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Adelaidės Lietuvių Namai
A. Budrio nuotrauka

JUBILIEJINIS MEDIS
(ADELAIDĖS KOLONIJAI 15-KA METŲ)

Pirmoji lietuviškos veiklos sėk
la Adelaidėje buvo pasėta 1949 
m. sausio 2 dieną. Tada 60 vie
tos lietuvių įsteigė čia Adelaidės 
Lietuvių Kultūros Draugiją. Su
tikdami jai vadovauti, J. Mbckū- 
nas, a.a. V. Čepliauskas, A. Šliu
žas ir A. Giniotis nesitikėjo, kad 
iš tos kuklios sėklos išaugs plačia
šakis medis, duodąs pakankamai 
vaisių, reikalingų suteikti ir pa
laikyti tautinę gyvybę mišriai lie
tuvių kolonijai, neturinčiai jokio 
ryšio su tautos branduoliu.

Pirminė kultūros Draugija, 
laikui bėgant, išvirto į visos Aus
tralijos Lietuvių Draugijos Ade
laidės skyrių, o vėliau ir į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
padalinį — Adelaidės Lietuvių 
Bendruomenę. Adelaidiškiai bu
vo pirmieji ir atkakliausi Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės idė
jos palaikytojai Australijoje ir 

KOLONIJOS KATALIKŲ DVASIOS VADOVAI

Kun. A. Kazlauskas MIC, Kun. P. Dauknys MIC,
Adelaidės Lietuvių Parapijos Adelaidės Lietuvių Kolonijos 

klebonas kapelionas
I

Kaip žinoma, Adelaidėje yra įsteigta pirmoji Australijoj lietu
viška 'bažnyčia —- šv. Kazimiero koplyčia. Ji užima dalį didelių 
mūrinių namų, kuriuos nupirko Pietų Australijos Lietuvių Katalikų 
Draugija.

Šie namai, kurie dabar žinomi kaip Katalikų Centras, buvo nu
pirkti tuo laiku, kai PALK Draugijai vadovavo a.a. kun. J. Kungys. 
Draugija, kolonijai nuoširdžiai remiant, koplyčią įrengė tikrai gra
žiai, jaukiai sutvarkė erdvų šventorių, centre įrengė lietuvišką kry
žių, pastatė kuklų Lietuvos Žemės paminklą ir sudarė visas sąlygas, 
kad tikintieji galėtų rasti tinkamą aplinką savo šventadienio maldai.

Katalikų Centre, be koplyčios, įrengtos atitinkamos patalpos 
antrai lietuviškai savaitgalio mokyklai. Juose koncentruojasi visų 
katalikiškų Adelaidės organizacijų veikla. Virš koplyčios esanti salė 
įgalina surengti visą eilę kultūrinių parengimų, privačių ir viešų mi
nėjimų, parodėlių ir 1.1. Šiuose namuose rengiami “Šiupiniai” ir lie
tuviški subatvakariai pradeda įgyti populiarumo platesniuose ade- 
laidiškių sluoksniuose.

Katalikų Centro patalpos, irgi teikdamos palankias sąlygas lie
tuviškam veikimui, palengvina naštą bendruomeniniams Lietuvių 
Namams, kurių erdvi salė ir visos kitos patalpos beveik kasdien yra 
užimtos dėl vienokių ar kitokių susitelkimų.

Šiuo metu PALK Draugijai vadovauja, kaip nuolatinis (ne
renkamas) jos pirmininkas, kun. A. Kazlauskas MIC.

Kun. P. Dauknys MIC kuriam laikui buvo išvykęs į Melbour- 
ną pavaduoti kun. Vaserį. šiuo metu jis grįžo atgal Adelaidėn ir 
didelę savo veiklos dalį skiria lietuviško jaunimo tautiniam auklė
jimui. . v '

atkaklūs tos idėjos įgyvendini
mo reikalautojai. Jie ir šiandien 
ištikimai laikosi tos idėjos, visą 
savo tautinį veikimą rikiuodami 
šia linkme. Pasireiškusi diferen- 
cijacija ar nežymūs išsiskyrimai 
neturėjo lemiančios reikšmės ko
lonijos bendruomeninei idėjai. 
Bendruomenės apylinkė, kaip 
buvo, taip ir liko viso sudėtin
go veikimo centras.

Pačiomis pirmosiomis dieno
mis visa lietuviška veikla kon
centravosi vienose pirminės or
ganizacijos rankose, tačiau vė
liau, veikimui plečiantis, atski
roms sritims buvo suformuotos 
ir atskiros institucijos bei orga
nizacijos, kurios tvarkosi autono
miškai, nepriklausomai. Taip at
sirado Moterų Sekcija socialinei 
kolonijos globai vykdyti, taip gi
mė Adelaidės Lietuvių Sąjunga 
bendruomeniniam turtui įsigyti ir 

jį administruoti, taip išaugo Ben
druomenės Savaitgalio Mokykla 
su savo patyrusių mokytojų kon
tingentu, su savo mokyklos Tė- 
tų Komitetu.

Apylinkės valdybai netenka 
tiesioginiai rūpintis komplikuo
tais kultūrinio gyvenimo reika
lais. Jie buvo padalinti kultūri
niams junginiams (V. Šimkaus 
suorganizuotam Lituania chorui, 
Tautinių Šokių grupei, Kultūros 
Fondui).

Jaunimui skirta veikla, kaip 
bendro medžio atskira šaka, ir
gi sėkmingai išsilapojo autono
miškose organizacijose: skautų 
tunte ir sporto klube.

Atskirų ideologijų populiari
nimą, kaip bendruomeninei veik
lai darbą, pasiėmė ideologinės ir 
religinės organizacijos, kurios 
savo duoklę rūpestingai atiduo
da ir bendram lietuviškam aruo
dui. Tų organizacijų užsimoji
mai pradžioje buvo sukėlę tam 
tikrą reikalų susikryžiavimą, ta
čiau pamažu keliai išsitiesė. Prie 
jų išsitiesimo daug prisidėjo fak
tas, kad lietuviškuose dirvonuo
se darbų tikrai daug, o darbi
ninkų maža.

Bendruomeninio medžio prie
glaudoje tinkamą vietą randa 
taip pat profesinės ar specifinių 
tikslų organizacijos. Bendruo-
menė, kaip organizuotas viene
tas, jas skatina ir lengvina jų 
darbo sąlygas visomis išgalėmis.

Veiklai išsišakojus autonimo- 
niąis vienetais, atrodo, kad pa
čiam visos veiklos junginiui, tam 
pirminiam kamienui, nedaug dar
bo telieka. Tačiau iš kamieno 
plaukia jėgos, sultys visam or
ganizmui, kiekvienai šakai.

Vietos apylinkės valdybai, 
kaip bendruomeniniam kamie
nui, tenka visas tas darbas, ku
rio neapima atskiros organizaci
jos. Tai kolonijos reprezentavi- 
mas, jos atstovavimas. Ji turi rū
pintis, kad didysis visos lietuvių 
tautos siekimas būtų tinkamai 
perstatytas visiems vietos gyven
tojams nelietuviams. Tam ji nau
doja pasitaikančias progas ir 
anglišką visuomenę bando pra

NAUJA LAUREATE
Lietuvių Komitetas, kuris rūpi

nasi lietuvių dalyvavimu Pasauli
nėje parodoje New Yorke, dar 
pernai buvo paskelbęs konkursų 
ženkliuko projektui. Ženkliukas—

Rūta Kavaliauskaitė

SPECIALUS ADLAIDES APYLINKES NUMERIS

ALB KRAŠTO VALDYBOS

PADĖKA

Šį specialų Mūsų Pastogės nu
merį išleido ALB Adelaidės Apy
linkės Valdyba apylinkės 15-kos 
metų sukakčiai atžymėti. Ta pro
ga sveikiname Adelaidės apylin
kę kaip vienų iš stipriausių ir są
moningiausių AL Bendruomenės 
vienetų ir drauge dėkojame už 
pastangas ir sutelktas lėšas »| 
M.P. numerį išleidžiant.

