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Kalba Pirmininkas LIETUVIŠKUOSE DIRVONUOSE
(APYLINKES VALDYBOS PIRMININKO J. JON AVICI AUS 

PAREIŠKIMAS)
(PASIKALBĖJIMAS SU ADELAIDĖS LIETUVIŲ SĄJUNGOS PIRMININKU V. RAGINIU)

Kalbant apie Adelaidės lietu
vių bendruomenę, yra džiugu 
konstatuoti, kad į antrą savo gy
vavimo dešimtmetį žengdama ji 
yra gyvastinga, judri ir tvirta sa
vo siekimuose — lietuvybės iš
laikyme, kultūrinėje ir organiza
cinėje veikloje, mūsų tautos ir 
jos reikalų reprezentacijoje ir 
lietuviškos sąmonės gaivinime.

Šių tikslų siekiant Adelaidės 
lietuviams labai daug gelbsti ben
druomenės namai. Lietuvių Na
mai yra mūsų kultūrinio ir orga
nizacinio veikimo centras, kuria
me yra įsikūrusios ir dirba visos 
Apylinkės valdybos žinioje esan
čios bendruomeninės organizaci
jos ir institucijos. Savo duosnio- 
mis aukomis ir paskolomis na
mų išmokėjimui ir tobulinimui 
Adelaidės lietuviai įrodo aiškiai 
suprantą šių namų reikšmę ir 
svarbą. Sumanioje ir energingo
je Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
valdybos administracijoje ir va
dovybėje šiuo metu sparčiai au
gantis Lietuvių Namų priestatas 
visiškai pakeis ir papuoš jų iš
vaizdą, o vidujiniai patobulinimai 
suteiks bendruomeninėms orga
nizacijoms dar geresnes darbo 
sąlygas. Kaip svarbu ir džiugu 
turėti savus namus matyti iš to, 
kad kiekvieną dieną jais naudo
jasi mūsų organizacijos, o savait
galiais juose vyksta įvairūs, kar
tais net keli, parengimai.

Ypatingai tenka džiaugtis veik
lia Adelaidės lietuvių jaunąja 
karta. Jaunimas stropiai lanko 
Savaitgalio Mokyklų, yra susibū
ręs “Vyties” sporto klube, skau
tų tunte, jaunimo tautinių šokių 
grupėje. Šios organizacijos ir 
institucijos apjungia mūsų jau
nimo daugumą ir lituanistiniu 
švietimu, fiziniu lavinimu, skau
tišku auklėjimu ir meniškais pa
sirodymais duoda jam progos už 
šeimos ribų bendrauti ir drau
gauti su tokio pat amžiaus lie
tuvišku jaunimu. j tą gražų 
prieauglio būrį mes žiūrime kaip 
į būsimuosius lietuviško darbo 
tęsėjus, kurie palaipsniui pakeis 
vyresnės kartos visuomenininkus 
ir kultūrininkus. Jų rankose yra 
mūsų bendruomenės ateitis, ir to
dėl jaunimą auklėjančių organi
zacijų ir institucijų reikalai Apy
linkės valdybai visuomet yra ar
timi ir svarbūs.

Mūsų meno jėgos — solistai, 
dailininkai, literatai, choras ir 
teatras nenuilstamai dirba ir įvai
riomis progomis gražiai pasiro
do. Adelaidės lietuviai yra lai
mingi, turėdami savo tarpe to
kias stiprias meno pajėgas, ku
rios, malonu pabrėžti, visuomet 
mielai talkininkauja Apylinkės 
valdybai drauge organizuojant 
šventes, minėjimus bei koncer
tus.

Energingai gyvuoja Apylinkės 
valdybos Moterų Sekcija, per de
šimt metų išvariusi gilią vagą 
mūsų bendruomenės gyvenime. 
Kukliai ir tyliai dirbdamos šios 
pasišventusios moterys nenuils
tamai aukoja savo laiką, darbą ir 
širdį mūsų bendruomenės labui, 
už ką joms priklauso gili visų 
mūsų padėka.

Aktyviai reiškiasi ir eilė kitų 
mūsų organizacijų — Kultūros

J. Jonavičius,

Adelaidės apyl. v-bos p-kas

Fondas, L.V.S. Ramovė, Lietu
vos Atgimimo Sąjūdis, Studen
tai, Akademikai skautai, Teisi
ninkai, Inžinieriai, Foto mėgėjų 
būrelis. Jos visos glaudžiu ben
dradarbiavimu su Apylinkės val
dyba pabrėžia bendruomeninį 
solidarumą ir savo gražia veikla 
stiprina lietuvybę.

Baigdamas noriu padėkoti
A delaidės redakcinei komisijai, 
suredagavusiai šį numerį. Tikė
damas, kad Adelaidei skirtas nu
meris ateityje bus išleidžiamas 
kasmet, noriu pabrėžti, kad prie 
Apylinkės valdybos pastangų iš
leisti šį numerį mūsų organiza
cijos ir pavieniai tautiečiai prisi
dėjo labai entuziastingai. Tuo ne 
tik yra paremiamas Australijos 
lietuvių bendruomenės organas, 
bet kartu duodama proga “Mūsų 
Pastogės" skaitytojams Australi
joje ir už jos ribų plačiau pažin
ti Adelaidės lietuvius ir jų veik
lą-

J. Jonavičius

*++++++++++++++++++*'++++++++++++

Šį mūsų Pastogės numerį išleido 
ir užpildė Adelaidės lietuviai. Dė
kodamas Red. komisijai už gausią 
medžiagą apgailestauju, kad ne 
viską galėjau sutalpinti. Likusius 
rašinius panaudosiu kituose M.P. 
numeriuose.

M.P. Red.

LIETUVIŲ NAMAI ADELAIDĖJE
Nuotrauka šatkaus

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas pasikalbėjime su Mū
sų Pastogės atstovu atsakė į šito
kius jam patiektus klausimus:

Kas ėmėsi pirminės iniciatyvos 
sukurti dabartinę Adelaidės Lie
tuvių Sąjungą, kas ją suformavo 
ir kas nustatė jos tikslus?

— ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba 1955 m. 5. 15 d. sušaukė 
specialų bendruomenės susirinki
mą, kuriame Dr. E. Jansonas kal
bėjo apie galimybes steigti ben
druomenės namus ir Australijoj 
veikiančių įstatyminių organizaci
jų formas. Iš pranešimo ir dis
kusijų paaiškėjo trys nuomonės 
steigti: 1) akcinę bendrovę, 2) 
kooperacinę bendrovę ir 3) ne pel
no tikslais sąjungą.

— Balsavimo keliu nutarta 
steigti ne pasipelnymo tikslais or
ganizaciją ir buvo išrinktas namų 
įsigijimo komitetas.

— Minėtas komitetas, vadovau
damasis adv. St. Čibiro ir J. Kal
vaičio paruoštu įstatų projektu 
drauge su apylinkės pirmininku ir 
apylinkės valdybos atstovu prie 
komiteto, į projektą įnešė ati
tinkamus pakeitimus. Be to, įs
tatų projektui aptarti buvo šaukti 
dar du visų Adelaidės lietuviškų 
organizacijų vadovybių pasitari
mai (1955.7.3. ir 1955.8.14.).

— Galutinai suredagavęs įsta
tus, 1955.9.19 komitetas patiekė 
juos tuo reikalu sušauktam vie
tos apylinkės susirinkimui, kuria
me jie ir buvo priimti su mažu 
papildymu. Taip gimė Adelaidės 
Lietuvių S-ga. Įstatus įregistra
vus Draugijtj Registro įstaigoje, 
1955.11.6 įvyko steigiamasis Ade
laidės Lietuvių S-gos susirinkimas. 
Kaip matome, A.L.S-gą steigti ini
ciatyvos ėmėsi vietos bendruo
menė.

Būdama savarankiška juridinė 
organizacija australiškų įstatymų 
prasme, A.L.S-ga tuo pačiu pri
klauso Adelaidės Lietuvių Ben
druomenei kaip organizuotam 
tautiniam vienetui. Kokiu būdu 
šita priklausomybė reiškiasi?

— ši A.L. S-gos priklausomybė 
bendruomenei įstatuose negalėjo 
būti įrašyta, tačiau pabrėžta, kad 
A.L. S-ga turtą įgyja bendruo
menei ir jai likviduojantis turtas 
pirmoj eilėj pereina bendruome
nės nuosavybėn (įst. 4 ir 41 str). 
ALB ir A.L. S-gos bendrų inte
resų prasme neaptartus įstatuose 

santykius nustato visuotiniai or
ganizacijų susirinkimai. To išva
doje 1955.6.26 apylinkės valdyba 
paskyrė pirmą savo narį prie Na
mams įsigyti komisijos su spren
džiamuoju balsu. Jis pasiliko ir 
A.L. S-gą įsteigus. 1959 m. ben
druomenės visuotinio susirinkimo 
nutarimu ir A.L. S-gos atstovas 
priskiriamas prie apylinkės valdy
bos sprendžiamojo balso teise. 
Taip pat 1959 m. bendrame vi
suotiniame susirinkime buvo pri
imtos Lietuvių Namų naudojimo 
taisyklės. Atsišaukimus Lietuvių 
namams vajaus reikalais pasirašo 
Apylinkės ir S-gos valdybos. Mi
nėti susirinkimų nutarimai ir abi
pusis valdybų atstovų pasikeiti
mas užpildo statutinę santykių 
aptarimo spragą.

Kokios įtakos A.L. S-gos veiklai 
turi kiti bendruomenės rinkti or
ganai?

>— Bendruomenės rinktoji kon
trolės komisija tikrina S-gos fi
nansinę ir turto padėtį, jos atskai
tomybę, nors S-ga pagal įstatus 
(34 str.) gali rinkti savo kontro
lės komisiją, bet ligi šiol to ne
darė.

Kokios reikšmės A.L. S-gai turi 
bendruomenės susirinkimų nutari
mai, liečią bendruomeninį turtą, 
būtent, administruojamus Lietu
vių Namus?

— Nekilnojamo turto pirkimai 
ir Lietuvių Namų perstatymo pro
jektas yra priimti bendruose mi
nėtų organizacijų susirinkimuose. 
Bendruomenės visuotinių susirin
kimų nutarimai turto reikalu turi 
tikslinės, gi A.L. S-gos — juridi
nės prasmės. A.L. S-ga jokio tur
to nėra įsigijusi be vietos ben
druomenės nutarimo.

Kokie S-goa santykiai su kito
mis lietuviškomis organizacijomis 
Adelaidėje?

— S-gos valdyba visą laiką rū
pinasi palaikyti gerus santykius 
su visomis Adelaidės lietuviškomis 
organizacijomis ir visas jas lygiai 
traktavo. Gaila, kai kurios orga
nizacijos nerado intereso santy
kiauti su S-ga ir pačios ėmėsi ini
ciatyvos kurti savo centrą. Kitos 
organizacijos stambiais įnašais pa
rėmė Lietuvių Namus ir padeda 
jiems augti, čia ypač pabrėžtina 
Moterų sekcija, kuri ne tik kad 
stambiomis pinigų sumomis rėmė, 
bet ir dabar paremia. Daugiau ar 
mažiau Lietuvių Namams įsigyti

V. Raginis, 
A.L.S-gos p-kas

pagelbėjo visos Adelaidės lietu
viškos bendruomeninės organizaci
jos bei institucijos, kaip L.A. Są
jūdžio Adelaidės skyrius, Lituania 
choras, savaitgalio mokykla ir Lt. 
Reikšmingai Lietuvių Namus pa
rėmė Amerikos Tautinė Sąjunga, 
čia neminiu Apylinkės Valdybos 
stambių įnašų, nes apylinkė yra 
kaip faktina savininkė. Iš savo pu

sės Sąjungos valdyba taip pat pa
rėmusi eilę organizacijų bei ins
titucijų, neimdama už salę nuo
mos rengiant pelninius parengi
mus. Neimta nuomos iš ateitinin
kų sendraugių, choro ir savaitga
lio mokyklos tėvų komiteto. Iš 
apylinkės valdybos, kaip bendruo
menės reprezentanto už naudoji
mąsi Lietuvių Namais nuoma jo
kiais atvejais neimama.

(domu patirti, kiek ligi šiol iš
leista pinigų nejudomam turtui 
įsigyti ir jį tobulinant? Už kiek 
įsigyta inventoriaus ir kiek išleis
ta turto administravimui?

— Bendruomeniniam turtui įsi
gyti ligi šiol padarytos šitokios iš
laidos:

1. Už Lietuvių Namus
Nr. 6-8 su sale ir dvigu
bu sklypu £ 6.267.15. 6
2. Už Lietuvių Namus
Nr. 10 £ 2.307. 9. 0
3. Už atskirai pripirktą
sklypą £ 333.19. 0
4. Už pristatymą 4 kam-
kambarių £ 1.489.13. 3
5. Už sandėlio pristaty
mą £ 108.14. 9
6. Už sporto aikštės
įrengimą £ 501. 9. 7
7. Išleista remon
tams £ 237.11. 0

(Pabaiga psl. 8)

"Mūsų Pastogės” Adelaidės numerį parengė redakcinė ko
misija: Andriušis Pulgis, Gavelis Antanas, Maželis Antanas, 
Mockūnas Jonas, Nemeika Bronius ir Radzevičius Vladas.

Redakcinė komisija, leidus kiekvienam autoriui laisvai savo 
mintis reikšti, nesiima kolektyvinės atsakomybės, palikdama ją 
patiems autoriams individualiai.

ŠIO NUMERIO RĖMĖJAI
"Mūsų Pastogės” Adelaidės numeris išleidžiamas Adelaidės 

bendruomeninių organizacijų bei institucijų aukomis. Taip pat 
prie šio numerio išleidimo savo aukomis prisidėjo šie asnąenys:

Aleksandravičienė V. (dantų gydytoja), Aleksandravičius 
V., Arminas J;

Bajorūnas A. (vaistinės A. Bay savininkas, 96 Hindley st., 
Adelaide);

Čibiras St. (Barister-Solicitor, Renmark, S.A.);
Dainius V.P. (gydytojas), Dumčiuvienė T., Dunda S.J
Eičai M. ir S. (galanterijos ir batų prekyba, siuntinių per

siuntimas, patarnaujama ir po darbo valandų, 41 Tapley Hill Rd., 
Hendon, S.A.);

Fišeris A. (Blue Gold Studija, 368 Marion Rd., Nth. Plymp- 
ton);

Galatiltis A. (elektronikos inžinierius), Garbaliauskas L.:
Jurgelionis B.)
Kanas P., Kemerienė G. (bažnytinių žvakių dirbtuvė, 14 

Frank st., St. Morris, tel. F 6076); Klimas J. (siuvėjas, 17 Dul
wich Ave., Dulwich, S.A. tel. 31 9503);

Lapšienė B., Lapšys J. (siuntinių persiuntimo agentūra, 28 
Grange Rd., Hindmarsh); Linkai V. ir A. (Maisto produktų pre
kyba, 71 Commercial Rd., Port Adelaide, S.A., tel. J 1060);

Matulevičius J. (Statybos kontraktorius, 183 Cross Rd., 
Westbourne Park, S.A. tel. 71 9801), Mikužis J. (gydytojas), 
Matiukas Pov. (lietuviška šoferių mokykla, tel. 45 5054, šven
čianti 100 mokinių išleidimą);

Navakas A.V. (architektas), Navakas V. (inžinierius);
Pacevičienė S. (dantų gydytoja), Paliulis: A. ir C, (konti- 

nentalinės ir delikatesinės prekės, "fish & chips” ir kt.), Pocius 
K. (siuntinių į Lietuvą persiuntimo agentūra, 18 Torres Avc., 
Fullarton, S.A.), Pocius M. (inžinierius);

Rakauskas G. (statybos kontraktorius — Master Builders 
Association narys — 30 Calaroga st., Wattle Park, S.A., tel. 
3 3274), Remeikis A. (licenzuotas žemės ir biznio agentas ir 
butų biuras, 6A Rundle st., Adelaide, tel. LA 5098, LA 5099);

Stauga E., šerdis A. (sav. Electro-Lite Co., tel. 37 2994), 
Šliužai A. ir D. (sav. Metro Building Co., Ltd., 44 Main North 
Rd., Prospect, S.A., tel. 65 5814);

Taparas K. (namų dažymo kontraktorius);
Urmonas R. (inžinierius);
Vasiliauskai J. ir G. (Coo-Inda viešbučio sav., 16 Semaphore 

Rd., Semaphore, S.A., tel. J 1015), Venslovavičius J. (milk bar).
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ADELAIDINĖ TEMA IR VARIACIJOS

Tarp Mt. Lofty kalvų juostos ir 
Sv. Vincento {lankos vandenų ke
pa saulėje kokios penkiolikos my
lių pločio lyguma, kur 1836 m. 
buvo įsteigtas Adelaidės miestas, 
pavadintas pagerbti karaliaus Vi
liamo IV žmonai, kaip tatai {pras
ta britų kolonijose (Sidniejus pa
gal Sir Sydney, Melburnas — Sir 
Melbourne ir t.t.). Joks geogra
fas negalėtų parinkti gražesnės 
vietos miestui, kuriam vėliau buvo 
lemta tapti P. Australijos sostine. 
Adelaidę prapoganda vadina sau
lės, sodų, vyno ir meno miestu. 
Mums jis svarbus tuo, kad nuo 
1948 Viešpaties metų iki dabar 
čia gyvena apie 1600 lietuvių, ir 
dar tuo, kad šios gyvenvietės rai
dai didžiausios reikšmės turėjo ne 
anglai, bet vokiečių emigrantai, 
1838 m. įsisteigę Torenso upės 
krantuose savo tautines bendruo
menes. Vienu laiku jų čia buvo 
apie 20.000, kai anglai tuo tarpu 
savo ateivius teskaičiavo šimtais! 
Vokiečių emigrantų likimas ver
čia ir mus susimąstyti.

*

1838 m. pačiuose lapkričio karš
čiuose Port Adelaidės uoste išme
tė inkarą PRINCE GEORGE bur
laivis ir iš jo ėmė lipti krantan 
250 įvairiausio amžiaus keleivių: 
karšinčiai, kūdikiai ant motinų 
rankų, raumeningi vyrai, pienbur
niai, geltonkasės mergaitės, jau
nuoliai, su kastuvais, dalbomis, 
kirvjais, mišknygėmis, geležimis 
apkaustytomis biblijomis. Priden
gę akis rankomis, žiūrėjo į apsvi
lusią dykynę, į nedraugiškus kal
nus, pelkynus su gyvatėmis. Gavę 
sutikimą prisiglausti nuo kepi
nančios saulės vienintelėje lentų 
pašiūrėje — uosto sandėlyje šie 
keisti, apstulbę keleiviai surengė 
viduje padėkos pamaldas už gerai 
pavykusią 5 mėnesių kelionę, pra
šydami savo Dievo jų neapleisti 
šiame neviltingame krašte. Tai bu
vo pirmas vokiečių liuteronų pa
bėgėlių transportas Adelaidėje, 
palikęs savo tėvynę Silezijoje ir 
Brandenburge dėl to, kad ten juos 
tikybiškai persekiojo karalius 
Fridrichas Vilhelmas, versdamas 
juos išsižadėti grynosios liuterys- 
tės ir prisijungti prie valstybinės 
evangelinės unijos. Daugumoje 
ūkininkai, jie bevelijo išsiparduo- 
ti savo turtą ir pastoriaus Rave
lio vadovybėje kraustytis į neži
nomą P. Australijos pakrantę, kur 
jiems buvo garantuota tikybinė 
laisvė.

★

Kraštas nebuvo toks beviltiškas, 
kaip kad jie manė tą atmintiną 
dieną. Po penkių jau mėnesių iš 
saulėje džiovinto molio išsistatę 
Klemzig’o kaimą (mat, dauguma 
jų buvo kilę iš Silezijos Klemzi- 
go vietovės) ir nudoroję pirmąjį 
daržovių bei javų derlių, galėjo 
galutinai išsimokėti už pirktąją 
kreditan žemę. Meldėsi jau savo 
nuosavoje bažnyčioje, leido vai
kus į savo mokyklą. Štai ką rašo 
laikraštis “Southern Australia’ 
1839 m. geg. I d. (vadinasi, po 
vienų įsikūrimo metų!):

— Vos tepraėjo penki mėne
siai nuo to, kai žmogaus ranka 
ėmė skinti dykumas, o štai jau 
apie 30 namų išdygo toje vietoje; 
kaikurie iš jų gana erdvūs, tačiau 
visi — tvarkingi, švarūs ir pato
gūs. Jie daugiausiai pastatyti iš 
molio arba iš saulėje degintų ply
tų. Abiejuose upės (Torrens) 
krantuose, takais atskirti, žaliuo
ja nedideli daržų sklypeliai, šie 
žmonės visą laiką triūsia lyg bi
tės. Jie ravėja, laisto, statosi, 
žvejoja, melžia, skalbia, kapoja 
malkas ir t.t Niekas nedykinėja. 
Vaikai, kurie dar per maži darbui, 
eina į mokyklą pas nepailstamą, 
pasišventusį pastorių. Jie įsirengė 
savo altorius mūsų tarpe ir dabar 
rodo mums praktiškos kolonizaci
jos pavyzdį, kurį mes turime sek
ti.

