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LAIKRAŠTIS-
Ne taip skamba akmenėliai, 
Patkavom daužyti,
Kaip vaitoja mūsų broliai 
Šiaurėn išvaryti.

Vysk. A. Baranauskas

Išleidžiamas šis Mūsų Pastogės 
numeris Adelaidės lietuvių Jėgo
mis,varganų mūsų spaudos buitį 
besiryžtant paremti.

Knygnešių patriarchas, ant sa
vo pečių pernešęs apie 2000 pūdų 
draudžiamos literatūros, JURGIS 
BIELINIS, tarstelėjo:

“Laikraštis — tai ugnis ir su 
ta ugnimi sudeginsime rusų Lietu
vos žemėje”. Negi jau mes šiandie
nų, būdami visi raštingi, neišlaiky
tume savo laikraščio.

Šešiolikto amžiaus pabaigoje M. 
DAUKŠA rašė:

“Ne žemės derliumi, ne drabu
žių įvairumu, ne šalies gražumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuo
ja tauta, bet labjau išlaikymu ir 
vartojimu savo kalbos, kuri didina 
ir saugo bendrumų, santaikų ir bro
liškų meilę. Gimtoji kalba yra mei
lės ryšys, vienybės motina, pilietiš
kumo tėvas, valstybės sargas. 
Sunaikink kalbą — sunaikinsi san
taikų, vienybę ir dorovę”.

Kodėl šiandienų daug kur pašie
piami “komitetčikai”, aukų rinkė
jai, Tautos Fondo ženkliukų pla
tintojai, spaudos vargo pelės ir 
etc. Siejama su negarbingos atmin
ties UNRRA ir kitų mūsų globėjų 
laikais. Kas stovėjo arčiau jų gi 
žino, kad visos direktyvos plauk
davo iš kažkur kitur.

Vyskupo MOTIEJAUS aplinkra
ščio ištrauka tinka ir mums, poli
tiniams emigrantams:

“‘Žinomas ma|no reikalavimas, 
kad... būtų laikoma mokykla, kame 
vaikai galėtų pramokti skaityti 
gimtine kalba...” Bet ar verta pa- 
mokslininka'uti. Ak, Viešpatie, 
kaip mums tas viskas nusibodo!

1921 metais mirusi mūsų rašy
toja JULIJA ŽYMANTIENĖ— 
ŽEMAITĖ pareiškė:

“Kad ne metų našta, eičiau 
kaip anuomet (per 1863 m. sukili
mų ėjau), į mišką ir burčiau jau
nimų kovai prieš rusus...” Tauti
nė garbė pakutena mumis žinant, 
kad ir šiandienų yra tokių, kurie 
jos žodžių paklausė.

SPAUDOS DRAUGAI
Prie šio Mūsų Pastogės Adelai

dės numerio išleidimo, Adelaidės 
Apylinkės Valdybai kviečiant, pri
sidėjo šios Adelaidės organizaci
jos bei paskiri asmenys:

Aukojo £3.0.0. — Adelaidės L. 
S. K. Vytis;

Aukojo po £2.0.0. — Adelaidės 
Akademinis Skautų Sąjūdis, Cho
ras Lithuania, Moterų Sekcija, 
Teisininkų Draugija, Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija ir V. 
Šerdauskas;

Aukojo po £1.0.0. — K. Alseika, 
B. Balsevičius, N. Butvilą, V. Da- 
vidavičius, A. Galatiltis, B. Gurs
kis, V. Janulis, J. Laperskis, J. 
Lapšys, V. Linkevičius, B. Lukavi- 
čius, J. Langevičius, J. Milaknis, 
J. Mockūnas, J. Norkūnas, C. Pet
rikas, S. Povilaitis, V. Sirutis, A. 
šliužas, J. Staškūnas, J. Storpirš
tis, H. Vikas ir J. Vizbaras;

Aukojo po 10/-----J. Abromas,
J. Aleksandravičius, A. Alvikas, J. 
Abukevičius, A. Bajorūnas,-J. Bo- 
čiulis, A. Dancevičius, J. Drauge
lis, A. Fišeris, S. Fledžinskienė, 
J. Gudaitis, L. Garbaliauskas, A. 
Ignatavičius, A. Jakutis, dr. E. 
Jansonas, B. Jurgelionis, P. Rėže
lis, J. LazareviČius, E. Matiukienė, 
V. Morkys, L. Pakalnis, V. Piečiu- 
kaitis, K. Pocius, A. Pocius, P. 
Saikus, P. štuopys, A. Užubalis,

-TAI UGNIS
Turime Adelaidėje daug organi

zacijų,. jų tarpe ir veiklių Moterų 
Sekcijų. Aplanko jos ligonius, tai 
žodeliu, tai menka dovanėle paguo- 
sdamos. Ant lietuviško kapo ir gė
lių puokštę padeda. O vis dėlto no
rėtųsi dar vienos panašios organi
zacijos, kuri aplankytų tautinius 
ligonius ir paklaustų, kas kam 
skauda.

Bet pas mus nėra jau taip blo
gai. Iš šio laikraščio puslapių ir 
atskirai dedamos padėkos pastebė
site, kad daugelis adelaidiškių at
skubėjo tai su plunksna, tai su ši- 
ingu. Todėl jiems ir norėtųsi dar 
kartą tarti ano seno, man nežino
mo, rašytojo žodžiais:

“Ačiū Jums, broliai, atvykę ant 
balso tų, kurie jus šaukė, ačiū tars 
jums ir visi, kurie dirba ir kuriems 
rūpi Lietuvos labas”.

V. ČEPLIAUSKAS

SPARNUOTIEMS
LIETUVIAMS 

PAGERBTI
Šiemet sueina 20 metų, kai skri 

do Darius ir Girėnas. Taip pat 
šiemet minimas 50 metų aviacijos 
jubiliejus. Sugretinus šias abi su
kaktis, mūsų didvyrių žygis išky
la naujoje šviesoje.

Žmonija visuomet svajojo apie 
skraidymų ir, išradus lėktuvų, vi
sos tautos ėmė veržtis įsigalėti erd
vėje. Atgavus nepriklausomybę ir 
tuo būdu susidarius sąlygoms iš
skleisti savus sparnus, lietuvių 
tauta mažiausiai buvo 20 metų at
silikusi nuo kitų. Bet lietuviškas 
jaunimas ryžosi, aukojosi ir per 
trumpų laikų pasivijo pažengu
sius. Sparnuotas Lietuvis padarė 
oro erdvę prieinamų savo tautai 
ir atidavė duoklę žmonijos pažan
gai. Dariaus ir Girėno žygis apvai
nikavo tautos ryžtų.

Ir ne tik tai. Darius ir Girėnas, 
būdami išeivijoje, panaudojo mo
derniausių technikos priemonę, tuo 
lyg norėdami išryškinti savo ilge
sį Motinai Tėvynei.

Vyčio Sporto Klubas Adelaidė
je apjungia lietuviškų jaunimą, ku
ris yra kovingiausias ir atstovau
ja savo tautai jam prieinamame 
fronto bare. Vytiečiai yra pasirin
kę savo globėjais Darių ir Girė
nų ir kasmet ruošia jų žygio mi
nėjimą. šiemet vytiečiai nuspren
dė kiek pakeisti šabloniškų minė
jimo pobūdį ir sujungti su juo sa
vo metinę šventę. Tam reikalui 
Vyčio Sporto Klubas rengia iškil
mingų vakarienę, kuri įvyks lie
pos 18 d., šeštadienį, 6 vai. vak. 
Adelaidės Geležinkelio Stoties sa
lėje. Vytiečiai kviečia dalyvauti 
iškilmingoje vakarienėje Adelai
dės ir apylinkių tautiečius.

Iškilminga vakarienė suskirsty
ta į dvi dalis:

I. Dariaus ii’ Girėno minėjimas 
ir meninė dalis,

II. Vakarienė ir Sporto Klubo 
sveikinimai.

A. Vaitekūnas, J. Vebrys, J. Vi- 
leniškis, C. Zamoiskis ir T. Žuraus- 
kas;

Be to, keletas tautiečių, auko
dami mažesnėmis sumomis, suau
kojo £1.5.0. ir du pavardžių nes
kelbiu garadųriai suaukojo £1.10.0.

Aukų rinkimas tęsiamas toliau.
Visiems aukotojams nuoširdžiai 

dėkojame.

ALB ADELAIDĖS APYLIN
KĖS VALDYBA.

Adelaidė, 1953 m. birželio 29 d.

KAIP ORĖSI LIETUVIAI ADELAIDĖJE
Apie pirmuosius lietuvius Ade

laidėje žinių beveik nėra. 1930 m. 
čia gyveno keliolika lietuvių, at
blokštų iš Lietuvos ir Anglijos per 
Pirmąjį Pasaulinį Karą. Nedarbas, 
skurdas ir vargas ir iš čia juos 
išbloškė į rytines Australijos vals
tijas. Iš senųjų lietuvių ateivių da
bar Adelaidėje gyvena tik keletas.

1948 m. sausio — vasario mėn. 
iš I-jo Australijon atvykusio trans
porto Adelaidėn buvo atvežta apie 
40 lietuvių, viengungių vyrų. Pir
mieji darbai buvo vandentiekių tie
simas, darbai geležinkeliuose, uos
te, lentpjūvėse ir kitur, kur aus

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba: iš kairės į dešinę sėdi kultū
ros reikalų vadovas L. Gerulaitis, Moterų Sekcijos pirmininkė M. Na- 
vakienė, pirmininkas J. Lapšys, stovi sekretorius B. Straukas, vice
pirmininkas V. čepliauskas ir iždininkas B. Marmukonis.

tralų stigo. Apgyvendinti darbovie
čių įsteigtose stovyklose, daugiau
siai palapinėse ar barakėliuose. Vė
liau, balandžio ir gegužio mėn. iš 
II-jo DP transporto Adelaidėn at
vyko dar keliolika lietuvių. Atsira
do ir lietuvių šeimų, kurios dau
giausia dirbo ligoninėse.

Pirmieji žingsniai Adelaidėje

Didelė Adelaidės lietuvių 
dalis vienaip ar kitaip 
projektuoja patekti Amerikon. 

Faktas. Karikatūra B. Borjero.

— Nubrisiu ar nenubrisiu, bet bandyti galima.

buvo sunkūs. Anglų kalbos nemo
kėjimas, neįprastas darbas, sveti
ma aplinka, mažas draugų ir lietu
vių skaičius daugumą stūmė į nu
sivylimą. 1948 m. viduryj, atsira
dus daugiau europiečių ateivių, 
juos savaip suburti, duoti pramo
gų ir padėti ėmėsi katalikų ir liu
teronų dvasiškiai. Naujai atvyku
sius visų tautybių ir religijų atei
vius dar stotyje sutikdavo simpa
tingas liuteronų pastorius A. F. 
Zinnhauer, kuris daug kuo naujai 
atvykusioms padėdavo. Jis apsilan
kydavo palapinėse, veždavo į eks
kursijas, organizuodavo pašneke

sius, lankydavo susirgusius. Jo 
bute North Adelaidėje nuolatos 
vakarais susirinkdavo būrelis lie
tuvių, estų ar latvių visokiais rei
kalais. Jo bute pradėjo savo dainas 
pirmasis organizuotas lietuvių vie
netas — vyrų chorelis iš 11 asme
nų. Metų pabaigoj Adelaidėj jau 
buvo per 100 lietuvių, daugiau

Speciali ALB ADELAIDĖS APYLINKES 
MŪSŲ PASTOGĖS LAIDA.

REDAGAVO VLADAS RADZEVIČIUS.
Dauguma šiame Mūsų Pestogės numeryje panaudotų nuotraukų 

yra B. BORJERO.

siai viengungių. Veik visi dirbo pa
gal dviejų metų darbo sutartį jiems 
skirtą darbą.

Gausėjant lietuvių skaičiui, kilo 
reikalas susiorganizuoti. J. Moc- 
kūno, V. čepliausko, A. šliužo ir 
kitų iniciatyva buvo nutarta su
šaukti Adelaidės lietuvių susirin
kimą. Katalikų Imigracijos Komi
teto ir kun. E. Reardon padedami, 
Katalikų Moterų Klubo patalpo
se, Rundle St., 1 9 4 9 m . 
sausio 2d. inicia
toriai sušaukė pir
mąjį lietuvių susi
rinkimą Adelaidė- 
j e . Dalyvavo apie 60 lietuvių. 
Susirinkimą atidarė ir jam vadova
vo J. Mockūnas. V. čepliauskas 
savo kalboje nušvietė reikalą su
siorganizuoti. Atvykęs Adelaidės 
arkivyskupo atstovas kun. E. Re
ardon pasveikino, linkėdamas išlik
ti gerais lietuviais ir gerais kata
likais. . Nutarta įkurti Adelaidės 
Lietuvių Kultūros Draugiją, suor
ganizuoti tautinių šokių grupę, 
suruošti Nepriklausomybės šven
tės minėjimą. Išrinkta pirmoji Val
dyba: pirm. J. Mockūnas, vicepirm. 
V. čepliauskas, sekr. A. šliužas, 
kult. reik. vad. T. Žurauskas, ižd. 
A. Giniotis. Tas pirmas susirinki
mas praėjo entuziastingoj nuotai
koj. Visų pasiryžta iškelti lietu
vių vardą.

Tuoj imtasi darbo suruošti Ne
priklausomybės šventės minėjimą. 
Vyrų chorelis (kaip mes jį vadin
davom), Pareigio vadovaujamas, 
prie senos pastoriaus Zinnhauerio 
fisharmonijos, po sunkaus dienos 
fizinio darbo vakarais repetavo. V. 
Ratkevičius ėmėsi organizuoti tau
tinių šokių grupę. Pradžia sunki:

nei salės repeticijoms, nei rūbų šo
kiams, nei akordeonisto nebuvo. 
Bet pamažu visos kliūtys buvo ša
linamos. šokėjos puolė siūdintis 
tautinius drabužius, vyrai Jieško- 
jo juostų. St. Sungaila atsiminė 
tautinių šokių melodijas savo akor
deonu.

Vasario 19 d. šeštadienio pava
karį prie katedros jau būriavosi 
lietuviai, iš visų Adelaidės prie
miesčių ir apylinkių čia suvažiavę. 
Minėjimas buvo pradėtas kated
roje pamaldomis. Prie didžiųjų ka
tedros vargonų A. Giniotis (senj.) 
su mūsų “choreliu”. Ir suskamba 
šioje katedroje pirmą kartą lietu
viškos giesmės. Toli, toli nuo Lie
tuvos nublokšti, suvargę ir svetimi 
šiam kraštui, susirinkę iš palapi
nių, barakų, po sunkių tremties 
dienų suklumpa lietuviai su “Ma
rija, Marija..Daugelio akyse 
sužvilga ašaros.

Po pamaldų katedros salėje vos 
telpa lietuviai ir australai svečiai. 
Gražiai Lietuvos Vytimi, Lietuvos 
bei Australijos vėliavomis deko- 
ruoton salėn pakviečiami svečiai: 
arkivyskupo atstovas, Darbo įstai
gos atstovas, latvių ir estų atsto
vai. A. Šliužas skaito paskaitą 
angliškai, supažindindamas austra
lus su Lietuva. V. čepliauskas 
drožia lietuviškai. Smuikininkas 
Pr. Mariukas, dainininkas P. Rū
tenis sužavi svečius. Scenoje pa
sirodo daug dirbusi tautinių šokių 
grupė su 3 tautiniais šokiais. Tau
tiniai drabužiai, judrūs šokiai au
stralus tiesiog pritrenkė. “To tai 
dar nebuvom matę. Puikli, pui
ku. — daugelis mums pareiškė. 
Plojimų audra. V. čepauskas mei
striškai akordeonu pagrojo kelis 
dalykus. Pabaigai vyrų “chorelis” 
sudainavo 4 liaudies dainas ir mi
nėjimas buvo baigtas Tautos Him
nu.

Pirmasis viešas Adelaidės lie
tuvių pasirodymas buvo puikiai 
pasisekęs. Australų spaudoj tuojau 
pasirodė tautinių šokių šokėjų nuo
traukos ir palankūs pasisakymai 
lietuvių atžvilgiu, šokėjai ir mū
sų menininkai gavo visą eilę kvie
timų dalyvauti programose.

1949 m. viduryj, asmenys išbu
vę Australijoj metus ir daugiau, 
pradėjo dairytis naujų, jiems pa
togesnių darbų. Prasidėjo darbų 
keitimas. Daugelis metė plytines, 
vandentiekių griovių kasimą, len
tpjūves ar bepročių ligonines ir su
sirado sau tinkamesnio darbo fab
rikuose, ligoninėse ar kitur. Viena 
iš svarbesnių darbų keitimo prie
žasčių buvo noras ištrukti iš bend
ro palapinių ar barakų gyvenimo, 
kuris jau seniai visiems buvo įky
rėjęs. Kai kurie pradėjo dairytis 
žemės sklypo, o nupirkę lipdė sau 
laikines pastoges, garažų ar dirb
tuvių vardu. Pinigų, kalbos ir di
desnio vietinių sąlygų pažinimo 
stoka labai sunkino tvirtesnį įsi
kūrimą.

Adelaidėn atvykus kun. P. Jatu- 
liui, pirmosios lietuviškos pamal
dos įvyko per Velykas Šv. Juoza
po bažnyčioje (Pirie St.,) kuri ir 
ligšiol liko nuolatine lietuvių baž
nyčia.

(Nukelta į 7 puslapį)
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2 MŪSŲ PASTOGE

LIETUVIŠKUMO IŠLAIKYMAS

1958 m. liepos 15 d.

Pranas P u s d e š r i a

Kaip tikinčiam nėra perdaug jo 
kasdien kalbamų tų pačių maldų, 
taip besisielojančiam savo Tautos 
reikalais lietuviui negali būti per
daug žodžių ir minčių, nagrinėjant 
šią dabarties temų temą ir kasdien 
vis akivaizdžiau įžvelgiant tą pavo
jų, kuriame klaidžioja apleistas ir 
vienišas mūsų lietuviškumas, ku
rį smulkūs asmeniški ir, dažniau
siai, grynai materialiniai reikalai 
nustumia į patį neužmatomos rū
pesčių eilės galą. Nutautėjimo pot
vynis baisiu tvanu liejasi vis pla
tyn, apsemdamas visas šalis, ku
riose tik randasi lietuvių. Mielas 
Skaitytojau, atidžiai pasižiūrėjęs 
pats pamatysi šio potvynio vande
nis kylant ir savoj šeimoj. Taip, 
drumzlinas nutautėjimo vanduo ky
la, pirmiausiai apsemdamas mūsų 
mažuosius, vėliau jame pasiners 
lietuviška šeima, dar vėliau ben
druomenė, kultūrinės ir politinės 
organizacijos ir visa tai, kas da
bar mums taip sava — lietuviška. 
Pasiners, jei mes nejieškosime ke
lių ir būdų šiam tvanui sulaikyti, 
jei mes iš anksto nestatysime py
limų ir neprižiūrėsime turimų sut
virtinimų, kurie galėtų mūsų lietu
viškumą apsaugoti.

Mūsų lietuviškumo pilies sienos 
ir užtvaros turi būti tvirtos ir ne
pralaužiamos ne tik dabarties, bet 
ir ateities priešams, kad iš jos ir 
po šimtmečių skambėtų lietuviški 
žodžiai, skristų lietuviškos dainos 
ir su ilgesiu žvelgtų akys į tą šalį, 
kurioje toliuose bus mūsų tėvynė 
Lietuva.

0 tų didesnių ir mažesnių užt
varų ir pylimų yra daug. Tik ne
leiskime jų užgriauti nutautėjimo 
vandenims. Iš tų pylimų bene svar
biausi tai: lietuviška šeima, lietu
višką mokykla, organizacijos, ben
druomenė ir bažnyčia.

ŠEIMA
Būdama pačia pagrindine visuo

menės santvarkos grandimi, šeima 
turi būti pagrindiniu apsaugos py
limu ir lietuviškumo išlaikyme. 
Ten, kur išsisklaidžiusių tautiečių 
negali pasiekti nei sava mokykla, 
nei bendruomenė, nei bažnyčia, ten 
lietuviška šeima turi būti ta vai
dilute, kuri vienintelė gali išsaugo
ti neužgęsusią lietuviškumo ugne
lę savo ateinančiai kartai ir įkvėp
ti savo vaikams tautinio idealizmo 
ugnį, nes tik idealizmas kadaise 
prikėlė Lietuvą nepriklausomam 
gyvenimui, tik idealizmas ją ir an
trą kartą atgaivins.

Ypatingai svarbu, kad mūsų jau
nimas kurtų tik lietuviškas šeimas, 
nes mišrių tautybių šeimoje idea
lizmas, jei jis ir išlieka, įgauna du
alistines formas. Tačiau dažniau-

Patarimai 
būnant svetur

1 Atsimink visuomet, kad namie 
Tu buvai vienas tarp kelių milijo
nų tautiečių. Svetur Tu esi vie
nas, pagal kurio žodžius ar veik
smus kiti vertina visą Tavo tau
tą.
2. Neslėpk, kad esi lietuvis, bet 
pasirūpink, kad kiti būtų tuo ma- 
oniai nustebinti.
3. Jei Tau atrodo, kad svetur vis
kas blogiau, nei buvo namie,—pa 
siruošk grįšti. Jei manai, kad na
mie buvo viskas blogiau, — už
miršk namus.
4. Nepersitempk garsindamas savo 
kraštą. Pasaulis ne turgus, ir Lie
tuva ne saldainis.
5. Rengkis taip, kad Tavęs nepa
stebėtų.
6. Būk taupus, bet ne šykštus. 
Gerk mažiau už šeimininkus, kad 
turėtum laiko išgirti jų vaišingu
mą.
7. Kai sutiksi aiškų pranašumą, 
nemėgink priešpastatyti savo men
kystą; sutikęs menkystą — leis
kis didžiadvasiškai viršijamas. Tuo 
laimėsi patikimą draugiškumą.
8. Pamėgink suprasti, jei pastebi 
ką keisto svetimose tautose. Jei 
nesuprastum, kaltink kitus pasku
tinėj eilėj.
9. Būdamas svetur kelk pirštą, no
rėdamas pasimokyti, bet niekad 
nekelk, kad pamokytum.
10. Svetimi gali apsišarvuoti bet- 
kokiais tautiniais kevalais. Bet ne
laimėje, pavojuje ar bičiulystėje 
pamatysi, kad jie tokie pat žmo
nės, kaip ir Tu.

Iš S.N.V. 

šiai jis visiškai dingsta, ir tokiose 
šeimose vaisai išauga ne tėvų ša
lims, bet tam kraštui, kuriame šei
ma gyvena. Tiesa, praktikoje, ypa
čiai Australijos sąlygomis, lietu
viškas šeimas sukurti visiems tau
tiečiams bent šiuo laiku neįmano
ma, nes į čia atvažiavusių vyrų 
skaičius keliskart prašoka moterų 
skaičių. Tačiau nereikia pamiršti 
ir tai, kad į čia atvykę vaikais po 
keletos metų tapo jau suaugusiais, 
tinkamais šeimos gyvenimui, ir ši 
pasikeitusi statistika, atrodo, turi 
tendencijos artimoje ateityje jei 
ne susilyginti, tai bent prieiti prie 
to, kad lietuviams, norintiems su
kurti šeimas, užteks lietuvių mer
gaičių.