ALB Krašto Valdyba

Šis Mūsų Pastogės Nr. skiriamas ALB Adelaidės apy
linkės penkiolikos metų sukakčiai atženklinti. Išleido Ade
laidės Apylinkės Valdyba savo ir apylinkės narių sudėtomis 
lėšomis. Suredagavo žurnalistas Vladas Radzevičius, stip
riai talkininkaujant Pulgiui Andriušiui. Medžiagos buvo pa
ruošta apsčiai, ir ji nesutilpo šiame 8-nių puslapių numery. 
Maloniu redaktoriaus V. Radzevičiaus sutikimu, likusioji 
medžiaga (straipsniai ir rašiniai) bus paskelbti vėlesniuose 
Mūsų Pastogės numeriuose. Už kruopštų darbą paruošiant 
šį Mūsų Pastogės numerį nuoširdi padėka tenka p.p. V. 
Radzevičiui, P. Andriušiui ir visiems jų mieliems bendra
darbiams.

Išleidžiant šį specialų Mūsų Pastogės numerį teko visą 
eilę straipsnių atidėti ir turėjome apsiriboti tik pačiais ak
tualiausiais pranešimais.

Mūsų Pastogės Red.

Adelaidės Lietuvių bendruomenės Apylinkės Valdyba. Sėdi ii kairės-. A. Morkūnas—kasi
ninkas, C. Ostrauskas — sekretorius, V. Petkūnas — v-bos pirmininkas, V. Laurinaitis — 
vicepirmininkas. A. Budrio nuotrauka

siskverbti įvairiausiais keliais. 
Šioje srityje Pietų Australijoj di
džiai pasitarnauja plačiai žinoma 
Baltų Taryba, sudaryta iš lietu
vių, latvių ir estų. Savo atstovus 
į šią Tarybą deleguoja apylinkės 
valdyba.

Plėsdama tautinę propagandą, 
dabartinė apylinkės valdyba, o 
ypatingai jos pirmininkas V. Pet
kūnas suorganizavo Adelaidėje 
Knygnešių Būrelį. Jo tikslas pla
tinti australų tarpe (dovanojant 
ar duodant paskaityti) angliškas 
knygas, kuriose objekyviai nu
šviečiamas pats bolševizmas ir jo 
skriaudos pavergtoms tautoms. 
Jeigu tas būrelis išsiplės ir sa
vo veiklą suaktyvins, jis atliks 
tikrai didelį ir labai svarbų dar
bą tautos siekimams realizuoti.

(Pabaiga psl. 2}

emblema numatyta dviem paskir
tim: kaip segtukas ir kaip orna
mentas suvenyrams, atvirutėms, 
programoms ir t.t. Pereitų savai
tę gauta žinia, kad šio ženkliuko 
konkursą laimėjo Australijos lie
tuvaitė Rūta Kavaliauskaitė, gy
venanti Sydnejuje. Jos projekte 
iškeltos dvi rankos, surištos spyg
liuota viela. Gavusi linksmą ži
nią telegrama iš New Yorko, Rū
ta pasakojo:

— Labiausiai apsidžiaugiau, kad 
laimėjimas atiteko Australijos lie
tuviams. Konkursu susidomėjau 
perskaičius Mūsų Pastogėje pa
skelbimą ir ėmiau projektuoti, 
ruošdama egzaminus. Pagrindiniu 
motyvu ėmiau rankas, kurios la
biausiai išraiškingos ir simbolizuo
jančios.

Premijos dydis — 100 dolerių. 
Tuo pačiu motyvu Rūta pasiuntė 
Konkurso komisijai kelis projek
tus ir ji pati dar nežino, kuris iš 
jų priimtas. Sveikiname Rūtą ir 
kartu džiaugiamės jos laimėjimu.

ADELAIDES LIETUVIAI
Sakykim, prieš 20 metų gyve

name Lietuvoje ir Laisvės Alė
joje susitikę pažįstamą klausia
me: Na, kaip laikosi Adelaidės 
lietuviai? Vietoj atsakymo blo
giausiu atveju gautum mušti už 
tokią provokaciją. Adelaidėje, 
kur ji iš viso yra, ir jeigu tokia 
būtų, tai koki gi tie specialūs 
Adelaidės lietuviai: su dviem no
sim, su pusantra ausim, ne, to
kių negirdėjom?

Atsiprašydamas už tokią dras
tišką temos ekspoziciją, vis dėl 
to kviečiu skaiytojus drauge pa
mąstyti apie varijacijas, kurios 
iš to šaltinio sruvena. Brazilijos 
lietuviai, Argentinos lietuviai, 
Venecuelos lietuviai, Kanados 
lietuviai, Australijos lietuviai, po 
to dar gražiau — Caracas lietu
viai, Medelyno lietuviai, Toron
to lietuviai, Winipego lietuviai, 
Čikagos lietuviai, Bostono lie
tuviai, Sidniejaus lietuviai, Mel
burno lietuviai ir dabar... Ade
laidės lietuviai!

Prieš daugel metų iš geros, 
gražios nepriklausomos Lietuvos 
teko nusibastyti į Londoną ir per 
vieno diplomato malonę susipa
žinti su senaisiais lietuvių emi
grantais. Sekmadienio rytą pasi
meldėm šv. Kazimiero bažnytė
lėje, kur buvo prie altoriaus iš
paišytas Vytis, po to nusitrenkėm 
į klubą, kur vietos komiteto 
sekretorė atšventė savo vestuves 
su taip pat lietuviu, rodos, jau 
gimusiu Anglijoje. Ypač mano 
dėmesį patraukė ne iškilmės, 
prakalbos, bet juodai apsirengu
sios senutės moterys, susėdusios 
aplink ilgus kaimiškus medinius 
stalus ir su dideliu pasigardžia
vimu geriančios alų iš pasibaisė
tinai didelių stiklų..

Žmoge mano, kur gi tu Lie
tuvoje matei, kad senos mote
rys gertų alų? Kiek pažįstu ka
talikišką Lietuvą, tokių dalykų 
nemačiau.

Lietuvoje turėjome žemaičius, 
dzūkus, aukštaičius, suvalkiečius, 
biržėnus ir dar galybę kitų at
mainų. Per eilę metų bendradar
biaudami su jais mokyklose, tar
nybose, kariuomenėje, taip apsi- 
pratom, jog nebekreipdavom dė
mesio į jų tarmines keistenybes, 
priešingai, net imdavom jas nevy
kusiai pamėgdžioti. Kaip, atsime
nu, malonu būdavo atsibusti prie 
atsukto radijo ir išklausyti že
maičiuojančio pranešėjo gudry
bių!

Dabar mes išgyvenom atvirkš
tinį procesą. Čia jau yra užka
bintas didžiausias žmogaus tur
tas — jo siela. Didžiausią duok
lę pabėgėlių atidavėmi anglosak
sams, kurie skiriasi nuo mūsų 
kaip dangus nuo žemės. Ir per 
15 metų net senimas pasidavė 
angliškai dainuojančioms sire
noms. Papročiai dabar jau nelie
tuviški, bet australiški, braziliški, 
karakiški, medelyniški, netrukus 
bus sidniejiški, melburniški, ade- 
laidiški. Jau dabar susitikę se
nus pažįstamus, sakome: Ką “jū
sų” Melburnas palyginus su 
“mūsų” Adelaide, vienas dide
lis lūšnų rinkinys!

Televizijos, spaudos, asmeni
nių kontaktų veikiami, paspartin
tai priimam pasirinkto krašto, ar 
net provincijos gyvenimožiūrą, 
galvoseną, vadinasi, keičiame sa
vo kiečiausią asmenybės branduo
lį — Ego bei jo cenzorių — Su
perego. Teologiškai kalbant, iš

(Pabaiga psl. 6 )
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ADELAIDINIS KILIMAS
REIKŠMINGI KULTŪRINIAI ĮVYKIAI PEREITAIS METAIS ADELAIDĖJE

MINTYSE VISUOMET SU JUMIS

J.J. Bačiūnas

1963 m. sausio 8 d. vakare virš 
60 lietuvių Adelaidės aerodrome 
apverkė išskrendančius Bačiū
nus, kurie beveik per tris savai
tes gyveno tarpe mūsų, tvarsty
dami tremtiniškas žaizdas, pa
pildydami ‘ mūsų bendruomeninę 
spinksulę nauju aliejum. Nukir
po kaspiną prie savo vardo bib
liotekos durų, pasižadėjo visą 
savo asmenišką knygų rinkinį iš 
Sodus Mičigane perkelti čionai 
(o tai žymia dalimi yra lituanis
tiniai leidiniai anglų kalboje, gir
di, veiksminga priemonė sudo
minti dabartinį jaunimą tėvų ša
limi) pasodino lietuvių namų so
delyje ąžuolą, veikliai dalyvavo 
krašto seimo darbuose, pade
monstravo tris filmus, įteikė sa
vo vardo taurę krepšinio laimė
tojams, susipažinimo pobūvyje 
laikė pranešimą apie Amerikos 
lietuvius, atsakinėdamas į šim
tus paklausimų, atvežė dail. A. 
Rūkštelės pieštą kun. J. Kungio 
portretą (deja, adresatas jau bu
vo nepasiekiamas...), aplankė vi
sų organizacijų lizdus, pasveiki
no N. Metų sutiktuvėse apie 700 
susirinkusių šventininkų lietuvių, 
prisipildė kelias užrašų knygu
tes adresatų, kuriuos buvo pra-

Jubiliejinis
(Atkelta

Ant apylinkės vadovybės pe
čių gula visų tautinių švenčių, 
minėjimų, pagerbimų organizavi
mas ir tinkamas pravedimas.