Kad taip greit jie prasigyveno, 
rodo tų laikų kainos: vienas agur
kas — I šilingas, salotų galva — 
I šilingas, svaras sviesto — 3/6, 
duonos kepalas — 1 šilingas, višta 
— 4 šilingai, kai paprasto darbi-

RAŠO

P. ANDRIUŠIS

ninko atlyginimas buvo 7 šilingai 
į dieną.

★
Prisiminkime tuos gerus laikus, 

kai nebuvo nei susisiekimo (iš 
Lobetalio bobutės krepšiais neš
davo turgun savo produktus ke
lias dienas), nei radijo, nei ang
liškų mokyklų, vokiečiai gyveno 
ir dirbo savo liuteroniško Dievo 
ir jo pranašo pastoriaus-mokyto- 
jo August Ludvig Christian Ka- 
vel globoje, jie įvykdė visa tai, 
ką mes Vokietijoje vadindavom 
kompaktine emigracija arba ką K. 
Pakštas vadino atsargine Lietuva. 
Vokiečiai įsteigė P. Australijoje 
dešimtis kaimų bei bažnytkaimių 
(Klemzig, Hahndorf, Lobethal, 
Langmeil, Tanunda, Renmark ir 
t.t.), atsigabendami iš tėvynės sa
vo pastorius, mokytojus, įsisteigė 
net gi kunigų seminariją. Vadina
si, turėjo visas sąlygas išlikti vo
kiečiais, tokių sąlygų net žydai 
neturėjo, kai jie išsibarstė Jeruzo- 
limo šventyklą sugriovus.

Kas įvyko po šimto metų? (Fak

ADELAIDĖS
PAŽIBOS

Solistų — vokalistų Adelaidėje yra daugiau, negu kituose mies
tuose, bent sprendžiant iš žinių spaudoje. Ar tai Pietų Australijos 
klimatas, ar kurios kitos palankios sąlygos, bet j šį nedidelį miestą 
suskrido visa eilė dainininkų, kurie yra įsijungę į lietuvių bendruo-
menės kultūrinį gyvenimą. Be A. Binkevičiūtės — Gučiuvienės, G. 
Vasiliauskienės ir P. Rūtenio, ilgesnį laiką čia dar gyveno dainininkė 
E. Rūkštelienė, kuri vėliau su šeima išvyko į J.A.V.

Genovaitė VASILIAUSKIENĖ

Genutė dainuoti pradėjo būda
ma aštuonerių metų, pradžios mo
kyklos statomoje operetėje “Jau
nieji Daržininkai”, toliau gimna
zijoje įvairių parengimų progomis.

Sulaukus 18 metų pradėjo stu
dijuoti dainavimą Kauno Konser
vatorijoje pas prof. Gedan ir V. 
Grigaitienę, o vėliau Vilniaus Mu
zikos Mokykloje pas prof. Kryza- 
nowską. Nenutraukė studijų ir 
tremtyje, kurias tęsė Hamburgo 
Konservatorijoje pas prof. Ber
ger. Atvykusi Australijon, tuojau 
įstojo į Adelaidės Konservatoriją 
(prof. Howard kl.) ir privačiai -to

tus čia cituoju iš T. Hebart kny
gos, išleistos Adelaidėje 1938 m. 
“Die Vereinigte Ev. — Luth. Kir- 
che in Australien”, vadinasi, su
kakus šimtmečiui nuo vokiečių įsi
kūrimo P. Australijoje). Štai da
viniai: 1931 m. sekmadienio mo
kyklose buvo dėstoma vokiškai 
1280 jaunimo, angliškai — 865, o 
1937 m. vokiškai — 1034, angliš
kai 1049. (Dabartinių davinių ne
turiu. P.A.). 1931 m. 32% komu- 
nikantų buvo mokoma vokiškai, 
o 1937 m. — tiktai 21%. 1931 m. 
44% visų pamaldų buvo laikoma 
vokiškai, o 1937 m. — tiktai 32%.

Prieš keletą metų buvau nuva
žiavęs į Adelaidės lietuvių skau
tų stovyklą Lobetalyje, kur prie 
laužo ugnelės susipažinau su to 
ūkio savininku p. Dearmanu, ku
ris kalbėjo vokiškai, nors pavar
dė tam buvo priešinga. Paklaustas 
pasiaiškinti, jisai atsakė esąs tik
ras anglas, niekad nebuvęs Vo
kietijoje, o vokiškai išmokęs 1904 
m., kada lankęs vietinę pradžios 
mokyklą, kur pusę dienos buvo 
dėstoma angliškai, o kitą — vo
kiškai. Girdi, be vokiečių kalbos 
Lobetalyje tada nebuvo biznio!' 

★
Kas gi atsitiko vokiečių kom

paktinei emigracijai P. Australi
joje?

Pietų Australijos vokiečių liu
teronų Mozė pastorius Kavelis, 
nepajėgdamas patsai vienas aptar
nauti vis didėjančios bendruome
nės sielų, 1941-m. išsirašo iš Poz
nanės valdžios persekiojamą tos 
pačios konfesijos kunigą G.D. 
Fritzsche. Abudu kaip broliai pa
sibučiuoja Port Adelaidės uoste, 
ir pastarasis su savo liuterinių 
avelių transportu įkuria Lobeta
lio parapiją ir net pašiūrėlę (ji 
ir dabar dar kėpso) kunigų semi
narijai. Viskas evangeliškai, bro
liškai klojosi... kol...

1846 m. Betanijoje įvyksta lu- 
teronų bažnyčios metinis sinodas. 
Čia kilo audra dėl bažnyčios 
konstitucijos ir teologinių aiški

bulinosi pas dainavimo mokytoją 
A. Binkevičiūtę — Gučiuvienę.

Vokietijoje koncertavo įvairiose 
stovyklose: Flensburge, Hambur
ge, Spackenberge, Ventorfe ir kt.

Australijoje nuo 1949 metų nuo
lat ją išgirstame lietuvių ben
druomenės tautinių švenčių, minė
jimų bei muzikos ir literatūros 
vakarų progomis, Pabaltijo tautų 
ruošiamuose išvežtųjų minėjimuo
se, Tarptautinio Raud. Kryžiaus 
koncertuose, Tautų Festivalyje, 
Gerųjų Kaimynų Tarybos ir Aus
tralų Tautinių ir gėlių švenčių 
progomis ruošiamuose koncertuo
se.

Kaip solistė dalyvavo “Litua- 
nia” choro koncertuose Adelaidė
je, Lobethalyje, Kadinoje ir Ren- 
marke.

G. Vasiliauskienė yra dažna 
viešnia Kultūros Fondo bei kitų 
organizacijų rengiamuose koncer
tuose Melbourne ir Sydnejuje.

Penkti metai dainuoja Adelai
dės Valst. Radiofone ir vieną kar
tą reprezentavo lietuvių dainas 
per Valst. televiziją.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
"MOŠŲ PASTOGĖS”

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

nimų. Pastorius Kavelis skelbė 
apaštalinį santvarkos principą, o 
taip pat ir artėjantį Kristaus Ka
raliaus tūkstantmetį (gr. chili- 
jazmus). “Mes tikime ir išpažįs
tame, jog tuomet velnias taps 
1000-čiui metų surakintas, o gi 
Kristus su savo prikeltais iš nu
mirusiųjų šventaisiais valdys 1000 
metų (apr. 20, 1-6) ir karaliaus 
visiems kraštams...” (iš Kavelio 
tikėjimo išpažinimo).

Kavelis, bijodamas muštynių, su 
savo šalininkais pabėgo iš suva
žiavimo salės. Liuteronų bendruo
menė suskilo į chilijastus (Kave- 
lis( ir antichilijastus (Fritzsche). 
Viename naujakurių kaime vie
tos kalvis jau pradėjęs kalti mil
žinišką grandinę velniui prirakin
ti prie uolos (jų nestinga Adelai
dės apylinkėse!). Abiejų religijų 
šalininkai, susivažiavę į turgų, 
vieni kitiems grąsindavo: šalin 
chilijastus, šalin antichilijastus!

Taip jau po 8 gyvavimo metų 
liuterinė bažnyčia negrįžtamai su
skilo į V.E.L.K.A. ir E.L.S.A. Vė
liau įvyko dar vienas skilimas, o, 
įsikūrus vokiečiams Viktorijoje, 
Kvinslande ir N.S.W. — Kavelio 
atvežta sėkla išaugo net į septy
nias liuterines bažnyčias, beveik 
— kas kunigas, tai religija!

Vokietybei mirtinus smūgius su
davė pirmasis ir antrasis pasauli
nis karas. Vokiškos kilmės jauni
mas stojo į britų armiją ir turėjo 
kariauti vakarų fronte prieš savo 
kraujo brolius, kai tuo tarpu aus
tralų valdžios organai uždarinėjo 
jų mokyklas, periminėjo įvairias 
kultūrines įstaigas, likvidavo jų 
plačiai paplitusį dienraštį, inter
navo stovyklosna aiškiau pasireiš
kusius veikėjus, įtūžusi liaudis 
daužė liuterinių bažnyčių langus, 
net padeginėjo, spjaudė į viešai 
kalbančius vokiškai, įskundinėjo 
policijai, taip kad jau ketvirtoji 
vokiečių karta be retų išimčių ne
besijaučia vokiečiais. Moderninis 
susisiekimas, mišrios vedybos, ra
dijas, kinas, televizija, angliškos 
mokyklos pribaigė nutautinimo 
darbą. Lutheran Church tapo dar 
viena australine sekta, kurios pa
maldas anglų kalba kartais trans
liuoja net valstybinis radijas sek
madienio rytais!

(Pabaiga 7 psl.)

Paulius RŪTENIS

Dainavimo mokytis pradėjo dar 
Kauno Konservatorijoje pas so
listą Būtėną. Kauno Teatre dai
navo muzikinėje dramoje “Maža
sis Rūmų Koncertas” kartu su 
soliste Zaniauskaite. Apleidęs Tė
vynę, gyvendamas Vienoje, dai
navo operečių teatre “Raimund” 
ir tęsė dainavimo studijas pas ži
nomą dainininką prof. Jurenevą.

Persikėlęs gyventi į Insbruką, 
buvo priimtas į Insbruko operą, 
kurioje debiutavo operoje “Tru- 
badur”, patrauklioje baritono par
tijoje — grovas Lunas.

Be to, ten dainavo viešuose re
čitaliuose ir Radiofono programo
se.

Vėliau Stuttgarte, Vokietijoje, 
dainuodavo Radiofone ir gilino 
dainavimo studijas pas pedagogę 
Charlotte Berikoven, kuri pažadi
no jame didelę meilę kamerinei 
muzikai, ypatingai vokiečių “Lie- 
der”. Su ja paruošė keletą “Lie- 
der” ciklų, k.a.: R. Schumann 
“Dichterliebe” (Poeto Meilė), Fr. 
Schubert “Winterreise” (žiemos 
Kelionė) ir kt.

A. BINKEVICIUTE - GUCIUVIENE

Jau Šv. Kotrynos gimnazijoj Pet
rapily dainuodavo solo tos gim
nazijos parengimuose. Grįžusi į 
Tėvynę, bebaigdama gimnaziją, 
įstojo į Kauno Valst. Konservato
riją (VI. Grigaitienės dainavimo 
kl.), o vėliau studijas tęsė ir bai
gė Paryžiuje, įsigydama Konser
vatorijos diplomą. Kaipo pasižy
mėjusios išleidžiamuose * egzami
nuose, jos diplomą papuošė gar
saus kompozitoriaus A. Glazunovo 
parašas.

Studentaudama Paryžiuje nuo
lat dalyvavo Konservatorijos vie
šuose koncertuose ir operos kla
sės spektakliuose. Be to, buvusių 
Rusijos garsiųjų operos artistų 
organizuojamose operose daina
vo: Tatijaną operoje “Eugenijus 
Onieginas”, Lizą “Pikų Damoje”, 
vyr. seserį operoje “Caras Šaita
nas”, Angelą “Demone”, Verą 
“Vera Šelogoje” ir kt.

Paryžiaus Akademijoje įsigijo 
prancūzų kalbos diplomą ir baigė 
garsaus teatrologo kunigaikščio 
S. Volkonskio vaidybos studiją.

Po reprezentacinio koncerto 
Kauno Konservatorijoj, 1933 m. 
jai buvo pasiūlytas debiutas Kau
no operoje. Pradėjus jam ruoštis, 
ji kartu ėmėsi darbo ir savo priva
čioje dainavimo studijoje, taip pat 
Švietimo Ministerijos žinioje bu
vusioje Liaudies Konservatorijo
je. Pedagoginis darbas greitai au
gant mokinių skaičiui reikalavo 
daug darbo todėl operos debiutą 
teko vis atidėlioti ir pagaliau vi
sai išsižadėti, aukojant sugebėji
mus ir žinias jaunajai būsimų dai
nininkų kartai.

Vėliau A. Binkevičiūtė — Gu- 
čiuvienė buvo pakviesta dėstyti 
dainavimą j Vilniaus Muzikos Mo
kyklą ir į Kauno Konservatoriją.

Lietuvoje dažnai ruoštieji jos 
mokinių vieši koncertai buvo pa
lydimi gražių spaudos atsiliepimų. 
Daugelis jos mokinių dainavo kaip 
solistai per radiją, gi akloji dai

Su Lietuvos operos soliste P. 
Radzevičiūte koncertuodami apke
liavo lietuvių stovyklas Vokietijo
je.

Su soliste E. Rūkšteliene, Ade
laidėje, suruošė vokalinį koncer
tą, turėjo ir keletą savo solo re
čitalių. Yra nuolatinis dainininkas 
5AN ir 5CL Radiofonuoe.

Ilgesnį laiką gastroliavo su aus
tralų muzikine grupe veikale iš 
kompozitoriaus E. Griego gyveni
mo “Norvegijos Daina”.

Paskutiniu metu, jo pasisaky
mu, esąs labai susidomėjęs lietu
vių liaudies dainomis.

P. Rūtenis dalyvauja lietuvių 
ruošiamuose koncertuose, minėji
muose, muzikos ir literatūros va
karuose.

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir p 
akinius. Darbo valandos 
šeštad. 9-13 vai. 
8th Floor, Capitol House, 109 Swamton St., 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall) 

Tel. 62-2231

nininkė B. Grincevičiūtė, kurią 
ji ruošė dainavimui devynerius 
metus, ir šiandieną tebėra nuola
tinė radiofono solistė. Deja, ka
ras ir tremtis tą didelį jos darbą 
sutrukdė.

Lietuvoje, šalia pedagoginio 
darbo, dalyvavo įvairiuose koncer
tuose ir Valst. Rediofone, kuria
me buvo nuolatinė solistė per 12 
metų. Estų ir Latvių Radiofonų 
kviečiama dainuodavo Talino ir 
Rygos Radiofonuose.

“Lietuvos Aido” pavesta eilę 
metų buvo to dienraščio operų ir 
koncertų recenzente. Muzikos 
klausimais plačiai bendradarbiavo 
ir kitoje spaudoje.

Tremties metu, Vokietijoje, dai
navo daugelyje tautinių parengi
mų ir koncertų ir, keliais atve
jais, anglų įguloms ir vokiečių 
visuomenei.

Žinomam latvių kompozitoriui 
J. Withols suorganizavus Baltic 
D.P. Music College, buvo pakvies
ta dėstyti dainavimą.

1951 m. atvykusi į Adelaidę, il
gesnį laiką dėstė dainavimą savo 
privačioje studijoje, kurioje be ki
tų lietuvių kelis metus tobulinosi 
ir solistė G. Vasiliauskienė, o jau
noji dainininkė A. Uknevičiūtė 
čia pradėjo savo mokslą ir dabar 
tęsia dainavimo studijas Italijoje.

Per 10 paskutinių metų, be nuo
latinių dalyvavimų lietuvių kon
certuose ir parengimuose Adelai
dėje, dainavo Perth’e per radiją 
ir koncertuose australų visuome
nei Adelaidėje. Koncertavo 11 
kartų ir kelis kartus 5KA ir 5DN 
radiofonuose. Kaip solistė dalyva
vo Y.W.C.A. Gerųjų Kaimynų, 
Baltų Tarybos, Prancūzų Alliance 
— Francaise ir French Associa
tion organizuotuose viešuose kon
certuose. Su daina lankėsi kelis 
kartus Melbourne ir 1960 metais 
Lietuvių Meno Dienų Festivalyje 
Sydnejuje.

Be šių trijų vokalistų turime 
dar dvi jaunesnės kartos atstoves, 
studijuojančias dainavimą: Zita 
Janonienė, mezzo — sopranas, 
dainavimo mokytis pradėjo 1952 
m. Adelaidės College of Music, 
vėliau perėjo į vietos Konservato
riją, į Miss Gill Klasę, kur mokėsi 
3 metus. Dabar, po ilgesnės per
traukos vėl mokosi. Per visą tą lai
ką yra dainavusi keliuose lietuvių 
minėjimuose ir australų parengi
muose. Tris kartus dalyvavusi jau
nųjų dainininkų “Arijos” varžy
bose ir visada išėjo į finalistes.

Kitas mezzo — sopranas yra M. 
Pečiulienė taip pat studijuoja dai
navimą. Keliais atvejais ir ją gir
dėjome tautiniuose parengimuo
se.

visų rūšių
9-18 vai.,
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VARGO MOKYKLA
PRIEŠ 12 METŲ

Lietuviškumas išliks neišblėsęs, 
tautinės gyvybės pulsas nesiliaus 
tvinksėjęs, tautinis individualumas 
nepraras nė vieno savo bruoželio, 
lietuvybei išlaikyti visi pavojai 
bus tik vieni niekai ir t.t., jeigu 
priaugančioji karta mokės tėvų 
žodį ištarti ir neužmirš kas yra 
Lietuva tėvynė mūsų.

Visas šias teisybes jau prieš 12 
metų žinojo Kun. Dr. Jatulis ir 
todėl, pasitelkęs pedagogą Ivošką 
ir subūręs tokių pačių, kaip jiedu, 
entuziastų paišventėlių pulkelį — 
Levickienę, Milaknienę, Paliulienę, 
Čepliauską, Gricių ir tuoj prie jų 
prisijungusią Zamoiskienę — pa
siryžo išlaikyti lietuvybę priau
gančioje kartoje (ėmė lietuviškai 
mokyti vaikus pažinti savo toli
mąją tėvynę).

Taip 1949 m. pabaigoje gimė 
Adelaidės Lietuvių Bendruomenės 
Savaitgalio Mokykla. Ivoška da
bar bus pirmutinis jos vedėjas, o 
kiti išvardintieji pasišventėliai — 
pirmieji mokytojai. Mokinių su
sirinko virš 30 ir visi prisiglaudė 
šv. Juozapo bažnytėlėj bei po jos 
stogu esančiame kambaryje, kurį 
tuomet iškilmingai vadindavome 
sale. Vėliau Kun. Dr. Jatulio rū
pesčiu mokykla gaus išsinuomoti 
Convent of Mercy, Angas St., pa
talpas. Ir taip neš skurdžią kam
pininko dalią, kol pagaliau atsi
kvėps visiems laikams pastoviai 
įsikūrusi savuose Lietuvių Na
muose.

Galimas daiktas, kad, beieško
damas mokyklai patogesnio kam
po arba besistengdamas išsiderėti 
lengvesnes nuomos sąlygas, Kun. 
Dr. Jatulis australų akivaizdoje
anuomet bus ją kartais pravar
džiavęs australams lengviausiai 
suprantamu Sunday School vardu. 
Tačiau jei Jūs paklausite tuometi
nio vedėjo ir mokytojų apie šios 
mokyklos pobūdį ar- teisinį steigi- 
mosi pagrindą, tai jie Jums atsa
kys: pagrindas — gyvybinės bū
tinybės, o pobūdis — lietuviškas, 
bendruomeninis.

GILI UPĖ RAMIAI TEKA

Slinko metai. Visas dešimtme
tis ramaus, kūrybingo ir kieto 
darbo.

Pirmuosius mokytojus, atidavu
sius bendruomenei pionierišką 
pasiaukojimo duoklę, pakeitė kiti 
pasišventėliai. Daugelio iš pirmų
jų jau nebeturime savo tarpe: 
amžiną atilsį Vincas čepliauskas 
— mirė, Milaknienė ir Gricius — 
išemigravo. Ir pats mokyklos tė
vas Kuh. Dr. Jatulis nelyginant 
tas Amžinasis Žydas Ahasveras, 
nenustigęs vietoj, turėjo iškeliau
ti.

