Šias žinias prašome suteikti neati

GEELONGAS 
Gražus gimtadienis

Savo draugų ir artimųjų tarpe 
gegužės 10 d. Gerutis Kymantas at
šventė savo 21—jį gimtadienį.

Prieš tai, šeštadieni, Geručio 
tėveliai savo namuose buvo suruošę 
gražias vaišes vyresnės kartos pažįs
tamiems ir giminėms.

Šiuo kartu jau visas Geelongo 
jaunimas turėjo progos gražiai pra
leisti vakarą, besilinksminant prie 
plokštelių muzikos -ir besi vaišinant 
skaniais iešminės kepsniais.

Vaišes pradėjo Geručio tėvelis 
p. Kymantas, pakviesdamas visus 
prie vaišiu stalo ir dėkodamas vi
siems už tokį gausų atsilankymą.

Vakaro solenizantą^ sveikino 
Geelongo Sp. Klubo pirmininkas, 
jaunimo atstovas p. V. Obeliūnas, p. 
J. Šedliorius ir kit. Visi sveikintojai 
ir jaunimas gausiai apdovanojo Gerutį.

Griausmingai sugiedojus ilgiausių 
metų - prasidėjo linksmoji vakaro 
dalis, šokiai, kurie ir užsitęsė iki 
pirmųjų gaidelių.

Gerutis visą savo jaunystę pra
leido Geelonge, todėl ir nestebėtina, 
kad jis turi Čia tiek daug draugų, ne 
vien lietuvių, bet ir australų tarpe. 
Jis nebuvo atsilikęs ir nuo lietuviško 
gyvenimo: yra baigęs Geelongo Dr. 
V. Kudirkos savaitgalio mokyklą, taip 
pat yra skautas. O taip pat yra geras 
krepšininkas -žaidžia vyrųkomandoje.

Gerutis yra baigęs East Geelong 
Technical School. Šiuo metu dirba 
ir mokosi Melbourne - geležinkelio 
dirbtuvėse.

šiam šauniam lietuviui jaunuoliui 
linkime ir toliau žengti tuo gražiu 
lietuvišku keliu. y B-as

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnėjaus Apylinkes valdyba 

jau susitarė su Sydnėjaus Liet. Klubo 
valdyba dėl jaunimo patalpų remonto. 
Klubas sutiko apmokėti medžiaga, o 
Apylinke suorganizuoti savanorišką 
talka,. Sveikiname abi valdybas už 
greita iniciatyvą ir tikimės greitai 
turėti jaunimui tinkamas patalpas.

***

Liepos 2 d. ponai P. ir H. Pulli- 
nenai išvyko 8 dienoms i Perth, i ten 
vykstančią Australijos Law Conven
tion. Ponia Pajauta z daugiau laisvo 
laiko turėdama , tikisi susitikti su 
Pertho lietuviais. Linkime sėkmingos 
kelionės.

dėliojant.

A.L.F.A.S. V-bos Sek.
***.

[W1

SIUNTINIAI Į LIETUVA,
Pasinaudodami mūsų patarnavimu, geriausiai, paremsite savo 

gimines Lietuvoje, mūsų patarimas padės Jums apsispręsti ką pa
siųsti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Vasaros ir rudens sezonui, specialiai siūlome sias prekes:z 
(Muitas jau įskaičiuotas į kainą).
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei.
Gefiuro medžiaga suknelei.
Crimplene medžiaga su blizgučiais.
Gėlėta arba ornamentais crimplene medžiaga.
Lygi crimplene medžiaga suknelei.
Dirbtinio mink kailis paltui.
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga 
Labai gera vilnonė moteriškėms paltams medžiaga. 
Nailoniniai išeiginiai marškiniai.
Komplektas moteriškų nailoninių apatiniu,rūbų.
Perukai nuo 818.00 iki 846.00 (Muitas už'peruką jau iškaičiuotas).

811.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, .tele

vizijos aparatų, s'aldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių pre
kių, kurias negalima iš Čia pasiųsti.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hackney Rd, London, E. 2 ENGLAND. Tel. 01 739 8734 •
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun

čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą, arba kitas šalis.