Jos nuolatinės globos reikalau
ja mokykla, jaunimo organizaci
jos, bibliotekos ir t.t.

Jį turi derinti ir koordinuoti 
atskirų organizacijų veiklą ir at
eiti pagelbon kiekvienam atski
ram bendruomeniniam vienetui, 
susidūrusiam su vienos ar kitos 
rūšies sunkumais.

Jai reikia paląikyti kontaktą 
su Krašto Valdyba, vykdyti jos 
nurodymus ir atlikti įvairius su 
tais nurodymais surištus darbus.

Ir dėl to vadovauti bendruo
menės apylinkei šiandien yra 
daug sunkiau, negu anksčiau. Iš 
vadovaujančių asmenų reikalau
jama gilaus bendruomeninių rei
kalų supratimo, didelio pasiau
kojimo, asmeniškumą išjungian
čio takto, neišsenkančios energi
jos ir šaltų nervų. Nepatyrusiems 
asmenims labai lengva reikalus 
pagadinti. O jų ištiesinimas vė
liau visai lįndruomenei 
daug kaštuoti.

Kiekvienas pripažįsta, 
bendruomeninė veikla yra 
reikšminga visai kolonijai, 
čiau maža tokių pasišventėlių, 
kurie sutiktų tai veiklai vadovau
ti. Kai atskirai peržvelgi kolo
nijos veikėjus, apylinkei vado
vauti, atrodo, neturėtų trūkti tin
kamų asmenų, tačiau, kai atei
ni į susirinkimą, skirtą bendruo
menės valdybai rinkti, nuolatos 
girdi vieną ir tą patį atsakymą: 
“Mano kandidatūrą išbraukite, 
aš negaliu”.

Penkiolikos metų darbas ir to 
darbo nedėkingumas daugelio 
pasiryžimą visai sužlugdė. Prie 
to prisidėjo ir dažni asmeniniai 
priekaištai, nukreipti prieš visuo- 

gali

kad 
labai 

ta

šomas pasveikinti grįžęs Ameri
kon, išklausė dešimtis išpažinčių 
privačiuose atsilankymuose, atli
kinėjo advokato, diplomato, biz
nio patarėjo, tarpininko parei
gas. Kad jo skelbiama visų šalių 
lietuvių glaudaus bendravimo 
evangelija neliktų tuščiais žo
džiais, J. Bačiūnas užangažavo 
dar dainininkę G. Vasiliauskienę 
su pianiste D. Oldham į koncertų 
kelionę Amerikos bei Kanados 
lietuvių bendruomenėse ir bud
riai prižiūrėjo, kad tai baigtųsi 
visišku pasisekimu, kaip tat skai
tysime vėliau.

NEPASOTINAMAS JONAS VANAGAS

Mano kaime gyveno pagyrų 
puodas, kuris apie savo beraštę 
dukterį sakydavo kaimynams: 
'Mano Grasiliotei tiktai paduok 
popieriaus lakštą ir alauką, tai 
ana ims draskytis kaip vanagas...

Na, bet adelaidiŠkis J. Vana- 

Pietų Australijos Lietuvių Archyvas 
Liet. Namuose Adelaidėje

ap- 
ko- 
rei-
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meninį darbą dirbančius. Nieka
da nesistengiama įeiti į jų padėtį 
ir juos suprasti. Vadovaujančių 
asmenų užsimojimai boikotuoja
mi ne dėl pačių užsimojimų, bet 
dėl asmeninių ambicijų. Ne tik 
kad neatleidžiami ir menkiausi 
suklydimai, bet visada juose ieš
koma tendencijos pradų. Ben
druomeniniams darbams dažnai 
stengiamasi prisegti ir politinę 
etiketę.

Pavojus glūdi ne siekimų nu- 
blankimę, bet dirbti galinčiųjų 
kolonijos narių apatiškume, dar
bo ir atsakomybės vengime.

Pastebimą atskirų asmenų 
snūdimą praskaidrina visos 
lonijos vieningas lietuviškų 
kalų rėmimas ir noras matyti 
klestėjimą visose lietuviškos 
veiklos srityse. Kolonija, kuri 
oficialiai turi 2000 lietuvių (skai
čiai gali būti padidinti), kasmet 
lietuviškiems reikalams viena ar 
kita forma sudeda per 6000 sva
rų. Tariant, kad dirbančiųjų yra 
tik 600, kiekvienas jų aukoja 
lietuviškiems reikalams £10. Ir 
tai tik tiesioginės aukos, nekal
bant apie kitą paramą atsilan
kant baliuose, duodant daiktines 
ar kitokias duokles, mpkant na
rio mokesčius įvairioms organi
zacijoms ir t.t.

Kartais pareiškiama nuomonė 
kad veikėjai paseno ankščiau, ne
gu visa kolonija, kad juose su
sitelkė perdaug asmeninių kap- 
ryzų ir kad vadovavimą turi per
imti jaunesni. Tačiau niekas ne
žino, kur tuos jaunesnius surasti, 
kaip juos prisivilioti. Sunku net 
patikėti, kad naujų jėgų pavyktų 
pritraukti atsisakinėjimu patiems 
dirbti. Tik darbai ir pavyzdžiai 
patraukia.

V.R.

Iš Mariposa laivo jisai mušė 
telegramą:

“Išvažiuodami iš pamiltos 
Adelaidės, reiškiame savo gilią 
padėką visiems mūsų sesėms ir 
broliams adelaidiškiams, kurie 
retu nuoširdumu globojo mus 
šios trumpos, bet niekad neuž
mirštamos viešnagės metu. Žo
džiais mes neišmanome nusakyti 
to džiaugsmo, kuriuo Jūs užpil
dėte mūsų širdis. Mintyse visuo
met su Jumis. Bachunai”.

Šios viešnagės kad ir norėda
mi čionykščiai lietuviai negalės 
užmiršti, nes kol stovės lietuvių 
namų mūras, tol ant vieno kam
bario viršdurio spindės užrašas: 
J. Bačiūno vardo bibiloteka.

gos visiškai pateisina savo pavar
dę. Pagarsėjęs P. Australijoje 
pirmųjų vokiečių emigrantų mu
ziejaus suorganizavimu Lobetha
lyje, iki gyvos galvos likęs tos 
įstaigos garbės globėju (ministe- 
rio pirmininko raktą laiko savo

STASYS L I A K S A S 
Savininkas degtinės gamyklos 

BALTIC VODKA

Eilė metų gamina Vodką ir 
Lietuviškus Krupnikus.

Priima užsakymus vestuvėms, 
baliams, visokiems parengimams 
ir t.t.
Lietuviams duodama nuolaida 

Adresas:
NEWMAN St. and INSTITUTE

LANE, SEMAPHORE S.A.
Telefonai:

49 8655 privatus 57 6335 
V.VAVZ/.VAW.W.WAV, 

Adelaidės bendruomenės savaitgalio mokykla 1964-sius mokslo metus pradedant (1964.2.8). 
Kairėje prie durų lango mokyklos vedėjas Renkė (su akiniais), dešinėje trys mokytojai: Pet
ruškevičienė, Blankienė ir J. Neverauskas. Fronte dešinėje mokytojas Ivaška, kuris vadova
vo šiai mokyklai pirmaisiais j os gyvavimo metais. Nuotrauka A. Budrio

kišenėje ir gali tenai įeiti kiek
vienu paros metu), po keleto 
poilsio metų vėl pradėjo drasky
tis. Šiuo laimingu atveju... lietu
vių namuose. Štai 1963 m. va
sario mėn. 9 d. Adelaidės Lietu
vių Sąjungos Valdybos nutarimo 
ištraukos--

"Adelaidės Lietuvių Sąjunga 
steigia Lietuvių Namuose Pietų 
Australijos Lietuvių archyvą — 
muziejų.