Mokyklai švenčiant dešimtmetį, 
jis rašė: “Man nepaprastai džiu
gu, kad mokykla ne tik gyvuo
ja, bet plečiasi, tobulėja ir jau 
yra įžengusi į savus Lietuvių Na
mus. ...noriu pareikšti širdingiau
sią padėką visiems mokykloje dir
busiems ir dirbantiems mokyto
jams, suspratusiems tėvams ir vi
sai Adelaidės Lietuvių Bendruo
menei.”
---------------------------------------------*

Adelaidės Lietuvių choras Lithuania su savo dirigentu muziku V- Šimkum (vidury)
Foto Budrio

(RAŠO A. MAŽELIS)

Pionieriaus Ivoškos vieton sto
jo pastovus, nepajudinamas' ir 
tvirtas kaip uola Statnickas. Jo 
paunksmėj mokykla jau ištisą de
šimtmetį išleidžia kasmet po bū
relį jaunuolių, lietuvybės skiepais 
apsaugotą nuo nutautėjimo raup
sų.

Skiepų veiksmingumas jau vi
siškai patikrintas: džiaugdamiesi 
ir sulaikę kvėpavimą stebime bu
vusius mokyklos auklėtinius, gal
votrūkčiais skubančius pasiūlyti 
lietuviškam reikalui geriausią, ką 
jie turi, ir tuo pačiu įsijungti į 
lietuvišką bendruomeninį darbą 
(Martinkutė, Mažely tė, Radzevi
čiūtės, Valčiukaitė, Straukas jnr., 
Lapšys jnr. ir daug kitų). Net 
pati mokykla jau naudojasi buvu
sių auklėtinių talka (Danutė Ja
sutytė, Virginija Brazauskaitė).

Netruks ateiti laikas, kada jie 
visiškai užvaduos daugelį mūsų, 
išsekusių, senstančių ir susidėvė
jusių.

DRUMZLINI DEBESYS
11-siais mokyklos metais ra

mioji tėkmė buvo staigiai su
drumsta: du mokytojai — Kun. J. 
Kungys ir ponia E. Varnienė — 
nelaukdami nė mokslo metų pa
baigos, 1960.X.2. triukšmingai ap
leido pareigas. Jų netekimas mo
kyklai buvo tikrai nuostolingas: 
pirmasis, kaip kunigas, buvo kva

Lietuvis ir daina yra neatski
riami. Mūsų žavios liaudies melo
dijos su savitu charakteriu ir lie
tuviškos padangės vaivorykštės 
koloritu, lyg spalvingas paukštis, 
pakilo iš lizdo — gimtojo krašto 
— ir nuskrido į tolimas šalis...

Vienas tokių paukščių yra Ade
laidės lietuvių choras "Lituania”. 
Jau eilė metų lietuviška daina jis 
džiugina tautiečius ir kartu gar
bingai atstovauja kitataučių tar
pe.

Turtingas choro repertuaras 
siekia per 100 mūsų liaudies ir 
originalių lietuvių kompozitorių 
dainų, čia išgirstame iškilmingai 
ir didingai, tarytum fontanas, į 
erdves trykštančias patriotines 
dainas., čia vėl suskamba seniau
sios, mūsų liaudies gyvenimą pa
lydinčios, giesmės. Choras patie
kia mums skausmo ir nevilties 
liūdnąa melodijas, arba vėl džiu
gina gyvų linksmų dainų ritmais. 
Atlieka mūsų muzikos kūrėjų in
dividualių nuotaikų veikalus, nau- 
joviškesniais kompozicijos pagrin
dais grindžiamą mūsų vėlesnių 
muzikų kūrybą ir t.t.

Skaitlingas yra taip pat choro 
ir bažnytinės muzikos repertua
ras. Nesvetima jam ir pasaulio 
muzika, atliekama originalia kal
ba, arba vertimuose.

Visa tai yra pasišventusio ir

lifikuotas tikybos dėstytojas, o 
antroji, kurios dokumentinių mo
kytojo kvalifikacijų niekam nebu
vo reikalo tikrinti, savo asmeni
nėmis ypatybėmis ir kvalifikacijo
mis buvo vertinga mokytoja.

Kodėl jiedu pasitraukė?
Pagal oficialinę versiją (“Šven

tadienio Balsas” 1960.X.2. Nr. 34) 
jiedu taip pasielgę todėl, kad mo
kykla jiedviem bemokytojaujant 
“paskutiniais metais tapo prie
danga antireliginiai nusiteikusio 
elemento, kuris tėvų komiteto var
du • ... savo suruoštame baliuje 
(24.IX.)” salės sienas išdekoravęs 
“nemoraliais piešiniais” ir kari
katūromis, išjuokiančiomis “kata
likiškai lietuvišką darbą dirban
čius veikėjus, ir jį patį (—Kun. 
J. Kungį — A.M.) kaip kunigą”.
Atrodytų, kad priežastimi ir bū

siąs aprašytasis balius, kuris galu
tinai išryškinęs, kad mokykla, 
“tėvų komitetų ar juose buvusių 
asmenų daugumos išstumta iš vė
žių”, užuot krikščioniškai lietu
viškai auklėjusi jaunimą, rengian
ti “nepadorių paveikslų parodė
les” bei “grupines ir antireligi
nes sąskaitas suvedinėjančių kari
katūrų demonstraciją” ir leidžian
ti savo vardu “dangstytis viso
kiems amoralumų ir neapykantos 
skleidėjams, kurių taškomas pur
vas nusėda ir tokią mokyklą lan
kančių vaikučių sielose”.

Tikroji priežastis vis dėlto dar 

Dainuojanti Adelaidė
ADELAIDĖS CHORAS “LITUANIA

darbštaus choro dirigento Vaclovo 
Šimkaus meno lobis ir jo didelės 
energijos nuopelnas.

Choro užuomazga siekia 1949 
metų rugpjūtį, kai V. Šimkus su
organizavo neskaitlingą vyrų cho
rą. Intensyviai dirbant, nors ir 
mažu sąstatu, choras greit išėjo 
viešumon. Girtinas vyrų pavyzdys 
atnešė gražių vaisių. 1951 metų 
spalio mėnesį choro gretose petys 
į petį sustojo ir moterys.

Greta paruošiamojo darbo ir 
dalyvavimo lietuviškuose bei ki
tataučių parengimuose, pažymėti
nas reikšmingas įvykis — iškil
mingas choro krikštas. 1951 metų 
spalio 12 d. chorui buvo suteiktas 
“Lituania” vardas. Į krikšto iš
kilmes gausiai atsilankė ir aus
tralų visuomenės atstovų.

Lietuviška daina dabar jau 
skamba ne vien lietuvių auditori
jose. Štai virtinė reikšmingesnių 
choro koncertų svetimtaučių au
ditorijoms: 1951: Royal South 
Australian Society of Arts; 1952: 
Royal Adelaide Exhibition, Loreto 
Mother’s Club, The International 
Concert in aid of the World Stu
dent Relief; 1953: Vaclovo Šim
kaus 25 m. dirigavimo sukakčiai 
paminėti organizuojamas platus 
choro ir Adelaidės solisčių — A. 
Gučiuvienės ir G. Vasiliauskienės 
—• koncertas, talkininkaujant

Adelaidė* Lietuvių Savaitgalio Mokyklos mokiniai ir mokytojai 1961 m. rugsėjo 9 d.
Mokytojai sėdi iš kairės į dešinę: p, J. Neverauskas, p-lė Jasutytė (pianistė), ponia Riaubienė, po
nia M. Neverauskienė (dažnai pavaduoja V. Neverauską), V. Statniekas (Mokyklos Vedėjas) p-lė 
V. Brazauskaitė, ponia Jurgelionienė, p. M. Rcinkė, p. V. Patupis, trūksta mokytojos Blandienės ir 
mok. Grigonio, o taip pat 12 mokinių. Nuotrauka V. Vosyliaus

ne čia.
Tas šiurpulingasis balius, kurį 

“šventadienio Balsas” pavaizduo
ja kaip klasišką demonų ir raganų 
sabatą, turbūt nebuvo jau taip 
kraują gyslose stingstančiai siau
bingas, nes jame dalyvavo vienas 
-kitas iš tų, kurie vėliau kėlė pa
sipiktinimų audras. O tą vakarą 
jie Ir šoko, ir linksminosi, ir spin
duliuojančia nuotaika džiugino 

choro mecenatui, australui muzi
kui James Govenlock; 1954: lietu
viška daina atsilanko į Good 
Neighbour Council konferenciją 
ir į koncertą of National Music į 
Elder Hall.

Gražus pasisekimo aidas greit 
sklinda po visą Adelaidę ir “Li
tuania” chorui veiklos horizontai 
plečiasi. 1958 m. įvyksta choro 
koncertas Freemason’s Hall, tal
kininkaujant solistui P. Rūteniui, 
ir kiek vėliau choras dalyvauja 
Y.W.C.A. International Christmas 
Tree Festivalyje. Kadinos Arts 
Group kviečiamas, choras su so
liste G. Vasiliauskiene ir B. Lap- 
šienės vadovaujama tautinių šo
kių grupe dideliu pasisekimu at
skleidžia lietuviškos muzikos ir 
liaudies šokių meną Kadinos sce
noje.

1959 metais choras savo dešimt
mečiui atžymėti suruošia platų 
koncertą su solistėmis A. Gučiu- 
viene ir G. Vasiliauskiene.

1960 metais choras vyksta į Mel- 
bourną ir vėliau į Sydnėjų daly
vauti Kultūros Dienų Festivalyje.

1961 metais vyksta į Renmarką 
dainų ir liaudies šokių koncertui, 
talkininkaujant solistei G. Vasi
liauskienei. čia didelį pasisekimą 
estradoje dar lydėjo vietos švie
suomenės pagyrimo pareiškimai 
įvairiomis formomis.

Veik 12-kos metų laikotarpy 
choras nesuskaičiuojamus kartus 
skambėjo Adelaidėje įvairių tau
tinių minėjimų ir parengimų pro
gramose.

Visą laiką chorvedžio darbą la
bai sunkino dalyvių nepastovu
mas, ir jų skaičius kartais taip su
mažėdavo, kad darbas būdavo 
veik neįmanomas. Bet čia vėl 
gelbėjo vadovo energija ir jo pa
sišventimas lietuviškai dainai.

Šiuo metu chore yra apie 50 
dainininkų. Malonu pažymėti, kad 
nuo pat pradžios chore nenutrūks
tamai dalyvauja vyrų penketu
kas: L. Gerulaitis, J. Miliauskas, 
V. Opulskis, V. Vosylius ir Pr. Žu
tautas.

Dažnomis progomis choro dainų 
solo partijas atlieka dainininkės: 
Br. Budrienė, E. Dainienė ir J. 
Maželienė.

šiuo metu dainoriai su savo va
dovu intensyviai ruošiasi religi
niam koncertui, kuris įvyks dar 
šiais metais Adelaidės Katedroje; 
programoj be kitų veikalų bus

save bei savo artimus, visiškai ne
pastebėdami juos supančių bai
sybių.

Nepermaldaujami pasipiktinimai 
prapliupo tik vėliau, kai, tur būt, 
buvo nutarta, kad jau atėjusi va
landa veikti ir kad šitokia proga 
vargu ar kada nors bepasitaiky
sianti.

Kai Tėvų Komiteto pirmininkas 
(baliaus rengėjas), atsiprašyda
mas kapelioną, nedalyvavusį tame 
pranešime ir nemačiusį tų apoka- 
liptines baisybes vaizduojančių de
koracijų ir karikatūrų, pasiūlė jas 
peržiūrėti, kapelionas jam atsakė:

trys č. Sasnausko “Requiem” iš
traukos.

Tai bus jau pirmas choro reli
ginis koncertas. Trys panašūs 
"Lituania” koncertai jau toje pa
čioje Katedroje buvo atlikti anks
čiau. Jie visada sutraukdavo skait
lingą lietuvių ir australų audito
riją.

TIKROJI LIETUVIŲ BIČIULE
(MISS DOROTHY OLDHAM)

Adclaidiškiams dainininkams ir 
instrumentalistams, kurie nesus
kaičiuojamus kartus dalyvavo ir 
tebedalyvauja lietuviškuose paren
gimuose, o taip pat dažnai repre
zentuoja lietuvių dainos meną ki
tų tautybių tarpe, visados mielai 
talkininkauja kaip pianistė-akom- 
paniatorė Miss Dorothy Oldham.

Jau daugiau kaip dešimtmetis 
ji lydi mūsų menininkus visuose 
jų pasirodymuose ir dažnai paį
vairina lietuviškas programas pa
skambindama solo tiek pasaulinių 
kompozitorių, tiek lietuvių forte
pijono kūrinius.

Miss Dorothy Oldham, bendrau
dama su mūsų menininkais nuo
širdžiai susibičiuliavo su visa Ade
laidės lietuvių bendruomene. Kar
tą ji nuoširdžiai pareiškė: "Norė
čiau išmokti nors tiek lietuviškai, 
kad galėčiau bent būtinais reika
lais susikalbėti”. Jos didelį prisi
rišimą prie lietuvių rodo ir šitoks 
faktas: prieš kiek laiko nelaimin
gu atsitikimu sulaužiusi koją, ji

"Tai dabar jau nėra aktualu.”
Tenka pripažinti, kad tai tikra 

tiesa. Nei "dabar”, nei kitu metu 
iš viso nebuvo ir negalėjo būti "ak
tualu”, nes jose nepavyktų suras
ti pateisinimo tiems išniekinantiems 
užgauliojimams ir nepagrįstiems 
kaltinimams, kurie “šventadienio 
Balse” buvo mesti pagarbos nusi
pelniusiai mokyklai, šventą darbą 
dirbantiems mokytojams ir tėvų 
komitetui.

Karikatūros, kaip ir dera būti ge
riems šio žanro piešiniams, buvo 
sąmojngos, aktualios, taiklios ir 

(Žiūr. psl. 6)

Baigiant šią apžvalgą, belieka 
pareikšti, kad Adelaidės lietuviai 
tikrai vertina choro atliekamą di
delį kultūros darbą. Jei kuris lie
tuvis ir nedainuoja pats, tačiau 
jis myli savo dainą, ją supranta, 
ją nešioja širdyje.

A. Gučiuvieni.

atšaukė visus savo įsipareigojimus, 
tačiau net su ramentais judėdama 
vistiek ji repetavo su lietuviais 
menininkais ir atvyko j salę akom- 
ponuoti mūsų dainininkams, ku
rie be jos nebūtų galėję išpildyti 
savo programų.

Mūsų menininkai ir aktyvieji 
tautiečiai, vietos Kultūros Fondui 
vadovaujant, prieš kiek laiko jos 
garbei suruošė pobūvį, kad bent 
kukliai pareikštų jai lietuvių dė
kingumą, įteiktų gėlių ir dovanė
lių.

Miss Dorothy Oldham yra gilios 
erudicijos menininkė. Dar jauna 
būdama, kaip pasižymėjusi moki
nė, gavo Elder Konservatorijos 
valstybinę stipendiją ir tęsė muzi
kos studijas Europoje pas žymius 
menininkus (fortepijoną pas Mark 
Hombourg, ansamblinį grojimą 
pas Charles Hombourg). Ilgesnį 
laiką ji buvo akomponiatorė gar
siajai dainininkei Elenai Gerhardt.

Karo metu ji sėkmingai koncer
tavo karių įguloms ir internuotie
siems Europoje ir Australijoje, 
neaplenkdama net įgulų, saugo
jančių japonų belaisvių stovyklas.

Grįžusi Adelaidėn, ji nuolat 
kviečiama dalyvauti ABC, Elder 
Konservatorijos, Musica Viva ir 
Muzikos Mokyklų organizuojamuo
se koncertuose kaip solistė, an
samblių pianistė ir akomponiatorė.

Ji pagarsėjo savo koncertais vi
suose Australijos didmiesčiuose 
ir provincijoje. Be viso to, ji pro
fesoriauja Adelaidės Elder Kon
servatorijoje.

Belieka pasidžiaugti, kad Miss 
Dorothy Oldham asmenyje mes 
turime neįkainojamą menininkę 
— talkininkę, širdingai susigyve
nusią su mūsų tautiečiais.

A. Gučiuvienė.
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KULTŪROS ŽIBURIAI NEGESTA 
%

(ADELAIDĖS KULTŪROS FONDAS)

Tarp įvairiaspalvių Adelaidės 
organizacijų jau daugelį metų 
savo vietą turi ir Kultūros Fondas. 
Tai tyliai, be riksmo ir reklamos, 
tik kultūrinį darbą dirbanti orga
nizacija, kurioj kultūrininkai susi
būrė duoda puikų įnašą Adelaidės 
lietuvių gyvenime.

Pastaraisiais metais Adelaidės 
Kultūros Fondo Valdyba žymiai 
pagyvino savo veiklą, dažnai su- 
ruošdama įvairias kultūrines po
pietes visuomenei ir vis daugiau 
pritraukdama savo darban įvairių 
Adelaidės kultūrininkų. Nors Kul

tūros Fondas savo veikloje ir turi
tikslą telkti lėšas kultūrinei veik
lai remti, bet Adelaidės Kultūros 
Fondas daugiau rūpinasi pats lie
tuviškai visuomenei duoti įvairių 
kultūrinių parengimų. Fondas ne
rengia jokių balių, gegužinių, lote
rijų ir kitų pasipelnymo tikslu pa
rengimų. Pasitenkinama mažom 
savanoriškom visuomenės aukom 
būtiniausiom kultūrinių parengimų 
išlaidom padengti.

šiais metais Adelaidės Kultūros 
Fondas suruošė visą eilę puikių 
kultūrinių popiečių sekmadieniais, 
j kurias gausiai lankosi mūsų tau
tiečiai ir kurios įgyja vis daugiau 
populiarumo. Paminėtinos šios 
Kultūros Fondo suruoštos popie
tės, įvykusios Lietuvių Namuose:

Kovo 26 d. iš Melburno atvykęs 
dail. A. Vaičaitis skaitė paskaitą 
apie modernųjį meną ir iliustravo 
paveikslais.

Gegužės 28 d. suruoštas jaunimo 
koncertas, kurio programą išpildė 
20 Adelaidės lietuvių jaunuolių: 
pianistų, smuikininkų, akordeonis
tų, baleto šokėjų, deklamatorių. 
Tai pirmas šios rūšies koncertas 
Adelaidės lietuvių gyvenime, kur 
jaunuoliai, tiek berniukai, tiek 
mergaitės, vos pradedantieji ir ge
rokai pažengę, galėjo parodyti sa
vo sugebėjimus pasirinktose meno 
šakose. Koncertas praėjo su pasi
sekimu ir jaunimo bei visuomenės 
buvo gražiai įvertintas.

Birželio 25 d. kultūrinė popietė 
skirta Pavergtos Tėvynės muzikai 
ir dainai. Iš gautų plokštelių iš 
Amerikos ir Lietuvos buvo groja
ma naujoji lietuviška kūryba iš 
lietuviškų operų, dainų ir muzikos. 
Teko išgirsti dar niekad negirdėtų 
lietuviškų dainų ir naujųjų daini
ninkų.

Rugpiūčio 26 d. tautinių šokių 
koncertas, kurį atliko Adelaidės 
Tautinių Šokių grupė vadovauja
ma p. B. Lapšienės. Išpildyta 10 
lietuviškų tautinių šokių, kurie bu
vo atskirai apibūdinti pranešėjo 
p. L. Gerulaičio, nurodant šokio 
kilmę ir jo ryšį su lietuviškais pap
ročiais ir pasilinksminimais.

Spalio 15 d. kultūrinėj popie
tėj Kultūros Fondas parodė gau
sią p. J. Pyragiaus ordinų, meda
lių ir žetonėlių kolekciją su atatin
kamais paaiškinimais ir gražią p. 
Venslovavičiaus surinktą lietuviš
kų pašto ženklų kolekciją.

Ateities planuose Kultūros Fon
das užsibrėžęs suruošti spaudos 
popietę, kur būtų pavaizduota pa
saulinė lietuvių spauda ir Adelai
dės jaunųjų menininkų paroda, 
kurioje dalyvautų jaunimas, stu
dijuojąs meną, architektūrą, ko
mercinį meną ar šiaip pažengęs 
vaizduojamojo meno srityje. Taip 
pat Kultūros Fondas numato padė
ti suorganizuoti jaunimo šokių 
vakarą, kuriame pats jaunimas 
Išpildytų programą, pravestų šo
kius, rūpintųsi užkandžiais ir pa
tys būtų pilni vakaro šeimininkai 
visai jame nedalyvaujant suaugu
siems.

Tokie tai darbai gražiai veikian
čio Adelaidės Kultūros Fondo, ku
riame yra susispietę nuoširdūs

Nuotraukoje: I eil. iš kairės: E. 
Pocius, L. Valčiukaitė, R. Dun
da, J. Pareigia, Ir. Pečiulytė ir 
A. Rudzenskas (akordeonistas).
II eil. iš kairės: J. Grigonis (akor
deonistas), R. Pacevičiūtė, E. Ma- 
tiukytė, B. Mikužytė, A. Mikužy- 
tė, grupės vedėja B. Lapšienė, V. 
Vasiliauskaitė, V. Brazauskaitė, 
E. šiukšterytė ir L. Radzevičiūtė.
III eil.: R. Rudzinskas, V. Striau- 
kas, A. Zamoiskis, A. Bernaitis, 
R. Daugelis ir J. Morkūnas.