Iš kitos pusės, taip pat nema
žiau svarbu, kad kiekviena šeima 
suprastų ir įsisąmonintų, jog mū
sų vaikai bus ateities tautos pag
rindu ne tik fizine, bet ir tautinės 
dvasios gyvybės prasme. Del to 
kiekvienos šeimos pareiga susirū
pinti, kad tas ateities lietuviškumo 
pagrindas būtų tvirtas tautiniame 
idealizme. Jei šeimoje bus bent 
trupinėlis noro savo vaikuose iš
ugdyti ir išlaikyti tautinę sąmonę, 
jie tokiais ir užaugs, nes šeimos 
įtaka auklėjime yra milžiniška. Ta
čiau, reikia pabrėžti, kad motinos 
vaidmuo ir šiame auklėjime yra 
lemiamas. Jau pats vardo parin
kimas vaikui daug ką pasako apie 
tos šeimos lietuviškumą, o vaikui 
augant ir stiprėjant tik šeima ja
me gali išugdyti atsparumą prieš 
svetimą aplinką ir svetimas įta
kas. Motinos pasakojimai, albumai, 
viena kita paveiksluota knyga ir 
visa tai, kas tik yra lietuviška, 
yra puikios pagalbinės priemonės, 
kurios padeda tėvams kurti vaiko 
bręstančioje sąmonėje tėvynės vai
zdus, ugdyti jame meilę ir pagar
bą savo tėvynei. “Lietuvių tremti
nių — imigrantų šeimoje turėtų 
viešpatauti ypatinga, net šiek tiek 
mistinė, pagarba visam tam, kas 
primena tolimą tėvynę ir kovojan
čią tautą. Tokioje atmosferoje ne
sunku būtų išlaikyti ir ugdyti tau
tinę sąmonę ir patriotizmą“, — sa
ko V. Čižiūnus (Aidai, Nr. 35) ‘ 
O kokia atmosfera norėtume kad 
būtų mūsų šeimose ir mūsų ma
žuosiuose, tai priklauso tik nuo 
šeimos, o ypačiai nuo motinos. Jei 
tėvai palieka savo vaiko auklėji
mą tik australiškai mokyklai ir 
gatvės draugams, jei neskiepina 
jame savo krašto meilės, neleidžia 
jo į lietuvišką šeštadienio mokyk
lą, jei namuose su juo kalba ang
liškai ir vietoj lietuviško laikraš
tėlio ar knygos jam leidžia skai
tyti komikus, tokie tėvai, žinoma, 
užaugins vaiką ne sau,ne savo tau
tai, bet tam kraštui, į kurį patys 
karo audrų atsitiktinai yra atblo
kšti. Ar ne perdidelis geraširdiš
kumas už trumpalaikę prieglaudą 
mokėti savo kūno ir kraujo vai
kais?

MOKYKLA
Beveik visuose didesniuose lie

tuvių centruose yra parapijinės 
šeštadienio mokyklos, kuriose ide
alistai mokytojai, dažniausiai be 
jokio atlyginimo, po penkių darbo 
dienų įvairiuose fabrikuose, šešta
dieniais moko savo tautiečių vai
kus lietuvių kalbos, geografijos, 
istorijos ir t.t. žinoma, tai nėra 
mokykla tikrąją to žodžio prasme, 
tačiau šalia australiškos mokyklos 
ji yra gyvybiškai būtina, kad būtų 
išlaikytas tautiškumas. Tik gaila, 
kad daugis mūsų tėvų ir savo vaikų 

P. L. I. A. S. PIETŲ AU
STRALIJOS SKYRIUS 

ADELAIDĖJE
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 

Architektų Sąjungos Pietų Aust
ralijos Skyrius buvo įsteigtas 1951 
m. liepos 15 d. Adelaidėje. Adelai
dės Skyrius, kaip ir visi P. L. I. 
A. S. Skyriai, priklauso P. L. I. 
A. S. Centro Valdybai, kuri yra 
Amerikoj. P. L. I. A. S. Centro 
Valdybos pirmininku yra prof. J. 
šimoliūnas. Amerikoj yra leidžia
mas P. L. I. A. S. mėnesinis laik
raštis “Technikos žodis”.

Adelaidės P. L. I. A. S. Skyrius 
turi 13 narių, iš kurių: 4 diplo
muoti inžinieriai, 3 inžinieriai ir 6 
nariai kandidatai, studijuoją Ade
laidės universitete.

Skyriaus Valdybą 1953 m. suda
ro: pirm. A. Pacevičius, ižd. V. 

I Kmitas ir sekr. T. Žurauskas.

į šią mokyklą neleidžia. Jau vien 
tai, kad vaikas turi progos lietu
viškai pakalbėti ir paskaityti, yra 
didelis mokyklos nuopelnas. O juk 
be to vaikas čia dar įgyja žinių, 
kurios jam taip reikalingos, kad 
galėtų atsispirti prieš svetimas 
įtakas, šeima ir mokykla, sutar
tinai veikdamos, gali išugdyti stip
rią tautinę sąmonę ir patriotizmą, 
ir, priešingai, šeimai besirūpinant 
tik materialiniais reikalais ir vai
ką paliekant be lietuviškos mokyk
los, savaime aišku, jis svetimų įta
kų potvynio bus semiamas vis la
biau, kol visiškai dings svetimuose 
vandenyse. Gerai, kad šeimos rū
pinasi savo pastogės įsigijimu, kad 
lietus nelytų iš viršaus, tačiau ša
lia to negalima pamiršti, kad ne 
lietaus lašai, bet pats tvanas ver
žiasi ir iš šono, ir nuo jo apsaugos 
ne mūro sienos, bet tik gilus patrio
tizmas, aiški tautinė sąmonė.

Ir toji lietuviškoji mokykla ne 
be trūkumų. Neseniai buvo nenu
galimi sunkumai aprūpinant vai
kus tinkamais vadovėliais, tačiau

Prisitaikydami vietos aplinky
bėms, kur tikybinės bendruomenės 
veda vad. Sekmadienio Mokyklas, 
ir lietuviai katalikai (kurių čia 
yra 90% visų lietuvių) ėmėsi pa
našaus žygio Adelaidėje. Tai buvo 
1949 m. pabaigoje, atsiradus čia 
kelioms dešimtims vaikų. Iki tų 
metų birželio mėnesio kapelionas 
mokė tikybos ir lietuvių kalbos 
Woodside stovykloj buvusius 35 
lietuviukus ir Lobethalyje — 15.

Kapelionui (1949. 11. 27) su
kvietus į pasitarimą tėvus ir bu
vusius mokytojus, buvo nutarta 
mokyklą atidaryti Šv. Juozapo baž
nyčios salėje ir koplyčioje, kuri 
bažnytinės vyresnybės buvo paves
ta prižiūrėti tam pačiam lietuvių 
kunigui, šeštadienio priešpietis 
nuo 9 ik 12 vai. pasirodė visiems 
tinkamiausias. Mokytojauti pasi
vaduojant pasižadėjo septyni mo
kytojai. Mokyklą lankyti pakviesti 
ir nekatalikų tėvų vaikai.

Mokyklai buvo nupirkta spinta, 
rašomoji lenta, trys stalai (vėliau 
dar 22 mažesni), keli įmanomi gau
ti elementoriai ir žaislelių bei pa
veiksluotų knygų vaikams. Kėd
žių turėta pakankamai. Rašomą
sias priemones turėjo parūpinti 
vaikų tėvai. 1953 m. buvo įsigytas 
didelis sieninis istorinės Lietuvos 
žemėlapis, kurį nupiešė dailininkė 
E. Marčiulionienė, paaukodama 
tam daug darbo ir laiko.

šeštadienio Mokykla atidaryta 
1949 m. gruodžio 3 d. mokyklos 
vedėjo J. Ivoškos ir kun. P. Jatu- 
lio žodžiu. Užsirašė 21 mokinys 
(nuo 6 iki 14 metų amžiaus). Buvo 
sudarytos dvi grupės: I-o ji ma
žesniųjų ir Il-oji didesniųjų. Vė
liau iki 1950 m. pabaigos mokinių 
skačius pašoko iki 41, 1951 m. — 
iki 60, 1952 m. — iki 72, o 1953 
m. užsirašiusių yra 74. Tiek ma
žesnieji. tiek vyresnieji dabar yra 
skirstomi į skyrius.

Sunku buvo dirbti pradžioje. 
Mūsų žmonės dar neturėjo savų 
namų, daugelis motinų (ir kaik. 
mokytojos) dirbo tarnaitėmis ar 
slaugėmis ir nevisada galėdavo še
štadieniais atvykti į miestą. Tė
vai buvo užimti savo namelio sta
tyba. Daugis vaikų buvo bendrabu
čiuose ir nebūdavo atleidžiami ar
ba nebūdavo kas juos palydėtų į 
mokyklą. Vaikai lankėsi neregulia
riai. 1949 ir 1950 metais jų atvyk
davo nuo 15 iki 30, ir nevisuomet

paskutiniu laiku šis rūpestis žy
miai sumažėjo, nes knygų leidyk
los pradėjo viena po kito leisti va
dovėlius mokykloms. Taip pat kar
tais ir mokytojai, ginkluoti idea
lizmu, bet ne pedagoginėm žiniom, 
nemoka sudominti vaikų dėsto
muoju dalyku ir tuo savo pamokas 
adaro netaip vertingomis, kaip jos 

iš tikrųjų turėtų būti, šeštadienio 
mokyklų mokytojai galėtų susipa
žinti su australiškųjų mokyklų dės
tymo metodais, kad juos pritaiky
tų savo dėstomam dalykui, gal tada 
mokiniai negalėtų nusiskųsti, kad 
australiškoj mokykloj jiems esą 
daug įdomiau ir linksmiau. O tu
rėtų būti priešingai, nes vaikas vi
sa savo širdimi veršis ten, kur ras 
daugiau vaikiškos dvasios, kur jos 
bus daugiau ir kur ji įdomesnė. 
Nuėję, jie ten ir paliks. Todėl šeš
tadienio mokyklos turi bent Jaus
ti australiškos mokyklos konkuren
ciją, kad ją nugalėtų. Visas jų pa
sisekimas priklausys nuo mokėji
mo suįdominti vaikus, juos pritrau
kti, pririšti.

ŠEŠTADIENIO MOKYKLA

Adelaidės šeštadienio Mokykla 1953 m. Mokytojai: kairėj V. Za- 
moiskienė ir V. Stanickas, dešinėj kun. dr. P. Jatulis ir V. Neverauskas.

tie patys. Gi mokytojams pagal 
pamokų tvarkaraštį neatvykus, 
kapelionas turėdavo užpildyti spra
gą. Vėliau mokytojai galėjo pas
toviau dirbti, ir vaikų lankymas 
pagerėjo: 1952 m. vien mažesnių
jų kartais ateidavo iki 30. 
Pasirodo, jei tėvai nori, ir iš toli 
kas šeštadienį atsiunčia vaikus ir 
randa jiems palydovus, o kiti, gy
vendami mieste arba artimuose 
priemiesčiuose, vistiek nesiunčia. 
Vaikų galėtų atvykti žymiai dau
giau, nes Adelaidėje ir priemies
čiuose šiuo metu yra par 150 mo
kyklinio amžiaus vaikų, šiais me
tais vidutiniškai į mokyklą atvy
ksta 36-42 vaikų, nors būna dienų 
(pav., kai lietus), kad vos 20 te
susirenka.

Mokytojai dirba iš pasiaukoji
mo ir pasišventimo, nereikalauda
mi jokio atlyginimo. Nuo pat pra
džių (1949—1950 gegužės m.) su 
pirmąją grupe dirbo G. Levickie
nė (skaitymas, rašymas, pasakos, 
eilėraščiai), su antra grupe: J. 
Ivoška (lietuvių kalba), poetas A. 
Gricius (liet, literatūra — 1949 
—1950), V. čepliauskas (liet, is
torija, krašto pažinimas — iki 
1950m. birž. m.), o su abiem gru
pėm (atskirai ir drauge): J. Mila- 
knienė (taut, žaidimai ir šokiai — 
trumpą laiką), L. Paliulienė (dai
navimas, eilėraščiai — 1949-1950 
m.) ir kun. P. Jatulis (tikyba, re- 
lig. lietuvių papročiai, auklėji
mas). (To meto mokyklos nuot
rauka tilpo 1950 m. gegužės mėn
esio “Eglutėje”). Nuo 1950 m. ge
gužės mėn. iki metų galo mažes
niuosius perėmė O. Zamoiskienė, 
kuri ir 1953 m. su atsidėjimu juos 
moko. 1951-1952 m. mažesniuosius 
skaitymo, rašymo ir baleto bei 
vaidinimų stropiai mokė P. Kalvai- 
tienė. Dainavimą nuo 1951 m. pe
rėmė L. Kazlauskas ir vėliau V. 
Šimkus, Lietuvos istoriją ir geo
grafiją — V. Neverauskas, lietu
vių kalbą — A. Gavelis, vėl Ivoš- 
ka, o dabar — V. Statnickas.

Kiekvienų metų pabaigoj vaiku
čiai, mokyklos mokytojų padeda
mi, suruošdavo Kalėdų Eglutę, o 
1951 ir 1952 m. užbaigimo aktai 
buvo iškilmingi, įteikiant premijas 
mokiniams už gerą mokymąsi ir 
geriausią mokyklos lankymą.

1953 mokslo metų pradžioje su
šauktas tėvų susirinkimas išsirin
ko Tėvų Komitetą, kurio pirminin-

ORGANIZACIJOS
šalia šeimos ir mokyklos negin- 

čyjamos reikšmės lietuviškumui tu
ri ir kultūrinės jaunimo organiza
cijos, kurių tikslas yra išlaikyti 
jaunimą ne sau, bet Lietuvai. Mo
kyklinio amžiaus jaunimui turime 
dvi tinkamas organizacijas — skau
tų ir ateitininkų, kurios turėtų 
apjuosti visą lietuvišką jaunimą. 
Priklausydamas organizacjai, vai
kas įsitraukia į organizacinį vei
kimą, įgyja daugiau tautinės są
monės, turi progos dažniau paben
drauti su kitais bendraamžiais tau
tiečiais. Be to, dalyvaudamas susi
rinkimų programose ir įvairiuose 
pasirodymuose bei minėjimuose, 
jis turi progos išmokti reikšti sa
vo mintis lietuvišku raštu ar žod
žiu. Kultūrinių organizacijų įtaką 
su dėkingumu prisimena visi buvę 
tų organizacijų nariai nepriklau
somos Lietuvos gimnazijose. Jų 
reikšmė dar didesnė dabartinėse 
tremties sąlygose, šios dvi orga
nizacijos visuomet yra pasiruošu
sios ateiti į talką tėvams jų vaikų 
auklėjime ir tautinės sąmonės 
skiepijime, ugdyme ir palaikyme. 
Besirūpiną savo vaikais tėvai tu
rėtų to nepamiršti. Tik šios orga
nizacijos turėtų būti grynai kul
tūrinėmis, be jokių srovinių suges- 

I tijų, kas kartais pasireiškia ne 
organizacijų įstatuose, ne centruo
se, bet skyriuose. Jokiam sroviniam 
skaldimuisi tokiose organizacijose 
neturėtų būti vietos.

BENDRUOMENĖ
Vaikai ir jaunoji karta turėtų 

būti visų mūsų organizuotų viene
tų pačiu didžiausiu rūpesčiu. Jeigu 
jie sutirps svetimų tautų katiluose, 
tada betiksliai bus visi mūsų da
barties žygiai, betikslė ben
druomenė ir organizacijų veikla, 
apie kurią gal bus aukso raidėmis 
l>arašyta ateities knygose, tačiau 
nebus, kas tas raides galėtų paskai
tyti. Bendruomenė turi gyventi ne 
tiek dabartimi, kiek tautos ateiti
mi, daugiau pasirūpinti ne suaugu
siais, bet tais vaikais, kurie išeis 
iš dabarties mokyklų ir kada nors 
vadovaus mūsų lietuviškam gyve
nimui. Pavojus gręsia ne suaugu
siems ir seniams, kurie tautinės 
gyvybės sulčių pakankamai yra 
gavę tėvų žemėje, bet tiems, į ku
riuos bendruomenė kreipia ma
žiausiai dėmesio, t. y. mūsų mažie
siems. šiandien mes turime užten
kamai knygų ir laikraščių suaugu
sioms, tuo tarpu vaikų literatūra 
silpna ir tik pora laikraštėlių. Mū
sų tautos ateičiai būtų daug geriau, 
jei būtų priešingai. Tačiau iš da
lies dėl to kalti ne tik leidėjai, bet 
ir tėvai, kurie vaikiška literatūra 
neaprūpina savo vaikų. Jei būtų 
didesnė paklausa, ir knygų bei lai
kraščių leidėjai, vien tik biznio su
metimais, išleistų daugiau lektū
ros vaikams.

Vaikų literatūra, jei ne Jos lei
dimu, tai bent persiuntimu iš JAV 
turėtų pasirūpinti ir Australijos 
lietuvių bendruomenė, kaip jos pir
kimu — tėvai.

Bendruomenė rengdama įvairias 
pramogas, negali pamiršti mažų
jų. Kad ir netolimų distancijų ek
skursijose (po muziejus, galerijas, 
parkus ir t.t.) turėtų stengtis ga-

ku yra R. Puodžius Mokyklos iš
laidoms padengti ir mokytojų ke
lionės išlaidoms apmokėti nutarta 
rinkti nuo šeimos po vieną šilingą 
už kiekvieną vaikų atsilankymą. 
Kas gali, duoda daugiau, kas ne
gali — mažiau arba nieko neduo
da. Užsimoka 37 vaikai. Iki š. m, 
birželio 6 d. iš Jų surinkta 
£ 12/13/6. Tėvų Komitetas, taip 
pat ir ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba, nuoširdžiai domisi moky
klos veikla ir jai padeda.

Tačiau šeštadienio Mokykla ne
galės daug padaryti, jei neprisidės 
patys tėvai, pamokydami vaikučius 
namie, puoselėdami lietuviškus gra
žius religinus ir tautinius papro
čius ir žiūrėdami, kad vaikai pa
miltų visa, kas lietuviška, visa, 
kas užaugusiems yra brangu. An
glų kalbos mokėjimas ir geras mo
kymasis australų mokyklose jiems 
nekliudys karštai mylėti ir savą 
kalbą ir savus žmones.

Kun. P. Jatulis 

limai dažniau suburti jaunąją kar
tą, kad jie galėtų pabendrauti, ar
timiau tarpusavy susidraugauti. 
Iškylos vadovai, aiškindami sve
timos tautos eksponatus ar gam
tovaizdžius, turėtų progos juos pa
lyginti su Lietuvoje esančiais.

Taip pat bendruomenė daug dau
giau pasitarnautų savo jaunuome
nei suruošdama pasilinksminimus 
ir gegužines, tik ne tokioje dvasio
je, kaip ligi šiol. Pasilinksmini
muose turėtų vyrauti ne asmeniš
ka, bet visiems bendra nuotaika ir 
daugiau, ar mažinu lietuviška dva
sia. Kam teko dalyvauti Adelač 
dės vokiečių baliuose, tas turėjo 
progos pasimokyti, kaip turėtų bū
ti pravedami ir lietuviškojo jau
nimo pasilinksminimai. Gražus įs
pūdis, kada orkestrui grojant vo
kiškų valsų ir kitų šokių meliodi- 
jas, visa šokanti salė jas dainuo
ja. Tokiame pasilinksminime ir to
kioje nuotaikoje atsiranda visų sa
lėje esančių bendra jungtis, o sa
vos meliodijos ne tik primena toli 
likusią tėvynę, bet pažadina ir Jos 
ilgesį. Juk ir mes turime savų šo
kių meliodijų, dažniausiai ir su 
žodžiais, galėtume atgaivinti ir 
šabaniausko, Graužinio ar ir Dol- 
skio šlagerius. Tai būtų daug ar
čiau lietuviškai širdžiai,o be to ir 
patys pasilinksminimai įgautų lie
tuvišką atspalvį. Mielas juk šokis 
tasai mūsų suktinis, bet kodėl mes 
juo negalėtume pradėti ir baigti 
savo balius, tuo pačiu atnaujin
dami seną lietuvišką tradiciją? O 
tuo pasirūpinti turėtų tik bendruo
menė.

BAŽNYČIA
Bažnyčia savo internacionahimu 

būdama virš šeimos, organizacijų 
ir bendruomenių, ne tik kad tole
ruoja, bet stengiasi palaikyti tau
tinę tikėjimo formą. Ypač svetur 
išklydusių tautiečių lietuviškumo 
išlaikyme bažnyčios vaidmuo yra 
milžiniškas. Jeigu šiandien J. A. 
Valstybėse dar yra didžiulis skai
čius taip vadinamos senosios kar
tos lietuvių, tai bene tik lietuviš
kų parapijų nuopelnas. Parapiji
nės šeštadienio mokyklos, vaikų 
katekizacija, pamaldos gimtoje kal
boje, tradicinės šventės ir tautinių 
religinių papročių praktikavimas 
neginčyjamai daug prisideda prie 
tautinės sąmonės ugdymo bei pa
laikymo ir Australijoje. Gaila, kad 
turime permažai savų kunigų, kad 
daugelis net nemažų lietuvių ben
druomenių negali turėti lietuvio 
kunigo. Australijos nuotoliuose ne
galima pasekti dabar Vokietijoje 
įvairiose stovyklose išmėtytus lie
tuvius lankančių keliaujančių ku
nigų pavyzdžiu, čia visus lietuvius 
apkeliauti ir didžiausiam idealia- • 
tui neįmanoma, tačiau tie laimin
gieji, kurie gali priklausyti lietu
viškai parapijai ar savai religinei 
bendruomenei, tie turėtų galimai 
daugiau pasinaudoti galimybe tau
tiniam savitumui reikštis religinė
je srityje. Lietuviškos pamaldos 
turėtų būti ne tik proga sutikti no
rimus asmenis, bet ir tradicinio 
lietuviško pamaldumo demonstra
cijomis ne tik svetimiems, bet 
ypač mūsų jaunimui, nes pamal
dumas ir sava kalba atliekamos re
liginės praktikos tikrai jiems pa
dės ir svetimoj aplinkoj išlikti lie
tuviais.

Lietuviškos religinės bendruome
nės siela yra kunigas, kuris, kaip , 
sako V. čižiūnas (Aidai Nr. 36) 
turi ypatingą uždavinį: “vykdant 
Romos Katalikų Bažnyčios dvasi
ninko pareigas, nenutolti nuo sa
vo tautos reikalų sargybos ir ak
tingai padėti savo tautiečiams emi
gracijoje išlaikyti tautinę sąmonę”. .

Nuo to, kaip šį uždavinį vykdys 
Australijoje esą lietuviai kunigai, 
priklausys ir Bažnyčios reikšmė 
lietuviškumo išlaikyme šiame že
myne.

V. ir J. DAVIDAVIČIV 
VAISIŲ, DARŽOVIŲ ir SMUL

KIŲ PREKIŲ

PARDUOTUVE
81 Magill Rd., STEPNEY. 
Lietuviškas patarnavimas.
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SAVIEJI KULTŪRININKAI ORGANIZUOTOS MOTERYS
RAŠYTOJAS PULGIS AND

RIUŠIS, už parašytą knygą “Su
diev, Kvietkeli” gavęs valstybinę 
1951 m. premiją, ir, kaip laurea
tas pagerbtas Adelaidės visuome

nės, dažnai savo kūriniais dalyvau
ja lietuviškuose parengimuose 
— minėjimuose, aktyvus daugelio 
ne tik Australijos, bet ir JAV lie
tuviškų laikraščių bendradarbis, 
turi paruošęs spaudai keletą naujų 
kūrinių, kurie, reikia tikėtis, grei
tai pasirodys viešumoj. O tai tik
rai bus džiaugsmo visiems jo gar
bintojams.