“Šio archyvo-muziejaus pra
džią sudaro J. Vanago privačia 
iniciatyva surinkta ir sutvarkyta 
archyvinė-muziejinė medžiaga, 
kurią J. Vanagas paaukojo Lie
tuvių Namams.

“J. Vanagas, kaip šio archyvo 
-muziejaus organizatorius, pasi
lieka šio archyvo-muziejaus nuo
latinis vedėjas”.

Va, užsukome turėdami laiko 
į Bačiūno vardo bibliotekos kam
barį. Knygų lentynos, vitrinos, 
kur po stiklu tvarkingai išdėti do
kumentai, nuotraukos, medaliai, 
pašto ženklai, tremties laikraščių 
komplektai (net iš Vokietijos lai
kų), stalai apkrauti pasauline lie
tuvių spauda, sienos apkabinėtos 
paveikslais, nauji baldai (dau
giausiai gaminti pačių tautiečių

DEŠIMTMETIS VARGO PELEI

Sausio 12 d. Savaitgalio Mo
kyklos Tėvų komitetas surengė 
mokytojams pagerbti pobūvį, kur 
liūdnai paaiškėjo, kad vedėjas V. 
Statnickas pasitraukia laikinam 
poilsiui po dešimties mętų sąži
ningos garbės tarnybos priaugan
čiai lietuviukų kartai.

Baigęs Šiaulių mokytojų semi
nariją, karo mokyklą, kavaleri
jos ats. leitenantas, protinės ir 
fizinės disciplinos vyras, stovyk
linio jaunimo auklėtojas Vokie
tijoje, atsiliepė į pareigos šauks
mą, baigęs dvimetinę valdžios 
sutartį ir Adelaidėje.

Mes visur pagerbdavom geru 
žodžiu močiutę su rateliu ir vai
keliu, dėkodavom kaimo “darak
toriams”, prisiminę spaudos drau
dimo metus. Bet prie ratelio sė
dėdavo pačios močiutės sūnelis 
ar dukrelė, daraktoriui ūkininkai 
primesdavo po lašinių bryzą, sū
relį, sudarydami jam pragyveni
mo sąlygas. O čia gi išeivijoj yra 
tiktai grynas, be priemaišų idea
lizmas. Aplinkoje, kur laikas ma
tuojamas pinigais, kiekviena lie
tuviškai veiklai praleista valan
da jau yra medžiaginis nuostolis. 
Sugaišti pusę kiekvieno šeštadie
nio per dešimtmetį plius įvairūs 
parengimai, atgrąsūs kasmetiniai 
naujų pedagogų sukomplektavi
mai, patalpų elgetavimas, kam- 
pininkystės mizerija, sumiesčio- 
nėjusių, paliktų be priežiūros 
(tėvams sunkiai dirbant) vaikų 
drausmyba, mokslo programos 
nustatymas “pasikrapštant galvą” 

rankomis). Visa rodo, kad tai yra 
ne atsitiktinis nuliekamų leidi
nių sandėlys, bet visiems laikams 
įsikūrusi nuolatinė lietuvių įstai
ga. Tą pasitikėjimą dar sustipri
na gražiai nuaugęs, ramus J. Va
nagas su amžina pypkute dantyse 
ir šypsena akyse, kaip pagal sak
mę “pypkutė rūksta, nieko ne
trūksta”. Viduramžis vyras. Ry
goje gimęs .tenai buvęs lietuvių 
skautų veikėju, po sumaiščių iš
vykęs į Daniją, tenai suorganiza
vęs lietuvius skautus, vietos spau
doje sėkmingai išreklamavęs Lie
tuvą (neduos meluoti jo kruo
pščiai surinktos danų laikraščių 
ištraukos), pasidarė garsi asme
nybė ir visoje Pietų Australijoje 
(neduos meluoti sieksniniai aus
tralų spaudos aprašymai, minis- 
terių sveikinimai, jam pagerbti 
surengtas Lobethalyje koncertas, 
kuriame jo nuopelnus iškėlė mi- 
nisteris pirmininkas). Nė vienas 
lietuvis nėra taip pragarsėjęs čio
nai, kaip J. Vanagas.

įsižiebęs pypkę, laisvalaikius 
praleidžia įrišinėdamas spaudos 
komplektus, parengimų progra
mas, neskaitant darbo valandų 
dar išmesdamas ne vieną svarą 
medžiagoms pirkti.

Atėjęs į Bačiūno vardo biblio
teką jis rado amžiną skaityklos 
vedėją B. S trauką, kuris organi
zavo skaitymą dar suknistos aus- 
tralinės bažnytėlės bobinčiuje. 
Tai du reikšmingi vardai Adelai
dėje.

(stingant centrinių švietimo or
ganų), vadovėlių parūpinimas, — 
ar gi tai nėra idealizmas, našta, 
kurią pakelti tesugeba tiktai dva
sios galiūnai?

V. Statnickas išgyveno triumfo 
dieną, kaip jis savo pastangų kū-

PAVASARIO GĖLĖS
Rugsėjo 21 ir 28 dienomis 

įvyko Jaunimo Pavasario kon
certai, seniau vadinti jaunųjų ta
lentų pasirodymais. Tai yra tra
dicinis ateitininkų sendraugių 
parengimas, anksčiau rengiamas 
Lietuvių Namuose, o dabar — 
Liet. Katalikų Centro salėje virš 
koplyčios. Šios idėjos gimdyto
ju yra sendraugis P. Pusdešris, 
nors panašūs bandymai seniau 
buvo atliekami Kult. Fondo prie
globstyje. Ilgainiui tai tapo išim
tinai ateit, sendraugių neginčija
mu monopoliu, ir už tai padėk 
jiem, Dieve!

Rugsėjo 21 d. koncerto pro
gramą atliko 17 dalyvių ir V. 
Vasiliauskaitės vadovaujama tau
tinių šokių grupė. Sakytojavo 
Ant. Etepanas. Rugsėjo 28 d. 
koncerte dalyvavo 18 jaunuolių 
šoko ta pati grupė, sakytojavo D. 
Vilūnaitė, sceną dekoravo R. 
Daugalis. A biejuose pasirody
muose buvo įvelta net 49 jau
nuolės bei jaunuoliai. Instrumen
talistai, vokalistai, choreografis- 
tai vaidintojai, deklamatoriai, 
pranešėjai, visi išsisakė kaip kas

ADELAIDIŠKIŲ AUKOS
“MOŠŲ PASTOGEI“

Iš viso . .. £ 53- 2-0

1. R. Sidabras ......... .... £ 1- 0-0
2. V. Dumčiui ......... .... £ 2- 0-0
3. J. Rudzinskas ..... £ 1- 0-0
4. P. Matiukas ......... .... £ 1- 0-0
5. M. Varoneckas .... ..... £ 1- 0-0
6. A. Šerelis ........... £ 5- 0-0
7. Liet. Sąjunga ........ ..... £4-0-0
8. Dr. Šiurna ............ ..... £ 1- 0-0
9. V. Ratkevičius ..... .... £ 0-10-0
10. J. Vėbrys ............ ..... £ 1- 0-0
11. S. Jankantas £ 1- 0-0
12. A. Jakutis ............ £ 0-10-0
13. A. Kriščiūnas .... ..... £ 0-10-0
14. K. Varnas ............ £ 0- 2-0
15. J. Doniela ............ ..... £ 0-10-0
16. A. Žvirblis ......... .... £ 1- 0-0
17. S. Rumsevičius ... ...... £ 0-10-0
18. B. Valinčius ........ .....  £ 0-10-0
19. J. Abukevičius .... ..... £ 1- 0-0
20. B. Giruckas ........ £ 0-10-0
21. S. Valteris £ 0-10-0
22. J. Fokas ..... £ 3- 0-0
23. Moterų sekcija .... ...... £ 5- 0-0
24. J. Gylys ................ ...... £ 1- 0-0
25. S. Čibiras ............ ..... £ 3- 0-0
26. V. Vilčinskas ...... .;.... £ 1- 0-0
27. A. Merūnas ........ ..... £ 0-10-0
28. Z. Vabolis ..... £ 1-10 0
29. V. Navakas ..... £ 1- 0-0
30. J. Norkūnas ........ ..... £ 1- 0-0
31. B. Marmukonis .... ......  £ 1- 0-0
32. A. Valiulis ........... ...... £ 0-10-0
33. J. Zakarevičius .... ...... £ 1- 0-0
34. A. Fišeris ............ ..... £ 2- 0-0
35. A. Šliužas ............ ..... £ 5- 0-0
36. Stoškus ................ ..... £ 1- 0-0
37. V. Pečiulis .... £ 0-10-0
38. X ............................. ..... £ 1- 0-0

dikį įvedė už rankos į Lietuvių 
Namų ištaigingas patalpas, paža
dėtąją Kanaano žemę. Čionai, ga
lima sakyti, lietuviškoje teritori
joje per pastaruosius metus jis 
įvykdė savo svajonę — įkūrė 
tikrą, rimtą mokyklą su pasišven
tusiais, įgudusiais pedagogais, su 
visom reikalingom priemonėm.