Foto Vosyliaus 

kultūrininkai, nekreiptą dėmesio 
j pažiūrų ar įsitikinimų skirtumus; 
jiems rūpi tik grynas lietuvių ko
lonijos kultūrinis gyvenimas. Pagal 
ALB nutarimą, kultūrinius apylin
kių reikalus ateityje turėtų tvarky
ti prie Apylinkės Valdybos suorga
nizuotos vadinamos Kultūros Ta
rybos, kuriai vadovautų ALB Val
dybos narys, kooptuodamas Tary- 
bon atskirus asmenis. Adelaidės 
Kultūros Fondo darbuotojai mano, 
kad toks vietos kultūrinių reikalų

VAIDINIMAS AD MEM0R1AM
Liūdnas sutapimas — tą pačią 

savaitę, kai Adelaidės Lietuvių 
Teatras suvaidino “Žvakidės” dra
mą, Amerikoje auto katastrofoje 
žuvo jos autorius A. Škėma. Rei
kia drąsiai manyti, jog tai buvo 
pirmasis šio veikalo spektaklis ne
sant dramaturgui gyvųjų tarpe, 
neseniai atšventusiam tik 50 
m. amžiaus sukaktį, taip apgailė
tinai nuėjusiam į dvasių pasaulį, 
kurį vaizduoja ir savo “Žvakidė
je”. Tegu bus jam lengva žemė 
svetimoje žemėje!'

šeši veikėjai, du veiksmai, ta 
pati zakristija. Viskas jau įvyko, 
telieka atskleisti žiūrovui kas įvy
ko ir kodėl. Kai jau viskas ats
kleidžiama, pasakojimas vėl virs
ta drama, prasideda vokiečių ka
ras, vyriausias veikėjas Kostas 
(B. Rainys) čia pat, už zakristi
jos durų žvakide užmuša savo 
brolį Antaną (A, Gutį). Jis bolše- 
vikmečiu buvo išdavęs daug savo 
bažnytkaimio kaimynų, o dabar 
kai bolševikams tenka nešti savo 
skarmalus į savo didžiąją tėvynę, 
nebėga į tą skarmalynę, bet pasi
lieka namie ir saviškiams duo
da ataskaitą. Moralinis balansas 
labai bjaurus: kaip motinos po- 
vainikis kūdikystėje nebuvo my
limas, anksti suprato veidmainys
tę, žudydavo iš keršto skruzdėles, 
o bolševikams okupavus Lietuvą, 
prisijungė prie mūsų tautos kan
kintojų, vedamas to pačio instink
to — naikinti visa, kas gyva, ker
šijant už sugriautą kūdikystę. 
Tai nėra bolševikinis principas, 
jie žudo pagal valstybės įsakymą, 
pagal konstituciją, o Kostas — as
meniškai, kaip motinos nemylimas 
sūnus. A. Škėmos dramoje ne iš
oriniai įvykiai apsprendžia reika
lą, bet asmeniniai nuosprendžiai, 
kaip tat yra parašyta Kirkegaav- 
do raštuose.

Literatūriškai ši drama yra pa
sigėrėtina, graži, poetiška lietu
vių kalba, sulaužyta, rakietinė, 
atominė realybė, nežinia, kas šiuo 
metu yra normalus, kas yra ne
normalus. Liucija (S. Kanienė) 
atrodo savo nenormalumu bus 
normaliausia veikėja ir, reikia pa
stebėti, jog jinai šioje rolėje, tur 
būt, pasireiškė geriausiai šio te
atro praktikoje. Ji matė savo dė- 

tvarkymas neduotų geresnių , vai
sių kaip dabartinė padėtis, {neš
dama daugiau posėdžiavimo, biu
rokratizmo ir kooptavimų. Ade
laidės Kultūros Fondo Valdyba 
mano, kad patys kultūrininkai, 
laisvai susiorganizavę, laisvai išsi
rinkę savo Valdybą, bendradar
biaudami su ALB Valdyba ir kitom 
organizacijom, gali ir toliau duo
ti kultūrinio darbo vaisių visai 
lietuviškai bendruomenei.

Kultūros Fondo Valdybą sudaro: 
B. Straukas — pirmininkas, Pr. 
Matiukas - sekretorius, A. Vitkū- 
nas - iždininkas, G. Vasiliauskie
nė ir B. Lapšienė - Valdybos na
riai. .

J. Mockūnas

J. Gučius, 
Adelaidės Lietuvių teatro 

režisierius.

dės kunigo dvasią ir nepaprastai 
dėl to jaudinosi, kas buvo supran
tama ir žiūrovui (kiti tos šmėklos 
nematė, kaip kad davatkėlė Ago
ta).

Klebonas (A. Petrikas), pap
rastai vaidinąs komiškas roles, šį 
sykį pasireiškė kaip stilingas, rim
tas vaidila, po kelių sakinių žiū
rovams atėmęs pagundą laukti ko
kių nors linksminadų ir tą stilių 
išlaikęs iki pat baigmės. Jo asme
nyje po eilės metų staiga pama
tėme, jog turime savo tarpe vi
sapusišką aktorių, jeigu jis susi
telkia visa esme gautame vaidme
nyje. Tai buvo mums staigmena 
ir Adelaidės Lietuvių Teatro kre
ditas.

Veikalo herojus Kostas (B. Rai
nys) visais fiziniais daviniais ge
riausiai tiko šiai rolei, kuri žmo
giškai sunkiai suprantama, nes 
išdavinėjimas savo kaimynų lietu
vių okupantams implikuoja arba 
tautos išdaviką arba nenormalų 
žmogų. Pagal A. Škėmą tai yra 
nenormalus žmogus. Jis tai paten
kinamai atliko scenoje. Visi ma
tėme, jog tai yra žudikas.

A. Gutis, deja, nepasižymėjo 
spalvingumu, jo laikysenoje buvo 
pastebėti tam tikro nervingumo, 
nors ir jis atstovavo normalų sa
vo tėvo sūnų, teigiamą lietuvių 
jaunimo atstovą, kurio rankoje

VARGU VARGELIAMS NEBERA GALO...
(.IŠ ADELAIDĖS MOTERŲ SEKCIJOS VEIKLOS)

Nedidelėje valgyklos salėje sėdi 
14 vyrų. Iš jų išvaizdos tuoj pa
žinsi, kad tai lietuviai. Kai kurie 
iš jų stambaus sudėjimo, gražiai 
saulėje įdegusiais veidais, švariai 
nusiskutę, tvarkingais rūbais. Kal
bamės apie kasdieninius dalykus, 
apie orą, maistą,pavasarį... Giliau 
įsižiūrėjus į juos, jų akyse pastebi 
tą šiltą tik lietuviams apčiuopiamą 
liūdesį, laisvės pasiilgimą, nuošir
dumą... Ant stalo sukrauta kiek
vienam iš jų atvežti pakietai, ku
riuose rasi šviežių vaisių, sausai
nių, saldumynų, cigarečių, tabako, 
lietuviškų laikraščių, nosinių, dan
tų pastos ir kitų smulkių dalykėlių. 
Tarp mūsų, kambaryje yra ir dvi 
Adelaidės Moterų Sekcijos ponios, 
kurios tuos pakietus parūpino. 
Jos senai pažįstamos šiems vyrams.

Kalbamės su vienu iš jų. Petin
gas vyras, švelnaus įdegusio veido, 
rodos tik dabar išlankos šienapjū
tę užbaigęs trobon parėjo. Žydrios, 
tiesios ir gražios akys...

“Galėčiau išeiti, daktaras išleis
tų, tik nėra kas pasirašytų už ma
ne ir kur darbą gauti. O jau nu
sibodo čia...”

Kitas jau 12 metų čia vargsta, 
nors, atrodo, priežiūroj galėtų gy
venti kaip ir mes. Yra čia išbuvu
sių po 6, 8, 9 metus, o kalba visi 
gražiai lietuviškai, kai kurie ir su 
tikra žemaičių, dzūkų ar aukštai
čių tarme. Po valandos atsisveiki
name šiuos vyrus. Dar aplankome 
2 moteris ir 1 vyrą ligoninėj gu
lintį. Išeinant pro duris sargas 
atrakina ir vėl užrakina jas dide
liais skambančiais raktais. Jų 
skambėjimas nusmelkia širdin. Už 
durų liko mūsų kraujo broliai, Lie
tuvos sodžiuose gimę, lietuviškuo
se laukuose užaugę, po jos pievas 
ir miškus vaikystėje bėgioję... Jų 
šiandien čia 17. Mažai kas juos 
prisimena, mažai kas lanko. Tik 
Adelaidės Moterų Sekcijos narės 
kas 4-6 savaites su dovanėlėm jų 
neužmiršta.

Apleidžiant gražiai sutvarkytą, 
pievutėmis ir gėlynais apjuostą 
pastatą, prie vartų pastebėsi kuklią 

buvo ir brolio Kosto gyvybė. Gal, 
ir režisieriaus buvo kiek nusidėta 
jį skiriant tokiam vaidmeniui, ku
riam jis nėra pasiruošęs (visi jo 
daviniai prašosi komiškų poreiš- 
kių, kuo jis pakartotinai yra čia 
mus pradžiuginęs).

Klebono brolis Adomas (Z. Ku
činskas) atliko vaidmenį be mo
duliacijų, atpasakojo tiktai teks
tą, sąžiningai, tačiau be taškų ant 
i. Jo vaizduojamas kaimietis šiuo 
sykiu pakartojo jo seniau vaidin
tus vaidmenis (kaip išoriškai, taip 
ir deklamatoriškai). Tokios tra
gedijos akivaizdoje turėtum lauk
ti diedsnės įvairumų skalės kaip 
balse, taip ir laikysenoje. Ir ap
rangoje norėtųsi matyti tam tik
rų nukrypimų nuo tradicinių for
mų.
Iš kito teatro kooptuota B. Jo- 
navičienė, vaidinusi davatką Ago- 

iškabą: “Parkside Mental Hospi
tal”. 

» * *
Tolimo Adelaidės priemiesčio 

dulkėtoje gatvėje iš asbesto sukal
tame nedideliame namelyje randa
me vidutinio amžiaus moterį. Vy
ras mirė prieš 4 metus palikdamas 
našlę su trimis vaikais. Moteris 
silpnos sveikatos, sirguliuojanti, 
dirbti negali. Tėvui mirus, vyriau

sias sūnus turėjo 13 metukų. Liku
si šeima tuoj pateko į vargą. Kol 
buvo išrūpinta našlės pensija, kol 
buvo apmokėtos skolos ir šeima 
įėjo į normalesnes gyvenimo vė
žes, Moterų Sekcija rėmė šią var- 
gan papuolusią lietuvišką šeimą 
pinigais ir maistu ir buvo nuolatos 
lankoma. Dabar jau geriau. Mo-

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

Adelaidės skyriaus pirmininkas 
L Taunys “Mūsų Pastogės” ben
dradarbiui pateikė šitokias infor
macijas:

— Sąjūdis Adelaidėje jau veikia 
vienuolikti metai. Jo centras šiuo- 
metu yra J.A.V., kur (Čikagoje) 
išeina ir Sąjūdžio organas “Laisvo
ji Lietuva”.

— Per savo veiklos laikotarpį 
Sąjūdžio nariai Adelaidėje yra fi
nansiniai parėmę eilę lietuviškų 
organizacijų tiek Adelaidėje, tiek 
ir kituose kraštuose. Vien Lietuvių 
Namams Adelaidėje buvo paauko
ta £100, nepriklausomai nuo tų au
kų, kurias kasmet skiria asmeniš
kai Sąjūdžio nariai. Daugiau kaip 
trejus metus veikęs Vasario 16-to- 
sios Gimnazijai Vokietijoj remti 
būrelis viep iš Sąjūdžio narių su
rinko ir pasiuntė per tris šimtus 
svarų. Savaitgalio Mokykla, kultū
rinė veikla, sportuojantis jaunimas 
ir nelaimėn patekęs tautietis pa
ties Sąjūdžio ir jo narių taip pat 
visada pagal išgales remiamas.

tą, buvo taip pat teksto skaityto
ja, tradicinė bažnytkaimio mote
rėlė, nors turinti gerą išraiškos 
galią ir gerą balsą.

Šis spektaklis buvo vienas ge
riausių J. Gučiaus repertuare. 
Tik norėjosi matyti daugiau au
toriaus žavios lietuvių kalbos (tu
riu galvoje logišką sakinį, skyry
bos ženklus, akcentus, pabrėži
mus, kurie ir sudaro šios egzisten
cialistinės dramos esmę). Gyvųjų 
žmonių ir dvasių pasirodymus taip 
pat norėjome matyti režisietiškai 
pabrėžtus, kaip nors diferenci
juotus.

Dail. S. Neliubšys ir dek. A. 
Kudirka galėjo daugiau stilizuoti 
zakristijos laužą, nes juk kitokių 
dekoracijų per visą veikalą nema
tėme. Dvi valandas gi reikia ga
nyti akis vienoj ir toj pačioj vie
toj! p. andr.

ADELAIDES TAUTINIU ŠOKIU GRUPE
> *

Jau daugelį metų Adelaidės 
lietuvių bendruomenės veikloje 
gyvai reiškiasi viena iš anksčiau
siai įsisteigusių Tautinių Šokių 
Grupė. Šiam jaunimo vienete da
lyvauja gražus, kultūringas lietu
viškas jaunimas, universiteto ir 
aukštesniųjų mokyklų studentai. 
Jie yra joje išaugę, ją pamėgę ir 
su entuziazmu joje dirba, šiuo 
metu Tautinių Šokių grupėje yra 
20 šokėjų, berniukų ir merginų, 
kuriems jau eilė metų vadovauja 
fizinio auklėjimo mokytoja p. B. 
Lapšienė. Savo repertuare grupė 
turi per 10 tautinių šokių, kurie 
daugelį kartų buvo pašokti tiek 
lietuviškai publikai įvairiuose mi
nėjimuose, tiek australų visuome
nei daugelyje koncertų, švenčių ir 
televizijoj. Grupė repetuoja šeš

tina, nors vis sirguliuoja, bet jau 
sustiprėjusi ir pajėgia gražiai tvar
kyti namelius. Vyresnis sūnus dir
ba, o vakarais mokosi. Jaunesnis 
berniukas, kuriam jau 15 metų, 
kasdien ankstį rytą keliasi ir nuo 
5 vai. ryto iki 8 dirba pas pieno 
išvežiotoją ir gauna apie 1 svarą 
10 šil. į savaitę. Baigęs darbą, bėga 
į technikos mokyklą, kur labai ge
rai mokosi būdamas pirmuoju mo
kiniu. Jauniausioji dukrelė 8 me
tų amžiaus irgi lanko mokyklą. 
Vyro paliktas namelis ir visas skly
pas gražiai prižiūrėti. Visur- šva
ru,tvarkinga. Gražiai pražydusios 
rožės tartum sako, kad ir vargo pa
vėsyje žydėti galima, nors vargo 
netūksta ir dabar.

(Nukelta į 6 psl.)

Sąjūdis yra ideologinė kovos už 
laisvę organizacija, t. y. kovos už 
Lietuvos ir kitų tautų laisvę nuo 
komunistinės vergijos, kovos už in
divido laisvę nuo skurdo, prietarų, 
išnaudojimo, šmeižtų ir t.t. Sąjū
dis savo veikloje siekia šių mora
linių principų įgyvendinimo: vi
siško ir visuotinio garbingumo, tei
singumo, nesavanaudiškumo, savi
tarpės pagelbos ir lietuviškai tauti
nių interesų statymo aukščiau už 
asmeninius ar partinius reikalus. 
Kiekvienas lietuvis, besilaikąs šių 
principų, gali būti Sąjūdžio nariu, 
arba, tokiu ir nebūdamas, Sąjūdžio 
yra lygiai gerbiamas ir vertinamas, 
nežiūrint kokiai politinei partijai 
jis priklausytų ar kokius religinius 
įsitikinimus beturėtų.

— Sąjūdis yra įsitikinęs, jog Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė nega
li būti nei sukurta nei išlaikyta ant 
politinio ar religinio pagrindo, nes 
mes nesame nei vienodų politinių, 
nei vienodų tarptautiniai religinių 
įsitikinimų, tačiau mes visi esame 
tos pačios tautos vaikai, ir parei
gos Lietuvai yra visiems tos pačios, 
vienodai bendros. Ir kiekvienos
Bendruomenės Valdybos tikslas 
yra sujungti lietuvius, kad jie or
ganizuotai galėtų atlikti savo pa
reigas Lietuvių Tautai; bet kurio 
laipsnio bendruomeninė organiza
cija palieka nuošalyje partinius ar 
religinius reikalus.

— Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
taip pat mano, kad kiekvienas lie
tuvis privalo užsimokėti bendruo
meninį mokestį, kaip simbolinį įro
dymą, jog jis tebelaiko save lietu
viu. To mokesčio pervedimas ko
kiai nors organizacijai dar nėra 
mokėjimas Bendruomenei, kurios 
pagrinde yra pavieniai lietuviai. 
Bendruomenės valdybos išrenkamos 
daugumos balsais. Nedalyvavimas 
tuose rinkimuose ar nesugebėjimas 
gauti daugumos pritarimo savo 
nuomonei nieko neatleidžia nuo 
pareigos paklusti teisėtai išrink
tai bendruomenės vadovybei, skir
tai organizuoti ir derinti tauti
niai lietuviškus reikalus.

tadieniais Lietuvių Namuose ir 
šiuo metu ruošiasi ateinančiais 
metais Adelaidėje įvykstančiam 
Meno Festivaliui, į kurį esanti pa
kviesta.

Tautinių Šokių Grupė nusipelno 
didelio įvertinimo kaip lietuviško 
liaudies meno-šokio propaguotoja 
mūsų jaunimo tarpe ir kaip puiki 
reprezentante mūsų kultūros aus
tralų visuomenėj. Per grupės pa
sirodymus gausiuose australų kon
certuose, šventėse ir kitur, tūks
tančiai svetimtaučių matė mūsų 
jaunimą šokant spalvinguose tau
tiniuose rūbuose ir visuomet tei
giamai įvertindavo. Grupė gauna 
daug pakvietimų šokti įvairiuose 
australų parengimuose, bet dėl lai
ko stokos turi nuo daugelio atsi
sakyti.
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V. ALUTIS

KUR TIE FILISTERIAI?
Yra du skirtingi žodžiai: studi

juoti ir studentauti. Studentauja 
tas, kas gyvena studentų tarpe, 
dalinasi jų nuotaikomis, bet kon
krečių rezultatų profesiniame pa
siruošime nepasiekia arba nenori 
pasiekti. Studijuoti reiškia sun
kiai dirbti, nes ir mokslas yra 
ne pyragai. Atlieka laiko, matyti 
studentijos; jo nėra, nematyti ir 
aukštų kvalifikacijų jaunimo. Taip 
yra visur, visuose kraštuose, viso
se visuomenėse.

Dažnai girdime sakant, kad 
studentai išreiškia visuomenės 
nuotaikas. Taip yra, nes jaunimas 
yra kaip jautrus seismografas. Vie
nok jis gali reaguoti tiktai nuo sa
vo darbo atliekamu laiku. Tai dar 
nereiškia, kad mūsų studentija ne
turi savo nuomonės. Ji turi savo 
nusistatymų visais rūpimais klau
simais. Ji prie progos vienu ar kitu 
būdu ir pasisako.

Jeigu Adelaidėje kaikas norėtų 
daugiau iš akademinio jaunimo ir 
čia baigusitj išgirsti, tai būtų gal 
ir turėjęs tam norui pagrindo pra
eityje. Mat, dabar universiteto tiek 
administracija, tiek rinktoji vado
vybė dažnai pasisako, kad Adelai
dės universitete, nežiūrint jo pripa
žinto aukšto mokslo ir tyrimų lygio, 
buvo perdaug jau lengva studijuo
ti. Jau dabar įvedama kontingentai 
įstojantiems j visus fakultetus.Tik- 
tai humanitarinis (Arts) fakultetas 
dar nepasisakė, nes yra jaučiamas 
nemažas pareikalavimas jį baigu
sių. Mat, jis apima daugybę sričių, 
pradedant kalbų studijomis, bai
giant gamtos ir matematikos moks
lais. Tačiau, kas yra lankęs aukš
tąsias mokyklas per šitą 10-12 me
tų kaip lietuviai gausiau gyvena 
Pietų Australijoje, tas žino, kad 
profesinis pasiruošimas visada rei
kalavo darbo ir išteklių.

Pirmas įrodymas, kad studentai 
yra palikę savo žymes mūsų Alma 
Mater ribose yra didelis kiekis kny
gų Lietuvos ir lietuvius liečian
čiais klausimais Bari’ Smith biblio
tekoje. Ji gauna ir žurnalą Litua- 
nus. Visos knygos yra atžymėtos 
ypatingais administracijos įrašais, 
kad tai lietuvių studentų sąjungos 
dovanos.