DAILININKAS A RŪKŠTELĖ 
iš Adelaidėje gyvenančių meninin
kų yra vienintelis, kuris, neboda
mas sunkių sąlygų, kuria pilna to 
žodžio prasme. Jo paveikslai, nuo 

pat pirmų dienų Australijoj, ap
keliavo visą eilę australų parodų, 
klajojo po visą šį žemyną New 
Australian parodoje, be to Ade
laidėje turėjo savo paveikslų pa-

rodą, kuri praėjo dideliu pasiseki
mu — daugis paveikslų buvo par
duoti. Labai gerai apie ją atsilie
pė vietos australiška spauda. Pe
reitais metais įvykusio ALB Ta
rybos atstovų suvažiavimo proga 
suruošta paroda atšventė savo 20 
metų darbo (nuo pirmos parodos) 
jubiliejų. Hanis Scarfe firmoje 
dirbdamas vitrinų dekoratoriaus 
darbą, neretai savo išstatytais pa
veikslais pritraukia būrius žmo
nių. Pažymėtini ypačiai karūnaci
jos progai piešti paveikslai.

Taip pat Adelaidėje gyvena ke
ramikė E. MARČIULIONIENE 
(Dvylikos Tautų Festivaliui nu
pieštu programos viršeliu laimė
jusi pirmą prizą), skulptorius A. 
MARČIULIONIS, žinomas visuo
menei iš Teatro-Studijos pastaty
mams paruoštų dekoracijų, ir skul
ptorius B. MILAKNIS.

SMUIKININKAS P. MATIU- 
KAS dalyvauja beveik visuose kon
certuose bei minėjimuose, taip pat 

dažnai groja radijo programose. 
Neperseniai priimtas į ABC sim
foninį orkestrą, dabar grojąs dar 
ir sezoninės operos orkestre.

Be to minėjimų programose yra 
dalyvavę ir šie instrumentalistai: 
V. FLEDŽINSKAS (smuikas), R. 
KUBILIENĖ (smuikas) ir L. LE- 
NINGAS (obojus).

MUZIKAS J. ZDANAVIČIUS 
yra parašęs eilę muzikos dalykų, 
iš kurių vienas, “Nuotaikos”, išpil
dytas smuikininko P. Matiuko, su
silaukė didelio lietuviškos publi
kos susidomėjimo ir vertų ovacijų 
autoriui. Taip pat žinomas, kaip 
Kultūros Fondo suruoštų muzikos 
valandėlių komentatorius.

SOLISTAS P. RŪTENIS, iš so
listų pirmasis atvykęs Adelaidėn, 

yra davęs dainų rečitalius Adelai
dėje, Melbourne ir Sydnėjuje. Da
lyvauja lietuviškuose minėjimuose, 
taip pat kaip solistas yra pak
viestas dainuoti į valstybinę radijo 
stotį 5 AN.

SOLISTĖ E. RŪKŠTELIENĖ 
1949-50 metais dainavo daugely 
lietuviškų minėjimų, Dvylikos Tau

tų Festivaly ir įvairiomis progo
mis bažnyčiose. Su solistu P. Rūte- 
niu Adelaidėje turėjo dainų reči
talį; anksčiau dainavo su V. Šim
kaus vedamu choru, dabar ketvir
tus metus dainuojanti valstybinia
me Adelaidės radijofone.

J. GLUŠAUSKAS — spaustuvės 
savininkas, pirmo Australijoj lie
tuviško laikraščio “Australijos 
Lietuvio” redaktorius ir leidėjas, 
vienintelis Australijoje lietuviškų 
knygų leidėjas, lietuviškos spaudos 
platintojas Adelaidėje.

SOLISTĖ G. VASILIAUSKIE
NĖ, Adelaidėn atvykusi nedaug 
vėliau už solistę E. Rūkštelienę, 
dainavo festivaly, religiniuose irV. 
Šimkaus diriguojamo choro kon
certuose, su kuriais aplankė dau
gelį Adelaidės ir priemiesčių baž
nyčių. Dažnai dainuoja minėjimuo

se ir per radiją 5 KA, 5 DN ir k. 
1950 m. sesias savaites užtrukusia
me australų dainų konkurse laimė
jo pirmą vietą.

SOLISTĖ A. GUČIUVIENĖ, bu
vusi Kauno Valstybinės Konserva
torijos dainavimo pedagogė, Ade
laidėn atvyko tik 1950 m. gale. 
Dainuoja minėjimuose, valstybinia
me Pietų Australijos radijofone, 
dalyvauja australų ruošiamuose 
koncertuose konservatorijoj, vyku
siai reprezentavo lietuvius solistus 
šiais metais įvykusiame pabaltie- 
čių koncerte. Specialiu užsakymu 
iš Š. Amerikos šiais metais įdai
navo į magnefono juostą lietuviš
kas dainas; dabar gavo pakarto

tiną užsakymą. Be to žinoma ir 
kaip dainavimo mokytoja-pedago-

Moterų Sekcija įsisteigė 1952 m. 
kovo 1 d., kaip pagalbinis ALB 
Adelaidės Apylinkės organas. Sa
vo darbo pagrindan ji paėmė so
cialinius, karitatyvinius ir tauti
nius klausimusr Vienas pirmųjų 
Sekcijos darbų yra ligonių lanky
mas. Lankomųjų ligonių visada 
yra 10 ir daugiau. Lankomos daž
niausiai 6-7 ligoninės, kurios yra 
toli viena nuo kitos. Norint, kad 
ligonys būtų reguliariai lankomi, 
reikalingas didesnis skaičius lan
kančiųjų. Nors Sekcija pradėjo vei
kti neseniai ir joje dirbančių narių 
skaičius dar mažas, per praeitus 
metus buvo padaryta vizitų pas 
ligonius per 200.

Belankant ligonius stengiamasi 
paįvairinti jų nuobodų ir vieno
dą ligoninės maistą vaisiais ir sti
presniais valgiais pagal ligonių 
pageidavimus. Taip pat pagal iš-, 
gales aprūpinama laikraščiais ir 
knygomis, o kartais ir reikalingais 
drabužiais ar baltiniais. Neretai 
tenka dėl ligonių kalbėtis su gydy
tojais ir administracija.

Iš savo kuklių pajamų Sekcija 
yra kiek pasiuntusi ir mūsų ligo
niams, esantiems Vokietijos sana
torijose. Taip pat neužmiršta ir 
Diepholzo Gimnazija. Pastaruoju 
laiku dėl įvairių nelaimingų įvy
kių ir ligų kelios šeimos yra pak- 
liuvusios į didelius medžiaginius 
sunkumus. Sekcijos narės lanko 
tas šeimas ir rūpinasi suorgani
zuoti joms didesnę paramą, tikė
damos mūsų visuomenės pritari
mo.

Siekdama savo tikslo suburti 
mūsų visuomenę į vieną glaudes
nę lietuvišką šeimą, ypač patrauk
ti mūsų jaunimą, Sekcija užsibrė
žė rengti įvairius minėjimus ir 
šventes, turinčias tautinės ir auk
lėjamos reikšmės.

Jau antrą kartą Sekcija prave
dė Motinos Dienos minėjimus, ku
rie sutraukė gražų skaičių mūsų 
tautiečių. Į tą gražų Motinos pa
gerbimą įsijungė ir mūsų jauno

gė.
Adelaidėje yra ir daugiau daini

ninkių, iš kurių paminėtinos Z. PE- 
TKŪNAITĖ ir M. RUDZINSKIE- 
Nfi. Iš akompaniatorių reikia pa
žymėti E. MARTINKIENĘ ir di
delę lietuvių draugę MISS DO
ROTHY OLDHAM, kuri ne tik 
daug padeda lietuviams meninin
kams, bet pati yra pamėgusi mū
sų Čiurlionio muziką ir jo dalykus 
dažnai skambina pianinu per radi
ju

sios jėgos — skautai ir jaunieji 
ateitininkai, aktyviai prisidėdami 
prie programos.

Vystydama ir palaikydama se
ną lietuvių tradiciją — gerbti vy
resnį, Sekcija stengiasi palaikyti 
santykius su savo vyresne karta, 
ją palaikydama, pakviesdama į 
savo minėjimus ir pan.

Buvo atgaivintas Joninių vaka
ras su tam vakarui pritaikinta 
programa: laužu, būrimais, papar
čio žiedu, tautiniais šokiais ir k.; 
čia dėl programos ir pasilinksmi
nimo pravedimo padėjo mūsų jau
nimas. Taip pat buvo suruošta Šv. 
Onos Mugė su tradiciniais balaga
nais, baronkomis, svečiavimosi ir 
kitomis pramogomis. Kalėdų eg
lutė sutraukė per 100 jaunimo iki 
14 metų. Juos Kalėdų Senelis ap
dovanojo kad ir kukliomis dovanė
lėmis. Eglutė buvo užbaigta vai
kučių pasilinksminimu ir bendro
mis vaikučių, tėvelių bei svečių 
vaišėmis.

Sekcija, kapelionui kun. dr. P. 
Jatuliui pritarus, per I-ją šv. Ko
muniją ir šv. Kazimiero jaunimo 
šventę rugpjūčio mėnesį papuošė 
gėlėmis bažnyčią ir parengė vi
siems į bažnyčią atvykusioms vai
šes po pamaldų. Taip pat per Vė
lines buvo aptvarkyti ir papuošti 
gėlėmis mirusiųjų lietuvių kapai.

Savo veiklai Moterų Sekcija lė
šas surinko iš įvairių parengimų, 
iš bufetų, laikomų per kitų orga
nizacijų ruošiamus balius, iš su
ruoštos loterijos ir atskirų asme
nų bei organizacijų aukų. Metinė 
apyvarta buvo £319.

Organizacinę Sekcijos Valdybą 
sudarė: pirm. E. Reisonienė, ižd. 
P. Kalvaitienė ir sekr. G. >Strau- 
kienė. Sekcijos Valdybą šiais me
tais sudaro: pirm. M. Navakienė, 
vicepirm. E. Borjerienė, ižd. O. 
Poželienė, ūkio ir ligonių skyriaus 
vedėja N. Varnauskienė ir sekr. 
A. čepliauskienė.

Sekcija yra numačiusi visą eilę 
popiečio diskusijų jaunimui, juos
tų audimo ir rankdarbių kurselius 
mergaitėms. Tų kursų metu numa
toma pravesti visą eilę pasikalbė
jimų aktualiais jaunimui klausi
mais ir pan. Tačiau savo patalpų 
nebuvimas smarkiai trukdo ir su
laiko veiklos išvystymą.
; . Sekcija džiaugiasi, kad prie jos 
programos prisideda ir mūsų jau
nos jėgos: skautės padeda lanky
ti ligonius, prisideda prie jos pa
rengimų. Dabar irgi. talkininkau
ja. Tikime, kad suburtomis jėgo
mis galėsime daug ko pasiekti, kas 
mums visiems yra vienodai bran
gu ir šventa.

E. Reisonienė.

Pulgis Andriušis

(FELJETONAS)
—... tai jau ir baigsiu. Tik dar 

kartą prašau nepamiršt ir atsiust 
man prieteliaus Amerikoje adre
są, žinai, tiek laiko Vokietijoje iš- 
tarnavom pas amerikonus kuopo
je, ir paskui jis dingo kaip į žemę, 
vis žadėjo tuojau parašyti, kaip 
jam tenai sekasi, bet neparašė, o, 
gal, ir parašė, bet aš vis kilnojausi 
iš vietos į vietą, tai, gal, laiškas 
kur bus nusimetęs krūmuose, ži
nai, čia, toki ir paštai jau... Tai 
jau ir užteks šiam kartui, nes sku
bu į naktinį darbą. Žinai, džiobą 
turiu gerą, gaunu penkioliką gry
nais, tik su skilviu biški blogai, 
matai, plauni jį per naktį arbat
žolėmis, bosas labai geras, nuei
nam iš ryto į' barą ant tuščios už
mesti, tai po to ir orait pasidaro, 
taigi ir lauksiu Tavo atsakymo. 
Vytautas Papartis, Adelaidė.

V. Papartis palaukė tris mėne
sius ir iš draugo Barkaus Sidnieju- 
je gavo laišką su visais ženklais. 
Nereikėjo primokėti paštininkui. 
Pridėjęs Čikagoje gyvenančio ir 
dirbančio draugo adresą, Barkus 
nepamiršo, dėkui jam, parašyti ir 
apie save. Geras bosas, geras sa
vaitinis atlyginimas, tik skundėsi 
nemigu,nes savaitgaliais dirba po 
dvi pamainas iš eilės.

Po to V. Papartis parašė į Či
kagą, vėl palaukė tris mėnesius ir 
gavo atsakymą iš savo kuopos 
draugo Marmaičio, kuris nusiskun
dė, girdi, Papartis dingęs, kaip į že

mę toje Australijoje, nors ir žadė
jęs parašyti, kaip jam ten sekasi. 
Toliau Mannaitis atsiprašo, kad tu
rįs baigti laišką, nes skubąs į nak
tinį darbą. Bosas labai geras, už
dirba 85 dolerius ( apie 35 svarus 
į savaitę, žmogau!), tik truputį 
šlapias darbas skalbykloje, taigi 
atsiliepia reumatizmas. Daugiau 
neturi ko rašyti, viskas okej. P. 
Marmaitis, Chicago, Ill.

Kaip jau' patyrėme, Adelaidės, 
Sidniejaus, Čikagos ar Toronto 
tautietis rašys, didelių skirtumų 
nebus. Gal, tik vienur bosas bus 
gerelesnis, kitur piktelesnis, vienur 
viršvalandžių yra, kitur nėra. 
Smuklės, atrodo, visur vienodos, 
nors ir įvairuoja uždaromasis lai
kas. Mes čia ir neprisimintum tų 
laiškų. Po visą pasaulį išsimėtę 
draugai parašo kartą ir paskui nu
tyla amžinai, nes iš viso nėra ko 
berašyti.

Bet Barkus, praėjus kokiam pus
mečiui, vėl parašė V. Paparčiui, 
nors ir šis neprašė. Čia jau kažkas 
negera.

Rašė apie naują bosą, taip pat 
labai gerą, apie savaitinį atlygi
nimą, tiesa, dabar dviem šilingais 
žemesnį (bet užtat darbas, bro
liuk!).

Bet čia dabar kas? Papartis to
liau skaito:

— ... tai jau ir baigiu, nes sku
bu į darbą, bet tu tik jau nesusi
galvok važiuoti į Ameriką! Kiek 

aš žinau, tai tenai žmogų iščiulpia, 
kaip citriną prieš piliant į džiną, 
jeigu nepadarysi akordo, tai ir net 
batų šniūreliams neuždirbi; bosas 
stovi su lazda ir tik žiūri, kad ne
užsimanytum rūkyt ar išeit į tam 
tify’ą vietą. Paskui dar ten yra 
daug partijų, tai tave taip ir prašo 
pinigų prie kiekvieno gatvės kam
po, ir mažiau dolerio negali nu
mest, ba paskui žada apskųst Lie
tuvoje. Namai yra brangūs, už du
rų neauga apelsinai, labai šalta, 
daug išeina malkoms, o nuominin
kams reikia duot butą su visais 
baldais, ir vis už tą patį pinigą. 
Kurkimės čia, Australijoje, nes 
čia neapsimokės mesti atomines 
bombas, pasiliks čieli namai. Tai
gi, jau einu į darbą, sakau, neva
žiuok tenai. Barkus.

Papartis, kaip jau seniai užrau
gęs smalą Amerikos konsulate, 
nebuvo šio laiško tiek įtikintas, kad 
bėgtų atsiimti popierių. Dar kaž
kaip buvo suraizgęs savo išvažia
vimo bylą su kvotos numeriu, gau
tu Vokietijoje, reikalas, atrodė 
rimtai įstatytas į bėgius. Perskai
tęs laišką, Papartis parašė atsa
kymą (praėjus trims mėnesiams), 
girdi, jis Australijoj ir numirs, 
jeigu gyvam negalima bus grįžti 
Lietuvon (žodį “brangion” nubrau
kė). Niekur ir per sapną nesiren
gia iš čia kelti kojos, darbai len
gvi, bosai geri ir t. t.

— Užuodė, kiaulės inkštyras! 

— košė pro dantis, braškindamas 
plunksna. — Ko gera, kuopos drau
gas Marmaitis bus švilpterėjęs iš 
Čikagos, kai jo prašiau suteikti 
man žinias apie darbą ir gyvenimą 
Amerikoje!

— ... taigi ir baigiu, o dėl mū
sų bendro draugo iš Čikagos, tai 
aš tik paprašiau suteikti žinių dėl 
to, kad mane prašė viena šeima 
Adelaidėje, jie greit išvažiuoja. O 
aš, kaip sakiau, tikrai numiręs va
žiuočiau į Ameriką, tai ir jau pa
kaks šiam kartui, nes skubu į dar
bą, turiu čia dabar tokių viršva
landžių. V. Papartis, Adelaidė.

Daugiau laiškų Papartis nebe
gavo.

Adelaidė rengėsi lietuvių ben
druomenės seimeliui. Prie bažny
čios vieną sekmadienį komiteto 
sekretorius, vaikščiodamas su raštu 
rankoje, suteikė garbę ir V. Papar
čiui, prašydamas apgyvendinti pas 
save delegatą iš Sidniejaus. Pak
loti jam lovą, duot pavalgyt (apie 
gėrimus sekretorius neužsiminė). 
Savaitę pagalvojęs, kitą sekmadie
nį Papartis priėmė komiteto pa
siūlymą, girdi, vis gi šviežias žmo
gus, ir dar iš Sidniejaus, gerai, 
jau nepagailėsiąs buteliuko džino 
atstovui.

Delegatas iš Sidniejaus pasitai
kė žmogus prie širdies ir prie stik
liuko. Seimelio išvakarėse Papar
tis grįžęs su pilnu portfeliu, nu
pūtė nuo stalo instrukcijas ir pa
rengė vakarienę. Traukinyje išvar
gintas delegatas chemiškai reagavo 
į džiną ir nei iš šio nei iš to ėmė 
pasakoti Paparčiui, kaip bloga gy
venti Amerikoje. Argumentai buvo 
labai panašūs į Barkaus. Reikalas 
pakvipo šnipinėjimu.

— Ar jūs kartais nepažįstat Bar
kaus? — paklausė šeimininkas.

— Hm... ne, gal, ir iš matymo, 
ne, ne, .. . — vapėjo delegatas.

Dar metęs džino, svečias apsu
ko kalbą išvirkščiai ir ėmė girti 
Ameriką.

— Na, nepagausi manęs, nors 
ir su Barkaus instrukcijomis pas 
mane atvažiavai.

Papartis visą laiką kategoriškai 
elgėsi, girdi, ne ir ne, Amerikon 
nevažiuosiu, nors ir Adelaidėje lik
čiau vienas lietuvis tarp maltiečių 
ir juodukų, nors ir vežtų dykai, 
kaip geraisiais IRO laikais.

Delegatui atkandus nagus, juo
du tekalbėjo apie kultūrinius ben
druomenės reikalus.

Nepraslinkus nė pusei metų nuo 
seimelio, Paparčio išvažiavimo by
la staiga prisirpo, kaip rudenį 
obuolys, ir nukrito į pašto dėžutę 
Amerikos konsulato pranešimu kuo 
skubiausiai pasirengti kelionei. Pa
siruošė lengvai, nekėlė medinių 
skrynių, kaip iš Vokietijos keliau
jant, nekimšo akordeonų ir foto 
aparatų, tik apsivilko išeiginiais, 
dar vieną eilutę keliais įminkė į 
vienintelį lagaminą ir, niekam nie
ko nesakęs, jau kitą dieną grūdo
si per Sidniejaus muitininkų še- 
rengą.

Kai prieš vidurnaktį laivas iš- 
švilpė į Ramųjį vandenyną, Pa
partis užmigo kajutėje be rūpes
čių, kaip Unros laikais, sapnuo
damas, kaip iš pavydo griežia dan

gtį Barkus, nes prieš lipdamas į 
laivą, Papartis įmetė jam laišką, 
pranešdamas visą teisybę.

Tačiau laiškas niekuomet nebe
pasiekė Barkaus.

Ir ne dėl australų paštininkų 

kaltės, ir ne dėl to, kad Barkus 
būtų miręs. Tiktai dėl to, kad kitą 
dieną, kai jau aplinkui tiktai van
duo liūliavo, prie pusryčių staliu
ko antros klasės valgomajame sė
dėjo anksčiau už Papartį atsikė
lęs, švariai nusiskutęs (nuo ban
gavimo įsibrėžęs paausį), patsai 
laiško adresatas Barkus, darbo 
kuopos draugas, pakeliui į Ame
riką.

šimtus mylių plaukdami, • turė
jo pakankamai laiko išsikolioti, 
vėl susitaikinti. Netoli Havajų sė
dėjo kartą laivo bare ir, girshoda- 
mi, šnekėjosi, kaip seni kuopos 
draugai.

— Na, o kur manai apsistoti iš
lipęs? — paklausė Papartis.

— Hm, gerai dar pats nežinau, 
pažiūrėsim, gal ... — mykė Bar
kus.

— Sakyk, po velnių, juk laivo 
jau niekas atgal negrąžins. Aš va
žiuoju tiesiai pas Marmaitį Čika
gon, — supyko Papartis.

— Ir aš pas jį! Tiesa, laivo jau 
niekas nepasuks atgal ... — pir
mą kartą tarė atvirai Barkus, kaip 
senais stovyklų laikais.

į ■V.VV»W-W.V/.W.WAV.
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Jeigu nebūtų Adelaidėje muziko 
Vaclovo Šimkaus, nebūtų ir dabar
tinio choro “Lithuania”. Jis čiupo 
jj organizuoti vos tik atvykęs į 
Adelaidę 1949 metų rugpiūčio mė
nesi, o jau per tų pačių metų rug
sėjo aštuntosios minėjimą parodė 
jj Adelaidės lietuvių bendruome
nei, parodė tuos pirmuosius 20 dai
nos mėgėjų, kurie tada susispietė 
apie muz. V. Šimkų, kad jungtųsi 
prie jo darbų ir vargų kelio.

Ne tik pradžioje, bet ir visą lai
ką chorui tenka atkakliai grum
tis su įvairiausiais sunkumais. Ne 
choras rūpėjo naujai Adelaidėje 
tada besikuriantiems lietuviams, 
apkrautiems nusivylimais, nepasi
sekimais ir įvairiausiais naujaku-
riškais nedatekliais. Tačiau Vacį. 
Šimkus, uždegdamas pirmuosius 
savo talkininkus, šalino iš kelio 
visas pasitaikančias kliūtis ir pa
mažu stūmėsi į priekį. Savo laiku 
buvo susidariusi keista padėtis: 
visuomenė reikalavo choro pasiro
dymų, o choras neturėjo pakanka
mo choristų kiekio. Padėtį gelbė
damas, charvedys pakvietė prie 
choro prisijungti ir moteris. Atsi
rado jų apie 12. Dabar jau teko 
dirbti ne tik su vienu /vyrų/ cho
ru, bet su dviem — vyrų ir miš
riu.

Po vienerių metų atkaklaus dar
bo, parengus atitinkamą religinės 
muzikos repertuarą, 1950 metų 
rugsėjo 8 dieną choras pasirodė su 
pirmuoju didesniu religinės muzi-

Kam ir ko trūksta Adelaidėje
APYLINKĖS VALDYBAI — 

mokesčių inspektoriaus, arba, dar 
geriau, teismo anstolio užšalu
siems solidarumo mokesčiams iš
rinkti.