mokėjo ir sugebėjo.
Tame margame audinyje gy

viausiu piešiniu buvo V. Vasi
liauskaitės šokių grupė, pasiekusi 
gerą lygį. Ji pati būdama viena 
geriausių šokikių Adelaidėje, mo
kėjo ir savo ansambliukui įšvir
kšti vitaminų. Stebėdami Violetą 
akcijoje, matydami jos džiaugs
mingą žaismo išgyvenimą, tą 
kiekvieno šio žanro idealą, džiau
giamės ir žiūrovai. D. Vilūnaitė 
kaip deklamatorė, kaip pranešė
ja, kaip taisyklingos lietuvių kal
bos tarėja yra užtikrintas laidas 
mūsų bendruomenės ateičiai. 
Nedykai gi jinai laimėjo ir Ade
laidės Eisteddfode pirmąją pre
miją už deklamaciją! Ant. Ste
ponas taip pat graži viltis atei
čiai savo gražia tarme ir sceniš
ka laikysena. R. Daugalis, atro
do, nebesitrauks iš tapybos fron
to.

Džiaugiantis šia tradicija, no
rėtųsi, kad prieš išvedant scenon 
kiekvieną naują talentą, būtų ga
rantija tam tikro meistriškumo 
lygio, jei ne meistriškumo (jo ne
galima laukti iš besimokinančio 
jaunimo!), tai bent išbaigto susi- 
repetavimo, techninės švarumas.

(Nukelta į psl. 3)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kostas Ostrauskas:, ŽALIOJOJ 
LANKELĖJ, dvi vienaveiksmės 
dramos. Išleido Santara-Šviesa. 
Copyright (1963) by the author. 
Tiražas 300 egzempliorių. Virše
lis Vytauto O. Virkau.

kny- 
pir-

Antroji Kosto Ostrausko 
ga, kurioje spausdinama ir 
mą kartą “Literatūros lankuose“ 
pasirodžiusi “Pypkė”, dabar sti
listiškai peržvelgta ir dedikuota 
Antanui Škėmai. Prieš dešimtme
tį parašytoji “Pypkė" ir šioje 
knygoje palieka, tur būt, paties 
avangardiškiausio mūsų drama
turgijos veikalo jspūdj. Antroji 
vienaveiksmė drama, “Žaliojoj 
lankelėj”, spausdinama dviem 
versijom. Pirmoje versijoje vie
nas iš “žaliosios lankelės” per
sonažų šneka angliškai, antroje 
— lietuviškai. Antrosios versijos 
to paties personažo tekstas nėra 
vertimas.

2
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ADELAIDINIS.
(Atkelta iš psl.2 )

PO ŠALIS PLAČIAUSIAS
Tegul skamba mūsų dainos po 

šalis plačiausias. Šiuo Maironio 
obalsiu pažymėtas Lituanijos 15 
metų sukaktuvinio koncerto pro
gramos lapelis. Kaip aktualus vėl 
pasidarė poeto posmelis! Kaip 
girdime, Čiurlionio ansamblis 
Amerikoje dažnai rengia koncer
tus ir nelietuviams, surinkdamas 
minias kitataučių, ateinančių pa
simėgauti lietuviškais liaudies in
strumentais, šokiais bei daino
mis.

Gal ne tokiu profesionaliniu 
mastu tą patį daro V. Šimkus P. 
Australijoje. Lapkričio 9 d. lie
tuvių namuose surengtas jubilie
jinis koncertas, talkinamas Tau
tinių šokių Grupės, taip pat ir 
skulptorės I. Pocienės parodos, 
išvirto tikra meninio pajėgumo 
švente. Choras pasiekęs rekordi
nį dainuotojų skaičių, atjaunėjęs 
amžium, pašokęs meniškesnėn 
aukštumon (kai du stos, visa
dos...), apsidraudęs ateitį jaunuo-
ju dirigento pavaduotoju, net įsi
gijęs jauną pianistę — akompa- 
niatorę.

Uždangai nuriedėjus, scenoje 
(ji staiga pasidarė per maža) su
kaktuvininkas V. Šimkus už ran
kos atsiveda jauną vaikiną ir 
prieš visas tradicijas kreipiasi žo
džiu į publiką, girdi, kai kas man 
norėtų aplaužyti ragus, nes aš dar 
nepasitraukiu iš kovos, bet, va, 
prieš jus stovi Vytautas Strau- 
kas, mano talkininkas ir busima
sis Lituanijos dirigentas, tęstinu
mo garantija.

Ir paleido į pirmą ugnį savo 
paveldėtoją V. Strauką, kuris pa- 
dirigavo dvi dainas (Oi ko jūs 
liūdit — J. Bendoriaus ir Line
lius raunu — J. Švedo), gauda
mas šiltą padrąsinimą ateičiai iš 
publikos.

Paskui vėl pakelia savo ragus 
V. Šimkus ir temperamentingai 
tęsia darbą toliau, sustiprintam 
choro sąstatui sudainuojant: Mo- 
tuš motuše (M. Petrausko), Kur 
giria žaliuoja (J. Gudavičiaus), 
Šėriau žirgeli (K.M. Čiurlionio), 
Gražu čia (V. Šimkaus(, Per gi
rią giružę (A. Račiūno), Tu ber
želi (T. Brazio), Po aukštus kal
nus (K.V. Banaičio), Atsisveiki-

BLEZDINGĖLĖS IR MIKITAI NESENSTA

Spalio 20 d. Lietuvių Na
muose K. Fondas surengė 
masinį tautinių šokių koncertą, 
kuriame aktyviai reiškėsi Savait
galio Mokyklos 22 žiogeliai (va
dovė mokytoja V. Brazauskaitėj 
ir jaunimo grupės 36 blezdingė
lės bei mikitai (veda B. Lapšienė, 
pogrupių vadovai V. Vasiliaus
kaitė ir V. Straukas). Akordeo
nistės R. ir J. Germanaitės. Sa
kytojas L. Gerulaitis. Į ratą bu
vo įsukta, vadinasi, virš 60 dir
bančių dalyvių!

Tokia minia nebetilpdama sce
noje (jau labai laikas galvoti apie 
jos praplėtimą!) turėjo šokti sa
lės viduryje, žiūrovams sėdint 
scenoje ir visais pasieniais. Į ma-

1963-jų metų Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdyba ir S-gos pareigūnai. Sėdi iš kairės: J. 
Arminas, Adelaidės Lietuvių Žinių redaktorius, K. Pocius — S-goš iždininkas, inž. K. Rei- 
sonas — I-sis vicepirmininkas, V. Raginis — pirmininkas, L. Martinkus — sekretorius, J. 
Vanagas — archyvo'- muziejaus vedėjas. Stovi iš kairės: J. Gylys — Adelaidės Liet. Žinių 
ir Lietuvių Namų administratorius, Br. Straukas — bibliotekos vedėjas, R. Gliaubertas — 
II-sis vicepirmininkas, V. Marcinkevičius — II-sis iždininkas ir Br. Jurgelionis — turto glo
bėjas. Trūksta St. Dundos — II-jo sekretoriaus, V. Laurinaičio — apylinkės valdybos ats
tovo, J. Pyragiaus.

nimas su giria (S. Šimkaus opera 
“Čigonai”) ir Į naują žygį (L. 
Šimučio). Balsuose daugiau ga
lybės, polėkių, entuziazmo.