Dalyvavimas savo profesijos stu
dentų ir studijų rateliuose yra 
kitas veiklumo ženklas. Lietuvių 
kultūriniame gyvenime yra daug 
studentų, kurie ne tiktai ruošiasi 
savo srityje, bet ir susikuria idealų 
ateities vaizdą, pagal kurį žada 
tvarkyti savo gyvenimą. Tokiu bū
du ne vien žinios yra, bet ir įkvė
pimo pilna pačių studijų dvasia.

Dėl šitos dvasios ir kyla dažni 
nuomonių skirtumai tarp senosios 
kartos ir dabar jau sau galvojan
čio jauinmo. Pasaulio vaizdas yra 
pasikeitęs negera Lietuvai kryp
tim. Prie visos elektroninės fizikos 
ir medžiagų atsparumo pažangos, 
kuria naudojasi savo reikalams įsi
tikinimai ir pasaulėžiūros, atsiran
da ir naujos sąlygos. Dar 1958 me
tais prof. Stretton per radiją sakė, 
kad, sakysim, Adelaidės univ. is
torijos skyriuje yra dvi nuomonių 
kryptys: darbiečių ir konservatorių 
pažiūros Viena, tiesa, labai jau pla
ti pakraipa, sako, kad žengti pir
myn galima tiktai pakeičiant siste
mą ir matomą pasaulį. Antra tvir
tina, kad reikia geriau darbas at
likti, pagerėti; sistema tegul palie
kanti beveik ta pati. Jie sako, kad 
reikia naujų žmonių. Tada paleng
va keisis į gerą pusę ir visa tvarka. 
Čia yra liberalams artima nuomone, 
ten - socialistams. Tačiau šiais lai

(STRAIPSNIS DISKUSIJOMS) 

kais yra neginčijamas žmogaus 
dvasinis pasaulis ir sielos pradas. 
Dar daugiau: šiandien kreipiam 
dėmesį ne vien į siauros grupės in
teresus; žemė pasidarė tokia maža, 
kad dabar jau visos žmonijos ir 
ypač žmogaus gerovės žiūrim. To
kiu būdu gerai daliai studijuojan
čio jaunimo yra nesuprantamas 
senimo pasiskirstymas toks, kada 
nematoma toliau už savo rato. 
Jeigu senimas nenori sekti mokslo 
ir minties naujumo, tai jis pats va
ro jaunus akademikus į šalį ir jiems 
nelieka nieko kito, kaip tik susikū
rus šeimas ir susidarius tinkamą 
pragyvenimą atitolti nuo lietuviš
ko veikimo arba ieškotis draugų 
kitur.

Lietuviškoji studentija ir jauni 
diplomatai nelabai žavisi tokiomis 
perspektyvomis ir jiems daug mie
liau matyti savo tėvų tarpe dar
numą ir pažangumą, einant drau
ge su visu mokslo pasauliu, esant 
ir lietuvių tarpe, ir plušant pagal 
gyvenamo krašto priimtą išvaizdą. 
Toks yra tikras ir pilnas k u I- 
tūrinis veikimas. Toks 
lietuvių gyvenimas bus brangus ir 
brandus dar daugelį metų. Būsi
me lietuviams mielų idealų sargy
boje.

Nūnai paklauskime, kas paliko 
iš tų idealų, kurie buvo tokie 
aukšti mūsų senųjų akademikų

NUTAUTĖJIMO

KLAUSIMU

Per paskutinius kelerius metus 
Amerikos ir Australijos lietuvių 
spaudoje vis dažniau pasirodo 
straipsnių apie nutautėjimą. Čia 
išreiškiamas susirūpinimas jau įvy
kusių faktų, gvildenamos nutau
tėjimo priežastys, siūlomi patari
mai ir net kartais didžiuojamasi, 
kad štai šitoje ar anoje grupėje 
ar organizacijoje, ypač jaunimo 
tarpe, nutautėjimo žymių dar vi
sai nesą.

Nutautėjimo klausimas yra 
mums visiems aktualus. Jį jau 
diskutuoja, juo sielojasi lietuviai 
vos krūvon suėję. 

Grupė Adelaidės studentų, su
dominti nutautėjimo tema, ėmėsi 
iniciatyvos patyrinėti ją Adelaidės 
lietuvių tarpe.

Visiems žinoma, kad nutautėju- 
sių skaičius gana greitai kyla. Čia 
ir parūpo sužinoti, kurie iš mūsų 
pirmieji išsižada lietuvybės. Buvo 
pravestas “kvizinio” pobūdžio ap
klausinėjimas suaugusių lietuvių 
tarpe.

Buvo stengiamasi nustatyti kas 
greičiau nutautėja — augšto ar 
žemesnio išsilavinimo žmonės ir, 
statant klausimus, nutautėjimo 
prasmė buvo paimta kaip “sąmo
ningas svetimų tautinių ypatybių 
pasisavinimas, vedąs į galutinį sa
vosios tautybės praradimą kitos 
tautybės naudai”, (žiūr. Liet. En- 
ciklop.). Pats nutautėjimas buvo 
matuojamas atskiro asmens lietu
vybei atiduodamu darbu, pagal 
to žmogaus išgales.

Baigus apklausinėjimus, iš
ryškėjo kad:

1). Pirmieji nutautėja “dip
lomuoti beraščiai”, t.y. augš-

tarpe. Pilnai reiktų sutikti, kad 
rūpintis reikia ir pragyvenimu, o 
jaunimui reikia parūpinti galimy
bių mokytis ir studijuoti. Tačiau 
labai dažnas yra nuotykis, kad 
baigę Lietuvos ir Europos aukštą
sias mokyklas nenori sekti savo 
srities ir dėl to su jaunais kalbos 
neberanda. Jie, galima sakyti, nu
smunka į gamtos ir gyvenimo pa
traukimų sritį (valgis, miegas, gė
rimas...). Šita sritis yra pagal 
Platoną pati žemiausia iš keturių 
žmogų sudarančių sluogsnių. Ne
bėra nei taip brangios visų sričių 
koordinacijos, tos ketvirtos aukš
čiausios stadijos, per kurią tiktai 
tampama žmogum.

Jeigu mes šiandien Adelaidėje 
dar randame dėl ko bendrai pasi
darbuoti, tai dėl to, kad ne visa se
noji akademikų šeima yra nuėju
si tokiu subanalėjimo ir filistiniz- 
mo keliu; yra ženklų, kad seno
sios korporacijos palaiko tarp sa
vo narių ryšį.

Galbūt pastoviau reiškiasi atei
tininkai sendraugiai, kurie jau 
penkti metai skaito savo pareiga 
surengti literatūros vakarą. Apie 
jį kasmet rašoma spaudoje. Tenka 
girdėti, kad šių metų literatūros 
vakaras sutraukė daug kūrybos 
mėgėjų. Jų galėtų būti ir daugiau, 
nes literatūra yra labai svarbus 
elementas išeivijai. Visados yra

tuosius mokslus ėję, bet silpno 
protavimo asmenys;

2) . Lengvai nutautėja tie, ku
rie arba jau yra, arba stengiasi 
materialiai kuo geriau įsikurti. 
O tokių daugiau pasitaiko pra
silavinusiųjų tarpe;

3) . Gilios inteligencijos žmo
gus nenutautėja niekada;

4) . Žemo išsilavinimo žmonės 
sunkiai pasiduoda nutautėjimui.

Nutautėjimas jaunimo tarpe at
rodo šitaip:

1) . Akademinį mokslą einan
tieji atsparesni nutautėjimui už 
gimnaziją vos baigusius ir ne
baigusius;

2) . Greičiausiai nutautėja vi
durinė grupė, jaunuoliai, kurie 
nutraukia mokslą sulaukę 15 
metų amžiaus ir palieka mokslą 
su trim klasėm (Intermediate).

Suprantama, kad šios išvados 
nėra visai tikslios, nes apklausi
nėjimas nebuvo pravestas dideliu 
mastu. Apklausinėtųjų skaičius 
turėjo būti daug didesnis, apimąs 
įvairiausių sluoksnių lietuvius. 
Taip pat jaunimo nuomonių ne
buvo atsiklausta.

Nežiūrint šių trūkumų, surink
tos žinios, jei ir kiek liūdnos, yra 
labai įdomios. Jos ypač nustebino 
pačius nuomonių rinkėjus. Rezul
tatai šitokio pobūdžio apklausinė
jimo, pravesto didesniu mastu, 
būtų ne tik įdomūs, bet ir nau
dingi senimui bei jaunimui. Dėl 
to šis mėginimas ir tampa Ade
laidės studentų užsimojimu atei
čiai.

d.m.

Studentų žodžiui medžia
gą surinko LSS Adelaidės 

skyrus.

tuose vakaruose senų ir naujų 
jėgų.

Skautų korporacija Vytis seniau 
daugiau rodėsi viešumoje. Mes, o 
taipgi ir universiteto sluogsniai, 
maloniai prisimenam tą didelę 
prieš kelerius metus buvusią jubi
liejinę šventę, atšvęstą su visomis 
korporacijos tradicijomis. Tada 
dalyvių tarpe matėme daug žy
mių Adelaidės mokslo asmenybių. 
Dabar skyriui vadovauja fil. Moc- 
kūnienė. Reikia tikėtis, kad tik 
skautiškas kuklumas neleidžia vy- 
tėnams parodyti savo nuveiktų 
darbų. Studentai tikrai turi vil
ties, kad jiems pavyks nusipirkti 
gera stovyklavietė. Tada bus kur 
ir kaip susieiti, padiskutuoti ir 
pasidalinti patyrimu.

Mažai girdėti apie Amerikoje 
gyvai veikiančius neolituanus. Bet 
turbūt dar galėsime sulaukti tos 
dienos, kada šitie aukštų idealų 
vedini akademikai pasirodys kul
tūrinio veikimo rate. Studentams 
tenka turėti vilčių, kad darbuo
jamasi uždarame studijų rate ir 
skaitoma, kad toks pozityvus dar
bas irgi yra naudingas.

Dar mažiau girdėti apie kitų 
korporacijų filisterius, bet gali
ma prisigalvoti, kad ramovėnų 
čia irgi yra ir jie didele dalim 
yra veteranų karių telkinio “Ra
movė” nariai.

Labai malonu yra daugiau su
žinoti apie visa tai. Malonu ir gir
dėti, kad nepriklausomybės meto 
korporacijos palaiko aukštų ir 
brangių idealų tradicijas. Tačiau 
tiek, kiek dabar krutamą kultūri
nėje srityje jau ir užtenka? Pra
šyte prašoma parodyti daugiau 
koncentracijos, daugiau rūpestin
gumo? Dar turi būti pasispausta, 
o tada ir jaunimo bus. kita gies
mė. Jis nesibaidys susikurti ir 
tremtyje tinkančią sistemą ir bus 
dalyvis tose brangiose lietuviško
se ir mokslo pasaulio tradicijose.

GYDYTOJAS
SIGITAS MARTINKUS

Trečias jaunosios kartos gydy
tojas, pradėjęs ir baigęs medicinos 
studijas Adelaidėje.

Sigitas gimė 1936 metais Kau
ne, kur ir pradėjo lankyti pra
džios mokyklą. Karo metu su tė
veliais ir sesute Jūrate atsidūrė 
Kasselyje, Vokietijoj. Ten išgy
veno 5 metus, baigdamas gimna
zijos dvi klases. 1949 metais emi
gravo Australijon ir Adelaidėn 
atvykęs įstojo į Chrisfian Bro
thers’ College, Rostrevor. Mokslas 
labai gerai klojosi: kelis kartus 
pelnė atžymėjimus anglų kalboje. 
IV klasėje būdamas laimėjo sti
pendiją — Commonwealth Scho- 
larship — baigti gimnazijai ir tęs
ti mokslams Adelaidės universite
te, o V klasėje, už drausmingą 
elgesį buvo išrinktas gimnazijos 
prefect. Savanoriu įstojo 
į koledžo kadetų vienetą, kur jam 
buvo suteiktas kadetų karininko 
laipsnis.

Adelaidės Universiteto medici
nos fakultetan įstojo 1954 me
tais. čią mokslas taip pat sekėsi, 
ir 3 kartus mokslo metus užbaigė 
su pasižymėjimais. Belankant III- 
čią kursą, gavo atskirus pasiūly
mus iš Australijos aviacijos, lai
vyno, armijos ir šiaurinių terito
rijų administracį^os pasirašyti 
penkeriems metams sutartį tuo iš 
karto jam suteikiant karinį ar ci
vilinį laipsnį su atitinkama alga. 
Norėdamas studijas baigti be įsi
pareigojimų, šių pasiūlymų atsi
sakė. 1960 metais sėkmingai išlai
kė baigiamuosius egzaminus ir 
šešių metų triūsas buvo atlygintas 
š.m. balandžio 15 d. gydytojo tei
sių ( M.B., B.S.) diplomu.

Paskutinių studijų metu Sigitas 
ėjo residuojančio gydytojo parei
gas naujoje Karalienės Elžbietos 
Ligoninėje. Mokslą baigęs, pava
davo gydytojus privačiose prakti
kose. š.m. vasario mėn. buvo pri
imtas Adelaidės Karališkon Ligo
ninėn atlikti privalomą vienerių

AKADEMINĖS 
ĮDOMYBĖS

SURINKO A. LAPSYS

Kadangi jau ilgokai Adelaidės lietuviai studentai nesigarsino ši
tame laikraštyje, tai gal mes turėtume čia duoti kiek statistinių ži
nių apie savo veiklą. Tai, be abejo, pralinksmins širdis tų, kurie yra 
pramatę įsitikinti, kad mes esame dingę. •

•
Šiais akademiniais metais Adelaidėje studijuojančių yra keturis- 

dešimt. Tai palyginti didelis skaičius ir galima daryt išvadą, kad esa
me darbšti ir auganti grupė. Tačiau proporcingai imant didesnė dalis 
klauso paskaitų ne pilnu laiku ir atrodo nelinkę save skaityti studen
tais, kadangi retai susitinkame ir dar rečiau apie juos girdime. Iš li
kusių turime atskaityti tuos, kurie neturi laiko judriai domėtis stu
dentų veikimu. Taigi, turime, palyginti nedidelę grupę jaunesnių ir 
senesnių kolegų, kuriems palieka našta atstovauti mus vietoje ir kitose 
valstijose ten vykstančių suvažiavimų parengimuose. Šitie kolegos 
visiems mums yra gerai pažįstami, kadangi jie palaiko Sąjungos gy
vavimą.

•
Per akademinius mokslo metus mes dažnai susirenkame linksmiau 

praleisti laiką ir padirbėti visuomenei, kitiems to nė nepastebint. 
Tam yra reguliarūs sąjungos susirinkimai. Tačiau yra skaitoma, kad 
mūs pareiga viešai pasirodyti bendruomenėje ir duoti suprasti, kad 
mes vis esame darbingai gyvi ir veiklūs.

•
šių metų gegužės mėnesį turėjome Lietuvių Studentų Sąjungos 

balių. Tai buvo ištaigingas vakaras, surengtas bendruomenės malo
numui ir tam, kad padidėtų mūs banko sąskaita. Kaip ir kiekvienais 
metais, balius labai pasisekė, ir mes dėkojame savo svečiams. Balius 
žavėjo savo skirtingai įdomia nuotaika, nes tai yra studentiška at
mosfera, kurią visados mūsų parengimai sukuria.

•
Ateityje, šių metų gruodžio 10 dieną, turime kai ką labai įdo

maus, būtent, studentų paveikslų ir skulptūros parodą. Dalyvaus su 
savo kūriniais netik Meno Mokyklos studentai, bet visi, kas toje sri
tyje reiškiasi. Tai bus pirmą kartą Adelaidėje ir Australijoje, kad vi
suomenė turės progos ir galės pamatyti mūsų jaunų menininkų dar
bus — mėgėjų ir profesiniai tam besiruošiančių — besivystančius 
sugebėjimus ir talentą. Kaip jau priimta Ir nusistatyta, mes rengia
mės pravesti parodą kitaip ir nauju, gal dar nepaprastu, būdu. Mes 
patys tam rodome didelio entuziazmo, o kartu ir tikimės, kad parodos 
lankytojai ją priims lygiai entuziastingai.

•
Kiekvienais metais Studentų Sąjungos skyriai renka naują valdy

bą. Tai duoda progos vis naujam jaunimui pasireikšti bendruomenės 
gyvenime ir garantuoja, kad jie visuomenės veikloje bus veiklūs ir 
ateityje bus jau visiems pažįstami. 1961 akademiniais metais Adelai
dėje valdybą sudaro A. Lapšys (pirmininkas) ir nariai R. Daugelis, 
A. Mikužytė ir inž. V.A. Navakas.

•
Dažna užuominų, kad lietuviai kituose miestuose laimingesni, nei 

adelaidiškiai, nes turi lietuviško aukštojo mokslo personalo. Mūsų 
visuomenė neturėtų to išnaudoti, kad pateisintų kultūrinį ar mokslini 
savo neveiklumą, čia reikia žiūrėti teisybės. O ji kitokia.

•
Adelaidės tautinių šokių grupei vadovauja p. Br. Lapšienė. JI 

yra buvusi Klaipėdoje Pedagoginio Instituto dėstytoja — lektorė. 
Taigi jos gabioje priežiūroje eilę metų buvo ruošiami diplomuoti švie
timo darbuotojai, o per juos ir Lietuvos jaunimo kūno kultūros lavi
nimas, kuris savo stambmenyse buvo pagal naujausius ir pažangiau
sius metodus, vartojamus Australijoje ir Švedijoje.

•
Dalis lietuvių gydytojų ir medicinos personalo turėjo kurį laikų 

studento — dėstytojo trintyje susidurti su adelaidiškiu Dr, J. Miku
žiu, kaip su VDU docentu. Ir dabar jis čia turi savo kabinetą ir yra 
artimo tarnyboje.

•
Odontologę gyd. S. Pacevičienę irgi reikia šia proga paminėti, 

nes ji yra dirbusi Kauno universiteto klinikose. Ji ir dabar gydo, o 
kartu dar dirba su universitetu surištoje Royal Adelaide Ligoninėje.

metų praktiką, dirbdamas residuo
jančio gydytojo poste.

Dar gimnaziją belankydamas, 
Sigitas ypatingai domėjosi sportu 
— žymėjosi lengvoje atletikoje, 
žaidė gimnazijos futbolo rinktinė
je ir Vyties sporto klubo jaunių 
krepšinio komandoje. Ir studijuo
damas neatsisakė savo ankstesnių 
pomėgių bei užsiėmimų. įstojo į 
universiteto sunkios atletikos klu
bą, kurio pirmininku tuo laiku 
buvo filisteris Irvis Reisonas, 
žaidė krepšini už universitetą ir 
Vyties klubą. Davė Skauto Vyčio 
įžodį ir dažnai buvo kviečiamas 
skaityti paskaitėles ir demonstruo
ti pirmąją pagelbą, o vienoje Vil
niaus tunto stovykloje buvo ofi
cialiu stovyklos gydytoju. Akty
viai dalyvauja Adelaidės lietuvių 
bendruomeniniame gyvenime, lan
kosi jos susirinkimuose bei paren
gimuose, 1960 metais įstojo į Ade
laidės Lietuvių Sąjungą. Šių metų 
rugsėjo pradžioje sukūrė šeimą.

Baigęs praktiką, Sigitas yra nu
taręs tęsti mokslinį darbą ir tiki
si sekančių metų pradžioje pradė
ti kraujo tyrinėjimus viename iš 
Adelaidės medicinos mokslo insti
tutų.

K
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Nedaryta — pasidarė

LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS
“Po svetimu dangum” šį kartą sudarė Vilniaus Tunto 

spaudos skyrius Rajono Sp. sk. sutikimu.

A. GAVELIS

PRIE LAIŽO

Taip, mūsų tunte nieko naujo, 
rodos, tik... Ir girdėti nedaug, 
tik ... va, yra šie darbeliai:

Prieš keletą savaičių taip mus 
ir užklupo. Ant galvos užgriuvo 
metinis Skautų Balius. Mums ma
žesniems buvo nemenkas galvosū
kis. Ruošėmės. Salę papuošti rei
kėjo, skanėstų reikėjo. O kas ten 
buvo toks mandras ir sakė, kad 
raumenų užtenka? Skautai suma
nūs: dirbom, taip sakant, dieną 
ir naktį, o dar išvakarėse reikėjo 
važinėti po visus miškus ir pau
pius, kol suradom nendrių salės 
dekoracijoms. Baliun plaukė sve
čiai ir išėjo gerai. Darbai nevel- 
tui, o didžiausia dovana, tai ma
lonūs rėmėjai.