88.50
89.50

811.50
812.00
89.00
835.00

820.00
828.00

86.50
86.00
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PADĖKA

A.A. Mylimam ir brangiam vyrui, tėveliui ir uošviui JUOZUI 
JURKŠAICįUI mirus, dėkojam širdingai gerb. Te'v. Dufort, gerb. 
Tėv. Coolen ir seselėms už nuolatinį lankymą, jo ligoje, ligoninėje 
ir namuose. Gerb. Tėv. Dufortzsuteikusiam paskutinį patepimą ir 
išklaususiam išpažinčių, už jo atsisveikinimo žodi bažnyčioje. Vai
kučiams už taip jautriai atgieduotas gedulingas pamaldas ir vargo
nais pagrojusiai seselei . Visiems atsilankiusiems paskutini kartą 
bažnyčioje, ypač atvažiavusiems iš Wollongongo, už maldas, gėles, 
užuojautas, pareikštas žodžiu ir rastu. Už visų aukotas Sv. Misiąs, 
už giesmes kapuose. Palaidotas Rookwoodo kapinėse. Teatlygina 
Dievas Jums visiems!

Ilsėkis ramybėje t brangus ir mylimas vyre, geriausias teveli ir 
uošvi. Ačiū Tau už viską! Pasilikę giliam liūdesy:

žmona Agota, dukterys, žentai ir giminės.

DAINŲ IR ŠOKIU
CSj?EKTAKLIS
"KLUMPAKOJO" ANSAMBLIS PASIRODYS SU ŠOKIAIS,DAINOMIS
IR MUZIKA, ŠEŠTADIENĮ.28 - TO LIEPOS , LATVIU SALĖJE

JkA 32 PARNELL ST., STRATHFIELD
P R A D Ž I A 7.30 VAL.

ĮĖJIMAS 83.00 pensininkams ir moksleiviams 81.50
Vaikams žemiau 12 metų nemokamai

Bilietus galima įsigyti pas VIKTORĄ, SLITERI TEL. 3894370 
POVILĄ, ALEKNA,Lietuvių Klube Bankstowne ir prie iejimo.

Liepos 4 d. p.p. Bitinai išvyko 
vienai savaitei atostogų i Surfers 
Paradise. Žada aplankyti Brisbanie- 
čius. Linkime p.p. Bitinams gerai atsi
gaivinti šiltuose vandenyse ir pas ii— 
sėjus grįžti atgal į Sydnėju.

***

Bankstowniskiams maloni nau
jiena. Birželio 30 d. atidarė ministe- 
ris pirmininkas E.G. Whitlam Banks- 
town Town Hall. Rotušė modemiška, 
didelė , kas svarbiausia joje vyksta 
kultūrinės promogos: Sydnėjaus Opera, 
koncertai, baletas, dramos teatras, 
meno paroda ir kt. Bankstowniskiai 
tikrai turi kuo pasididžiuoti tokia puikia 
rotuše. ** *

Sugrižo ekskursija is Lietuvos, 
pilni įvairių įspūdžių ir naujienų. 
Būtu malonu , kad kas objektyviai 
parašytų savo įspūdžius ir nuotaikas 
Lietuvoje.

***

Surado neišsivysčiusių 
žvaigždę

PASADENA. — Trys Ameri
kos astronomai tolimose padan
gėse, maždaug 10,000 šviesmečių 
atstume, užtiko dar neišsivysčiu
sią žvaigždę, kurios temperatū
ra labai žema, tik 170 F laipsnių, 
bet jos skleidžiamoji energija 
yra 30,000 kartų didesnė nei sau
lės. Šios žvaigždės normaliai iki 
šiol nebuvo galima susekti pa
prastais teleskopais dėl nenorma 
liai tirštų aplink ją dujų.

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBE 
16 -18 East Terrace. Bankstown 

Tel: 708 - 1414

ŠEŠTADIENAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuolatiniai gros 

klube. Muzika patiks “senimui" ir 
jaunimui. Repetuare per. 400 dalykų.

KLUBO VALANDOS 
4-10 v.v. -p irm. - ketv. 
4-12 v.v. Penktadieniais - 
10-1 v.r. šeštadieniais 
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

VALGYKLA IR UŽKANDŽIU BARAS 

6-9 v.v. nirm. iki ketv.
1-3 p.p. ir 6 - 9 v.v. šeštadie

niai s/sekmadieniais.
REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?

Alus, degtine, vynas, vaisvan
deniai ir kit. Klube jų galima gauti 
normaliomis kainomis.

Primename nariams susimokėti 
nario mokesti už ’73/’74 metus. Nario 
ženkliūkai jau paruošti.

S.L.K. Valdyba
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