Be kitų staigmenų dirigentas 
dar “atkasė” jauną pianistę N. 
Masiulytę, kuri akompanavo 
chorui išpildant Atsisveikinimą 
su giria. Pirmoje ir antroje pro
gramos dalyje po tris šokius pa
dovanojo B. Lapšienės vadovau
jama T.Š. Grupė, be “kasdieni
nės duonos” patiekiant ir Suba
tėlę bei Gyvatvarą. Neseniai 
‘atrastos” seserys R. ir J. Ger- 

manaitės akordeonais palydėjo šį 
judrių, entuziastingų šokių telki
nį. Kaip džiugu pastebėti, kad 
visas pozicijas perima į savo ran
kas jaunoji karta, išauklėta pa
sišventusių vyresniųjų!

Šiame staigmenų vakare per 
pertrauką rūmų priemenėje pub
lika taip pat nenuobodžiavo, kur 
ant stalų ir sienų buvo išsidės
čiusi savo darbus skulptorė Ieva
Pocienė. 27 rodiniai ir koks įvai
rumas: medis, gipsas, žalvaris, 
lydytas metalas, viela, spalvotas 
cementas, varis, be to, linoleumo 
raižiniai ir serigrafai (per šilkinį 
sietelį pagaminti atspaudai)! Por
tretai, figūrinė simbolika, paukš
čiai, abstraktai, daug judesio, 
sraujų linijų (ypač medyje), įsi
gilinimo į vartojamos medžia
gos specifiką, pav., pasirengęs 
skristi paukštis (vielos raizginys) 
primena lėktuvą. Sąžininkas te< 
mų apdorojimas, medžiagų ats
parumo nugalėjimas, stilius yra 
graži skulptorės viltis ateičiai.

Pokoncertiniame pasivaišinime 
penkiolikmetį chorą ir jo neap
laužytais ragais nuolatinį vado
vą apipylė sveikinimų kruša. V. 
Šimkus prasitarė, girdi, daina yra 
paskutinė tautybės tvirtovė išei
vijoj, jai sugriuvus, jau nieko ne
belieka; vokiečių pionierių P. 
Australijoje ainių niekas kitas 
nebejungia (net jų atsivežtinis lu- 
terinis tikėjimas išvirto eiline 
australų sekta), kaip tik vad. Lie- 
dertafel, kur girkšnodami karšt- 
vynį dar vis vokiškai išlieja savo 
sielą. Ir šiame pobūvyje naujasis 
choro administratorius J. Lapšys 
nesigailėjo karštvynio...

sinius spektaklius galima sėkmin
gai žiūrėti tiktai iš dviejų per
spektyvų, norint pilnai gėrėtis 
meniniais sugrupavimais: iš vir
šaus arba apačios. Daugumas 
publikos turėjo sėdėti arba sto
vėti horizontaliai su šokėjais ir 
tuo prarasti nemažą dalį reginio.

Na, bet gi tai buvo apžvalginis 
pasirodymas, penkiolikmetė de
monstracija, derliaus šventė, ku
rioje turėjo būtinai dalyvauti visi 
pjūtininkai. Suėjo tėvukai, mo
čiutės, pažįstami, draugai, na, ir 
visa Adelaidė kaip į didžiuosius 
atlaidus. Suėjo ir visi taut, šokių 
pionieriai, daug kas jau su apva
liais kūno iškyšuliais, žilsterėję 
Mikitai, kurie 1949 m. Vasario

Choras

Lituania

1962 m.

Dirigentas

V. Šimkus.

Beveik kiekvienas šviesesnis 
lietuvis šalia savo skur
džios mantos Australijon atsive
žė ir pundelį lietuviškų knygų. 
Čia atvykę neradome nei leidyk
lų, nei krautuvių, kur apsirūpin
tume lietuviška lektūra. Tėvynė 
nepasiekiama. Vokietijoje savo 
laiku įsisteigusios lietuviškos lei-

Bronė Lapšienė 
tautinių šokių vadovė Adelaidėje

16 d. pirmą kartą parodė aus
tralams, kad lietuviai yra atskira 
tauta, o ne pilka DP masė.

Niekada nenusibos kartojimas 
istorinio šokėjų sąstato: B. Moc- 
kūnienė, L. Kanienė, A. Špač-

SPAUDA IR BIBLIOTEKOS
dyklos prasidėjus masinei emi
gracijai paskubomis likvidavosi, 
išparduodamos savo leidinius.

Pirmosios lietuviškų knygų 
siuntos pasiekė Pietų Australiją, 
kai “Australijos Lietuvio” leidė
jas — redaktorius ‘J. Arminas 
— Glušauskas su savo štabu 

kauskienė, I. Giniotytė-Vitkūnie- 
nė, A. Arminaitė-Kazlauskienė, 
N. Skidzevičius, A. Šliužas, T. 
Čižauskas, V. Ancevičius, V. 
Dainius, grupės vadovas V. Rat
kevičius, akordeonistas J. Son
gaila. Jiems ir priklauso pirmo
sios ambasadorystės laurai. Tad 
jiems šiame koncerte, tur būt, 
niežtėjo kaulai taip pat apsisukt 
mikitais salėje, stebint, kaip jų 
pasodintas medelis taip apsilapo
jo!

Gerokai virš dviejų valandų 
užtrukęs spektaklis davė valios 
išsišokti visoms grupėms ir po- 
grupėms, parodant kaip jauni
mas mėgsta šią saviraiškos sritį. 
Tai patvirtina ir dešimtmetinė 
vadovė B. Lapšienė. Jaunimui 
taut, šokiai patinka ir jie noriai 
juose dalyvauja, mielai lanko re
peticijas.

— Per metus, — kalba B. 
Lapšienė, — apytikriai, duoda
me 10-12 koncertų savajai visuo
menei, o taip pat Australams įvai
riomis progomis. Tuo būdu per 
pastaruosius dešimt metų davė
me apie 120 koncertų.

O per visą penkiolikmetį — 
virš 200!

Ne, blezdingėlės ir mikitai ne
sensta, jie vis kas kelinti metai 
atsijaunina. Neduos meluoti jų 
pionieriai V. Ratkevičius, Baro- 
naitė-Grėbliūnienė, B. Lapšienė, 
ir jaunosios kartos vadovai.
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pastoviai įsikūrę Adelaidėje ir 
leisdamas savo laikraštį ėmė pla
tinti ir knygas.

Kartu su naujais lietuvių trans
portais augo ir knygų pareikala
vimas, o vėliau domėjimasis lie
tuviškas knyga pradėjo pamažu 
smukti. Kiekvienas buvo susirū
pinęs savo įsikūrimu ir visus sa
vo išteklius nukreipęs šia linkme.

Galvojant apie knygą Adelai
dėje kilo mintis kokiu nors bū
du išblaškytas lietuviškas knygas 
sukoncentruoti į vieną vietą ir 
taip sudaryti galimybės jomis pa
sinaudoti kaip galint didesniam 
skaitytojų skaičiui. Visuomeni
nėm organizacijom tuo reikalu 
perdaug nesirūpinant, iniciaty
vos ėmėsi J. Mockūnas, žinomas 
adelaidiškis visuomenininkas. 
Buvo garsiai apskelbta, kad stei
giama lituanistinė biblioteka. Vi
si tautiečiai buvo prašomi šį su
manymą paremti aukojant lietu
viškas knygas. Į kvietimą gyvai 
atsiliepta. Kas sekmadienį prieš 
ir po pamaldų vyrai ir moterys 
su pundeliais užsukdavo į šv. 
Juozapo bažnyčios “bobinčių”, 
kur buvo laikinos knygyno patal
pos. Įsigyta šiam reikalui spin
ta nuolat pilnėjo. Taip buvo 
įkurta biblioteka ir po kiek lai
ko perduota Adelaidės bendruo
menės valdybai. Tačiau nei apy
linkės valdyba, nei kuri kita or
ganizacija nebuvo pakankamai 
pasiturinčio, kad galėtų skirti lė
šų naujom knygom pirkti. Ame
rikoje jau buvo išleista nemaža 
naujų knygų, bet dėl įvairiausių 
formalumų jas atsigabenti nebu
vo lengva. Tad ir bibliotekoje 
naujų leidinių nebuvo gausu.