*--------------------------------------------

“Putvio” skautai vyčiai renkasi 
kas savaitė sueigoms. Kiti renkasi 
kas dvi. Bet vyčiai • irgi “niekow 
daug neveikė”, tik perka langą 
Lietuvių Namų skaityklai, tarp 
kitko, ir siunčia laiškus pas JAV 
senatorius dėl Lietuvos bylos... 
Jau vyčių niekur netrūksta: Ade
laidės tautinių šokių grupėj — 
yra; Vyties klubo krepšinio ko
mandose — yra! Įvairios šakos 
labai pajustų, jeigu vyčių nebūtų. 
Gražus mūsų būrelis jau yra nuo 
1954 metų ir vis auga ir auga.

Dar ką paminėsiu, jei man lei
sit. Vienas mūsų vytis, br. Jonas,

užsikrovė ant savo pečių pareigą 
sutvarkyti lietuviškas knygas ir 
paskui vadovauti bibliotekai, kur 
bus naujuose Lietuvių Namų prie
statuose.

Taip tunte viskas pats pasida
ro, kad beveik pamiršau papasa
koti. Per Tautos šventę, sekma
dienio rytą, kuomet taip sunku iš 
toli atvažiuoti, Tuntas pakėlė vė
liavą. Po pusvalandžio jau sus
pėjom šventoriuje giedoti Himną 
ir organizuotai buvom šv. Mišių 
mūsų koplyčioj. Ir dieną prieš iš
kilmes kas apvalė po talkų visą 
rajoną apink Lietuvių Namus? 
Na, kas? Nenoriu girtis, leisiu 
jums atspėt.

ADELAIDĖS MEŠKA

Vargų vargeliams...
Gera ir jauku

Mielieji “vilniečiai”, atsisveikindami su Jumis, linkime išlaikyti 
skautiškumo ugnelę negęstančią savo širdyse ir Adelaidės lietuvių 
bendruomenėje, kad būtų gera ir jauku visiems — jaunesniems ir vy
resniems. Laužas išblėsta nekurstomas, — rašė Vilniaus Tuntui skau
tininkai Vytenis ir Sofija Stasiškiai, išvykdami į JAV prieš penkeris 
metus.

Laužas neišblėso. Kad visi galėtų susirinkti ir vienu ar kitu būdu 
prie jo susišilti, lyg ir tradicija Adelaidėje, per skautų rengiamą Ka
ziuko mugę pirkti riestainius, per dešrelių gegužinę valgyti “čiopsus”, 
metiniame skautų baliuj kaskart matyti įmantriai dekoruotą salę, 
juoktis ir dainuoti su skautukais Jurginių lauže. Kasmet vasaros sto
vykla rodyklėmis kviečia apsilankyti ir svečių dienomis pabuvoti su 
jaunaisiais, pasidžiaugti ta giedria nuotaika ir saulėje įrudusiųjų 
krykštavimu.

Tačiau tai viena, matoma laužo liepsnos atšvaistė. Gera ir jauku 
pačiam lietuviškam jaunimui tada, kai savo tarpe jis renkasi tiek te
oretines, tiek praktines skautavimo žinias ir auga, tobulėja.

Bumerangas

Skautų Būkle, kurio globėjas yra s. J. Vanagas, ant sienos kabo 
australų aboridžinų lankas, strėlės, bumerangas. Jo tokia jau ypatybė, 
kad metus jis grįžta atgal. Skauto geras darbelis, padarytas kukliai 
nesigarsinant, grįžta atgal. Tai džiaugiasi tėvai naudingai laiką pra
leidžiančiu jaunimu, auga visuomenei darbštus prieauglis. Juk per 
tuos metus per Tuntą Adelaidėje perėjo daugiau nei 200 jaunimo. Jau 
ir sąlygos kitokios: įsikūrėme, daugiau laiko skiriame savo poilsiui 
ir malonumui. Tai vis “bumerangai”, kurie grįžta su pelnu atgal — 
darbo vaisiai.

Lietuviško skautavimo “bumerangas” Adelaidėje Tuntui davė da
bartinį tuntininką inžinierių Romą Urmoną. Jo paties žodžiais, jis 
skautavimo mokyklą išėjo čia, Pietų Australijoje, vyčiaudamas ir ei
damas tunto adjutanto pareigas.

Balandžio mėnesį perimdamas pareigas, jis tartum juokais pra
sitarė, kad, girdi, jam būsią lengva, nes Tuntas gerose vėžėse ir vie
netai juda ir kruta. Per tą laiką iškylauta jo vadovybėje, išgražinta 
būklas, o dabar teko nugirsti, kad norintiems minkštai ir patogiai 
pasilsėti, papuošti savo kambarius, skautės stropiai siuvinėja gražias 
pagalvėles. Ar tai viskas? Oi ne! Patyrimo laipsniai, specialybės, na
gingumas — visa tai pasirodys stovykloje, kurios didelė programos 
dalis skirta ir lituanistiniams dalykams, nes Lietuvos praeitis, jos var
gai ir džiaugsmai, sudaro dalį skautų lavinimo. Bet vyresni eina ir ki
tu būdu su gyvenamo momento įvykiais.

Skautai vyčiai ps. Vacį. Šulco vadovybėj birželio 19 d. išsiuntė 22 
laiškus į Ameriką kongresmanams ir senatoriams sielodamiesi Lietu
vos vargais. Gi retas jų atsimena savo tėvų šalį: dabar jie jau patys

VARGO MOKYKLA
(Atkelta iš 3 psl.)

nevienašališkos. Jų siužetai apėmė 
ne tik "katalikišką darbą dirban
čius veikėjus ir kunigą”, bet apla
mai visus tuos mūsiškės viešumos 
įvykius, reiškinius ir asmenis, ku
riuos dailininkas S. Neliubšys ra
do tinkamus ir užsipelniusius pa
vaizduoti humoro ir neužinteresuo- 
tos satyros pavidale.

Jei aš čia neįtikinau visų tų, ku
rie karikatūrų nematę darė toli 
siekiančias išvadas — dar nevėlu 
įsitikinti iš pirmųjų šaltinių: pra
šykime, kad karikatūros būtų eks
ponuotos viešam apžiūrėjimui.

— ★ —
Tikrosios priežastys pradeda 

aiškėti nutarime (tas pat “šv. B.” 
Nr. 34), kuriame kun. J. Kungys, 
“negalėdamas ateityje su šia šun
keliais pasukusia mokykla bet ko
kioj formoj bendradarbiauti”, ją 
perkelius į Liet. Katalikų Centro 
rūmus, čia jau pradeda ryškėti ne 
vien tik tų dviejų mokytojų pasi
traukimo iš pareigų priežastys, 
čia jau leidžiasi užčiuopiamas sis
temos stuburas, ima atsiskleisti se
niai ir kruopščiai rengto plano pa
grindai, plano, kaip pakeisti Ade
laidės (o gal ir visos Australijos) 
Lietuvių Bendruomenės pavidalą 
ar bent jos organizacinę struktūrą. 
Pakeisti radikaliai, perversmo ke
liu. Ilgesnį laiką trunkančio, pa
laipsniui vykdomo ir, sakytume, rą- 
maus, bet vis dėlto perversmo, o ne 
statutinės procedūros, ne balsavi
mo ir rinkimų, ne “konstituciniu” 
keliu. Ne “konstitucinio”, bet “per

versmo” kelio pasirinkimą,tikriau
sia, bus nulėmusi ta aplinkybė, 
kad esamasis balsuotojų ir rinkė- 
njų skaičiaus santykis yra ne jų 
(plano autorių) naudai ir rinkimų 
keliu, bent artimoje ateityje, nesi
tikima bendruomenės perimti į sa
vo rankas.

Planas, kiek jį atskleidė kelių 
paskutiniųjų metų Adelaidės įvy
kiai,o ypač pasikėsinimas “perkel
ti” mokyklą, būtų maždaug toks:

1. Suburti stiprią, disciplinuotą, 
autoritetiniais pagrindais besitvar
kančią organizaciją (tai galėtų bū
ti kas nors surišta su parapija, ka
talikų sąjunga, Katalikų Federa
cija, Katalikų Centru arba kas nors 
kita).

2. Įsigyti centrą — atskirus na
mus, po to pasistengti laimėti vi
sos bendruomei^s pritarimą, pa
vyzdžiui, skelbiant, kad įsigyta ne 
organizacinis centras, bet sava lie
tuviška bažnyčia; įrengti maldos 
patalpas, kurios organizaciškai, fi
nansiškai ir statybiškai būtų neat
jungiamos nuo centro.

3. Jei nebūtų galima iš karto, 
tai palaipsniui, bet negaištant, per
kelti į Centro namus visas bendruo
menines institucijas, grupes ir 
bendruomenės valdybos padalinius: 
mokyklą, chorą, tautinius šokius, 
Moterų Sekciją, o taip pat ir visas 
paskiras organizacijas, pasiūlant 
joms patalpas ir visus patogumus; 
neįkandamo ir komplikuoto perkė
limo atveju — steigti tai pačiai 
funkcijai paralelinę instituciją. 

galvoja, dažnas jau sau duoną pelnosi sąžiningu darbu ir mėgiamas 
viršininkų dėl skautiškos linksmos šypsenos bei lojalumo.

Laužai dega, aiškiai šviečia

Susėdame su tuntininku tartum prie simbolinio laužo. Organiza
cijose visados yra klausimų, kurie kartais sudaro vadovybei proble
mėlių ir kartu yra įdomūs visiems.

— Geriausiai veikia skautai vyčiai ir jaunesnės skautės — sako 
tuntininkas R. Urmonas. Paklaustas apie kitus, jis pareiškė, kad jus
dama visuose vienetuose, kurių dabar tunte yra šeši. Tačiau grįžda
mas prie minėtųjų, jis tęsė: — Abi grupės turi gerus vadovus ir po 
10 vienodo amžiaus ir panašių interesų jaunimo. Gerai veikia skau
tės: ruošiama visokių daiktų būklui... Neblogi vilkiukai, gal mažo
ka, bet sueigos reguliarios.

Jaunimo organizacijoms charakteringa, kad jų nariai neilgai bū
na toje pačioje amžiaus grupėje. Beaugant ir bebręstarit turi keistis 
ir plėstis veikimo laukas ir jauno žmogaus akiratis. Tad šnekant apie 
skautus paaiškėjo, kad daugumas tapo perkelti į skautų vyčių būrelį. 
Tuntininko žodžiais, sustiprinti draugovę iš vilkiukų dar per anksti, 
nes vilkiukai dar jauni.

Paklaustas apie sąlygas ir skautavimo pobūdį, jis nurodė:
— Atstumai turi šiektiek reikšmės, bet tai nepasikeitė per pas

kutinį laiką. Bendrai paėmus, skautavimas užima labai mažai laiko ir 
jokiu būdu neatima vaiko iš namų ar mokyklų. Daugiausia užima vie
ną valandą į savaitę. Buvimas skautuose padeda vaikus atitraukti 
nuo žalingų įtakų. Vilniaus tuntas turi jaunuomenei auklėti paruoš
tų ir kvalifikuotų vadovų, kurie išėję skautiško patyrimo ir auklėji
mo mokyklą bei pasiruošę ir paruošti auklėtojo-pedagogo darbui. 
Skautai duoda progos beaugant ir ateity būti geru visuomenišku, ti
kinčiu piliečiu ir tautiečiu patriotu.

Pasklaidome Vilniaus Tunto albumą. Aiškiai galima išskirti ketu
ris etapus, nes veikta Pietų-Vakarų tunto vardu, kaip Žalgirio Tun
tas, pereita prie Vilniaus Vietininkijos, išaugta į dabartinį Vilniaus 
Tuntą. Tačiau įdomu, kad beveik visą laiką buvo apie penki tuzinai 
narių Adelaidėje. Tad laužo ugnelė, skautiškumo liepsna ir praeity, 
ir dabar aiškiai šviečia. Tik dabar jau buvę mažesnieji tą ugnelę 
kursto ir rėmėjų bei skautų tėvų komiteto padedami sudaro brolišką 
jungtį nežiūrint neperdidelio lietuvių skaičiaus Adelaidėje.

Dar toliau

Kas numatoma toliau daryti? Vadija laikosi nusistatymo, kad dar 
toliau bus dar gražiau, kaip visi dainoriai gerai atsimena žodžius iš 
savo dainų repertuaro. Tai linksmos dainelės žodžiai, bet jie atliepia 
jaunimo ryžtą ir papildomi pažadu stengtis būti geresniu.

Vilniaus Tuntas spaudžia broliškai ranką ir linki: Iki pasimatymo 
vasaros stovykloj!

Tuo būdu visas bendruomenės 
kultūrinis ir visuomeninis gyveni
mas persikels į Centro Rūmus pla
no autorių kontrolėn arba, pagal 
viešą formulę,“kapeliono priežiū- 
ron”. (Kapelionas, suprantama, 
reikalui esant, irgi būtų prižiūri
mas). Tuomet bendruomenės val
dyba, tapusi be griaučių, pati “per
sikels”, arba išnyks, o Lietuvių 
Namai degraduosis į pasišokimų 
karčiamėlės lygį.

— ★ —

Tačiau nereikia manyti, kad šis 
planas savyje slepia kažką žemo 
ar savanaudiško. Jo pagrindiniai 
siekiai nedaug tesiskirs nuo ‘kons
titucinės” A.L.B-nės siekių išlaiky
ti ir stiprinti krikščionišką lietuvy
bę. Krikščioniškumo momentas 
eventualiai bus suprastas kaip kva
lifikuota krikščionybė, t.y. katali
kybė, ir, galbūt, daugiau pabrėžtas.

Bendruomenės absoliutinė dau
guma yra griežtai priešinga šio 
plano įgyvendinimui dabartinių 
būdu. Kodėl? Todėl, kad norima jį 
primesti bendruomenei prieš jos 
valią. O tai jau bus paneigimas in
divido laisvės ir apsisprendimo 
principų, kurie yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės kertiniai ak 
menys.

Be to, bendruomenę gązdina pla
no įgyvendinimo metodų klaiku
mas, visoje savo nuogybėje pasi

reiškęs pasikėsinime, kuris, kaip 
matėme, buvo vykdomas prieš mo
kytojų, tėvų ii- bendruomenės dau
gumos valią, peržengiant kompe
tencijos ribas, vartojant formą, ar
timą koliojimuisi ir net nevengiant 
nepagrįstų apkaltinimų bei šmeižto. 
Taigi, bet kuria kaina ir bet kurio
mis priemonėmis, nepaisant nei tei
sės, nei etikos, nei, pagaliau, mora
lės reikalavimų.

Kai priemonės yra nesaistomos 
jokių normų ir bandomos pateisin
ti vien tik tikslo svarbumu, — kas 
galėtų pasakyti, kur bus tų priemo
nių pasirinkimo riba?

— * —
AR BESUGRĮŠ GIEDRA?

Tėvams, vedėjui, mokytojams ir 
visai bendruomenei su jos valdyba 
griežtai pasipriešinus, pasikėsini
mas “perkelti” mokyklą nepavyko. 
Ji liko Lietuvių Namuose, nesuma
žėjusi nei mokytojų, nei mokinių 
skaičiumi. Nubyrėjusių mokytojų 
ir poros mokinių vieton stojo kiti, 
ir darbas vėl pasuko ramia gilios 
upės tėkmė. Net moralinė neat 
šauktų apkaltinimų skriauda per 
tuos metus lyg ir prisimiršo. Bet 
ne visos žaizdos užgijo. Viena iš tų 
neužgijusiųjų yra tikybos dėsty 
mas. Jau metai laiko, kaip kuingas 
nėha peržengęs mokyklos slenksčio 
vaikelius tikėjimo tiesų lietuviš
kai pamokyti. Tačiau tikyba vistiek
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Tokių ir panašiai vargstančių 
tautiečių yra ir daugiau. Daugely
je Adelaidės ligoninių nuolat atsi
randa lietuvių ligonių. Ir jie ne
pamirštami, kai tik apie juos suži
noma; Daugiavaikės šeimos, kurių 
šeimos galvos sunkiai iš uždarbio 
išsiverčia, paremiamos pagal išga
les rūbais, avaline, vaistais... Seny
vo amžiaus lietuviai, vargo diene
les praleidžiantieji namuose, 
džiaugiasi sulaukę, kai pas juos 
atsilanko kas nors iš Moterų Sek
cijos. Nuolatinė kasdienybė, nemo
kėjimas vietinės kalbos ir svetima 
gyvenimo aplinka šiems senesnio 
amžiaus žmonėms yra sunki. Ir kaip 
jie džiaugiasi, kai juos aplanko ir 
su jais pasikalba, jų rūpesčius ir 
vargus atjaučia. Jiems padedama, 
reikalui esant ir materialiai sušel
piant rūbais, baltiniais, vaistais, 
padedama išrūpinti pensijas, pata
riama ligos atveju.

* * *
Vokietijoj liko nemaža lietuvių 

ligonių džiovininkų sanatorijose. 
Jau eilė metų, kaip Adelaidės Mo
terų Sekcija du kart metuose siun
čia siuntinius ar pašalpas Gautin- 
gen’o sanatorijoje gulintiems ligo
niams lietuviams. Ateinančiom Ka
lėdų šventėm irgi ruošiama.

Jeigu suskaičiuoti visus vizitus 
kuriuos metų bėgyje Adelaidės 
Moterų Sekcijos ponios padaro li
goninėse, sanatorijose, senyvo am
žiaus, daugiavaikėms, gimdyvėms 
ai- į vargą ar nelaimę papuolusiom 
šeimom - tų vizitų skaičius siekia 
arti 300.

Visa ši socialinė Moterų Sekcijos 
veikla reikalauja didelio pasišven

timo, darbo, sumanumo, landumo 
ir didelių išlaidų. Vien tik vienas 
apsilankymas psichiatrinėj ligoni
nėj su dovanų pakietais kainuoja 
pinigais 10 - 15 svarų.

Adelaidės Lietuvių Namai auga, 
didėja. Kas šeštadienį keliolika 
talkininkų dirba prie statybos dar
bų. Juos reikia pavalgydinti. Ir čia 
Moterų Sekcijos ponios viską pa
ruošia ir nei vienas talkininkas ne
išeina alkanas. Kiekvienais metais 
ruošiame Motinos Dieną, lietuves 
motinas pagerbiame. Adelaidėje 
Motinos Dienos minėjimą jau dau
gel; metų ruošia Moterų Sekcija. 
Kalėdų eglutė lietuvių vaikams su 
Kalėdų senelio dovanėlėmis tapo 
tradicine Adelaidės lietuvių vaikų 
švente. Vis tai ant Moterų Sekcijos 
pečių. O kur pagelba, kurią gauna 
iš Moterų Sekcijos įvairios Ade
laidės organizacijos, savaitgalio 
mokykla ir kiti?

Dideli darbai padaromi. Daug 
rankų, daug aukų, daug gerų šir
džių. Reikia vargan ar nelaimėn 
papuolusiam lietuviui padėti.

Paklausus p. E. Reisonienės, 
Adelaidės Moterų Sekcijos Valdy
bos pirmininkės, kiek narių turi 
šis moterų sambūris, atsakymas 
yra gana liūdnas. Mažai, labai ma
žai tokiems dideliems darbams at
likti. Moterų Sekcijai reikia ne 
vien tik moralinės ir medžiaginės 
visuomenės paramos, bet ir darbo 
rankų, naujų darbininkių... Darbo 
yra daug. Adelaidės Mot. Sekcija 
daug to darbo atliko visos lietuvių 
bendruomenės naudai ir pasididžia
vimui.

J. M.
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KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS 

Katoomba 523.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — 
VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE.
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Savininkas Ed. Valevičius.
Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau
sioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna
vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping 
Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių.

Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą 
yra prieinamai. Vaikams nuolaida.

Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti.
saszsBsaszsBsasESBSEsasasBsasasasasaKsasasHsasaiS

dėstoma. Tikrumoje tai nėra tiky
ba tikėjimo tiesų ir dogmų prasme. 
Mokytojai atliekamu laiku bando 
vaikelius mokyti lietuviškų poterių 
ir naudotis lietuviška maldaknyge, 
žodžiu, daroma tai, kas įmanoma 
esamomis aplinkybėmis padaryti... 
pagl nemirtingosios Petro Rimšos 
Vargo Mokyklos- pavyz
dį ...

Ir taip mokykla, anot Kun. Dr. 
Jatulio, ne tik gyvuoja, bet plečia
si ir tobulėja.

Neseniai šiuose lapuose skaitėme 
pilnus susižavėjimo sakinius apie 
“Batuotojo katino” vaidinimą 
Bankstowno mokykloje.

Galime didžiuotis, kad ir šioje 
srityje mūsiškė mokykla neatsilie
ka. Prieš keletą metų žavėjomės 
“Snieguole ir Nykštukais”. Pernai 
— “Pelene”, o dabar visi dideli 
ir maži — nekantraudami laukiame 
ką mums broliai Nevarauskai (Vy
tautas ir Jonas) su Riaubiene pa
rodys “Užburtoje Karalystėje” 
(gruodžio 9 d. per mokyklos moks
lo metų užbaigimo iškilmes).