APYLINKĖS TEISMUI — 
bent vienos naujos bylos sukelti 
audrą vandens šaukšte. Yra vilties, 
kad po šio numerio pasirodymo to
kia byla atsiras.

“AUSTRALIJOS LIETUVIUI” 
— redakcijos krepšio. Tai tas pats 
atributas, kurio neįsigijo ir “Mū
sų Pastogė”.

AUTOMOBILIŲ IR NAMŲ SA
VININKAMS — pinigų skoloms 
apmokėti.

ATEITININKAMS SENDRAU
GIAMS — jaundraugių.

CHORISTAMS — Dono kazo
kų kelnių.

KARININKAMS — kareivių.
KRIKŠČIONIMS DEMOKRA 

TAMS — ideologinių priešų.

ANDRIUŠIS, PULGIS
čia tas pats mielas Pulgis, kurį 

pažino visa Lietuva, o ypač Aukš
taitijos kalvos ir kloniai. Tas pats, 
kurio bijo šoblininkai ir įstatymų 
rabinai. Pliekia jis juos negailes
tingai. Pirmuosius už tai, kad, iš
rinkti visuomeninių reikalų aptar
ti, težino tik skėryčiotis rankomis 
ir badyti vienas kitą išgaląstais 
žodžiais. Antriesiems kliūva už tai, 
kad gyvybe degančius reikalus už
kasa negyvuose paragrafuose ir 
gyvenimą suparaližuoja. Vežioda
mas senus ir naujus australus dvi
aukščiu “troleibusu”, jis dažnai 
pasimeta ir sustoja nebaigęs “all 
fares..Tada jo mintys įsisiur
bia į vingiuotą Aukštaitijos keliu
ką, smilgon užšokusį žiogą arba 
vienišą rugiagėlę.

DAINIENĖ, ELENA
Dar “priešgučinės” eros siūba

vime ji buvo sužibėjus, kaip Ade
laidės mėgėjų teatro aktorė ir re- 
žisorė. Tačiau Gučiui perėmus te
atrą ir jį pavertus studija, Dainie
nė nuo scenos nulipo. O gaila, 
žmonės joje matė kibirkštėles to, 
kuo žarstydavosi aktorė Kurmytė 
Kauno teatre. Pasakojama, kad 
dvi katės viename maiše netelpa. 
Tačiau yra gerai žinoma, kad du 
karveliai labai gražiai burkuoja 
ant vienos šakos.

GLUŠAUSKAS, JURGIS
Jis atėjo iš kairės ir atsistojo 

dešinėje. Jjauguma jį laiko savu 
žmogumi, nes tai jiem, o jam taip 
pat, yra naudinga. I tvirtai ap
kaustytus jo spaudos ratus, ku
riuos jis jau ištempė iš siaurų ke
liukų į platesnius vieškelius, kart
kartėmis kyšteli lazdą savanoris 
spaudos platintojas Povilas Lu
košiūnas. Tačiau Jurgis ir Elvyra 
tik pasitikinčiai žvilgteri pro mažo 
automobiliuko nedidelį langelį ir 
sėkmingai važiuoja toliau.

LITHUANIA
ADELAIDĖS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS

“Lithuania” Vyrų Choras su savo chorvedžiu V. Šimkum.
kos koncertu Adelaidės katedroje. 
Koncerto pasisekimas sužadino 
viltis ir suteikė energijos. Kadangi 
už koncertą jokia forma pinigų 
nebuvo renkama, reikėjo kaip nors 
padengti susidariusias išlaidas, 
čia į talką atėjo geraširdžiai tau
tiečiai, tapdami choro mecenatais. 
Jie padengė susidariusias išlaidas 
ir paliko tam tikras atsargėles 
choro kasoje.

Rengiantis naujam viešam pa
sirodymui, vėl teko susidurti su 
naujais sunkumais: keletas stip
resnių balsų moterų paliko chorą. 
Padėtį pavyko pataisyti pasitel
kiant naujų jėgų. Po intensyvaus 
darbo choro koncertas įvyko Aust-

LASININKAMS — tautos ir 
teritorijos.

MOTERŲ SEKCIJAI — Kon
rado kavinės.

OKTETUI — vitaminų C.
STUDENTAMS — laiko užskai

toms gauti.
ŠVIESIEČIAMS — amžinosios 

šviesos.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖ

JAMS — hm... jiems nieko net
rūksta, tik gal per daug... solistų.

TEISININKAMS — teisės lau
žytojų ir testamentų sudarinėtojų.

VYTIES SPORTININKAMS — 
nuosavo jazzo orkestro.

■ RED. PRIERAŠAS. — Būda
mas įsitikinęs, kad šių pastabų au
toriui trūksta... atsargumo, re
daktorius jo parašą išbraukė. Visi 
tie, kurie panorėtų jį nulinčiuoti, 
turėtų pirmiausia kreiptis į redak
ciją.

KOLONIJOS VEIDO FORMUOTOJAI
škicai

GUČIUS-, JUOZAS
Tai Adelaidės lietuvių teatro 

-studijos vadovas ir režisorius, jei
gu kas to ligšiol dar nežinotų. At
vykęs Adelaidėn, teatrą jau rado, 
tačiau jis jį pavertė studija. Kie
tai režisoriškai jo rankai tegalė
tų tikti tik kietas žodis. Tai vie
nas iš tos rūšies režisorių profe
sionalų, kurie nepaiso žiūrovų 
skonio ir jų norų. Jis nori tinka
mai paruošti scenai teatro kolek
tyvą, šlifuodamas kiekvieną jo na
rį atskirai, o su jų pagalba iš sce
nos atitinkamai veikti žiūrovus, 
pakelti jų skonį, pritraukti juos 
arčiau prie scenos meno. Šių tiks
lų siekdamas jis žarstosi Vinco Ku
dirkos, Balio Sruogos perliukais, 
bet atsisako rodyti “Ameriką Pir
tyje”. Jis puikiai pažįsta visą savo 
kolektyvą, tačiau net ir artimiau
sias draugas nesužinos, ką jis apie 
kurį aktorių galvoja ir kaip jį ver
tina.

JATULIS, POVILAS, KUN, DR.
Spiritus movens visai kolonijai. 

Nenuostabu, kad visi jį pažįsta, 
nuostabiau, kad jis pažįsta visus 
bendrai ir kiekvieną atskirai. Jis 
žino visų rūpesčius ir vargus, vi
sų siekimus ir norus. Visi, tiek 
katalikai, tiek cicilikai, jam vieno
dai mieli ir brangūs. Jis yra ap
lankęs ir paguodęs net tolimiau
siuose Pietų Australijos užkam
piuose besikuriančius lietuvius. 
Kaip nebūtų keista, bet jis yra vie
nas iš neatsargiausių lietuvių au
tomobilistų Adelaidėje. Pakliuvęs 
kartą į jo mažiuką Renault, gai
lėjausi, kad nepasinaudojau teisi
ninkų draugijos patarnavimais tes
tamentui sudaryti. Vienas šiaip jau 
drąsus motociklistas dar tais lai
kais, kai dr. kun. Jatulis naudojo

ralia Hali. Dalyvavo solistė G. Va
siliauskienė, smuikininkas Pr. Ma- 
tiukas ir mišrus bei vyrų balsų 
chorai. Koncertas pavyko, o aust
rališkoji spauda ir labai gerai jį 
vertino. Po šio koncerto choras 
nutarė, kad jau laikas pasikrikš
tyti. Priimtas Pr. Matiuko pasiū
lytas “Lithuania” vardas. Matiu- 
kas ir Gavelienė buvo pakviesti 
būti krikšto tėvais. Taip pat du 
krikšto tėvai buvo pakviesti ir iš 
australų pusės.

Krikštynoms surengti gerieji 
choro mecenatai vėl atėjo pagal
bon. Be to, jie padėjo chorui įsigy
ti nuosavą pianiną. Tai didelis lai
mėjimas, žymiai palengvinąs chor
vedžio darbą.

Po dienos seka naktis. Po pasi
sekimų — nesėkmės. Daugis mote
rų numoja ranka į repeticijas ir 
dėl to darbas su dviem chorais pa
sidarė neįmanomas. Teko moteris 
paleisti “neribotų atostogų” ir dir
bti su vyrų choru.

Noras dalyvauti Australijos cho
rų varžybose atsitrenkė į sunkias 
kliūtis: chore turės būti ne ma
žiau, kaip 30 choristų, o jų kaip 
nebuvo, taip ir nėra, nors buvo 
kreiptasi asmeniškai ir per baž
nyčią. Teko “skolintis” atitinka
mą dainininkų skaičių iš brolių 
tautos, nes artėjanti varžybų data 
/1952 m. kovo 28/ nepriviliojo 
tautiečių. Varžybose reikėjo pasi
tenkinti trečia vieta, nuo antrosios 
atsiliekant tik trim taškais.

Po varžybų choro padėtis vėl 
buvo pagerėjusi, tačiau staigus 
pasunkėjimas su darbais atsiliepė 
ir chore. Keletas dainininkų išvy
ko iš Adelaidės ir choras neišven
giamai susilpnėjo. Chorvedys vėl 

si motociklu, uždusdamas pasako
jo: “Daugiau su klebonu nevažiuo
siu. Visus, kad ir staigiausius po
sūkius, jis kabina pilnu greičiu”.

KALVAITIS, JONAS
Prokuroras iš profesijos, patri

otizmo skatintojas tremties lemti
mi. Kai ateis lauktoji valanda, jis 
bus pirmuoju grįžimo bubnininku. 
Ypatingai populiarus tarpe namų 
savininkų, kuriuos jis laiko miru
siais lietuviais. Anot jo, nėra vil
ties, kad kuris nors namų savinin
kas, laikui atėjus, pajėgs atsiplėš
ti nuo namo. Jis suorganizavo ir 
vadovauja Teisininkų Draugijai. 
Ką draugija nuveikė, tai, daugu
moje, jo nuopelnas, tačiau jeigu 
kas galvoja, kad draugija nedaug 
tenuveikė, tai irgi jo nuopelnas.

LAPŠYS, JUOZAS
žmogus, kuria juokiasi. Tai ne 

žinomo romano pavadinimas, bet 
būdingas “štrichas” pavaizduoti 
Lapšio išorę, o tam tikra prasme 
ir jo vidaus būseną. Vanoja jį už 
per didelį veikimą, vanoja už per 
mažą veikimą Adelaidės Apylin
kės labui, o jis tik pirmininkauja 
ir šypsosi, šypsosi net ir tada, 
kai kalba rimčiausiom temom. Jis 
buvo pasitraukęs iš Apylinkės Val
dybos pirmininko pareigų, bet kai 
bendruomenė vėl gražiai paprašė, 
jis sugrįžo. Pasitrauks rūpesčių 
ir bambėjimų išvargintas, bet kai 
prašys — jis sugrįš. Tai žmogus, 
kuris negali atsisakyti gražiai pra
šomas.

MARČIULIONIS, ALEKSAND
RAS

Į visą Adelaidę jis žiūri iš au
kšto. Nemanykite, tačiau, kad jis 
yra išdidus. Priešingai, tai įkūnyta 

pradėjo asmeninę akciją. Apie 30 
vyrų gavo asmeninius pakvietimus 
dalyvauti crore. Bent dalelei jų 
atsiliepus, choras sustiprėtų. O 
jis būtų dar stipresnis, jei daugiau 
vyrų nesigailėtų paaukoti po po
rą valandų sekmadienių vakarais. 
Dabar turimų 30 vyrų chorui per 
maža.

Per tuos keturius savo gyvavimo 
metus choras yra turėjęs per 40 
pasirodymų — koncertų. Tai ne- 

ormaliai daug šiam jaunam, ne
šusiam ir taip sunkumų spaud
žiamam chorui. Iš vienos pusės, 
choras jaučia atskirų asmenų ne- 
sidomėjimą daina. Jaučia, kad dau
guma tų, kurie galėtų chorą sus
tiprinti savo dalyvavimu, daugiau 
rūpinasi smulkiais medžiaginiais 
reikaliukais, negu dainos menu. 
Vienas namo dar nebaigęs, kitas 
dar nenusipirkęs, trečias tik ką nu
sipirkęs, o ketvirto žmona neleid
žia... Iš antros pusės, choras rea
liai junta ir visuomeninę paramą, 
kurioje ypač išryškėja mecenatai, 
kiekviena proga ateidami chorui 
su vienokia ar kitokia pagalba. 
Jie yra nusipelnę tiek chorvedžio, 
tiek viso choro kolektyvo nuošird
žią padėką.
Dabar choras energingai rengiasi 

naujam koncertui, kuris įvyks ant
roje rugpjūčio mėnesio pusėje. Tai 
bus choro 4 metų ir paties chorved
žio muz. Vacį. Šimkaus 25 chor
vedybos metų jubiliejus.

ML BIČIULIAI
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau

gija yra nepartinė organizacija, 
siekianti apjungti kuo didesnį skai
čių Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 
lietuvių, paremti nuo amžių veda
mą Mažosios Lietuvos lietuvių 
kovą dėl šio krašto išlaisvinimo 
iš svetimųjų jungo ir jo įsijungi
mą į bendrą laisvos ir nepriklau
somos demokratinės Lietuvos kūną.

Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Adelaidės Skyrius įsisteigė 
1952 m. sausio 20 d.

1953 m. sausio 25 d Adelaidėje 
buvo surengtas 30 metų Klaipėdos 
Krašto atvadavimo sukakties pa
minėjimas. Per šį paminėjimą su
rinkta aukų £10.9.0. vargstantiems 
Mažosios Lietuvos veikėjams Vo
kietijoje sušelpti. Dr. Vydūno mir
ties gedulingas paminėjimas buvo 
surengtas š. m. gegužio 31 d. Su
rinkta £7.14.0. aukų Dr. Vydūno 
paminklui statyti.

Draugijos Valdyba mano atei
tyje, kiek sąlygos leis, Draugijos 
veiklą praplėsti. Ligšiol Draugi
jos Skyrius jau turi apie 100 na
rių.

kuklybė. Iš aukšto jis žiūri tik dėl 
to, kad gyvena kalvose (up the hil
ls). O mes juk turime pakankamai 
žmonių, kurie, gyvendami tikrai 
žemai, į visus kitus žiūri labai iš 
aukšto. Aleksandru naudojasi ne 
tik teatras, kaip “etatiniu” deko
ratorium, bet ir kiekviena kita 
grupė, kai jai prireikia didesnių 
ar mažesnių dekoratyvinių papuo
šimų. Dėl to Marčiulionį mes ma
tome daug rečiau, negu jo darbus. 
Jo nematomas veidas pasveikina 
mus beveik iš kiekvienos salės, į 
kurią mes įžengiame lietuviškam 
susibūrimui. Keikia Australiją nuo 
pat įvažiavimo ir keiks iki išva
žiavimo, .bet ypač pyksta tada, kai 
negauna pirkti raudonų dažų...

POŽĖLA, VLADAS
Visus savo vaisingo darbo me

tus jis skyrė Lietuvai. Dirbo nuo 
jaunystės iki garbingos senatvės, 
o tremtis įspaudė į jo rankas dar
žininko grėblį ir kastuvą. Darži
ninkas aštuntoje savo amžiaus de
šimtyje. Daržininkas svetimoje že
mėje pas svetimus žmones. Ir ko
kie mes ubagai! Nepajėgiame su
daryti sąlygų tiems, kuriems esa
me daugiau skolingi, negu įsivai
zduoti galima. Tačiau Požėla ne
priekaištauja. Net nepagalvoja. 
Jis ir nepavargsta. Ir šiandien, pa
statęs kampan daržininko įrankius, 
jis kimba į painias įstatymų kny
gas, nes daug kas kreipiasi į jį, 
kaip į autoritetą, įvairiais gyve
nimo iškeltais ir teise apvyniotais 
klausimais. O ligšiol, nebuvo žmo
gaus kuris negavo jo patarimo žo
džiu ar per laikraščių skiltis.

PYRAGIUS, JONAS
Jei kas atneštų jam čia Nidos 

kopas, apglėbtų jis jas ir numir-

MUZIKAS VKCL ŠIMKUS
/JO CHORVEDYBOS 25 METŲ JUBILIEJAUS PROGA/

Ten toli, toli apie Tytuvėnus, 
yra jo mielas gimtasis kraštas, 
įdiegęs jam dainos meilę. Šiaulių 
Mokytojų Seminarija nepadarė jo 
mokytoju ir ją baigęs 1927 metais 
jis patraukė į Klaipėdos Muzikos 
Mokyklą, į vengro Freyer smuiko 
klasę. Po vienerių metų, būtent 
1928 metais, V. Šimkus jau pasi
rodė Pagėgiuose su dviem Giedo
tojų Draugijos chorais, atvykda
mas iš Klaipėdos šeštadieniais ir 
sekmadieniais.

Uždarius 1930 metais Klaipė
dos Muzikos Mokyklą, Vacį. Šim
kus trumpai dirba su Tauragės 
Mokytojų Seminarijos choru, ta
čiau greitai pašaukiamas kariuo
menėn ir čia baigia 6-tą atsargos 
karininkų laidą leitenantu. Sta
žuodamas 5 p. pulke, veda to pul
ko chorą.

Vėl užsivilkęs civilius drabužius, 
Šimkus grįžta į Pagėgius. Tarnau
damas muitinėje, kartu klauso te
oretinių muzikos dalykų kursą 
tuo laiku susikūrusioje, pusiau pri
vataus pobūdžio, naujoje Muzikos 
Mokykloje Klaipėdoje. Visą laiką 
dirba ir su Giedotojų Draugijos 
chorais. 1934 metais Pagėgiuose 
jis suorganizuoja vyrų chorą, ku
ris tik po dviejų pasirengimo me
tų išėjo viešumon su savo koncertu.

1939 metais, po Klaipėdos oku
pacijos, Šimkus persikelia į Tau
ragę ir ima vadovauti Darbo Rū
mų chorui, tačiau neilgam. Grei
tai siunčiamas į Keną, Vilniaus 
krašte, organizuoti muitinę. Ten 
jį užklumpa bolševikinė okupacija. 
Tos okupacijos metais matome jį 
Vilkaviškyje mokytojaujantį gim

tų iš džiaugsmo. Tremtis iš jo, kaip 
ir iš mūsų visų, daug ką išplėšė, 
bet nepajėgė išplėšti jo meilės sk
landymui ir pagarbos padangių 
arams. Be visa ko, Adelaidėje jis 
virto uoliausiu ir bene vieninteliu 
Dariaus — Girėno testamento po
puliarintoju jaunimo tarpe. Jis 
yra tarsi įkūnytas tų tragiškai žu
vusių didvyrių valios vykdytojas, 
trokštąs, kad visas jaunimas pasi
duotų tam tremties sąlygų užtem- 
domam šūkiui “Tau, Jaunoji Lie
tuva!”.

RŪKŠTELĖ, ANTANAS
Vienodu užsidegimu kuria pavei

kslus ir pasakoja anekdotus. Ir 
sunku pasakyti, kurios rūšies kū
riniai turi didesnį pasisekimą ade- 
laidiškių tarpe. Atrodo, kad jo 
paveikslai nebūtų verti dėmesio, 
bet del to, kad mes labiau mėgsta
me anekdotišką gyvenimą. Anek
dotai paįvairina laisvalaikių in
tervalus tarp stikliukų ištuštinimo 
ii* jų pripildymo. Blogai, kai trū
ksta menininkų, bet taip pat blo
gai, kai nėra žmonių, kurie meną 
mėgtų. Kaip vietos Kultūros Fon
do pirmininkas, Rūkštelė didžiai 
rūpinasi sutelkti lėšų kultūros rei
kalams. Deja, šiuo atveju irgi pa
sitvirtina teigimas, kad nė iš vie
no menininko nebus gero biznie
riaus.

REISONIENĖ, ELENA
Adelaidiškiai didžiuojasi savo 

Moterų Sekcija. Tuo pačiu jie di
džiuojasi ir ponia Reisoniene. Ji 
tą Sekciją sukūrė, ji nustatė tos 
Sekcijos tikslus ir nubrėžė veik
los gaires darbo ir pasišventimo 
pavyzdžiu. O Sekcijos veikla nesi
riboja Adelaide, nesiriboja vietos 
jaunimu, ligoniais. Jos rūpestingą 
dėmesį ir globą jaučia ir tolimoj 
Vokietijoj pasilikusieji ligonys ir 
jaunimas. O kad jų globa galėtų 
pasiekti Lietuvą! šiuo metu iš Se- 

nazijoje. Iš čia jis važinėja į Kau
ną klausyti Konservatorijoje chor
vedybos, teorijos ir dainavimo. Vo
kiečių okupacijos laikais sugrįžta 
į Vilnių, kur tebelanko Benonio 
dainavimo klasę ir baigia Konser
vatoriją.

Po to seka bėgimas Vokietijon, 
chorų organizavimas Weidene, Bei
rute ir Wuerzburge. 1946 m. rug
sėjo 8 d. jis suorganizuoja Dainų 
Šventę, kuri praeina didžiausiu 
pasisekimu, dalyvaujant 8-niemš 
chorams. Vokietijoje jis pateikia 
visuomenei “Lietuviškas Vestu
ves”. Tai veikalas, pareikalavęs iš
tisų dviejų metų,darbo.

Atvykęs į Australiją 1949 m. 
rugpjūčio mėn., įsikuria Adelaidė
je, kur vadovauja jo paties suor
ganizuotam “Lithuania” vyrų cho
rui. šiemet sueina 25 jo chorvedy
bos metai, pareikalavę iš jo daug 
darbo, energijos ir meilės dainos 
menui.

ALB Krašto
Garbes Teismas

Vienintelė krašto centrinė insti
tucija Adelaidėje jau antrą kaden
ciją yra ALB Krašto Garbės Tei
smas. Jvykusiame 1952 m. gruod
žio 29-31 d.d. Adelaidėje visuoti- O 
nio Australijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybos atstovų suvažiavi
mo metu jis išrinktas dviejų me- . 
tų (1953-1954) kadencijai.

ALB Krašto Garbės Teismą sud
aro išimtinai diplomuoti teisininkai, < 
keletas iš jų su didele teisine ir vi
suomenės veiklos praktika bei pa
tyrimu, kas, žinoma, ypatingai 
svarbu sprendžiant, aiškinant ir 
nustatant įvairius principinius 
klausimus.

ALB Krašto Garbės Teismą su
daro teisėjai: pirm., dr. jur. E. J. 
Jansonas, sekt. L. Martinkus ir 
teisėjai nariai: J. Kalvaitis, V. 
Požėla ir V. Linkevičius. Krašto 
Garbės Teismas ne tik kad yra ant
roji instancija Apylinkių Garbės 
Teismų byloms, bet taip pat aiš
kina ir principinius bei kompeten
cijos klausimus, todėl, trumpai 
Teismo darbuotę būtų galima pa
dalinti į keturias darbo sritis: 1) 
principinių ir teisės klausimų aiš
kinimas, 2) darbo tvarkos visiems 
Garbės Teismams nustatymas ir jų 
vykdymo bei administracinė Apyl. 
Teismų procedūra, 3) bylų revi
zine ir skundų priežiūros tvarka 
sprendimas ir 4) teisėjų drausmės 
bylų sprendimas (specialioje 3 
Teisėjų Kolegijoje).

Darbo apimtis yra didelė ir įvai
ri, ir tokiu būdu diplomuotų ir 
patyrusių teisininkų išrinkimas į 
šitą vyriausią Australijos taikos 
ir vienybės instituciją yra ne tik k 
kad pageidautinas, bet tiesiog bū
tinas ir ateityje.