Pirmuosius ledus pralaužė 
kun. Dr. P. Jatulis nežinia ku
riais būdais iš Amerikos įgabe
nęs knygų siuntą, kurioje buvo 
apie 100 pavadinimų. Virš 70 
naujausių leidinių buvo nupirkta 
bibliotekai. Lėšas sudarė organi
zacijų ir atskirų asmenų aukos. 
Nuo to laiko lietuviškų knygų 
plaukimas jau nebesustojo. Prie 
šv. Juozapo bažnyčios buvo įs
teigtas lietuviškų knygų kioskas, 
kuris ir dabar aprūpina adelai- 
dišikus lietuviška spauda, jo būs

tinė dabar prie šv. Kazimiero ko
plyčios.

Perstačius ir sumoderninus 
Lietuvių Namus, juose buvo pas
kirta erdvi patalpa bibliotekai ir 
archyvui. Pati biblioteka apylin
kės valdybos buvo pavesta admi
nistruoti Adelaidės Lietuvių Są
jungai, kaip bendruomenės turto 
valdytojai. Bibliotekos patalpos 
aprūpintos puikiais baldais ir turi 
palankias sąlygas plėstis.

Biblioteka susidomėjo du kar
tus čia lankęsis adelaidiškių nuo
širdus bičiulis J.J. Bačiūnas, pa
žadėjęs ir pats biblioteką parem
si. Savo pažadą jis ištesėjo. Pas
kirta piniginė dovana, be to, tar
pais biblioteką pasiekia J. Ba- 
čiūno parūpintų knygų naujos 
siuntos. Už šiuos nuopelnus Ade
laidės Liet, apylinkės Valdyba 
ir Adelaidės Liet. S-gos Valdy
ba nutarė biblioteką pavadinti 
“J.J. Bačiūno vardo Lietuvių 
Namų Biblioteka”.

Šiuo metu bibliotekoj invento
rizuota virš tūkstančio knygų. Jų 
skaičius diena iš dienos didėja.

Išvykdamas iš Adelaidės kun. 
Dr. Jatulis padovanojo savo gau
sią asmeniką biblioteką lietuvių 
parapijai. Tai sudarė pradžią 
Adelaidės Liet. Katalikų Centro 
bibliotekai, kuri pavadinta “Kun. 
Jatulio vardo Biblioteka”. Ir Ši 
biblioteka turi geras patalpas ir 
nuolat auga.

Užbaigtuose Lietuvių Namuo
se ėmė reikštis gyva kultūrinė 
ir visuomeninė veikla. Buvo su
sirūpinta čia atidaryti spaudos 
kioską, kad įvairiom progom 
gausiai besilankanti visuomenė 
galėtų apsirūpinti lietuviška 
spauda Prieš porą metų tasai ki
oskas buvo atidarytas privačia 
iniciatyva, bet pereitų metų ga
le kioską perėmė Adelaidės Lie
tuvių Sąjunga. Kiosko vedėju 
paskirtas M. Urbonas. Reikia ti
kėtis, kad kioskas atliks didelę 
paslaugą lietuviškai spaudai.

Taip Adelaidės lietuvių kolo
nija įstengė įkurti dvi lituanisti
nes bibliotekas ir du spaudos ki
oskus. Visos šios keturios insti
tucijos toli nuo konkurencinės 
baimės gyvena vienu noru :kaip 
galima ilgiau išlaikyti glaudžius 
ryšius tarp savo tautiečių ir lie
tuviškos spaudos. B.S.

L.V.S. RAMOVES P. Australijos Skyriaus Valdyba.
Iš kairės: Ig. Taunys — sekretorius, C J. Zamoiskis — pir
mininkas, B. Marmukonis — pavaduotojas ir V. Dumčius — 
spaudos ir kultūros reikalams. Nuotraukoje trūksta M. Ur
bono — skyriaus kasininko.
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600.000, lietuvių apie 2000 atsi
sveikinimo koncertų rengė Kult. 
Fondas, atidarė pirm. Jonavičius, 
programoje be pačios solistės da
lyvavo pianistė D. Oldham ir ra
šyt. P. Andriušis. Atsilankė apie 
300. Lietuvių ir svetimų kompozi
torių dainos, D. Oldham išpildė 
solo Čiurlionio ir kitų kūrinius 
pianinu, be to akomponavo daini
ninkei, P. Andriušis paskaitė apy
sakaitę iš naujos knygos ir felje
tonų. Koncertas publikos šiltai pri
imtas, menininkai apdovanoti, o po 
to K. Fondo surengtoje vakarie
nėje G. Vasiliauskienei ir D. Old
ham palinkėta laimingos kelionės j 
Amerikų.

— Balse jautėsi laisvumas. Jo
kios įtampos net ir aukštesniam 
registre. Gražūs, lygūs dinaminiai 
perėjimai (V. Šimkus Dirvoje).

Rugsėjo 21 d. DETROIT, pus
antro milijono gyv., lietuvių apie 
10.000, dirba daugiausiai automo
bilių fabrikuose, gerai įsikūrę. 
Koncertų rengė Karininkų šeimų 
“Birutės” draugija. Susirinko 400 
lietuvių. Viešnias scenoje prista
tė visuresantis J. Bačiūnas. Kon
certo programa ta pati, kaip Ade
laidėj, teko kelis kartus bisuoti, 
susidarė nuotaika, kad reikėjo tar
ti žodį publikai, pasveikinant Aus
tralijos lietuvių vardu. Tai buvo 
kartojama visuose koncertuose. Po 
koncerto buvo priėmimas su šo
kiais.

-— Klausytojams patiko solistės 
Vasiliauskienės švelnus, gerai išla
vintas gaisas, jos puikus dainavi
mas ir graži laikysena scenoje... 
Tai buvo vienas iš įdomiausių kon
certų, kuris ilgai pasiliks detroitie- 
šių atmintyje. Stebino D. Oldham 
— australės, įsijautimas į lietuvis- 
kas meliodijas ir puikus piano 
skambinimas. .... (.Draugas).

SOCIALINE
GLOBA

Socialinės globos apimtis daug 
pareina nuo valstybės socialinės 
politikos: juo plačiau valstybė iš
vysto socialinį aprūpinimą, juo 
mažiau, atrodo, pasilieka dirvos 
privačiai labdarai ar privačiai 
socialinei globai. Valdžia, kiek
vienu atveju, tačiau duoda tik 
“duonos ir druskos”, o juk visi 
žinome, kad žmogui to nepakan
ka. Jau vien dėl to privačiai ar 
grupinei socialinei globai lieka 
dar plati veiklos sritis, kurios 
negali ir nenori apimti ir geriau
sia socialinė valstybės politika.

Nors Australijos socialinė po
litika gana efektyvi, tačiau vis- 
tiek yra plačiai išsišakojusi ir 
privati labdara. Vien tik Pietų 
Australijoj veikia per 300 įvai
rių šalpos ir socialinės globos 
organizacijų, kurios, apytikriais 
skaičiavimais, kasmet išleidžia 
socialinei globai apie 6 milijonus 
svarų.

Mes esame įjungti į bendrą 
Austarlijos socialinės globos sis
temą ir naudojamės ja be suvar
žymų, tačiau vistiek dar turime 
eilę specifinių reikalų, kuriuos 
gali patenkinti tik savos, tautinės 
organizacijos. O tose organiza
cijose didelis vaidmuo tenka ir 
savoms socialinės globos institu
cijoms. Lietuviai seneliai,, invali
dai, ligonys, į vienokius ar kito
kius sunkumus atsiduriančios lie
tuvių šeimos laukia lietuviškos 
širdies ir lietuviško paguodos 
žodžio, patarimo, paskatinimo. 
Tautinis savojo prieauglio auk
lėjimas ir visas mažamečių prob
lemos kompleksas taip pat rei
kalauja rūpestingo dėmesio.