— ★ —
Nepavykusio “perkėlimo” pasek

mėje Katalikų Centro namuose gi
mė antra lietuviška mokykla. Gimė 
nelauktai ir netikėtai. Bet nauja
gimis, neatsakingas už gimdytojų 
nuodėmes, nekaltas, skaistus ir 
brangintinas. Žinoma, racionaliai 
tvarkantis, antroji mokykla turė
jo būti steigiama kuriame nors iš 
tolimesnių priemiesčių. Tačiau, ne
žiūrint to, visa bendruomenė ją su
tiko su simpatijos jausmu ir ge
riausios kloties linkėjimais.

‘Perkėlimų” akivaizdoje visa 
bendruomenė — ir plano šalinin
kai ir jo priešininkai — stovi prieš 
didelį gyvybinį klaustuką: ar susi
klijuos beskylanti bendruomenė, ar 
stos jei ne taika, tai bent “taikinga 
koegzistencija”, ar grįš drumzlinų 
debesų užtemdyta giedra?

Yra duomenų spėti, kad turėtų 
grįžti ir susiklijuoti. Abiejų šalių 
interesai tai diktuoja. Reikia tik 
geros valios. O geros valios įrody
mo pirmoji sąlyga, man atrodo, bus 
tikybos mokymo sunormavimas.
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ADELAIDE

Spėliojimai ir galimybes
Sporto šventei artėjant, dauge

lis vytiečių spėlioja, kiek laimėji
mų parsiveš iš Geelongo. Pamė
ginsime čia peržvelgti galimybes, 
pradėdami nuo silpniausios vietos 
— vyrų stalo teniso.

Vyrų stalo tenisininkų Adelai
dės “Vytis” turi dvi komandas, 
dalyvaujančias Pietų Australijos 
pirmenybėse. V. Leipus žaidžia už 
australų komandų aukščiausioje 
(district) lygoje. Kelis kartus jis 
žaidė ir už Pietų Australijos rink
tinę. Kaip visuomet, taip ir šiais 
metais vyrų komandos pirmenybė
se pasirodė gana silpnai. Pagrin
diniai “Vyties” žaidėjai būtų Lei
pus, Adutavičius ir Ignatavičius, 
Abejojama, ar pirmieji du gaus 
atostogų. Ignatavičius žais krep
šinį, tinklinį ir lauko tenisą, taigi 
dar stalo tenisu vargiai ar bus 
galima jį apsunkinti. Dėl pirmos 
vietos greičiausia matysime kovo
jant Hobarto “Perkūną” su Mel
bourne “Varpu”, trečią vietą ga
lima atiduoti Sydnėjaus “Kovui”. 
Geelongas ir Adelaidė kovos dėl 
likusių. 

• * ♦
Moterų stalo teniso komanda tu

rėtų iškovoti pirmą vietą. Šiais 
metais kaip pirma taip ir antra 
komandos žaidė gerai ir progre
savo. Vienetų čempijonės vardui 
bus rimta kandidatė O. Mikalai- 
nytė. Ši žaidėja tikrai pasitempė 
ir, parodžius daugiau sportiško 
ryžtingumo šventės metu, turėtų 
laimėti. 

• * *
Vyrų lauko teniso komandos su

dėtį numatyti gana sunku. Jeigu 
komanda bus stipraus sąstato, tai 
Canberros ir Geelongo tenisinin
kai turės gerai pasispausti, kad 
vytinčius nustūmus į trečią vietą.

Moterų lauko teniso komanda 
iš viso bus sunku sudaryti. L. 
Andriušytei negalint vykti į Gee- 
longą, Klubo valdybai bus dide
lis galvosūkis surasti ką nors jos 
vietoje. Turėtų pasitenkinti tre
čia vieta. 

• • •
Šachmatų sekcija Adelaidėje 

yra gausi, tik gaila kad nepajėgia 
j šventes pasiųsti stipriausio sąs
tato. Arlauskas, kaip ir visuo
met, greičiausiai negalės atstovau
ti, dėlto susilpnės galimybės iš
kovoti pirmą vietą. Šioje sporto 
šakoje rimčiausi varžovai bus 
Sydnėjus su Geelongu. Mums, nors 
ir labai kukliai, galima pretenduo
ti į antrą vietą.

•wwmnnminirnwmiinnnnifnnniiimiminminmiiininiiiiniiifmHnininiiiiinmtiiniimniiiiii'nniniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniriinniinTMn^|

VIENINTĖLĖ TIKRA 
VODKA

ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI

STOLICNAJA
YRA VISADA GAUNAMA PAS

M. PETRONĮ,
152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stoti*. Tel.; LW 1220
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išiimokojimui. Me< kalbame vokiškai.

Tinklinis teikia daugiausia vii 
čių. Vyrų komanda, laimėjusi “B” 
klasėje pirmą vietą, šį sezoną 
žais “A” klasėje.

čia laimėjimų bus sunku tikė
tis, nes kitos komandos žaidžia 
labai gerai. Kad ir pralaimint, bet 
žaidžiant su pajėgiais priešais, 
mūsų komandai turėtų išeiti į nau
dą. Be pirmos komandos, šiais me
tais pirmenybėse dalyvaus ir ant
ra komanda “B” klasėje, ši ko
manda bus sudaryta iš jaunų žai
dėjų, vadovaujamų J. Morkūno. 
Nors atsiekti geresnių rezultatų 
komandoms reikalingi treneriai. 
Sudaryta rinktinė turės beveik 
visus smūgiuojančius žaidėjus ir 
Melbourne “Varpui” bus labai kie
tas riešutas. Nors Soha bus sun
kiai užblokuojamas, bet panaudo
jant dvigubus — trigubus blo
kus, tektų laukti adelaidiškių lai
mėjimo.

Moterų komanda taip pat antrus 
metus dalyvaus Pietų Australijos 
pirmenybėse. Kai kurios žaidėjos 
negalės vykti į Geelongą, bet jų 
vietoje yra neblogų pamainų iš 
jaunesnių žaidėjų. Pirmenybių me
tu turėtų žaisti tos žaidėjos, ku
rios vyks į Geelongą. šiai koman
dai taipat reikalingas nuolatinis 
treneris, žaidimo lygiui pakelti 
nors pora žaidėjų turėtų išmokti 
smūgiavimo. Rimčiausią pasiprie
šinimą greičiausia parodys gee- 
longiškės, tačiau laimėtojomis ga
lima laikyt adelaidškes.

• • •
Skaudžiausias ir sunkiausiai 

pergyvenamas pralaimėjimas Gee- 
longe bus mūsų krepšininkų. Už 
tai kalba visas praėjęs žiemos pir
menybių turnyras. Turnyre buvo 
žaista labai blogai. Prie koman
dos susilpninimo labai daug prisi
dės G. Kitienės, R. Andriušytės 
ir L. Radzevičiūtės (visos iš pir
mos komandos) nedalyvavimas. 
Jų vietos bus užpildytos antros 
komandos žaidėjomis. Jaunų žai
dėjų yra, bet jos dar mažai paty
rusios. Kaltę už žaidimo lygio 
kritimą reikia priskirti treneriui 
L. Hody (Vengras). Išskyrus vie
ną puslaikį, jis nedalyvavo rung
tynėse ir, žinoma, nematė žaidė
jų klaidų, ir dėl to, treniruočių 
metu negalėjo atkreipti dėmesio į 
žaidėjų silpnas vietas. Kaip trene
ris, jisai labai geras, tik, būdamas 
svetimo klubo žaidėju, visiškai 
nematė reikalo rūpintis kad mūsų 
merginos progresuotų žaidime. 

Paprašytas valdybos, atlikdavo 
pareigą ir tik pareigą... be jokių 
pastangų. Merginos buvo moko
mos derinių, “blokų” ir pan. ir 
pamiršo turėtus metimus. Nemo
kant pagrindinių dalykų (kamuo
lio perdavimų, driblingo ir mėty
mų), “blokų” ir kitų gudrybių 
mokiniams yra eikvojimas laiko. 
Viso to pasėkoje adelaidiškėms 
pranašauju antrą vietą. Vyrų 
krepšinio komanda žiemos turnyre 
žaidė taip pat nepatenkinamai. 
Vytiečiai, žaisdami geriausių Pie
tų Australijos komandų (district) 
lygoje, visuomet turėjo labai stip
rius priešus. Kadangi kelios rung
tynės su stipriomis komandomis 
(latviais, West Adelaide ir North 
Adelaide) buvo sužaista labai ge
rai, o kitos rungtynės pralaimė
tos kelių taškų skirtumu, galima 
tikėtis vyrams pirmos vietos Gee- 
longe. Žinios, kad kitų vietovių 
komandos žaidė žemesnėse klasė
se, laimėjimo viltį dar padidina. 

« • *
Pasiekus visų čia minėtų laimė

jimų, galima tikėtis Šventės nu
galėtojo titulo. Visų šių pranaša
vimų išsipildymas priklausys, ko
kiu sąstatu komandos nuvyks į 
Geelongą. Reikia tikėtis kad Klu
bo Valdyba pasistengs pasiųsti 
stipriausias pajėgas. Lemiamas 
žodis tačiau priklausys patiems 
žaidėjams, ir jų pastangos bei 
sportiškas ryžtas Šventės metu 
daug ką nulems.

B. Nemeika.
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ADELAIDINE TEMA...
(Atkelta iš 2 psi.)

“Vadinasi, turime skaitytis su 
apgailėtinu faktu, kad vokiečių 
kalbos Australijoje dienos jau 
baigiasi” rašo T. Hebart, čia daž
nai cituojamos knygos autorius 
(1938 m.).

★
Kai mūsų tautietis J. Vanagas, 

rankiodamas savo muziejui ekspo
natus, vaikščiodavo po Lobetalio 
kalnus, knaisiojosi palėpėse, šiukš
lynuose, pastogėse, kur buvo su
mestos senos šventknygės, laikraš
čių komplektai, paveikslai, apyvo
kos daiktai, senos senutės klausi
nėdavo šį keistą žmogų:

— Aber was machst du mit die- 
sem rubbish?

★
Kaip iš šių ir mums nelinksmų 
faktų matyti, nutautėjimo chemi
kalai įsiskverbia net į originalinę, 
niekam nepriklausomą religijos 
sektą. Nors nepakeičia jos esmės, 
bet aptraukia ją svetimu apvalka
lu, kaip kad kiekvienas svetimas 
kūnas, netyčia patekęs į skilvį, 
yra tučtuojau tam tikrų syvų pa- 
gelba aptraukiamas nepavojinga 
danga, paskui pašalinamas arba 
ilgainiui suvirškinamas.

Būdinga ir tai, kad nepriklauso
mos religijos bendruomenėje pa
čioj pradžioje pasėjama nesantai
kos sėkla. Kur statoma bažnyčia,

Adelaidė* “Vytie*” IlI-ji (jaunių) komanda, laimėjusi Pietų Australijo* “Minor” F divicijo* šių metų 
pirmenybe*.

Nuotraukoje iš kairė* j dešinę klūpo: komando* treneri* R. Daugali*, A. Radzevičių*. H, Kirša, G. De 
Groove, K. Jaunuti*, E. Pociui, A. Jaunuti* ir R. Rudzenikai; įtovi R. Stankevičiui, J. Mikuži*, ko
mando* kapitonas A. Stankevičius, A. Bernaitis ir ilgametis klubo pirmininkas J. Jaunutis.

“ADELAIDĖS LIETUVIŲ ŽINIOS’’
I960 m. liepos m. Adelaidės Lie

tuvių Sąjungos Valdyba, norėdama 
palaikyti glaudesnius ryšius su są
jungos nariais ir su visais adelai- 
diškiais, pradėjo leisti du kartu 
per mėnesį rotatoriumi spausdina
mą informacinį leidinį “Adelaidės 
Lietuvių Žinios”.

Leidiniu palaikomas nuolatinis 
glaudus ryšys tarp Sąjungos val
dybos ir visų adelaidiškių ir jie 
nuolatos informuojami apie vietos 
gyvenimą.

Visos vietos bendruomeninės or
ganizacijos pasinaudoja šiuo leidi
niu, kad painformuotų adelaidiš- 
kius apie jų parengimus, susirin
kimus, minėjimus, pramogas ir t.t.

Jame skelbiami oficialūs apylin
kės valdybos pranešimai, paragini
mai ir nurodymai įvairiais klau
simais.

Šiuo leidiniu taip pat reguliariai 
naudojasi Vilniaus skautų Tuntas 
ir Adelaidės sporto klubas “Vy
tis”.

Pagelbėdamos tarpusaviai infor
macijai, “A.L. žinios” fiksuoja 
svarbesnius bendruomeninius įvy
kius ir adelaidiškių nuotaikas bei

ten velnias pasistato sau koplyčią. 
Gal, tik žydai turi tam priešnuo
džius.

★
Kai J. Vanagas, susipažinęs su 

Lobetalio kolonistų buitimi, para
šė straipsnį vienam žymiam Vo
kietijos žurnalui, tai jo redakto
rius atrašė padėką ir apgailestavi
mą, girdi, vokiečių skaitytojams 
visai neįdomu, kad jų tautiečiai 
P. Australijoje taip religiškai su
siskaldę ir baigia išmirti.

★
įdomu dar ir tai, kad vokiečiai, 

pavyzdingi kolonistai, pirmieji 
čia įveisę daržus, vaisme
džių sodus, garsiuosius vynuo
gynus, per keturias kartas taip 
maža turėjo įtakos P. Australijos 
politikoje, pramonėje, prekyboje 
ir kultūriniame gyvenime, pasi
gendame žymių asmenybių su vo
kiškomis pavardėmis, kurios ap
vainikuotų savo protėvių išlietą 
prakaitą šioje saulės nusvilintoje 
žemėje.

★

Nesidomėjimas savo netolima 
praeitimi pastebimas, aplankius 
Lobetalio dviejų sektų atskiras 
kapines, kur gotiškus paminklus 
baigia apglėbti džiunglės. O ir jų 
praeities muziejų turėjo suorga
nizuoti išvietintas... lietuvis!
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MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

646 George St., Sydney, Australia
(Kampas Liverpool St.)

TEL.: 21-4254 arba BA-4254
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel
bimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ liuntiny* 
gaunama jūių giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mei 
pilnai garantuojame Jū*ų liuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jū*ij 
giminė*.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY;

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD
293 Church St. Tel.: YL 9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
114 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
41 Tapley’s Hill Rd., HENDON. Tel. J 2879.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

STORES,

STORES,

STORES,

0 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

s

i

Nuotrauka šatkaus

nuomones vietos gyvenimą lie
čiančiais klausimais; leisdama daž
nai jiem patiem klausimus gvil
denti.

Be “A.L. Žinių”, Adelaidėj te
beina dar kun. Dr. P. Jatulio pra
dėtas leisti “šventadienio Balsas”, 
kuris, rūpindamasis daugiau tiky
biniais reikalais, kiek vieta leid
žia, pagelbsti vietos organizaci
joms su jų informacijomis, skirto
mis visiems adelaidiškiams. Išeina 
kiekvieną savaitę.

KOKIUS BATUS DĖVI R. KOPA?
Vienoje Prancūzijos vidurinėje 

mokykloje buvo surengta mokinių 
apklausa. Norėta patikrinti jų 
bendrą išsilavinimą. Apklausos re
zultatai buvo visiškai netikėti.

Iš 60 apklaustų vaikų 54 pui
kiai žinojo žinomojo futbolininko 
R. Kopa biografiją ir jo asmeni
nio gyvenimo smulkmenas. 45 iš jų 
net žinojo jo batų numerį.

Tačiau tik du iš 60 žinojo, kuo 
pasižymėjo didysis astronomas 
Kopernikas. Dauguma apklaustų 
pareiškė, kad Kopernikas buvęs 
senovės Romos poetas kiti — kad 
jis esąs Turkijos ministras-pirmi- 
ninkas.
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nOsų PASTOGĖ
PAMALDOS

Sydney lietuviams pamaldos 
Camperdown St. Joseph bažnyčio
je gruodžio 10 d. 12 vai.

Cabramatta lietuviam* pamal
dos Mt. Pritchard bažnyčioje 
gruodžio 10 d. 9 vai. 45 min.

Gruodžio 17 d. bus pamaldos tik 
Camperdown St. Joseph bažnyčio
je 12 vai.

Tragiškai žuvus mylimam vyrui ir žentui

S. ASTRAMSKUI,
reiškiu gilią užuojautą poniai E. Astramskienei 
ir p.p. Jankavojams.

B. Obelavičiu*

MELBOURNE
PRANEŠIMAS DĖL PARENGIMŲ 
IR PRAMOGŲ KALENDORIAUS

Šiuo pranešama, kad š.m. gruo
džio mėn. 17 d., tuoj po pamaldų, 
šv. Jono parapijos mažoje salėje 
šaukiamas organizacijų vadovybių 
posėdis, kuriame bus nustatomas 
Parengimų bei Pramogų kalendo
rius 1962-riems metams. Suinte
resuotos tuo reikalu organizacijų 
vadovybės prašomos j šį posėdį 
prisiųsti savo atstovus.

A LB Melburno Apyl. Valdyba

SKAUTŲ STOVYKLA
Kaip kiekvienais metais, taip ir 

šių atostogų metu ruošiama sto
vykla Melbourne skautams. “Džiu
go” Tunto skautai stovyklaus 
Woori-<Yallock vietovėje, prie Li
lydale. Stovykla prasidės sau
sio 2-trą dieną ir tęsis iki 
sausio 12-tos dienos. Smulkiau 
stovyklos reikalais bus painfor
muota vėliau, šiai stovyklai finan
siniai paremti ruošiama loterija, 
kuri įvyks gruodžio mėn. 10 die
ną, sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
mažojoj parapijos salėje. D.č.

MELBOURNO RAMOVĖNŲ 
PADĖKA

Melbourne “L.V.S. Ramovė” 
skyriaus suruošto Lietuvos Ka
riuomenės Šventės minėjimo pa
rengime pasidarbavusiems ir pro
gramos dalyviams visų ramovėnų 
vardu reiškiu nuoširdžią padėką, 
būtent:

Ramovėnams p.p. Kuncaičiui, 
Tinteriui, Šimkui, Bieliauskui, 
Butkūnui, Bikuličiui, Dargiui, Ra
manauskui ;

Melb. apylinkės valdybos pir
mininkui p. Petrašiūnui;

poniai Zdanavičienei ir jos vad. 
tautinių šokių grupei, p. Fišeriui, 
p. Morkūnui ir jo vad. okteto da
lyviams; ponioms Tamošiūnienei 
ir Vacbergienei, p-lei švambary- 
tei, p-lei Baubinaitei, p. Gabui, 
p. Vacbergui ir p. Steponavičiaus 
vaikučiams; Katalikių Moterų or
ganizacijai ir ponioms Baltokienei,

Lietuviškuose dirvonuose...
< (Atkelta iš 1 psl.)

Iš viso nekilnojamam turtui 
įgyti, pastatyti ir jį remontuoti 
išleista £ 11.246.12.1. Atsižvelgda
ma į tai, kad eilė darbų atlikta 
talkomis ir dalis medžiagų suau
kota, S-gos valdyba visą augščiau 
minėtą nekilnojamą turtą verti
na £ 13.000. Fronto pristatymui 
iki šiol jau išleista £ 540, tačiau 
jis valdybos bus įvertintas vėliau 
ir į augščiau patiektą turto ver
tę neįeina. Lietuvių namams in
ventoriaus nupirkta už £ 895.3.6 
ir suaukota pagal inventoriaus 
įkainavimo komisijos įvertinimą 
£ 261.19.0.

Lietuvių Namų ūkio ir admi
nistracijos išlaidoms išleidžiama 
palyginti stambi suma, čia patie
kiami dvejų paskutinių S-gos fi
nansinių metų (1959 ir 1960) da
viniai:

Mokesčiams išleista £ 99. 5. 4
Dujoms (gazui) ir 
elektrai £ 131. 7.10
Draudimui £ 64.13. 5
Vandeniui £ 66. 5. 6
Valymui £ 180. 9. 6
Raštinės bei pašto iš
laidoms £ 34. 5. 0
Per dvejus metus išleista £

576.6.7. Tad vieneriems metams
vidutiniškai tenka £ 290.

Lietuvių Namų pajamo*. Nuo
mos už salę per 2 metus gauta 
£ 381.0.0 arba 190 svarų per me
tus. Be to, dabar pripirktas namas 
Nr. 10 į metus pelno £ 260 nuo
mos. Taigi, vidutinės Lietuvių Na
mų metinės pajamos būtų apie 
£ 450. Tuo būdu, Liet. Namų me
tinės pajamos ne tik padengia 
ūkio išlaidas, bet beveik ir pro
centus apmoka už banke esančią 
paskolą, kuri šiuo metu siekia 
£ 3.650. Tad visuomenės suauko
tomis sumomis dabar tik mokama 
skola ir vykdomi statybos darbai.