ALB Krašto Garbės Teismas ei
na jo buvusio ir dabar perrinkto .* 
pirmininko dr. jur. E. Jansono
suvažiavimo metu išreikštu Šūkiu:

Per teisę ir vie- £
n y b ę į mūsų N e p r i- ' 
klauso m' y b ę !

ALB Krašto Garbės Teismo ad
resas: dr. E. Jansonas, 26 Fort 
Ave., Kensington Gdns., S. A.

kcijos vadovybės ji formaliai yra 
pasitraukus, tačiau visiems yra ži
noma, kad ji dirba su tuo pačiu 
užsidegimu.
RŪTENIS, PAULIUS

Dainininkas, bet jis pirmas pra
dėjo Adelaidėje burti scenos mė
gėjus ir pirmas pasitraukė iš jo 
suorganizuoto teatro kolektyvo. 
Pasitraukęs iš teatro, jis paliko ir 
Adelaidę, kad pabuvotų svečiose 
šalyse. Tačiau po kiek laiko, kaip 
sūnus palaidūnas, vėl sugrįžo na
molio ir dabar kartkartėmis vėl 
padainuoja. Teatro kolektyvo na
riai beliko jo asmeniniais draugais.
ZDANAVIČIUS, JONAS

Kai pasirodė jo suorganizuotas 
oktetas, švelnios lietuviškos dainos 
mėgėjai trynė rankas. Jis dirbo, 
gražiai pasirodė, prisikopė iki ra- 
dijofono ir lietuvišką dainą išpū
tė australiškom radijo bangom. Ta
čiau radijofonas, atrodo, oktetą ir 
užmigdė. Iš jo dabar beliko tik 
“sleeping beauty”. Pats Zdanavi
čius vieną koją jau kelia į Kana
dą. Būdamas ilgu vyru, paskui jis 
žengs dar vieną žingsnį — ir Ame
rikoje. Kad ir sekasi žmonėms.

V. Minvydas
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PIRMASIS L TEATRAS AUSTRALIJOJ i ADELAIDES TEATRO ŽYGIS
Lietuvių Teatro Pietų Austrą-j 

lijoje, tiksliau sakant visoje Aust- Į 
ralijoje, užuomazga prasidėjo 1949 ' 
m. kovo mėn. Adelaidėje, kada P- 
Rūtenio ir E. Dainienės iniciatyva. 
buvo suorganizuota lietuvių see-1 
nos mėgėjų grupė.

Tais pačiais metais rugpjūčio 
mėnesį Teatras susiformavo į sti
presnį vienetą. Pakviečiamas te- į 
atro vadovas-administratorus P.1 
Kanas ir dekoratorius dail. A.1
Marčiulionis, ir teatras išeina į ’ 
viešumą pasivadindamas “Adelai
dės Lietuvių Teatro Mylėtojų Gru
pė”. '

Pirmas spektaklis įvyko 1949 m. 
lugsėjo pabaigoje. Buvo suvaidin
ta Genecke - Koolen “Pirmas 
Skambutis”. Režisavo P. Rūtenis. • 
Žiūrovų susilaukta per 450.

Tuo metu teatro kolektyvą su
darė: E. Dainienė, L. Giniotytė, 
S. Kanienė, P. Rūtenis—režisorius, 
V. Ancevičius, H. Butvilą, A. Čer
nius, A. Gutis, L. Karmazinas, 
V. Ratkevičius ir N. Skidzevičius. 
Tais pačiais metais į kolektyvą atė
jo B. Bakšinskas, B. Rainys ir A. 
Petrikas.

Po dviejų “Pirmojo Skambučio” 
pastatymų (birželio 2 ir 3 d. d.), 
1950 m. rugsėjo 8 d., Tautos šven-

E. Dainienė.

SU LIAUDIES DAINA
DVIGUBAS KVARTETAS

Adelaidės lietuvių mišrių balsų 
kvartetas buvo suorganizuotas vie
nkartiniam reikalui: viešam lietu
vių tautiniam koncertui 1951 m. 
Vasario šešioliktajai Adelaidės 
Town Hall. Tačiau tuoj po šio pa
sirodymo gautieji Australian Bro
adcasting Commission, Nuriootpa 
vyno festivalio ir k. kvietimai nulė
mė tolimesnį ansamblio egzistavi
mą: dalyvauta eilėje ABC valdinio 

Adelaidės Lietuvių Mišrių Balsų Kvartetas su dirigentu J, Zda
navičium.

radijofono transliacijų, įvairiuo
se lietuvių tautiniuose parengimuo
se, viešnagės koncerte Lobetha- 
lyje ir k. Paskiausiai, dvigubas 
kvartetas yra ABC pakviestas da
lyvauti “Happy to Know You” 
transliacijose (transliuojamose iš 
centrinių studijų Sydnėjuje), ku
riose radijo klausytojai supažindi
nami su Australijos muzikos meno 
pajėgomis.

Grįsdamas savo veiklą kompozi
toriaus prof. K. V. Banaičio žo
džiais — “Lietuviška liaudies dai
na — tai mūsų amžinai spindin
čios dvasios reiškėją ir stiprinto
ja”, dvigubas kvartetas kultivuo
ja tik liaudies dainą. Ateityje yra 
numatoma repertuarą praturtinti 
ir stambesniais mūsų moderniųjų 
kompozitorių liaudinio charakte
rio kūriniais, k. a. K. V. Banaičio

tės proga, buvo suvaidinta iš kovų 
už laisvę Lauciaus vaizdelis “Pas
laptingoje Zonoje”. Režisavo E, 
Dainienė.

Tais pačiais metais lapkričio 25 
d. Teatras suvaidino P. Vaičiūno 
“Sudrumstąją Ramybę”. Režisavo 
E. Dainienė, dekoracijos — dail. 
Marčiulionio. Su šiuo spektakliu 
režiscriaus padėjėjo pareigas pra
deda eiti E. Taparauskas. Žiūro
vų buvo per 400.

1951 m. sausio 19 ir 20 d.d. teat
ras gastroliavo Melbourne su “Pir
mu Skambučiu” ir “Sudrumsta Ra
mybe. žiūrovų susilaukta per 1000.

1951 m. kovo mėn. Teatras kvie
čia režisorium tik ką atvykusį iš 
Europos bu v. Lietuvos Valstybi
nio Radijofono vyr. režisorių J. 
Gučių. Pradedant darbą kitais pa
grindais, pakeičiamas ir Teatro pa
vadinimas į “Lietuvių Teatras-Stu
dija”. Kolektyvą papildo nauji na
riai: G. Matulevičienė, Z. Petkū- 
naitė, Z. Kučinskas, A. Trinka, V. 
Užubalis; vėliau — P. Stimburys ir 
O. Pridotkaitė.

Nuo kovo mėn. iki lapkričio mėn. 
vyksta studijinis darbas.

Lapkričio 3 ir 10 d.d. vaidinama 
“Viršininkai”, sekant V. Kudirkos 
satyrą. Inscenizavo ir režisavo J. 
Gučius. Dailininkas — A. Rūkštelė. 
Žiūrovų apsilankė per 700.

Intensyviai tęsiamas studijinis 
darbas. 1952 m. liepos mėn. P. Ka
nas pasitraukė iš Teatro adm. va
dovo pareigų. Administratorium 
kviečiamas L. Žygas.

Tais pačiais metais rugpjūčio 
mėn. 9 d. Teatras-Studija vaidina 
K. čepeko 3 v. ir epilogo dramą 
“Rossumo Universaliniai Robo
tai”. Pastatymas J. GuČiaus. De
koracijos dail. A.Marčiulionio. Žiū
rovų per 500.

Rugpjūčio 16 d. vėl kartojami 
V. Kudirkos “Viršininkai”.

A LB Tarybos metinio suvažia
vimo metu gruodžio 29 d. buvo 
vaidinama B. Sruogos istorinės 
kronikos “Kazimieras Sapiega” 
finalinė scena, A. Škėmos v. pjesė 

variacijomis “Oi, močiut, močiut”, 
J. Kačinsko “Jau saulutė leidžias”, 
VI. Jakubėno “Ko žilas ožys blio
vė” ir k., bei St. Šimkaus lietuviš
komis mišiomis, arr. J. Gaubo.

Savo turėtas pajamas dvigubas 
kvartetas keliais atvejais yra pas
kyręs Vasario 16 Gimnazijai pa
remti ir, savo veiklai atžymėti, iš
leido dainuojamo repertuaro dvi 
liaudies dainas “Siūbau, lingau 

paukštelis” ir “Treji gaideliai gie
dojo”, mišriam chorui su fortepi- 
onu, harm. J. Zdanavičiaus (at
spausdinta 1952 m. Chicagoje, U. 
S. A.).

(Dvigubame kvartete dalyvauja: 
L. Kilikonienė, J. Maželienė, D. 
Mockialienė, D. Naudžiuvienė; E. 
Duchauskas (vėliau pakeistas A. 
Maželiu), č. Zamoiskis; J. Abro- 
mas ir M. Rudzenskas. Vadovauja 
muzikas J. Zdanavičius. Dainų so
lines partijas dainavo solistai: A. 
Gučiuvienė, E. Rūkštelienė ir P. 
Rūtenis.

Jieškomas
Laurynas ZOZAS, gyvenęs Tas- 

manijoje, Hobart, Moonah, Lot 
132 Sixth Ave., Springfield.

Pranešti: P. Gausienė, 4240 S. 
Maplewood Ave., Chicago, III., 
U.S.A.

“Vieną Vakarą” ir A.Čechovo 1 v. 
komedija “Meška”.

Be tiesioginės teatro veiklos, 
Teatras ir paskiri aktoriai per vi
są gyvenimo laikotarpį dalyvauja 
tautinių švenčių mnėjimuose, pas
kirų organizacijų parengimuose ir 
k., ar tai su meniniais skaitymais, 
ar deklamacijomis,, ar, aplamai, tal
kininkaudami įvairių viešų prog
ramų paruošime ir vykdyme.

Teatras versdamasis savais iš
tekliais yra priverastas apkrauti 
aktorius kitais darbais, t.y. visus 
techniškus, su pastatymais susie
tus ir spektaklio eigoje reikalingus 
darbus, deja, tenka patiems vai
dintojams atlikti.

Lietuvių Teatras-Studija Aust
ralijoje įrodė, ko gali pasiekti kū
rybinga ir atkakli lietuvių pasiry
žėlių siela.

Lietuvių Teatro-StudiJos kolektyvas: I-oj eilėje iš kairės į dešinę — Z. Kučinskas, Z. Petkūnaitė, V. 
Ratkevičius, S. Kanienė, Rež. J. Gučius, G. Matulevičienė, L. Karmazinas; Il-oj eilėj iš kairės į dešinę 
— rež. pad. E. Taparauskas, B. Rainys, A. Petrikas, B. Bakšinskas, A. Trinka; Il-oj eilėj iš kairės į 
dešinę — A. Gutis, N. Skidzevičius, V. Užubalis. Nuotraukoj nėra techn. pad. B. Stimburio.

L.A.S.
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

įstatai ir programa buvo paskel
bti spaudoje, kur sakoma: “Lietu
vos Atgimimo Sąjūdis yra pasau
lio lietuvių tautinė, politinė ir ko
vos dėl Lietuvos valstybės organi
zacija, vienyti lietuvių tautą, jos 
visus dorus, tautiškai, valstybiškai 
ir demokratiškai nusistačiusius na
rius politinei, socialinei, ekonomi
nei, kultūrinei ir kitokiai pozity
viai veiklai. Jis siekia Tautos atgi
mimo, Tautos garbės, Lietuvos 
Valstybės atkūrimo ir amžinumo”

Toliau nusakoma, kad LAS vy
riausias tikslas yra laisva, nepri
klausoma, tautinė ir demokratinė 
Lietuvos valstybė.

1951 m. rugpūčio 26 d. Adelai
dėje iniciatorių dėka įsisteigė LAS 
Adelaidės Skyrius, šiuo metu jau 
bebaigiąs antritbsius savo veiklos 
metus. Per tą laikotarpį Skyrius 
nugalėjo visas kliūtis ir šiuo metu 
drąsiai žiūri į ateitį.

LAS Adelaidės Skyrius, kiek 
tremties sąlygos leidžia, stengiasi 
savo pastangas įgyvendinti ir pri
sideda prie lietuvybės išsilaikymo, 
išlaikydamas vieną moksleivį 16 
Vasario Gimnazijoje. Be to, ne
pamiršti lieka ir Nepriklausomybės 
kovų kariai-invalidai, pasilikę Vo
kietijoje, kuriems Kalėdų ir Vely
kų proga buvo pasiųsta po £20.

Balandžio 19 d. Skyrius suren
gė Adelaidėje* dr. Vydūno, LAS 
Garbės Nario, minėjimą; paskai
tą apie jo nueitą gyvenimą skaitė 
jo mokinys ir pasekėjas Antanas 
Krausas, vien tik šiai paskaitai 
atvykęs iš Melbourne.

Adelaidės Skyrius aktingai re
mia Lietuvių Namų reikalingumą 
Adelaidėje ir pirmas yra įnešęs 
kuklų £10 įnašą namų statybos 
fondui. Skyriaus nariai aktingai 
bendradarbiauja lietuviškame dar
be ir kitur.

LAS nariai, išsibarstę po platų
jį pasaulį, tiki, kad kartą ateis 
galas rusiškajam bolševizmui, ir 
tada, kaip tie išskridę paukščiai, 
grįš namo, kur kartu su grįžusiais 
broliais bei sesėmis iš Sibiro tai
gų dirbs Lietuvos valstybės ats
tatymui ir jos gerovei, kurioje lie
tuvis bus šeimininku.

J . Riauba.

Adelaidės Lietuvių Teatro-Stu-
dijos režisorius J. Gučius.

JIE ŠOKA NE SAVO MALONUMUI
Tai buvo, palyginti, gana seniai, 

daugiau kaip prieš ketverius me
tus, kada Australijos miestuose ir 
“bušuose” pasirodė pirmieji lietu
viai emigrantai. Tik ką įsisteigu
si Adelaidės Lietuvių Kultūros 
Draugija (šiandien savo vietą už
leidusi kitoms organizacijoms) 
1949 m. sausio 2 d. susirinkime pa
vedė V. Ratkevičiui suorganizuo
ti tautinių šokių grupę. Per devy
nias dienas grupė buvo suformuo
ta ir susirinko pirmos repeticijos 
Sv.Xavero katedros salėje. Mėnesį 
parepetavę šokėjai viešai pasiro
dė per 1949 metų Vasario 16-to- 
sios šventę, pašokdami Lenciūgė
lį, Kalvelį ir Oželį. Tais pirmais 
mūsų tautinių šokių populiarinto
jais tada buvo V. Ratkevičius (gru
pės vedėjas), L. Giniotytė, Spaš- 
kauskienė, Mockūnienė, Aid. Armo- 
naitė, Al. šliužas, G. Janulevičius, 
Vyt. Dainius, J. čižauskas, N. Ski
dzevičius. Muzikantas — Juozas 
Songaila.

Tai buvo tikra tautinių šokių 
demonstracijos pradžia/ Ligtol 
dar niekas visoj Australijoj nebu
vo demonstravę tautinių šokių. 
Nors šokiai buvo surengti lietu

Tautinių šokių Grupė: I-oj eilėj iš kairės į dešinę — N. Škidze- 
vičius ir J. Naujalis; Il-oj eilėj iš kairės į dešinę — N. Plokštytė, J. 
Paliulytė, akordeonistas L. Karmazinas, V. Petruškevičiūtė ir E. Du- 

kairės į dešinę — B. Bakšinskas, S. Visockis, 
O Mikalainytė, vadovas V. Ratkevičius ir R. Petkūnas. Nuotraukoje 
nėra P. Stimburio, O. Pridotkaitės, J. Vitkūno ir A. Gučio.

Vienas džiaugsmingiausių pra
giedrulių Adelaidės lietuvių ben
druomenėje yra, be abejo, Teatras 
-Studija, kartkartėmis išblaškyda
ma emigrantines prieblandas, pra
skleisdama tamsėjančius debesis, 
kurie vis tirščiau renkasi mūsų 
sąmonėje. Teatras lietuviui nėra 
grynai profesinė sąvoka, kaip dau
giui kitų tautų. Prisiminkime tik
tai kaimo “vakarėlius”, statant 
klojime “Genovaitę”, kuomet žmo
nės net mesdavo savo ūkiškus dar
bus ir kaldavo lentas, nešdavo 
marškas, kėdes, kabindavo uždan
gas, meistravodavo kiauras dienas, 
iš avikailių siūdavo barzdas. Tai 
būdavo totalinis teatras, kuriuo 
gyvendavo visas kaimas. Po vaidi
nimo kalbėdavo metų metus, kaip 
Atkočiaus bernas “nudavė” karei
vį, kaip Tartilo piemenukas gyve- 

viams per tautinę šventę, tačiau 
šventėje dalyvavę australai buvo 
labai sužavėti. Didieji Adelaidės 
laikraščiai (News ir Advertiser) 
tuojau pat gražiai aprašė mūsų 
pasirodymą, kartu talpindami tau
tinių šokių grupės nuotraukas. 
To pakako pirmiems kvietimams 
oficialiai dalyvauti australų ren
giamose šventėse. Vienu pirmuoju 
tokių dalyvavimų reikia laikyti 
mūsų grupės pasirodymą Wood- 
villės meno šventėje, surengtoje 
1949 m. gegužės 25 d.

Ir nuo tos dienos mūsų tautinių 
šokių grupė skraidyte skraido aus
trališkų parengimų scenose. Pra
eityje liko Barossa Valley Vinta
ge Festival, Old Scollars “Green 
Gold” balius, Bankininkų balius, 
tarptautiniai festivaliai, įvairūs 
suvažiavimai, pobūviai, minėjimai 
ir t.t. Vien tik pirmaisiais, bū
tent, 1949 metais grupė turėjo šo
kti keturiolikoj australiškų paren
gimų, neskaitant pasirodymų sa
viems.

Keitėsi grupės šokėjai, keitėsi 
vadovai, tačiau grupės tikslai ir 
norai galimai tinkamiau reprezen
tuoti lietuvių tautinius šokius, pa-l 

no stirnos oloje. Lietuvis myli per- 
sivaizdinimo stebuklą ir į teatrą 
žiūri su pagarba. Ir susikūrusi lai
svos Lietuvos valstybė net nes
varstė, ar reikalingas ar nereika
lingas valstybinis teatras, o tiesiog 
paskyrė biudžete dideles pinigų 
sumas šiai įstaigai. Tie patys val
stybės vyrai savo jaunystėje taip 
pat buvo vaidinę klojimuose. Te
atras lietuviui yra būtinybė, o ne 
prabanga arba biznis.

Tos būtinybės traukiami, krau
jo balso pašaukti Adelaidės vai
dintojai jau pirmomis bendruome
nės dienomis susistūgavo į būrį 
ir ėmėsi darbo. E. Dainienės ir P. 
Rūtenio vadovaujami pastatė “Pir
mą Skambutį”, kuris plačiai nus
kambėjo, nupurtė dulkes nuo kojų 
po ilgos kelionės į šį pasaulio galą. 
Ši ryžtinga pradžia surinko entu
ziastingą jaunimą, kuris pajuto 
ilgesį gražesnio pasaulio, negu tas, 
kuris mus čia panardė nuasmenini
mo baloje. Prieš porą metų čionai 
atklydęs rež. J. Gučius vaidinto
jams pasiryžo suteikti kitą kryptį, 
perduoti jiems tai, ką jis buvo ga
vęs Lietuvos teatro studijoje. Po 
ilgesnės parengties Adelaidėje 
matėme paties režisoriaus drama
tizuotus “Viršininkus” su aktualiu 
epilogu, kur enkavedistas tęsia 
toliau Kruglodurovo darbą — nai
kinti Lietuvą, šiame pastatyme 
išryškėjo kai kurių aktorių gabu
mai, ėmė kristalizuotis vaidybinės 
asmenybės.

Schematiniai idėjinis K. čapekb 
U.R.R. buvo daugiau mokyklinis 
pastatymas, kuriame režisorius no
rėjo savo auklėtinius supažindin
ti su veikalo tempu, greita dikcija, 
kampuotais judesiais. Šio veikalo 
turinys artimai nepraskambėjo, 
gal, dėl to, kad po Antrojo Pasau
linio Karo daug kas pasikeitė ir 
autoriaus mintys pasidarė neaktu
alios.

Daug šviežumo ir skaidros įne
šė fragmentas iš čschovo “Lokys” 
ir vienaveiksmis A. Škėmos “Vieną 
Vakarą”. Tai buvo Teatro-Studijos 
pasveikinamoji dovana Australi
jos lietuvių delegatų suvažiavimui.
Įdėtas darbas visus džiugiai nutei
kė, sukuriant židinio šilimą šaltoje 
svetimybės aplinkoje. B. Sruogos 
“Sapiegos” ištraukos moderniškoje 
kostiumerijpje davė progos akto
riams pajusti, koks kietas riešu
tas yra klasinė eiliuota drama, šis 
trilypinis pasirodymas buvo lyg 
Teatro brandos atestatas, pažadas 
didesniems žygiams.

Nuosavo kampo neturėjimas sle
gia teatro pečius. Paleistas šūkis 
ir Adelaidėje įsigyti nuosavus na
mus jokios kitos grupės nebus taip 
džiaugsmingai sveikinamas kaip 
teatralų, šio gyvastingo menininkų 
vieneto likimas priklausys nuo vi
sos Adelaidės bendruomenės orga
nizuotumo.

Faktas, kad Adelaidės lietuvių 
bendruomenė nuo pat pirmagimy- 
stės nebuvo be teatro, duoda pa
grindą tikėti Teatro-Studijos gyv
astingumu, o jei bendromis pas
tangomis viršum savo galvų turė
sim nekiaurą pastogę, bus jau 
daug padaryta šio švyturio atei
čiai apsaugoti.

P. And r.

siliko nekintami. 1950 metais Rat
kevičius grupės vadovybę perda
vė Giniotytei, 1951 m. Giniotytė 
tą garbę perleido Bakšinskui, pas
tarasis •— Naujaliui, Naujalis—
Stimburiui, o Stimburys dabar vėl 
V. Ratkevičiui.

“Mes tikrai žavėjomės jūsų tau
tiniais šokiais ir mes įvertiname 
jūsų gražų pasielgimą pamokyti 
mūsų studentus kai kurių jūsų tau
tinių šokių, kuriuose jie galėjo 
jungtis su jumis”. Tai trumpa; iš
traukėlė iš Mokytojų Kolegijos 
(Teachers College) padėkos laiško. 
O tų laiškų grupė yra gavusi gana 
daug.

Kaip savo gyvenimo pradžioje, 
taip ir šiandien Adelaidės lietu
vių tautinių šokių grupė dirba tuo 
pačiu užsidegimu. Jie šoka ne sau, 
ne savo malonumui. Jie šoka, kad 
primintų svetimiesiems apie mus, 
apie mūsų tautą. Palaikydami tie
sioginius ryšius su įvairiausių 
grupių žmonėmis, šokėjai ne tik 
šokiais, bet ir žodžiais turi progos 
pareikšti svetimiesiems lietuvio 
aspitacijas, jo siekimus ir jo rū
pesčius. Kiekvienas tautinių šokių 
grupės šokėjas ar Šokėja tikrai 
yra tie tylieji mūsų tautos amba
sadoriai, gražiai reprezentuoją lie
tuvius svetimiesiems.

5
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VYTIS PO PIETŲ KRYŽIUM
Prieš ketvertų metų atsidūrę 

Adelaidėje, lietuviai sportininkai 
įsteigė savo organizacijų ir pava
dino jų Vyčio Sporto Klubo vardu. 
Nuo to laiko Vyčio Klubas yra 
vienas judriausių ir daugiausiai 
minimų lietuviškų sambūrių Pie
tų Australijoje.

Pirmutinė sritis, kurioje mūsiš
kiai ryžosi pasirodyti, buvo krep
šinis. Ir iš karto buvo pasirodyta 
tvirtai. 1950 metų Pietų Australi
jos pirmenybėse Vyčio komanda 
laimėjo I vietų ir tapo Pietų Au
stralijos meisteriu. Iš dalyvavusių 
pirmenybėse 8 komandų pirmas ke
turias vietas pasiskirstė:

L VYTIS su 28 taškais, 689:488 
krepšinių santykiu,

2. YMCA (Latvių) su 24 tas., 
473:363 krepš. sant.,

3. OBI (Austr) su 20 tas., 
575:461 krepš. sant.,

4. KINGSTON su 16 taš., 
468:431 krepš. sant.

Nors australų tarpe krepšinis ir 
prieš tai buvo gana plačiai žaid
žiamas, bet jo lygis atitiko maž
daug 1935-1936 metų lietuviškų 
krepšinį. Mūsų žaidimo forma, 
technika bei taktika žymiai kilste
lėjo ir australų krepšinio lygi, bet 
ilgai jie mums prilygti negalėjo.

Paskui lietuvių išėjo viešumon 
latvių ir estų krepšininkai. Stip
riausiu varžovu, kaip ir Europoje, 
tapo latviai. Bet 1951 m. Pietų 
Austalijos meisterio vardas vėl ati
teko Vyčiui. Tada komandos (daly
vavo 8 ) susirikiavo taip:

1. VYTIS su 42 taškais, 1185:645 
krepš. sant.,

2. LATVIAI su 40 taš. 1077:592 
krepš. sant.,

3. ESTAI su 28 taš., 693:677 
krepš. sant.,

4. OBI (Austr.) su 24 taš., 
822:696 krepš. sant.

Latvių ūgis ir ryžtas “nunešti” 
lietuvius neliko be pasekmių. 1952 
m. pirmenybėse jie paveržia iš Vy
čio pirmavimų. Tais metais pir
menybės baigėsi taip (dalyvavo 
7 komandos): •

1. LATVIAI su 42 taškais, 
1205:708 krepšinių santykiu,

2. VYTIS su 38 taš., 1060:827 
krepš. sant.,

3. OBI su 22 taš.. 874:829 krepš. 
sant.,

4. TAURAS su 14 taš., 628:742 
krepš. sant.

In North Europe, at Baltic Sea 
there small independent republics 
stood like three friendly sisters, 
known to the world as Baltic Sta
tes. They were: Estonia, Latvia 
and Lithuania. These nations en
joyed quite a high standart of li
ving, had a considerable industry 
and from the point of view of ag
ricultural development they were 
on the way to catch the Scandi
navian countries, which are the 
lands of the most progressive sys
tem of agriculture in Europe. The 
culture in Baltic countries was 
very high. The percentage of the 
persons with high scchool and uni
versity education was the highest 
in the world, so was the rate of 
printed books pro every unit of 
population. Everybody thought 
this prosperity would last and 
nothing would stand on the way 
of farther future of the Baltic 
states, for it was believed that 
international laws, not violence, 
were to reign in the world since 
the establishment of the League of 
Nations.

Then came the year 1939. Ger
man agression forced the Western 
Allies — Great Britain and Fran
ce — to seek for allovance of So
viet Russia to build a common de
fence against Hitler. These nego
tiations broke, because Great Bri
tain was not willing to give the 
Soviet Russia the price she wished 
to have for her allance: the per
mission to annex the Baltic Sta
tes. At the same time Stalin and 
Hitler were in secret negotiations, 
which resulted in German — Sus- 
sian. agreement, known as Molo- 
tov-Ribbentropp Pact. This pact 
had a secret clause, giving the So
viet Government free hands to
wards Baltic States as a reward 
for the econoomic help and bene
volent neutrality in the struggle 
between Germany and Western 
Europe.

Being sold in such a way, Bal

Mūsų antroji komanda, pasiva- 
inusi Tauru, išėjusi laimėtoja B 
klasėje, tais metais perėjo į A 
klasę ir nustūmė estus i 5-tų vietų.

šiais metais pirmenybės dar te- 
bežaidžiamos ir kaip baigsis — ne
žinia. Atrodo, australai pakeitė 
savo taktikų. Matydami, kad jų 
favoritas OBI negali pralysti pro 
“naujuosius australus”, jie pasitel
kė pagalbon teisėjus. Jei ši takti
ka bus tęsiama, mūsiškiams bus 
sunku ne tik laimėti, bet ir iš viso 
dalyvauti pirmenybėse.

Estai, latviai ir lietuviai yra įs
teigę Adelaidėje Pabaltijo taurę, 
kuriai laimėti kasmet įvyksta tur
nyras. Vyčio krepšininkai šių tau
rę turėjo 1951 m., bet kitais me
tais perleido jų latviams.

Be to, kasmet įvyksta visos Au
stralijos lietuvių krepšinio turny
ras. čia Vytis taip pat kartų nune
šė visus. Tai buvo 1951 metais.

Antroji komanda — Tauras ko
voja lygiai ryžtingai. Jos nelaimė: 
geresnius jos žaidėjus nuolat pa- 
glemžia Vytis.

Atsiradus didesniam skaičiui 
futbolininkų, 1952 m. susidarė ir 
Vyčio futbolo komanda, pradėjusi 
žaisti 3-čioj divizijoj. Be didelių 
kliudymų laimėjusi pirmavimų sa
vo divizijoj, ji įkopė šiais metais į 
2-rų divizijų ir kol kas įtikinančiai 
pirmauja. Jei neįvyks kokios staig
menos, ateinančiais metais turėtu
me matyti mūsų vyrus žaidžiant 
pirmoj divizijoj. Mūsų centro puo
lėjas A. Kitas yra tikra vartininkų 
pabaisa: ligšiol jis yra įkirtęs 24 
įvarčius ir šioje srityje palikęs to
li visus kitus.

Be šių, Vytis dar turi antrų ir 
jaunių futbolo komandas. Abi ko
mandos savo divizijose taip pat 
žaidžia su didele ambicija.

Klubo narių tarpe yra daug sta
lo teniso mėgėjų, bet, neturint sa
vos patalpos, ši sporto šaka ne
plinta.

Klasiškas australų sportas—lau
ko tenisas Vyčiui nesiduoda. Kol 
nėra aikštelės, norinčių žaisti dau
gybė, bet kai aikštelė išnuomojama, 
norintieji išnyksta.

Negalima nepaminėti ir kitų mū
sų sportininkų, kovojančių greta 
Vyčio klubo. Gyvenimo sųlygds ar 
specifinė sporto šaka neleidžia 
jiems įsijungti į klubų.

Aldona Snarskytė, buv. Austr
alijos stalo teniso meisteris ir da

tic States were forced by the So
viet Russia, under the threat of 
military invasion, to enter an ag
reement, permitting the Soviet Go
vernment to have military bases 
on the territory of Baltic States 
and to keep in those bases a cer
tain amount of armed forces. Ac
cording to these agreements the 
Soviet Government obliged itself to 
respect the sovereignty of the Bal
tic States, and gave a solemn pro
mise not to interfere with their 
economic structure and political 
system. But as soon as Russian 
armed forces had established them
selves on the territory of Baltic 
States, the Soviet authorities star
ted to interfere with the inner life 
of these States. On June 1940 they 
ordered the Red Army to occupy 
the whole territory of Estonia, 
Latvia and Lithuania. They sei
zed the power into their hands, 
dissolved Baltic parliaments, over
threw the legitimate Governments 
and started an intencive and ruth
less bolshevisation of the Baltic 
Countries. Following the comedy 
of something they called “the elec
tions”, the newly elected docile 
parliaments and puppet govern
ments were established in every 
Baltic State. Playing their treach
erous farce under the protection 
of Russian tanks, these Govern
ments abolished, in the course of 
a short time, all democratic free
doms, prohibited private enterpri
ze, nationalised industry and re
organized the whole political and 
economical life according to the 
Soviet patterns. Following this 
prescribed development, the Bal
tic States were at last incorpor
ated into Soviet Union as Soviet 
Republics, and so the Soviet Go
vernment once more had proved 
that every agreement, it has sig
ned, was a scrap of paper only.

Insteed of freedom and prosperi
ty, terror, injustice, violence and 
poverty started to reign in recently
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bartinė “second best”, tebėra P. Au
stralijoj nenugalėta moterų viene
te, dvejete ir mišrioj poroj. Bet 
kol kas ji “žūsta” universitete.

P. Australijos šachmatų meiste
rį R. Arlauskų laikinai trukdo 
reikalai.

Krepšininkas Urmonas žaidžia 
Adelaidės universiteto komandoj. 
Yra ir daugiau mūsų jaunimo, ku
ris be garsinimosi dalyvauja vieti
niuose sporto klubuose.

Tylomis kyla du vyrai orinio 
sporto srityje. Dar iš Lietuvos sk
landytojas Zd. Koronkevičius čia 
įsigijo lakūno licenzijų ir dabar 
baigia atlikti komerciniam pilotui 
reikalingų stažų.

Jonas Matijošaitis bus bene la
biausiai pasiryžęs: pradėjęs iš 
pat pradžių, jis jau turi kvalifi
kuoto sklandytojo (piloto) vardų 
ir be to savarankiškai skraido mo
toriniu lėktuvu. Jei Adelaidėje su
sidarytų norinčių mokytis sklan
dyti lietuviukų grupė, šiuodu vy
rai galėtų būti pirmos eilės instru
ktoriai.

Vyčio sporto klubų sudaro ne 
vien šiuo metu sportuojantis jauni
mas. Jam priklauso ir buvę spor
tininkai ir “aktyvūs žiūrovai” 
(taip vadinu save sporto rėmėjai) 
ir šiaip tautiečiai, svaru kitu pa- 
remiantieji lietuviškų sportų, Vie
ni duoda bendram reikalui savo 
energijų ir praktikų, kiti “nemoka
mus viršvalandžius” įvairiems po
sėdžiams, treti grynų pinigų. Vie
no tačiau tenka labai gailėtis: klu- 
ban kol kas neįsilieja čia paūgėjęs 
jaunimas. Jei būsimoms klubo va

Dail. ANTANAS RŪKŠTELĖ. “TREMTINIAI PALANGOS 
PAJŪRYJE”.

THE NIGHT OF HORROR 
by L. TRETIAKEVITS.

so happy countries. Robbing in a 
ruthless way the Baltic countries 
of their economic riches with the 
purpose to press their living stan
darts down, to make the Baltic 
Nations the nations1 of paupers, 
like all other members of Soviet 
paradise the Soviet authorities 
began at the same time a brutal 
liquidation of persons who had pla
yed a prominent part in the poli
tical life of their countries. A 
number of persons disappeared 
every day in town, being arrested 
and deported by the NKVD, So
viet Secret Police. All former mem
bers of governments, diplomats, 
leaders of democratic parties, high 
officials, generals were caught one 
by one and put into prison. Peapie 
thought it could’t be worse, but 
the worse was still ahead.

Then came the night of 14 June 
1941. It was just an ordinary night 
of June, a beautiful, warm night 
of northern summer. Peapie were 
sleeping under their home roofs. 
Silence and peace reigned every
where. Suddenly a strange move
ment began in every town, every 
village all over the Baltic States. 
Hundreds and thousands of lor
ries with extinguished lights star
ted to drive along the roads and 
streets in every direction, every 
lorry carrying some silent figures 
in uniforms. Steel fixed bayonets 
shone in twilight. Then started 
something nobody could nmagine. 
Somebody suddenly knocked at the 
doors of thousands and thousands 
Estonian, Latvian and Lithuanian 
homes, where families were sle
eping without any misgivings. 
Some members of every concerned 
family awoke, got up and asked, 
who was knocking at the door. 
“Here NKVD, open the door”, was

LIETUVIAI
Lietuviai skautai Adelaidėje at

sirado su pirmaisiais čia įsikūru- 
sais tremtiniais. Pradžioje nedaug 
mūsų čia tebuvo. Bet vis dėlto 1949 
m. liepos 10 d. buvo įsteigta Ade
laidės (tada dar vadintas Pietų 
-Vakarų Australijos) Tuntas. Pir
masis tuntininkas buvo pasktn. J. 
Urbonas. Nors skautų buvo per 60, 
l et didelės veiklos negalima buvo 
išvystyti, nes mes patys kūrėmės, 
kilojomės iš vietos j vietų. Buvo 
surengta nemaža sueigų, iškylų ir 
viešų pasirodymų. Ypatingai šau
nios buvo Tunto metinės 1950 m. 
liepos 10 d. Pasitraukus pasktn. 
J. Urbonui, Tuntui vadovavo 
pasktn. V. Ilgūnas, vėliau pasktn. 
J. Vildžius.

Po eilės negalavimų dabar Ade
laidėj yra vietininkija, kuri per šv. 
Kazimiero šventę priėmė “Vilniaus 
Vietininkijos” vardų. Vietininkijų 
sudaro Skautų D-vė — 17 skautų, 
vadovaujama paskilt. R. Rudzens- 
ko, Skaučių J)-vė — 20 skaučių, 
vadovaujama sktn. S. Stasiškienės. 
Yra ir skautų vyčių būrelis, vado
vaujamas brolio Gurskio. Prie Vie- 

dovybėms nepasiseks rasti kelio į 
šio jaunimo tėvus dabar, tai vėliau 
į patį jaunimų kelio nebus. Ir Vy
čio sporto klubas baigs savo die
nas su senąją gvardija, šia proga 
prisimena Bostono (USA) lietuvių 
atletų klubas, prieš keletu metų 
minėjęs savo 50 metų sukaktį. Ne
jaugi ano meto lietuviai išeiviai 
buvo labiau susipratę?

P. R.

the answer. Frightened persons 
opened the door, and armed intru
ders entered, leaving a sentinelle 
at the door. One of the intruders 
read without delay a paper sta
ting that according to the order 
of NKVD the family was subject 
to the deportation to Siberia, and 
that the order was to be fulfilled 
immediately. He told the horrified 
persons that the family had half 
an hour or about «that to make 
themselves ready for the journey. 
Weeping women had to dress them
selves under the supervision of 
soldiers; crying children had to 
be taken from the warm beds and 
dressed in a hurry. Some objects, 
which had been considered nece
ssary for the long journey, had 
to be picked up in a hurry by 
quivering hands. In their hurry 
and excitement people usually ov
erlooked what was really impor
tant and took along various unne
cessary, sometims strange, things. 
At the same time the head of the 
deporting party, a Secret Police 
man, conducted a search, taking 
possession of documents, corres
pondence, photos and books they 
considered suspicious. Gold and 
jewels, if there were some, disa
ppeared, in a private way, into 
his pockets. Deportees were gene
rously permitted to take along all 
money they had and all clothes 
and things they were able to car
ry with. But later on they were 
deprived of them.

When the time, given to make 
themselves ready, was over, the 
members of the family were put on 
the lorry, awaiting behind the cor
ner of the house, and driven, under 
the guard of the armed Rusian 
soldiers, to a certain railway sta
tion. A long train, composed by

the railway goods and cattle vans 
with latticed windows, stood there, 
ready to move toward Siberia. 
Another shock awaited there the 
victims of deportations. Men and 
bigger boys had to be separated 
there from wives and mothers, 
and travel by separate trains. 
Bags and suitcases recently hast- 
ely filled for the common use by 
the members of a family, had to 
be divided without the possibility 
to rearrange the contents of them. 
So vife and children got sometims 
the things useful for the father 
only, and vice versa. After that 
the separated members of the 
family were forced to the corres
ponding trains and locked in one 
of the freight cars. Towards the 
morning the inhuman job was do
ne and trains all over the Baltic 
countries were filled by the vic
tims of Soviet terror. In every 
van, in addition to the luggage of 
the occupants, there were 50-60 
persons, so there was no possibi
lity to lay down for all at once. 
They could do it only by the turns. 
All these vans were as bare as 
they usually are while accommo
dating cattle: neither benches, nor 
bunks were provided. A heap of 
straw was on the floor of every 
van, supplied, as a single item of 
furniture, by the Soviet authori
ties. By the unanimous decision 
of every van old and sick persons 
and small children were given the 
privilege to lay on it. A hole was 
in the middle of the floor, serving 
as a convenience. Early in the 
morning a great number of such 
trains moved from all parts of 
Baltic countries toward the Russ
ian frontiers. It was an extraor
dinarily hot day, and following 
days were very hot, too. Naturally 
it was terribly hot and stuffy in 
the coaches of those ghost trains. 
As the water whs not provided du
ring the first 3-4 days, deportees 
suffered very much for want of

SKAUTAI ADELAIDĖJE
tininkijos šliejasi stipri Skautinin
kų Ramovė.

Vietininkija turi skautų globos 
komitetų, kuris sudarytas iš skau
tų tėvų.

Nors dar labai daug viešumoje 
nesireiškia, bet Vietininkija kas-

Would you marry
One important factor which will 

considerably determine the speed 
with which our 750.000 pastwar 
migrants will be assimilated hin
ges on the delicate question: do 
New Australian girls fall easily 
in love with our local boys, and 
vice versa?

The same question can be posed 
for New Australian boys and local 
girls.

If the newcomers insist on mar
rying one another, the assimilation 
process will be considerable dela
yed.

Half of our 750.000 migrants 
are British. They are finding our 
young men and women exactly to 
their romantic taste, and the feel
ing is reciprocated.

Between 1947 and 1951 more 
than 21.000 British men married 
in Australia. Eight out of 10 selec
ted Australian brides. Irish men 
— 1.000 of them — showed their 
independence by choosing local gir
ls in seven out of 10 cases.

Over the same period 12.000 Bri
tish girls married here. Two out 
of every three selected Australian 
boys, and Irish girls did the same.

On this evidence, British mig
rants are likely to be assimilated 
quickly.

What about our 375. 000 non 
-British migrants?

It is with these New Australians 
that the major problems of assili- 
milation are found.

Language difficulties, lack of fi
nance and mobility, and ignorance 
of Australian social ways present 
tremendous obsttacles.

It is consequently most hearten
ing to note that, of 10.500 non-Bri- 
tish migrants who married bet
ween 1947 and 1951, more than 36 
per cent wed Australian girls.

These are very quick and prom
ising results. When language and 
financial problems are further 
eased, results should be far better.

The important factor is that Au
stralian girls find the newcomers

dien stiprėja ir turi gražių planų 
ateičiai.

Turim ir savo vėliavų, kurių 
mums davė sktn. V. Stasiškis, at
sivežęs jų iš Vokietijos.

Dabar vietininko pareigas ei
nąs yra sktn. V. Neverauskas.

a New Australian ?
attractive and acceptable.

Frenchmen, Dutchmen, and Ger
mans all married iocal girls in 
more than 50 per cent of cases.

Italians maried Australians in 
43 per cent of instances, Austri
ans 39 per cent, Czechoslovaks 32 
per cent, Yugoslavs 32, Greeks 31, 
Poles 23.

To this point everybody — Aus
tralians, British, non-British — 
seems to get well with everybody 
else.

Now coms a snag.
On statistical evidence it seems 

that local boys don’t get ecstatic 
at the sight of non-British migrant 
girls vice-versa.

Figures available are slight in 
total, but strongly marked in sig
nificance.

Of 7.272 non-British migrant 
girls who married here between 
1947 and 1951, only one in 10 chose 
or won an Australian husband.

Almost 2.000 Italian girls mar
ried over the period. Only 12 per 
cent took Australian mates.

Nearly as many Polish girls wed
ded. Their figure was 6 per cent. 
' Time may alter this situation.
And just what is this influx of 

“alien” blood going to do to our 
nearpure British stock?

Before the big migration drive 
began in 1947, the Australian po
pulation was 98 per cent British 
— and proud of it.

Now the precentage is 93.
Demographers point out that 

even if the migration scheme is 
halted right now*, in seven years 
time British stock will be reduced 
to 89 per cent. In other words, 
one Australian in every nine will 
be alien born or borne here of 
alien parents.

Authorities on racial characte
ristics believe we have had a good 
buy in our three-quarter million 
migrants. We got nor only a sound 
mixture of breeds, but also of 
skils.

(The Mail Research Bureau.)
____________________  

water and some of them died of 
thurst and exhaustion. The rate 
of death was especially high amo
ng old persons and children. There 
was no medical help at all, sick 
people got no attention. Food, 
which was served for them irregu
larly and after long intervals, was 
poorest one. These were just the 
same conditions of the transport 
like sheep and cattle have.

Such a journey lasted not few 
days, but some w'eeks, for Siberia 
is very far and trains in the So
viet Paradise are very slow. Be
fore deportees had reached the 
places of their destinations, the 
most of them were deprived of 
their luggage and n Aney, so they 
arrived in Siberia without any
thing necessary in their future ex
istence.

In Siberia women were put into 
various labour camps and had to 
work mostly at peat mosses, dig
ging turf or doing some similar 
hard work. Their children over 7 
years were taken from them. Con
ditions, in which they lived and 
worked, were extremely poor and 
unhygienic. As they came to Sibe
ria in summer clothes and were 
not supplied later on by warm 
clothing, they were not prepared 

i to meet the winter. So, when the 
i winter came with famous Siberian 
frosts — and that winter was the 
coldest one men could even remem
ber — very many of them could 
not withstand. The fate of their 
husbands, fathers, brothers and 
children no one of them was able 
to trace, because it was kept in 
deep secrecy from them. Thus they 
went to their nameless tombs with
out knowing anything of those who 
were dear to them.

The fate of deported men was 
as sad as that of women. They 
were kept in a very strict isolation 
in prisons and forced labour camps 
in remote parts of the Soviet Asia 
or the extrame North of Siberia,

6
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Old Australian About Communism
HARD FACTS FOR 

AUSTRALIANS
We, with the New Zealanders, 

are the only considerable white 
community in the Eastern Hemis
phere, the only community at a 
western standard-of-living.

To most Asians, we must seem 
the only “haves” in a half-world 
of “havenots”.

Over half the people of the 
world live within 4.000 miles of 
our coast.

We have 1.250.000.000 neigh
bours, and most of them are hung
ry.

In Australia, with our good food 
and living conditions, we can ex
pect to live to nearly seventy 
years. Over much of Asia, the ex
pectation of life is under thirty 
years.

Yet Asians, like us, are people. 
Asian mothers and fathers feel 
as badly as we would when their 
children suffer from chronic mal
nutrition or are threatened by fa
mine and other evils that come 
with famine.

The population of Azia is still 
rising very rapidly: not because 
Asians have large families, but 
because there are so many fami
lies already. The population of 
Asia could increase by a thousand 
millions within a short life-time.

Thus the pressure of population 
on supplies and resources is inc
reasing every day. It is approa
ching the explosive point.

We Australians must do all we 
can to help the Asian peoples sol
ve their problems. We must help 
in our own interests and in the 
general interests of all mankind.

Otherwise, we may be engulfed 
in a vast catastrophe. The people 
of Asia are mostly good and de
cent people. But everywhere in 
Asia a vast and sinister power is 
working to exploit their misery, 
to organize their discontent, to 
impose its oWn iron order on dis
order, to give to huger a fighting 
edge, to make Asian peoples its 
tool and weapons.