Ar Lietuvių Namai patenkina 
lietuviškų organizacijų reikalavi
mu* ir ko dar reikėtų, kad jie su

Bieliauskienei, Bikuličienei, Ra
manauskienei. Taip pat nuošir
džiai dėkoju visiems melburniš- 
kiams, gausiai dalyvavusiems. Ti
kimės jus pamatyti ir kitais me
tais. K. Baltoka*

ADELAIDE
' IŠKILMĖS ADELAIDĖJE

Prieš porą savaičių Adelaidės 
lietuviai katalikai iškilmingai pa
minėjo Šventojo Kazimiero kop
lyčios pašventinimo metines. Ta 
proga Melbourne Tėviškės Aidai 
net visą numerį pašventė toms me
tinėms atžymėti. Šv. Kazimiero 
koplyčios Adelaidėje pašventini
mas įvyko 1960 m. lapkričio 20 d. 
Dalyvaujant eilei vietinių kunigų 
ir svečių pašventinimo apeigas 
tuo laiku atliko Adelaidės arki
vyskupas Dr. M. Boevich. Adelai
dės Lietuvių Katalikų Centras su
organizuotas ir šv. Kazimiero kop
lyčia pastatyta kun. J. Kungio pa
stangomis.

NEWCASTLE
Ketvirtadienį, gruodžio 8 d. 

Newcastle YMCA organizuoja 
miesto rotušėje (Town Hall) Ka
lėdų eglutės (Christmas Tree) 
festivalį. Šalia visos eilės kitų 
tautybių pasirodys ir lietuviai su 
savo choru, vad. St. Žuko. Taip 
pat toje šventėje dalyvaus ir vie
tos lietuvių tautinių šokių grupė 
(8 poros).

PERTH
Lapkričio 25 d. 7 vai. vakare, 

RSL Hall Wembley įvyko kariuo
menės šventės minėjimas. Tai die
nai taikomą paskaitą skaitė Sta- 
nislova* Kuzmicki*. Po paskaitos 
buvo rodoma filmą iš lietuvių gy
venimo Vakarų Australijoje ir 
tautinių švenčių minėjimų. Taip 
pat p. Skrolis rodė daug padary
tų nuotraukų jam būnant V. Vo
kietijoje iš ten pasilikusių lietu
vių gyvenimo ir Vasario 16 gim
nazijos vaizdus. Tuoj po filmų 
sekmadienio mokyklos mokiniai 
suvaidino trumpą vaidinimėlį. Mi
nėjimas nebuvo skaitlingas tad ir 
neužsitęsė ilgai. A.B.

darytų gereine* sąlyga* lietuviš
kam veikimui?

— Patenkinimui nėra galo. Vis 
dėl to lietuviškos organizacijos 
bei institucijos Lietuvių Namuose 
turi pakenčiamas sąlygas savo 
veiklai plėsti. Moterų sekcija ten
kinasi kad ir laikina, bet erdvia 
virtuve. Skautai ir sportininkai 
turi atskirus kambarius, įsirengę 
juose savo buklus. Savaitgalio 
mokykla ir lituanistiniai kursai 
turi sau patalpas. Esama scena 
patenkina choro, teatrų ir kitų 
reikalavimus. Tautinių šokių gru
pė ir stalo tenisas išsitenka salėj. 
Laisvuose kambariuose vyksta 
įvairūs posėdžiai, pasitarimai, 
šachmatų rungtynės. Sporto aikš
tėj žaidžiamas krepšinis, lauko 
tenisas, tinklinis. Salėje savaitga
liais vyksta organizacijų bei pri
vačių asmenų pobūviai, vestuvės, 
sukaktuvės, minėjimai, koncertai, 
paskaitos ir kt.

Bendrai, Lietuvių Namai užimti 
ne vien savaitgaliais, bet ir šiokia
dieniais.

Našesniam darbui Lietuvių Na
mai turi būti praplėsti ir jie ple
čiami. Šiuo metu labiausiai nu
skriausta biblioteka. Pristatomame 
Liet. Namų fronte ji turės erdvias 
patalpas, kur bus drauge ir skai
tykla. Naujame priestate Moterų 
sekcija turės didelę virtuvę su 
atskiromis bufeto patalpomis. 
Priestatą užbaigus Liet. Namai 
ne tik padidės naujomis patalpo
mis, pagerės patogumų atžvilgiu 
(frontinis įėjimas, vestibiulis, tua
letai, dušai, perkelta scena į kitą 
galą), bet gaus ir visai kitą išori
nę išvaizdą, kuria galės Adelaidės 
lietuviai net didžiuotis. Užbaigus 
šiuos darbus, teks dar rūpintis ir 
pačios salės praplėtimu. Dabar 
Liet. Namuose salė talpina apie 
350 žmonių. Minėjimu ir kitokio
mis progomis salė visų norinčių 
dalyvauti nesutalpina. Ateity nu-

Pranešimai
Sekmadienį, gruodžio 17 d., tuoj 

po pamaldų parapijos salėje ren
giama Camperdowno lietuvių sa
vaitgalio mokyklos mokslo metų 
pabaigtuvės ir Kalėdų eglutė. Bus 
trumpa programa, užkandžiai ir 
šokiai bei žaidimai vaikams. Drau
ge dalyvaus ii- Bankstowno ir Wol- 
longongo mokyklų vaikai. Suinte
resuoti tėveliai superka iš anksto 
vaikams mažas dovanėles ir pa
duoda sekmadienį prieš pamaldas 
rengėjams. Prašome nepirkti 
brangių dovanų.

Mokyklo* Tėvų Komitetai

★

P. Br. ŽALYS iš Banks- 
town kultūros ir švietimo Apy
linkės Tarybos nario pareigų dėl 
laiko stokos pagal savo pareiškimą 
pasitraukė. Jo vieton pakviesta p. 
Agnė Grinienė.

Pirmajam širdingas ačiū už at
liktą visuomenės kultūros veiklą ir 
darbą, gi antrajai linkima švie
sios ir vsokeriopos gerovės ir ge
riausios sėkmės visuomeniškame 
darbe.

M. Zakarai

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Sydnėjaus liet. Inžinierių ir 

Arch. D-ja ir šiais metais rengia 
Naujų Metų sutikimą, “Margaret 
House”, 26 Gladstone St. Bexley 
— gruodžio m. 31 d. 9 vai. vak. 
Kviečiame d-jos narius, jų šeimas 
dalyvauti. Galima pasikviesti ir 
svečių. Salė talpina 70-80 asmenų.

Prašytume narių iki gruodžio 
15 d. pranešti V-bai apie jų daly
vavimą ir atvykstančių su jais as
menų skaičių. Smulkesnę informa
ciją teikia p. Iz. Jonaitis, tel. 
UL 6453.

Valdyba

SYDNEY LIETUVIŲ TEATRAS 
ATŽALA

GRUODŽIO 9 IR 16 DIENOMIS (ŠEŠTADIENIAIS) 
DAINAVOS SALĖJE, EAST TERRACE, BANKSTOWN 

stato
S. ČIURLIONIENĖS — KYMANTAITĖS 

4 veiksmų dramą

AUSROS SŪNUS
SKORULIS
A. PLUKO

Vaidina 
nė, J. Barila, A. 
cas, H. šliteris.

Administratorius A. Bučimka*
Į abu spektaklius bilietus iš anksto galima įsigyti pas A. Bu

činską, 31 Pyramid Ave., Padstow, Tel.: UU 9174 (darbo dieno
mis po 7 v.v.), pas Pr. Sakalauską, Frank’s moterų kirpimo sa- 
lione, 3 Fetherstone St., Bankstown (II augštas), tel.: 70-8023 
ir pas H. Stosiu Lietuvių Namuose Redferne.
Bilietų kaina:

Į pirmą spektaklį (gruodžio 9 d.): 15 šil., 12 šil, ir 10 šil.
I antrą spektaklį (gruodžio 16 d.) bilietų kainos tos pačios 
su nuolaida moksleiviams — pusė kainos.

matoma šoninę sieną perkelti apie 
10-12 pėdų, tuo būtų padidinta sa
lės talpa iki 500. Salės praplėti
mas kainuos pigiau, nes nebus nei 
vidurinių sienų, nei vandentiekio, 
nei kitų brangių įrengimų.

Ką daugiau pasakytumėte Są- 
jungo* ir Lietuvių Namų reika
lai.?

— Patyrėte, kiek lėšų sutelkta 
Lietuvių Namams įsigyti ir juos 
plėsti, už kiek inventoriaus, ma
tėte, kas padaryta ir kas dar da
rytina. čia nereikia užmiršti, kad 
visa tai savaime nepasidarė. Rei
kėjo tas lėšas suaukoti, reikėjo 
tas aukas surinkti ir visus tuos 
pristatymus bei remontus atlikti. 
Palangos keliu pastatytos tik 4 
kambarių sienos ir uždėtas sto
gas. Visi kiti darbai atlikti talko
mis. čia dar prisimintina visi tie 
gausūs aukotojai, kurių yra apie 
600, visi tie 30 rinkėjų, kurie ne
gailėdami laiko nei vargo per eilę 
metų daug kartų lietuvių duris 
varstė, daug puspadžių nuplėšė, 
kol tas aukas po svarą ar po pen
kinę surinko. Prisimintina visi tal
kininkai, kurie atsižadėdami poil
sio savaitgaliais ir net šiokiadie
niais tiek daug darbų padarė. Ir 
dabar 15-20 lietuvių lyg kregždės 
lipdo Lietuvių Namus. Prisiminti
na ir S-gos organas — “Adelaidės 
Lietuvių Žinios”, kurios didelį ra

DAINOS CHORAS PER 
TELEVIZIJĄ

Gruodžio 10 d. (sekmadienį) 4 
vai. vak. televizijoje (Chanel 9) 
matysime ir girdėsime mūsų Dai
nos chorą, vad. p. K. Kavaliaus
ko. Choras pagiedos dvi kalėdines 
giesmes, komponuotas muz. J. Si- 
niaus. Ta pačia proga tars kele
tą žodžių lietuviškai ir kapelionas 
kun. P. Butkus, šalia to bus pa
rodytas vienas kitas vaizdelis iš 
Lietuvos.

★
Š.m. gruodžio 9 dieną, šeštadie

nį, A.L. Katalikų Kultūros Drau
gija ruošia ekskursiją į Warra- 
gambą, apžiūrėti užtvankos.

Norį dalyvauti registruojasi pas 
Valdybos pirmininką J. Dirginčių 
telefonu 79-2183 po 6 vai. vakaro 
darbo dienomis ir nuo 2 vai. po 
piet savaitgaliais.

Registruojantis prašome pra
nešti turi aer neturi susisiekimo 
priemones. Turintieji praneša, 
kiek asmenų pas save galės pri
imti.

Gruodžio 9 dieną, visi ekskur
sijos dalyviai, savo priemonėmis 
ar traukiniais, privalo atvykt į 
Cabramattos geležinkelio stotį ne 
vėliau 11 vai. 30 min. ryto (11.30 
a.m.), o iš čia automobiliais nu
vyksime į Warragambą. Kviečia
me visus besiinteresuojančius da
lyvauti.

A.L.K. Kultūros Draugijos 
Valdyba

“ŠVIESOS” PRANEŠIMAS
šeštadienį, gruodžio 16 d., Sam

būrio “šviesa” Sydnėjaus Skyrius 
ruošia metų pabaigos pobūvį, ku
ris, po ilgesnės pertraukos, vėl 
įvyks Milson’s Point salėje. Kvie
čiami visi nariai, bičiuliai ir jau
nimas. Platesnė informacija se
kančiame “M.P.” numeryje.

Valdyba

REŽISORIUS S.
DEKORACIJOS
: A. Grinienė, D. Labutytė, V. Ramanauskie 
Bučinskas, K. Intas, J. Jarmalavičius, T. Ro

tą suka ne tik plačiai informuoda- 
mos lietuvių visuomenę apie S-gos 
ir Liet. Namų veikimą bei padėtį, 
bet ir sudarydamos tinkamas vi
suomenės nuotaikas. Neminėsiu 
čia pavardžių. Su laiku visos jos 
bus paskelbtos, atžymėtos ir tin
kamai įvertintos.

Turbūt ne vienam kyla klausi
mas, kam visa tai daroma? Atsa
kymas trumpas — kad lietuvių 
tauta kuo ilgiau išliktų gyva. Vie
nas prancūzų diplomatas pasakė, 
kad lietuviai yra karžygiški ir už
sispyrę. Tik jis bijąs, kad atėjus 
pasaulio taikos konferencijai, ka-. 
da bus pašauktas Lietuvos atsto
vas tarti žodį, niekas neatsilieps, 
tik kažkas praneš: “Lietuvių tau
ta karžygiškai žuvo kovoje dėl sa
vo laisvės”. Užviešpataus tyla, pa
gerbs žuvusią tautą ir užvers jos 
paskutini istorijos lapą.

Taip. Tirpsta tauta laisvės ko
voje, bet taip pat nemažai jos 
tirpsta ir išeivijoje, svetimųjų ir 
aukso kaitinama. Ir tik susipratu
sių tautiečių visokeriopas pasiau
kojimas ir pastangos gali sulėtin
ti tą tirpimą, kad pasaulio taikos 
konferencijoj, pašaukus Lietuvos 
atstovą, atsirastų ne vienas, bet 
tūkstančiai — tiek iš Tėvynės 
miškų, tiek ir iš plataus pasaulio 
kraštų.

Sydnėjaus Liet. Soc. Globos Draugijos
Ponią Pirmininkę — O. OSINIENĘ,
Motinai Lietuvoje mirus, užjaučia

S.L. Soc. Globot Dr-ja 
ir

Valdyba

Sekmadienį, gruodžio 10 d. Syd
ney, Bankstown ir Cabramatta 
apyl. v-bos organizuoja šventadie
nio išvyką į Garry Beach prie Na
tional Park. Drauge pasimaudysi- 
me, pažaisime, padalyvausime. 
Užkandžiais pasirūpina patys da
lyviai. Gėrimais rūpinasi organi
zatoriai. Renkamės prie Cabra
matta gelž. stoties su savo maši
nomis 9 vai. ryto. Lyjant išvyka 
neįvyks.

ŽUVO LIETUVIS
Lapkričio 25 d. naktį iš šešta

dienio į sekmadienį neišaiškinto
mis aplinkybėmis pakelyje į na
mus žuvo S. Astramskas, gyvenęs 
su šeima St. Mary’s, šeštadienio 
vakare, atsisveikinęs su savo pa
žįstamais velionis išvyko namo. 
Tačiau namų nepasiekė. Apie ant-

VAIDUOKLIAI DAINAVOJE!
Jau daugiau kaip trys mėnesiai 

Bankstowno Dainavoje vyksta ne
išaiškinami reiškiniai. Mūsų Pas
togės redakcijoje buvo gauta vi
sa eilė šiurpių pasakojimų, įtari
nėjimų, prielaidų, o paskutiniu lai
ku vėlyvi praeiviai matę neregė
tomis uniformomis vyrus, girdėję 
viduje raudas ir šūvius, šviesa 
kartais užgęsta, kartais ištisą nak
tį dega, o viduje bildesiai, dūžiai, 
net muzika. Vienas drąsuolis pats 
bandęs patyrinėti, tokiu pragariš
ku momentu išdrįsęs į duris pasi
belsti. Sako, viskas staiga nurimę, 
tik prieš jį kaip iš žemės išdygęs 
toks ponaitis su ožio barzdele ir 
kai papūtęs iš savo pypkutės dū
mus jam į veidą, tai tik siera ir 
plaukai pakvipę — vos akių ne
išplikino. Bebėgdamas dar girdė
jęs vaitojimus, ir klaikų juoką. 
Pranešti policijai? Ką ji galinti 
padaryti prieš nežemišką galybę? 
Šiandie spauda, esą galingesnė už 
viską, napoleoniškai pabrėžė pi
lietis. Darykite ką nors!

Situacija, tikrai, nemaloni. Ro
dos, namus statė visi pažįstami ir 
geri bankstownieciai, savu laiku 
buvo pašventinti tikru švęstu van
deniu ir atkalbėtos visos negan
das baidančios maldos net lotyniš
kai, kad ir anas pasaulis geriau 
suprastų ir įsidėmėtų. Ir štai, da
bar nei iš šio, nei iš to... Pagal 
vietines kronikas viskas padaryta, 
kas žmogiškomis rankomis daryti
na. O gal kartais kurioje kertėje 
įmūrytas koks nors užkeiktas, 
piktas pinigas? Kaip rašo kroniki
ninkai, Dainavos pamatuose su
slėpti nemaži lobiai...

Redakcijos parinktas gerai kva
lifikuotas šnipas ėmėsi darbo. Pa
klausykite, ką jis savo raporte 
rašo.

“Kelias naktis patykojęs vieną

* DĖMESIO! DĖMESIO! t
č ... Žšiais metais NAUJUOIUS METUS sutiksime gražiausioje ę 

balių salėje THE NEW STATE BALLROOM, Market gatvėje J 
> miesto centre. Jeį

Pakvietimai gaunami: Lietuvių namuose Redferne savaitga- 
liais, Bankstowno lietuvių namuose “Dainava” parengimų metu ■*• 

>; ir per J. Dambrauską 53 Rosemont Str. Punchbowl UL 4719, 
ŠJ St. Marys lietuviai per p-lę Ir. Hopaitę 110 Saddington Str. >*< 
>’ 3-1729, Canterbury — per p-lę L. Zakaraitę 10 Onslow Str. ;♦! 
>• UW 5072, be to pakvietimus galima gauti bei užsisakyti telefonu ;♦! 
>; per Ant. Laukaitį UJ 4898, B. Gečiauską 34 Gladstone Str., 
£ Parramatta YY 2938 ir pas visus klubo valdybos narius. >?< 
v V
H Atminkite: salė labai puošni ir didelė — vietų nepritruks. S 
!♦’ Kviečiami Wollongong, Newcastle ir iš kitų vietovių lietuviai. ■»: 
v Nebūtina vietas rezervuoti iš anksto.

>♦< Sydnėjaus L.S.K. “KOVAS” £
>; Į;

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, 
Sydney, for the Publisher Auitralian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

ATITAISYMAS
Praėjusiame Mūsų Pastogės nu

meryje rašinyje “Kariuomenės 
diena 1919 m. fronte” pasitaikė 
klaidų. Atspausdinta: “... ir ryto
jaus dieną, t.y. lapkričio 19, mies
tą paėmė”. Turi būti: “ir vakare, 
lapkričio 21 d. paėmė Radviliškį”. 
Tame pat rašinyje atspausdinta: 
"... kuris suprastų vokiškai”. Tu
ri būti “kuris suprastų rusiškai”. 
Autorių ir skaitytojus už tai labai 
atsiprašome. Red.

šio numerio psl. 5 straipsnio 
“Kur tie filisteriai” autorius ne 
V. Alutis, bet V. Atuti*. Autorius 
nuoširdžiai atsiprašomas.

M.P. Red.

rą valandą ryto S. Astramskas 
buvo atrastas ant kelio baisiai su
žalotas ir negyvas.

vakarą pastebėjau, kad renkasi. 
Ačiū Dievui, šita neganda ateina 
iš šalies. Gal kokia slapta sekta? 
Gal vietos pogrindis sąmokslaująs 
prieš dvasišką ir svietišką valdžią 
— dabar toks neramus laikas. Rei
kalas pasirodė daug paprastesnis, 
negu tikėjausi. Jie visai nenuste
bo mane pamatę. Kokio bieso jūs 
savo naktinėm orgijom žmones iš 
proto varot? Kam tas slaptumas? 
Venas iš jų, toks laibas su akiniais 
ir aiškia aureole pakaušyje, ma
tyt, taiko į šventuosius, suėmė 
mane už atlapų ir bandydamas su- 
purtinti (spauda tau, broleli, tai 
ne plunksna raštinėje, pagalvojau, 
gailiai žiūrėdamas į jo pastan
gas) griausmingai mane pamokė: 
“Klausyk, suski plunksnagraužį, 
ir kitiems pasakyk: mes esame tie, 
kurie prikeltam praeitį, užmušam 
dabartį ir parodom, kas jūs iš tik
rųjų esat. Ateinantį šeštadienį su- 
sivesk visus čia, į šitą salę, ir jūs 
pamatysit kaip prieš šimtą metų 
mūsų žmonės kovojo už savo spau
dą, kaip gynė ir mylėjo savo lie
tuvišką žodį. Ateinantį šeštadienį 
mes atsuksim laikrodį šimtą metų 
atgal, ir tada pamatysite savo se
nolius, nešančius šviesą, kuria 
jūs ir šiandie naudojatės. Jie klai
džiojo tamsybėse, kad jums būtų 
šviesu. Būdami beginkliai kalė 
jums ginklus, gyveno naktyje ir 
kūrė jums šviesų rytojų. Scenoje 
matysite ne vaidinimą, bet gyveni
mą, gyvenimą tautos ir jos sūnų 
didvyrių. O dabar eik ir mums ne
kliudyk. "— Išeidamas mačiau ir 
tą ožkabarzdį žmogelį. Pasirodo, 
tai jis naktimis beldžiasi statyda
mas namus ir augindamas med
žius būsimai scenai, ši slapukų 
sekta pasivadinusi Atžala. Ką jie 
atželdins, tikėkimės, parodys šeš
tadienį.”
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