Communist inperalism has al
ready captured the larger part of 
Asia. Its agents, spies and organi
zers are working to capture the 
rest, It has already launched five 
military campaigns, five “hot” 
wars in Asia. In Korea alone, there 
have probably been over 1 million 

and had to work in mines and fo
rests. They were not permitted ei
ther to Write or to receive a let
ter.

Both men and women delibera
tely put into conditions, which 
gave a very little chance of survi
val, with the purpose of their quic
kest possible physical annihilation. 
It is the aim of every deportation 
taking places in the lands, which 
had the misery to fall'under the 
rule of Soviet despots.

Who were the deported persons? 
If one thinks they were capital
ists, one is quite wrong. They rep
resented almost an exact cross 
section, of the society. It would be 
also wrong to supose that all they 
were prominent ideological or poli
tical adversaries, of communism. 
There were persons of various 
walks of society and various occu
pations, so often it was hard to 
understand why one or other had 
been chosen. Besides merchants, 
and representatives of other weal
thy strata of society, there were 
industrialists, big hause owners 
among deportees also farmers, 
workers, .small public servants, 
clergymen and intellectuals. Be
sides a small number of former po
liticians the most of deportees ne
ver had dealt, with politics and 
so couldn’t have any political sin. 
Their only sin was that they had 
been living in a free and prospe
rous country, under democratic ru
le, so they were not supposed to 
be enthusiastic about the Soviet 
order.

We knew afterwards that those 
deportations of 14 June 1941 were 
supposed to be only a start of a 
big project. More deportations of 
the same mass' kind were suppo
sed to follow. Only the unexpected 
assault of Russia by Germans and 
the following quick occupation of 
Baltic countries by the German 
Army saved then these countries 

casualties. Probably more men 
have been killed in Indo-China 
than in Korea. India is threatened 
by the Communist victory in Ti
bet. Savage guerrilla war is being 
waged in the Philippines and Ma
laya; and remember that Darvin 
is closer to Singapore than to 
Melbbourne.

There is extensive Communist 
penetration of Indonesia, our next 
-door neighbour.

In short, the facts declare that 
Communism intends to take over 
all Asia, if it can, on its march to 
world-dominion.

If it succeeds in Asia, it will 
certainly not stop there. There is 
terrible danger for Australia in 
this aggression.

Do you realise that Communist 
Imperialism has its headquarters 
for this hemisphere in Peking? 
Do you realise that this is why 
Australian Communist leaders 
have been posted to Peking, that 
this is Why Communists or their' 
fellow-travellers or their dupes; 
have lately been gathering there?

Do you realise that if the Com-i 
munists succeed in their plans, the' 
Government of this country will! 
be directed from the eastern head
quarters in Peking with remote 
control from Moscow?

If we are thus organized into 
the eastern bloc of Communism, 
do you think that we shall be able 
to continue as a White Australia 
or be allowed a western standard 
-of-living?

-Do you realise that Communist 
agents and instruments are at 
work amongst us to prepare for 
all this?

Do you realise that A-bombs 
are not the only dreadful develop
ments of modern warfare? Do you 
know that other weapons are be
ing used against us here,now? 
These new weapons of political 
and economic and psychological 
warfare, which the Communists 
use far more cleverly that did the 
Nazis.

These Weapons are designed to 
divide our people into bitterly hos
tile factions. They are designed 
to break down our economic life 
so that people will, in desperation, 
turn to the Communists for orders. 
They are designed to muddle our, 
minds, so that we cannot see clear
ly our own real interests or the 

from the farther annihilation of 
their population by the Soviet Go
vernment. But when, by the end 
of the war, the Soviet Army again 
occupied the Baltic countries, the 
Soviet authorities began to conti
nue their policy of the extermi
nation of Baltic Nations by the 
means of systematic deportations 
and mass arrests.

The number of persons, depor
ted in the night of 14 June 1941, 
was very high: 60,000 were depor
ted in one single night. But this 
number is only a fraction of the 
total quantity of people lost du
ring the whole year of the first 
Soviet occupation of Baltic coun
tries. For example, in Estonia with 
the population of 1,100,000 (one 
inillion and hundred thousands)— 
the total number of victims of the 
Soviet terror during the first year 
Soviet occupation was almost 
70,000. From that number 10,157 
persons were deported on 14 June, 
7043 Were arrested in an usual 
way and transferred to Russia as 
prisoners of NKVD, 1850 were kil
led on the spot, 8557 disappeared 
without leaving any trace, and 
33003 were sent to forced labour 
camps under tlje pretext of mobili
sation. So more than 6% of the 
whole population fell the victims 
of Soviet terror in one year only. 
In comparison to the Australian 
population this number would be 
almost 500 000.

These numbers give a clear idea 
what the Soviet rule is like.

All Estonians, Latvians, and 
Lithuanians at this side of the 
Iron Curtain remember today 
these victims of the Soviet barba
rism, and their friends among the 
nations of the free world, Austra
lians amidst them, join them in 
their grievencc and indignation, 
also in their hopes for early end 
of such inhumanity. 

interests of our cauntry and our 
children. They are designed to 
make Australia ripe for Commu
nist plucking.

If you still doubt Communist 
intentions, think about the vicious 
fighting in Korea, Indo-China, 
Burma, Malaya and the Philippi
nes. These are hot wars. We did 
not start them. Who did? And 
why?

The Australian Communist 
wants to see the United Nations 
driven out of Korea. He wants to 
see the armies or Asian Commu
nist overrun Indo-China. He wants 
to see the British driven out of 
Malaya, and all the decent peo
ples of South-East Asfa. given 
over to the Communist Power.

The Australian Communist 
wants to see Australia, you and 
your families, organized under a 
single vast Eastern dictatorship.

Do you understand why the 
Communist wants all this? Do you 
understand what Communism re
ally means? We are going to help 
you.

WHAT DOES COMMU
NISM REALLY MEAN?

Communism wants to capture 
the whole world and to compel 
all people into one single World 
-State.

This State is to be one-party 
State. No opposition to it will be 
allowed. If you do not like what 
the Government or its local bosses 
want you to do, you will have no 
njeans of resistance, no other aut
hority or paily or union to which

you can appeal. You might pro
test. You would do it only once.

All the odds would be against 
you even being allowed to join 
this all-powerful Party. In Russia, 
only about two people in a hund
red are admitted to membership.

So this World-State will be con
trolled by the jealous and exclu
sive clique which gets its grip on 
the machinery of the Party and the 
Government.

Communists use such phrases 
as “dictatorship of the proleta
riat”. In practice, this means dic
tatorship by an inner clique of po
liticians and bureaucrats. You 
know that even here in Australia, 
the Communist Party works under 
iron discipline, with purges and 
persecutions. Where it is in po
wer, Communism maintains itself 
by Secret Police and Armed For
ces.

Communism teaches that its 
objective of world-conquest can be 
achieved only by processes of vio
lence, by civil strife, by war, by 
execution squads, by concentra
tion camps. It believes that it must 
destroy all that opposes it. It must 
destroy men and women. It must 
destroy opposed ideas. It must 
squeeze aut belief in God and in 
any moral system. It must dest
roy all free thought. It must com
pletely transform our economic 
system. It must eliminate every 
form or political democracy. It 
must reduce our trades-unions to 
tools of the State. It must prevert 
our arts and our science to mere 
instruments of the Communist bos
ses and their Party “line”.

(Atkelta iš 1 puslapio)

Nuolatos atvykstant Adelaidėn 
lietuvių iš Bonegilos ir Bathursto 
stovyklų, jų skaičius greitai kyla 
ir 1949 m. viduryje Adelaidėje ir 
apylinkėse jau jų priskaitoma apie 
600. Gegužio 2 ir 25 d. d. i Adelai
dę atvyko tiesiog laivai iš Italijos, 
atveždami per 140 lietuvių. Prad
žioje jie buvo apgyvendinti Wood
side pereinamoje stovykloje. Ne
trukus iš čia jie buvo siunčiami 
darbams. Ir tas siuntimas tuo bu
vo skaudus, kad jis išskyrė šeimas. 
Nors ir ne pirmieji, bet jie taip 
pat sunkiai pradėjo savo pirmuo
sius žingsnius ir Adelaidėje. Ypa
čiai sunku buvo šeimoms, dažnai 
tik savaitgaliais susitinkant.

Rugsėjo 8 d. pirmąjį Tautos 
Šventės minėjimą Adelaidėje su
ruošė Lietuvių Katalikų šv. Ka
zimiero Draugija, dalyvaujant 
Adelaidės arkivyskupui. Koncerti
nėje dalyje dalyvavo solistai P. 
Rūtenis ir G. Vasiliauskienė, dvi 
tautinių šokių grupės, vyrų cho
ras. Rugsėjo 21 d. tradicinėj Ade
laidės gėlių šventėj lietuviai išsta
tė iš gėlių sukomponuotą mūsų 
Vytį, tuo atkreipdami tūkstančių 
žiūrovų dėmesį.

Spalio 3 d. Adelaidės Lietuvių 
Kultūros Draugijos susirinkime 
nutarta įsijungti į Australijos Lie
tuvių Draugiją. Išrinkta nauja 
Valdyba (pirm. dail. A. RūkŠte- 
lė), nutarta pagyvinti Adelaidės 
lietuvių veiklą.

Naujoji Valdyba spalio 29 d. 
sušaukė pirmąjį grupių atstovų 
posėdį. Tos rūšies posėdžiai dabar 
plačiai praktikuojami. Į juos kvie
čiami visų Adelaidėje veikiančių 
organizacijų (skautų, teisininkų, 
sportininkų ir k.) atstovai, šiuose 
pasitarimuose aptariami bendrie
ji lietuviškos veiklos reikalai. Lap
kričio 9 d. AL(D Centro Valdyba 
ALD Adelaidės Skyrių įregistravo 
ir Skyriaus Valdybą patvirtino. 
Nuo tos dienos Adelaidės Skyrių 
reikia laikyti ALD Skyriumi, o 
Adelaidės Lietuvių Kultūros Drau
giją likviduotą.

Kalėdų švenčių metu suruoštos 
bendros Kūčios; dalyvavo Adelai
dės arkivyskupas. Suruošta ir vai
kų eglutė, Naujųjų Metų sutiki
mas.

1949 m. pabaigoj I ir II trans
portais atvykę Australijon buvo 
atleisti nuo darbo prievolės ir jie 
galėjo laisvai pasirinkti sau dar
bus, kurių tuo laiku buvo apsčiai. 
Adelaidėje jau buvo apie 800 lie
tuvių? Didžiausias šeimų rūpestis

buvo gauti butus ir gyventi kartu. 
Daugelis statėsi ant supirktų skly
pų laikinius namukus, gyveno ba
rakuose ar panašiai.

1950 m. 32-sios Nepriklausomy
bės šventės minėjimas vasario 16 
d. katedros salėje jau sunkiai tal
pino apie 600 tautiečių. Ilga ir 
įdomi minėjimo programa, daly
vaujant visoms meninėms Adelai
dės lietuvių jėgoms, užtikrino gra
žų pasisekimą.

Kovo 15-28 d.d. Curzon Galerijoj 
vyko pirmoji Adelaidėje dailininko 
A. Rakštelės paveikslų paroda, ku
rioje buvo išstatyti 48 paveikslai. 
Paroda sukėlė didelį susidomėji
mą tiek australų, tiek lietuvių tar- 
be ir buvo teigiamai įvertinta 
spaudos. Kovo mėn. įsisteigė spor
to klubas Vytis, kuris savo sporti
nėj veikloj pasiekė daug laimėji
mų ir išgarsino lietuvių vardą. 
Adelaidės universitete pradėjo stu
dijuoti 5 lietuviai studentai.

ALD Adelaidės Apylinkės Val
dyba, nebesulaukdama Centro Val
dybos nurodymų persiorganizuoti 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, 
pati imasi iniciatyvos: susiriša 
su VLIKu ir, gavusi įgaliojimus, 
pasiskelbia PLB Organizaciniu 
Komitetu Australijoje, šis žygis 
iššaukė tam tikro trynimosi tarp 
tuometinės ALD Centro Valdybos 
ir Adelaidės LOKo, bet po pusmečio 
konfliktas buvo likviduotas, pačiai 
Centro Valdybai ėmusis persiorga
nizuoti į PLB. 1950 metai pasižymi 
dar visos eilės organizacinių vie
netų įsikūrimu. Be to tais metais 
buvo surengti puikūs Motinos Die
nos ir Dariaus — Girėno minėji
mai.

1950 metai Adelaidės lietuvių 
tarpe pažymėtini kaip pastoves
nio įsikūrimo ir geresnių gyveni
mo bei darbo sąlygų metai. Dau
gelis baigė privalomojo 2-jų metų 
darbo sutartis, keitė darbus ir ėmė
si savarankiško verslo. Nemažai 
lietuvių metėsi į statybos darbus, 
kaip vienus iš pelningiausių dar
bo sričių. Kelios dešimtys lietuvių 
įsigijo namus, pirkdami ar pasista
tydami. Metams besibaigiant čia 
Jau buvo apie 1000 lietuvių.

1951 m. pradžioje ALB Adelai
dės Apylinkės Valdyba stengėsi 
suruošti galimai iškilmingesnį Ne
priklausomybės šventės minėjimą. 
Vasario 16 d. Adelaidės Town Hall 
įvyko lietuviškos muzikos, dainos 
Jr šokio koncertas. Be vietos lietu
vių solistų bei tautinių šokių gru
pės pasirodė ir naujai įsikūręs mu
ziko J. Zdanavičiaus vadovaujamas 
dvigubas balsų kvartetas, kuris

AU this is absolutely clear Com
munist doctrine.. If you meet a 
Communist who denies it, he eit
her does not know his own doctri
ne or he is lying to you.

There are two tests of a per
son’s and a party’s and a govern
ment’s intentions: you ask what 
they say and what tthey do, or 
What they preach and what they 
practice.

Communist Imperialism main
tains the largest armies in the 
world. It maintains the largest 
forces of military and Secret Po
lice that the world has ever known.

It led or lured or drove the peo
ple of Russia into its iron cage 
with promises of bread and land. 
Then it took theland from them, 
and it starved them by the milli
ons, and herded millions more in
to its concentration camps and 
slave gangs.

It has, since 1940, occupied and 
enslaved in Europe eleven once 
independent countries with popu
lation of over 100.000.000. Only a 
handful amongst these people ever 
wanted Communism. The Baltic 
peoples did not want it, the Hun
garians did not want it, the Poles 
did not want it. Ask your friends 
amongst the New Australians. 
They know. Communism; 
was forced on all these people atj 
the point of the bayonet.

In our half of the world, since! 
the end of World War II, Commu
nist Imperialism has captured 
500.000.000 people.

The decent Chinese peasant, 
with his love of family life, 
against which Communism wars, 

is no Marxist He has been trick
ed, as the Russian peasant was 
tricked, by promises bread and 
land. He has been led by the sort 
of lying propaganda that we now 
know here. The Communists, 
While concealing their real moti
ves, have worked on the just 
grievances of the Chinese pea
sants, ust as the Communists 
here will seize on and exuloit and 
twist to their own purposes the 
causes of honest people. We need 
to watch for this treachery all the 
time. They run “Peace” Conferen
ces in Peking. Yet from Peking 
they have promoted hot wars in 
Korea, Indo-China, Malaya, Tibet 
and the Philippines. And from 
Peking they ara working for ar
med revol against the Govern
ments and Peoples of India, of 
Indonesia, of Australia.

Let us all resolve that we will 
not be their stooges, their tools, 
their catspaws. Let us form our 
own judgments, like good Austra
lians. Let us back the parties and 
the trades-unions and the organi
sations and tthe associations 
which have been formed by Aust-, 
ralians according to Australian 
ideas. Let us have our local diffe
rences and divisions of opinion, 
but let us settle them In the Aus
tralian way.

JAU PATS .TINKAMIAUSIAS 
LAIKAS PRENUMERUOTI MŪ
SŲ PASTOGĘ II-AM ŠIŲ METŲ 
PUSMEČIUI.
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KAIP KŪRĖSI LIETUVIAI ADELAIDĖJE
puikiai užsirekomendavo. Koncer
te dalyvavo rekordinis lietuvių 
skaičius — per 700. Vasario 18 d. 
Nepriklausomybės šventės proga 
įvyko iškilmingos pamaldos ir mi
nėjimas. Kovo — balandžio mėn. 
skautai akademikai suruošė pas
kaitų ciklą visuomenei; visa eilė 
Adelaidės intelektualų skaitė pas
kaitas. Kovo 4 d. šv. Kazimiero 
šventės proga skautai suruošė įdo
mią tautodailės ir skautiškos vei
klos parodą su Kaziuko Muge, ku
ri buvo netikėta staigmena.

Balandžio pabaigoj pradėta or
ganizuoti lietuviška biblioteka, ku
ria dabar naudojasi nemažas skai
čius lietuvių. Birželio 17 d. Apy
linkės Valdyba (pirm. J. Vizbaras) 
surengė puikų, rimtą Birželio Trė
mimų paminėjimą ir didelį rugsė
jo 8 d. Tautos šventės minėjimą. 
Minėjimuose pasirodė visa eilė nau
jų meninių pajėgų: solistė A. Gu- 
čiuviėnė, muz. Zdanavičiaus dvi
gubas balsų kvartetas, pianistė E. 
Martinkienė, smuikininkas Fled- 
žinskas ir k. Rugsėjo 8 d. per iš
kilmingas pamaldas katedroje Ade
laidės arkivyskupas pasakė lietu
viams gražų pamokslą. Tą pat die
ną net du kartu Adelaidės radijo 
stotys transliavo lietuviškas mūsų 
choro ir solistų dainas.

Spalio 21 d. J. Vizbarui iš Apy
linkės Valdybos pasitraukus, Val
dyba papildyta naujais nariais ir 
pasiskirstė pareigomis ( pirm. J. 
Lapšys).

Spalio 28 d. Adelaidėje šv. P. 
Marijos garbei įvyko didelė kata
likų procesija, kurioje dalyvavo 
apie 20000 žmonių. Procesijoje 
apie 400 lietuvių dalyvavo organi
zuotai su puikia šv. Kazimiero 
bažnytine vėliava, tautine vėliava, 
asistuojant tautiniais drabužiais 
pasipuošusiems lietuviams.

1951 metai Adelaidės lietuvių 
kultūriniame gyvenime pasižymė
jo darbo stabilumu. Visa eilė me
nininkų dalyvavo lietuviškose ra
dijo programose, kas padėjo lie
tuviams laimėti simpatijų austra
lų visuomenėj. Organizacinėje sri
tyje, ypačiai ALB Adelaidės Apy
linkės Valdybos sudėtyje, įvyko 
visa eilė pasikeitimų, nes sunkūs, 
daug laiko ir pasišventimo reika
laująs visuomeninis darbas nevi- 
siems buvo pakeliamas. Metams 
besibaigiant, Adelaidėje buvo skai
čiuojama apie 1400 lietuvių.

1952 m. pradžioj įsikūrė dar ke
li organizaciniai vienetai. Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugijos 
Skyrius, futbolo komanda Vytis, 
Moterų Sekcija ir Kultūros Fondo

Skyrius.
Rugpjūčio 12 d. ALB Adelaidės 

Apylinkės Valdyba, vadovaujama 
J. Žalkausko, atsistatydino ir buvo 
išrinkta nauja (fcirm. J. Lapšys) 
Valdyba, kuri parodė daug energi
jos ir sugebėjimo toliau vadovau
jant.

Nuo rugsėjo iki lapkričio mėn. 
Apylinkės Valdyba rinko drabu
žius ir avalynę Europoje esantiems 
lietuviams sušelpti. Surinkta 551 
daiktas, supakuota į 4 dideles dė
žes ir pasiųsta Europon. Siunti
nių vertė apie 400 svarų. Tai pa
rodė didelį Valdybos veiklumą ir 
lietuvių duosnumą. Vienu iš did
žiausių įvykių Adelaidės lietuvių 
gyvenime buvo 1952 m. ALB Kra
što Tarybos suvažiavimas gruod
žio 29-31 d. d. Jo suorganizavi
mas pareikalavo iš Valdybos dide
lio triūso, pastangų ir sugebėjimo. 
Suvažiavimo metu adelaidiškiai su
ruošė: lietuviškos muzikos valan
dėlę per 5 K A radijo stotį; Teat
ras — Studija davė 3 skirtingų 
vaidinimų vakarą; dail. A. Rakš
telė suruošė savo darbų parodą; 
taip pat buvo lietuviškos tremties 
spaudos paroda; suruoštas Naujų
jų Metų sutikimo balius ir k. Šio 
suvažiavimo metu suorganizuoti 
parengimai tarytum pademonstra
vo Adelaidės lietuvių veržlumą tau
tiškame darbe ir jų jau nusisto
vėjusį organzuotumą.

I 1953 metus adelaidiškiai žen
gė su tais pačiais užsimojimais 
dirbti, kaip ir anksčiau. Vasario 
16 Dienos, Klaipėdos Krašto at- 
vadavhnd, šv. Kazimiero, Motinos 
Dienos, Birželio Trėmimų dienų 
minėjimai, koncertai, krepšinio ir 
futbolo rungtynės, susirinkimai, 
posėdžiai, šeštadienio mokykla vai
kams, biblioteka, Lietuvių Namų 
įsigijimo reikalai ir visa eilė kitų 
darbų-darbelių gūla ant Adelaidės 
lietuvių pečių.

Šiandien, pažvelgus atgal į be
veik 5-rių metų Adelaidės lietu
vių veiklos laikotarpį, matosi, kad 
padaryta buvo tikrai daug. Kiek 
laiko, energijos, asmeniško pasi
šventimo ir pinigų reikėjo padėti 
repeticijoms, posėdžiams, treniruo
tėms, kad būtų suruošta dešimtys 
koncertų, keliolika vaidinimų, dau
gis minėjimų, parodų, rungtynių 
ir nesuskaitoma daugybė kitų smul
kių darbų-darbelių. Kam visa tai? 
Atsakymas tik vienas — Tau, mū
sų numylėta Tėvyne!

J. M o c k ū n a s .
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NVHl PASTOGĖ
AKADEMINIS SKAUTU SĄJŪDIS

tikslams.
visų reli-

pa grįsta 
ir todėl

DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI
(ŠIS TAS

Nors skautai yra buvę ir tebėra 
viena geriausiųjų lietuviško jauni
mo organizacijų, bet apie skauty- 
bę, palyginamai, mažai žinoma. 
Jaunimui, besirengiančiam įsijung
ti į skautų eiles, pravartu iš an
ksto su skautybė susipažinti.

Skautybės esmė yra ne unifor
ma, ne teorija, bet praktika. Skau
tybė yra gyvenimo būdus, štai, 
kodėl ji visada nauja, gyva ir pat
raukli.

Skautų ideologija sutraukta į 
tris žodžius: Dievui, Tėvynei, Ar
timui.

DIEVUI: Skautybės įkūrėjas 
Baden Powell yra pasakęs: “Ne
pripažįstu skauto, kuris netiki į 
Dievą”. Tuo norima pasakyti, kad 
skautybė iš savo narių ypačiai rei
kalauja laikytis savo konfesijos. 
Tačiau skautybė nėra religinė or
ganizacija. Religija yra čia ne 
pats sau tikslas, bet kaip priemo
nė pasiekti skautybės 
Skautų eilėse gali tilpti 
gijų jaunimas.

Esmėje skautybė yra 
krikščionybės principais
krikščioniškoms tautoms ji yra ar
timiausia.

TĖVYNEI: Žmogui tėvynė yra 
viena. Tai kraštas, kuriame ne tik 
mes, bet ir mūsų tėvai ir tėvų tė
vai yra gimę, augę, kur esam sie
jami per ilgus amžius įsigalėju
sių tradicijų, kalbos ir visos ap
linkos. Tėvynės meilė yra prigim
tas dalykas, kaip meilė tėvui, mo
tinai ir pan. ši meilė yra stiprina
ma savo krašto ir savo tautos pra
eities ir dabarties žinojimu ir pa
žinimu.

Skautybė ugdo tėvynės meilę 
jaunuolyje, supažindindama Jį su 
garsia tėvynės praeitimi, kovomis 
ir varginga dabartimi. Bet labiau
siai skautybė pabrėžia tai, ko tė
vynė laukia iš kiekvieno augančio 
sūnaus: doro, sąžiningo, teisingo, 
tolerantingo, blaivaus piliečio. To
dėl skautybė geriausiai šią obal- 
sio dalį atlieka, kai augina jau
nuolį vyru su aukščiau minėtomis 
savybėmis.

ARTIMUI: skautui artimas yra 
kiekvienas žmogus. Taip, kaip rei
kalauja Dievo įsakymas. Savo 
meilę artimui skautas stengiasi 
realizuoti padėdamas visiems, ku
rie tos pagalbos reikalingi. Skau
tybė reikalauja iš skauto atlikti 
“bent vieną gerų darbelį per die
nų”.

Nuo kitų jaunimo organizacijų 
skautybė skiriasi savo metodais, 
žaidimai susieti su charakterio sa
vybių ugdymu, stovyklavimas, pa
tyrimo laipsnių programos, spe
cialybės — visa tai, kas jaunimą 
masina ir greičiau išmoko reika
laujamų dalykų, negu sausa teori-

APIE SKAU TUS IK SKAUTES)
Skautybė yra susiskirsčiusi į] 

tris pagrindines šakas: a) jaunes- j 
nieji skautai, b) skautai, c) akau-1 
tai vyčiai.

ŠAUNESNIEJI SKAUTAI. 
— čia telpa vaikai tarp 6 ir 11 
metų. Jų programa paprasta ir 
reikalavimai pritaikyti jų amžiui. 
Jaunesnieji skautai turi tik du įsa
kymus; 1) Jaunesnysis skautas 
klauso savo vado, 2) Jaunesnysis 
skautas stengiasi būti geras.

SKAUTAI sudaromi iš jaunuo
lių tarp 10 ir 17 metų amžiaus.

Reikalavimai jau daug didesni. 
Jiems jau veikia 10 įsakymų ir 10 
įstatų. Jie turi trijų patyrimo lai
psnių programas ir gana plačią 
specialybių programą (specialy
bėmis skautuose vadinama kurio 
nors amžių? atitinkančio amato 
ar šiaip naudingo darbo išmoky- 
mas). Metodai čia jau stipresni, 
nes šią šaką galima pavadinti jau
nimo saviauklos šaka. Skiltininkų 
vadovaujamas ir suaugusių vadų 
(skautininkų) prižiūrimas, jauni
mas siekia sau užsibrėžtų tikslų.

SKAUTAI VYCIAL — Septy
niolikos metų sulaukęs jaunuolis 
pereina į skautų vyčių eiles. Šios 
šakos tikslas apibūdinamas žodžiu 
tarnauti. Jaun. skautų ir 
skautų eilėse jaunimas mokosi tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, 
o sk. vyčiai tarnavimui jau skiria 
savo dienas. Be įsijungimo į vi- j 
suomeninį, tautinį ar religini gy
venimą skautai vyčiai turi irgi sa 
vo programą, kur be kita ko yra 
reikalaujama ir pagrindinių žinių 
iš socialinių mokslų.

Dvidešimt vienerių metų vyras 
yra laikoma* paruoštu ir išauklė
tu tėvynės sūnum. Jei nori, jis gali 
skautų eiles apleisti. Daugeli* ta
čiau palieka, nes vyčiavimo amžius 
neapibrėžtas, o vadai visad reika
lingi.

Nebūtinai jaunuoliui pradėti 
skautavimą nuo jaun. skautų ir 
jiereiti visas šakas. Galima pradė
ti betkurioje amžiaus grupėje. Net 
skautu vyčiu gali tapti niekad prieš 
tai skautu nebuvęs jaunuolis, Jei 
jis atliks tam tikrą kandidatavimo 
laiką ir išlaikys reikiamus 
minus.

Tenka dar atskiru žodžiu 
nėti skautininkus. Lietuvių 
tų Sąjungoje skautininko laipsnis 
yra padėka už nuveiktą darbą, bet 
kartu ir savotiškas “diplomas” pil
nai pasiruošusio ir prityrusio va
dovo. šis laipsnis teikia tam tikrų 
teisių, pav.: visi aktyvūs ir neak
tyvūs skautininkai turi balsavimo 
teisę lie tūrių skautų vadovybės rin
kimuose. Taip pat tik šį laipsnį tu
rį vadovai gali eiti tam tikrai ad
ministracines pareigas, pav.: Ra
jono vado ar tuntininko. Skauti
ninkai atskirose vietovėse yra susi-

susiskirsčiusi į I būrę į “Skautininkų Ramoves” (ne 
| draugijas, kaip yra tekę nugirsti), 
J kur kartas nuo karto susirinkę 
gvildena skautiškas problemas.

Pasaulinė Lietuvių Skautų Są
junga apima viso pasaulio lietu
vius skautus, -es. Vyriausioji va
dovybė — Pirmija, jungianti Bro
lijų ir Seseriją, yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Brolijos vy
riausias skautininkas yra Kanado
je, Seserijos vyriausioji skautinin
ke — Jungtinėse Amerikos Vals

tiete vi ai 
Rajonus: 
Kanados. 
Amerikos

tybėse. Viso pasaulio 
skautai skirstomi į 7 
Anglijos, Australijos, 
JAV, Prancūzijos, Pietų
ir Vokietijos. Rajonai skirstomi i 
tuntus. Australijoje tuntai yra 
Adelaidėje. Brisbaneje, Melbourne 
ir Sydnėjuje. Tuntai skirstosi į 
draugoves ir skiltis.

Budėkime I 
Sktn. V. Neverauskas.

ši organizacija Australijos lie 
tuvių tarpe nėra labai plačiai ži
noma. Vytauto Didžiojo ir Vilniaus 
Universitetuose veikusių akademi
nių skautiškų organizacijų — Stu
denčių Skaučių Draugovės ir kor
poracijos “Vytis” tęsinys tremty
je. Jos ir dabar veikia atskirai, ta
čiau sudaro kartu lyg ir federaci
jų — ASS.

Abi organizacijos yra vienos se
niausių V.D.U. akademinių orga
nizacijų, įsisteigusios 1924 m. spa
lio 16 d. Jos gražiai veikė neprik
lausomybės metais, ugdydamos 
Lietuvai šviesuolius, gyvenančius 
skautiškąja ideologija, ruošdamos 
prityrusius jaunimo auklėtojus — 
skautų bei skaučių vadovus, jieš- 
koda mos naujų kelių skautiškąjį 
idealizmų, asmenybės tvirtumų, to 
lerancijų, optimistinę nuotaikų, pa
reigingumų įnešti į akademinį ir 
platesnį visuomeninį gyvenimų.

Šis sąjūdis davė tikrai gražių 
vaisių ir atlaikė kiečiausius gyve
nimo bandymus. Akadėminės skau
tybės idėja ir patyrimas nemirė 
ir pačiais sunkiaisiais karo me
tais, kai žuvo ar išnyko taip daug 
kitų organizacijų, sąjūdžių ir ver
tybių. Karo metu Lietuvoje skau
tai akademikai veikė pogrindy 
tiek savo, tiek ir kitose kovos or
ganizacijose. Iš jų tarpo tapo daug 
išvežta, keli mirė partizano mirti-

1953 m. liepos U A

egza-

pami- 
Skau-

ORGANIZUOTI TEISININKAI

mi ar neteko sveikatos.
tremtyje atsidūrę, Stud. Skaučių lai. Šių metų kovo mėnesį Skyrius 
Draugovės ir korp! Vyčio nariai 
savo organizacijas atkūrė viešai, 
pradžioje Vokietijos, o vėliau ir 
užjūrio universitetuose. Dabar 
Stud. Skaučių Draugovė (pasku
tiniu metu pasivadinusi Akademi
niu Skaučių Draugovių Sąmbū- 
riu — ASDS) ir korporacija Vy
tis kartu turi beveik .J00 narių, 
kurių dalis yra net Korėjos fron
te, turi savo skyrius Čikagoje, 
Clevelande, New Yorke, Detroite, 
Bostone, Toronte, Bonnoje, Romo
je, Melbourne, Adelaidėje, leidžia 
dvimėnesinį, spaustuvėje spausdi
namą iliustruotą savo organų “Mū
sų Vytį”, skiriamą kartu ir skautų 
vadovams bei vyresnio amžiaus 
skautams,-ėms.

Tenka atskirai pažymėti ASS 
įsteigtų Dr. Vydūno vardo Stu
dentų šalpos ir Stipendijų Fondų, 
kurio prieky stovi žymusis mūsų 
visuomenininkas ir mokslininką- 
prof. Steponas Kolupaila. Fondo 
tikslas yra remti studijuojančius 
skautus,-es, tuo rengiant kadrus 
Lietuvos atstatymui. ASS pirmuo 
ju savo dabartinės veiklos uždavi 
niu yra įsirašęs Lietuvos nepri
klausomybės atstatymų.

ASS Adelaidės Skyrius įsistei 
gė 1950 m. gegužės 28 d. Jo stei
gėjai buvo V. Ilgūnas, T. Guraus
kas, J. Vildžius ir B. Mockūnienė. 
šiuo metu Skyrius turi 19 narių; 
dalis yra studijavę ar studijas ir 
baigę dar nepriklausomybės me
tais, dalis Vokietijos universite- 
tuese. o keli studjuoja šiuo metu 
Adelaidės universitete.

Skyrius yra suorganizavęs eilę 
viešų paskaitų įvairiais kultūri 
niais klausimais, kurios sušilau 
kė gražaus pritarimo ir susidomė
jimo. Jas skaitė Adelaidėj gyveno 
kultūrininkai ir visuomenininkai. 
Skyrius surinko ir aukų, kurios 
buvo persiųstos Vokietijon ten li
kusiems ligoniams sušelpti. Įvai
riomis progomis, nors ir iš nedide 
lių išteklių, paremiami įvairūs vi

buvo surengęs lietuviško stiliaus 
'Kaziuko Mūgį’, iš kurios pelno 

£10 pasiųsk Jpiepholzo gim 
paremti, o rsJikusios pelno dalies 
netrukus bus nupirkta palapinė iv 
kitos stovyklavimo reikmenys Ade
laidės lietuvių skautų bei skaučių 
draugovėms, tuo įgalinant jas iš
eiti skautauti į gamtų. Skyriaus 
nariai su kukliomis dovanėlėmis 
ir lietuviška spauda kartkartėmis 
aplanko lietuvius ligonius Adelai
dės ligoninėse.

Dabar Skyrius yra užsibrėžęs 
plėsti kultūrinę veiklų savo narių 
tarpe, rengiant diskusines paskai
tas ir referatus įvairiais kultū
riniais, visuomeniniais ir passuM"1 
žiūriniais klausimais, kartu nesi- j 
traukiant ir iš platesnės visuoms- j 
nines veiklos, o ypač neapleidžiant i 
jaunųjų skautų,-čių.

V . Stasiškis. 1

Adelaidės Lietuvių Teisininkų Draugijos dalis. Sėdi iš kairės i de
šinę: Rudzenskas, Linkevičius, Reisonienė, Kalvaitis, Požėla, Garba- 
liauskas, Jansonas; stovi Maželis, Lukošiūnas, Martinkus, Stasiškis, 
Fledžinskas, Matiukas, Radzevičius.

Lietuviai teisininkai, susijungę 
Lietuvių Teisininkų Draugijos Au
stralijos Skyriuje, dirba tyliai ir 
kruopščiai. Visas tas teisinis mū
sų organizacijų api formavimas, 
kurio reikalauja tremties gyveni
mo sąlygos, šiandien atliekamas 
išimtinai Draugijos pastangomis. 
Savo teisinius patarimus ji teikia 
tiek bendruomenei, kaip organi
zuotam vienetui, tiek ir pavieniams 
lietuviams. Draugija yra išjudinu
si testamentų sudarymo reikalų, 
nes praktika parodė, kad nekrei
pimas dėmesio j šių sritį yra did
žiai nuostolingas visai lietuvių 
bendruomenei. Mūsų tautiečių su
taupęs, neturint testamento, su
tirpsta valdžios kišenėje. Draugija 
šiuo metu didelio dėmesio kreipia 
į lietuviškų užsienio pasų reikalų.

žvelgiant truputėlį atgal, tenka 
prisiminti 1950 m. balandžio 22 
dienų. Tada Adelaidėje gyvenų tei
sininkai B. Plokštis, J. Stepanas 
ir J. Kalvaitis, susirinkę pas V. 
Požėlų, nutarė suorganizuoti Lie
tuvių Teisininkų Draugijos Aus
tralijos Skyrių. Po trumpo laiko 
pačioj Adelaidėj atsirado 20 lietu
vių teisininkų, kurie į Draugijų 
j įsijungė. Pradėjus domėtis lietu
viais teisininkais, gyvenančiais ki
tose Australijos vietose, rezultatų 
buvo gauta gana gražių. Melbourne 
ir Sydnėjuj netrukus įsikūrė LTD 
Seniūnijos.

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
centras yra Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse — Čikagoje. Ten yra 
susitelkusi lietuvių teisininkų dau
guma.

LIETUVIU TEATRAS—STUDIJA
SYDNEJAUS LIETUVIAMS Padėka

Kudirka.

vak.
P I E G A

(ADELAIDĖJE)
GASTROLIŲ 

MELBOURNE 
REPERTUARAS :

CARMELITE CHURCH HALL, Rich»rd»on St Middle 
Park, 1953 m. liepos 24 d., 8 val. vak.

VIRŠININKAI 
5 paveikslų ir epilogo satyra, sekant V. 

ooo
1953 m. liepos 25 d., 8 vai.

KAZIMIERAS SA
Balio Sruogos istorinės kronikos finalinė scena;

VIENA V A K A B A
A. Škėmos 1 v. pjesė.

MEŠKA 
A. Čechovo 1 v. komedija.

Režisierius J. GUCIUS. Dailininkai A. RUKŠTELE,
L. ŽYGAS.

Dalyvauja visas Teatro — Studijos sąstatas.
Gastroles organizuoja ir bilietus platina LIETUVIŲ 

KULTŪROS FONDO MELBOURNO SKYRIUS.

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Liepos 19 d., sekmadienį, tuoj po 
pamaldų Camperdowno parapijos 
salėje įvyksta Dariaus ir Girėno 
žygio ir jų žuvimo minėjimas. Visi 
Sydnėjaus ir jo apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami atsilankyti 
į šį minėjimą ir pagerbti mūsų 
tautos didvyrius, nugalėjusius At
lantą ir žuvusius prieš 20 metų.

ALB SYDNĖJAUS APYLIN
KES VALDYBA.

Lietuviški batu taisy
mo specialistai.

B. BALSEVIČIUS, 
mieste, 217 Carrington 
ir V. GERDAUSKAS, 
603 Albert Str. Edwards- 
tovm, priima visų rūšių batus 
pataisymui. Darbas garan
tuotas.

gyv.
Str., 
gyv.

LOBETHAL LIETUVIAI
Apie 20 mil. nuo Adelaidės, kal

nų miestelyje Lobe th ai, gyvena 
20 lietuvių. Ten prieš tris metus

ALB Sydnėjaus Apylinkės Vai 
dyba širdingai dėkoja padėjusioms 
suruošti š. mėn. 4 d. Newtowne 
vakarą: ponioms, Barkauskienei. 
Dantienei ir Griškevičienei, ir B. 
Barkauskui, paruošusiems bufetui 
užkandžius; p. Grosienei aptarna
vusiai bufetą; S. Jarmalavičiūtei 
ir Karosui, rinkusiems aukas; J. 
Ilčiukui ir p. Kiršienei, D. Nausė
daitei ir Koženiauskui, pravedu- 
siems loterijų ir gėlių valsų; K. 
Narbutui už visokeriopų pagalbą. 
Vakaro pasisekimų lėmė atsilan
kiusieji — visiems ačiū.

Apylinkės Valdyba yra numa
čiusi šįmet suruošti dar keletą 
vakarų, kurių tarpe ir vieną vaka
rų Kalėdų antrųjų dieną, šeštadie
nį, gruodžio 26 d.

Valdyba.

ATEITININKAI 
ADELAIDĖJE

Ateitininkų įsisteigimo pradžia 
Adelaidėje reikėtų laikyti 1950 m. 
balandžio 20 dieną, kai Adelaidės 
Arkivyskupo rūmuose susirinko 
būrelis Lietuvoje ir Vokietijoje 
buvusių sendraugių ir išsirinko 
savo valdybą, šiandien ateitininkų 
šeima yra paaugusi iki pusšim
čio. Darbo laukas platus, kaip ir 
pats gyvenimas. Dirbama religinėj, 
kultūrinėj ir visuomeninėj darbo 
barų plotinėj. J darbą jungiamasi 
organizuotai ir pavieniui. Nerasi 
me Adelaidėje lietuviško kultūri 
rinio vieneto, kur nebūtų ateitinin
kų. Dainos mene iš ateitininkų la
biausiai reiškiasi G. Vasiliauskie
nė, sporte — A. Snarskytė, plunks- , 
na — P. Pusdešris, kuris redaguo-1 
ja “Katalikų gyvenimo” skyrių 
“Australuos Lietuvyje”. Neatsi
lieka ir kiti — dalyvauja bendruo- į 
menės valdybose. Kultūros Fonde, 
dirba šeštadienio Mokykloje, pla
tina spaudą. Bendraudami su ki
tomis organizacijomis, dalyvauja 
minėjimų parengimuose. Neapleid
žiama ir karitatyvinė sritis. Ka
lėdų ir Velykų švenčių progomis 
pasiunčiama pinigų vargstantiems 
Vokietijoje.

Moksleiviai ateitininkai neatsi
lieka nuo sendraugių, Prasidėję iš 
trijulės, šiandien turi dvyliką na
rių. Sekdama lie tūrio moksleivio

SAVI NAMAI 
ADELAIDĖJE

Iš Mūsų Pastogės Nr. 217 jau > 
žinome, kad Komisija Namams i 
Įsigyti, sudaryta iš visų Adelai
dės lietuviškųjų organizacijų ai- ; 
stovų, pasiryžo pasistatydinti Ade- i 
laidėje savo namus.

Lietuvių Namuose bus skaity- į 
kla ir knygynas, vargo mokykla j 
ir tas židinys, kur kiekviena orga
nizacija galės daryti savo subuvf- 9 
mus ir rasti lietuvišką nuotaiką. 1

Komisija jau yra parengusi na- 1 
mams įsigyti statutų, kuriame via- | 
kas grindžama akcinės bendrovė* 
pagrindais.

šiuo laiku Komisija renka pini-; 
gus, kvituoja juos ir deda į Taupy-j| 
mo Banką (Saving Bank). Kai su- ' 
s i rinks reikiama suma, Komisija 
sušauks būsimų akcininkų susi 
kimą, kuris perims toliau vesti 
namų bendrovės reikalus. Komis! 
ja laukia gausios paramos iš savo--j 
sios visuomenės. Kiekvieno lietu
vio ryžtas ir tinkamas šio s 
baus reikalo supratimas pa 
savų namų įsigijimą.

Pinigus priiminėja Komisijos ; 
nariai sekmadieniais po pamMd 
šv. Juozapo bažnyčios salėje ir di 
visomis kitomis progomis.

ŠVENTADIENIO BAL
SAS

Adelaidės kapelionas kun. dr. P. 
Jatulis prieš kuri laikų pradėjo 
kas savaitę leisti rotatorium spaus* 
dinamų “šventadienio Balsų”, ku
riame informuoja kolonijos gyven
tojus visais tiek bažnytiniais, tiek 
visuomeniškais organi 
klausimais. Jis jį siuntinėja nemo
kamai kiekvienai lietuvių šeimai ] 
ir paskirai gyvenantiems lietu
viams. Kadangi “šventadienio Bal
sas” pasiekia adresatus labai regu
liariai, kiekvienas turi progos pa- | 
tirti apie visa tai, kas numatoma, | 
rengiama ateinančiam savaitgaliui. į

Be grynai informacinės medžią- j 
gos praktikuojąs katalikas kiekvie
name numeryje randa straipsnelį, 
tarsi vedamąjį, kuris veda prie ' 
bėgamosios savaitės dvasinių ap
mastymų, meditacijos. Daugis tų 
straipsnelių gražiai jungiami su 
kenčiančios lietuvių tautos kry
žiaus keliais. Neviena mūsų tautų 
ličianti sukaktis nepraeina be tin
kamo atgarsio, kupino katalikiškos 
meilės ir pasiaukojimo. "eilės ir pasiaukojimo.

Kolonija kun. dr. Jatuliui yra Į

įsisteigusi ALB Seniūnija dar ir 
šiandienų gražiai gyvuoja. Dabar 
jos seniūnu yra V. Bernaitis. Ma
lonu pažymėti, kad šie kalnų lie
tuviai visuomet jautriai atsiliepia 
lietuviškam reikalui, kaip pav. 
rūbų vajui, TF ženklelių platini
mui. aukų parinkimui ir k.

V. C.

nuošrrdžiai dėkinga.
. Ligšiol jau yra išleista 12 “šven- 

ateitininko tradicija*, kuopa pasi tadienio Balso numerių.
rinko Arkivyskupo Jurgio Matule- v 
ričiaus vardą. Su kitur besimokau- 
čiais lietuviais kuopa palaiko ko- X 
respondencinį ryšį. Ji šelpia savo 
su taupomis vieną Diepholzo gim- 
nazijos mokinį. Kuopa, padedant 
sendraugiams, žada ateityje įsigy- <• 
ti vėliavą. Moksleivius ateitininkus $ 
globoja A. Stepanienė. Sendrau
giams vadovauja B. Plokštis.

Tai tokios trumpos apybrėžos 
iš Adelaidės ateitininkų veiklos. 
Tačiau, kaip visur, taip ir čia, nė
ra namų be dūmų, kurie neretai 
apkartina dūšią dirbantiems, šiuo,., 
atveju norima priminti, kad tie I J 
“dūmai” kaip tik paleidžiami per 14 
šio laikraščio korPAnondcnciina ,2 _

Batu pataisymas • Į
Europietiškas garantuota* ' 

darbas ir tik per tris dienas ■ ' 
yra atliekamas darbas.
Toje pačioje firmoje galima ’ 
įsigyti įvairūs odos reikme- * į 
nys. 
Susikalbama įvairiomis kal
bomis, o lietuviškai geriau*

s M00RKR0FT Co.
Miesto centre. Peel Str. 
/ Peel Str. Garažas /

šio laikraščio korespondencijas iš 1Ž2±±2Ž±±±±Ž±Ž22ŽŽŽŽŽ2± ' 
Adelaidės. Ypatingų nuopelnų čia Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred-
turi korespondentas J. K., kurio 
korespondencijas apie šv. Kazimie
ro šventę ir Motinos Dienos minė
jimą Adelaidėje reikėtų laikyti kla
siniu ateitininkų ignoracijos pa
vyzdžiu. D i x i

bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of ths 
Australian—Lithuanian Com* 
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.
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