Kiekvienas, kam buvo likimo 
lemta patekti į ligoninę ir ypač 
tiems, kuriuos ligoninė prirakino 
ilgesniam laikui, žino, kaip ma
lonus savųjų atsilankymas. Tokie 
atsilankymai sutrumpina nerimo 
ir skausmo dienas. Tačiau ne vi
si turime giminių ir artimųjų trū
kumą gali sumažinti tik savi tau
tiečiai, pasišventę socialinei glo
bai. Planingai sutvarkytas, pas
tovus lankymas ligoninėse ir tin
kama priežiūra ir yra vienintėlė 
prošvaistė sunkiose jų valandose. 
Jų negalima užmiršti ir jiems iŠ

Solistė G. Vasiliauskienė

Rugsėjo 27 d. CLEVELAND, 
milijoninis miestas, padangų pra
monė, lietuvių apie 3000. Rengėjas 
Tautinės Sujungęs skyrius (pirm. 
Karpius), publikos 350, sausakim
ša salė (tiek lietuvių daktarų dar 
nebuvę vienoj vietoj!). Pristatė 
koncertantes vėl skrajojantis J. 
Bačiūnas, teko kelis kartus išeiti 
ekstra į scenų. Gale vėl žodis. Kon
certe atsilankė prof. Žilevičius, 
Smetonai, visi Nasvyčiai ir Čiur
lionio ansamblininkai (jie jau be
veik visi esą nauji);

— Turime pripažinti, kad tokio 
tobulumo . koncertai yra reti įvy
kiai Clevelande. Australietės G. 
Vasiliauskienė ir D. Oldham pasi
rodė kaip tikros laisvos meninin
kės. Gavome ..įdomių ..įspūdžių ir 
pergyvenome tikrojo muzikos gro

ligoninės išėjus, bent tol, kol jie 
pilnai pasitaiso ir įeina į norma
lų gyvenimą. O lietuvių ligonių 
turime ne tik savose kolonijose 
čia, pat, Australijoj, jų liko Vo
kietijoje. Jie ten taip pat, gal net 
daugiau, jaučiasi vieniši ir apleis
ti.

Socialinių organizacijų veiklo
je sudėtingesnės problemos kyla 
lietuviškų šeimų srityse. Medžia
ginės problemos sprendžiamos 
lengviau: pagelba ligoje ar nelai
mėje, kūdikių priežiūra motinai 
susirgus pagelba lietuviškas mo
kyklas lankantiems ir panašiai. 
Tačiau moralinė parama, pata
rimai, nurodymai šeimų irimo 
atveju reikalauja daug takto, 
supratimo, atjautimo ir žinojimo 
kur kreiptis, jei sava pagelba ne
pakankama.

Irstančiose lietuviškose šeimo
se didžiausias rūpestis turi būti 
atkreiptas į vaikus, nęs jie dau
giausia kenčia. Žalingų pastangų 
pašalinimas, pastangos įjungti 
priežiūros reikalinguosius į mo
raliai tvirtą ir atsparią draugys
tę, pasikalbėjimai su tėvais atne
ša daug gerų vaisių’

Kad ir nedidelės sumos stipen
dijų forma, ypač jaunimui, ku
ris noriai siekia mokslo, bet yra 
materialiai sunkesnėse sąlygose, 
ypač pageidautinas iš lietuviškų 
organizacijų socialinės globos.

Dideliu susidomėjimu teko 
skaityti žinią apie Sydnejaus So
cialinės Globos Draugijos užsi
mojimą steigti senelių ir poilsio 
namus. Tai ryžtas, kuris parei
kalaus daug lėšų, daug darbo, 
energijos, planavimo. Tačiau tai 
būtina, nes mūsų vyresnioji kar
ta daugeliu atvejų nesijaučia lai
mingi. Kas nors turi būti daro
ma jų atžvilgiu. Užsiėmę savais 
darbais, namų statybomis, susi
tvarkymų rūpesčiais, mes tiek 
anksčiau, tiek dar ir dabar neno
rime įsigilinti į savo tėvų padė
tį, pasitenkindami tuo, kad jie 
bado nejaučia, bet užmiršdami 
tai, kad jie laukia bent t truputė
lio jausmo, dvasinės šilimos, lau
kia tos pagarbos, kurios jie už
sitarnavo vaikus užauginę, į 
mokslus išleidę, padėję įsikurti.

žio akimirką (V. Braziulis, Dir
va). ■ .-

Spalio 10 d. HAMILTON. Pus- 
milijoninis Kanados miestas, daug 
pramonės, į akis krenta angliškas 
gyvenimo atspalvis, lietuvių apie 
2000, labai išsiblaškę. Publikos 
atsilankė apie 300, koncertų rengė 
skautų rėmėjų draugija (pirm. 
Baronas), pristatė J. Bačiūnas, 
pasibaigus programai solistės am- 
basadoriškas žodis, po to priėmi
mas.

— Tai buvo tikra meno šventė, 
už kurią visuomenė dėkinga ypaš 
solistei ir pianistei (Tėviškės Ži
buriai, Komoda).

Rugsėjo 12 d. ROCHESTER, 
pusmilijoninis miestas, netoli Ka
nados sienos prie šv. Lauryno 
upės, lietuvių apie 1500. Koncertų 
surengė ats. kar. Ramovė, atsilan
kė 400 tautiečių, menininkes pris
tatė p. žmuidžinas. Baigiamųjj 
žodį tarė ir D. Oldham, sukėlusi 
entuziazmų lietuvišku “ačiū labai”. 
Priėmimas su šokiais. Atsilankė 
ats. pulk Saladžius, raš. Jankus.

Spalio 13 d. BOSTONAS, kul
tūros centras, 3 mil. miestas, lietu
vių apie 5000. Rengė Laisvės Var
po radijo valandėlės vedėjas Viš
činis. I didžiulę Liet. Piliečių drau
gijos salę susirinko virš 700 lietu
vių, senųjų ir naujųjų amerikiečių. 
Po entuziastinio priimto koncerto 
įvyko balius. Čia viešnia susi
tiko su muz. J. Kačinsku, Gaideliu, 
rašyt. S. Santvarų, Ant. Gustaičiu, 
dail. Vizgirda, šiame koncerte- G. 
Vasiliauskienei talkininkavo bari
tonas Jakutis.
— G. V. dainuoja laisvai, be jokios 
regimos įtampos, . vengia daryti 
fortissimo efektus net ten, kur 
tradiciškai tais efektais, naudojasi 
beveik visos daininikės. Nežiūrint 
to, jos balso pilna salė (St. Sant
varas Dirvoje).

ALB Adelaidės Moterų jSekcija. Sėdi iš kairės: p.p. Vabolie- 
nė (narė ligonių reikalams), Varnauskienė (reikalų vedėja) 
ir Mikeliūnienė (narė ligonių reikalams). Stovi iš kairės: p.p. 
Gavelienė (vicepirmininkė), Navakienė (iždininkė) ir Petkū- 
nienė (pirmininkė).

Galbūt ne vienas iš jų panorėtų 
savo senas dienas praleisti kad 
ir tokiuose senelių namuose, kur 
už savo pensiją ar kitą užmokes
tį pasijaustų ramioje, neprikalu- 
somoje aplinkoje, savo amžiaus 
tautiečių artumoje ir artimo mei
lės vedamų tautiečių priežiūroje.

O kol tokių namų neturime, 
socialinė globa gali kiek paįvai
rinti jų dienas juos aplankant, 
ruošiant jiems skirtus pagerbi
mus, dažniau ruošiant šeimyni
nius jų susibūrimus, o taip, pat 
padedant jiems išsirūpinti pen
sijas ar kitus palengvinimus, kaip 
gydymą ir panašiai.

Visa tai sudaro specifinę, ben
drinę, socialinės globos sritį, bet 
mes tuo negalime apsiriboti. Tu
rime atsiminti, kad visas lietu
vių organizacijas jungia viena 
svarbiausia užduotis — lietuvy
bės išlaikymas. Ir čia socialinės 
globos organizacijos gali daug 
padaryti. Nors ryškų tautinės 
veiklos atspalvį turi pagelba sa
vo tautiečiams ligoje, senatvėje,

Kam reikalinga pataisyti elekt
ros šaldytuvą, skalbimo mašiną, 
oro vėsintuvą, prašau kreiptis 
pas kvalifikuotą specialistą

ZIGMĄ VABOLĮ

tel. N76 3804 nuo 9 iki 22 v.v.
141 AYERS AVENUE,

. EDWARDSTOWN, 
ADELAIDE

Saplio 19 d. ELIZABETH, Niu
jorko priemiestis, surengė apylin
kės valdyba, atidarė jos pirm. p. 
Dilys, atsilankė apie 400 tautiečių. 
J. Bačiūno ranka ir čia viešnias 
pasiekė, V. Rasteniui atsiuntė če
kį, kad jas supažindintų su di
džiuoju Niujorku! Į koncertų at
silankė prof. Žilevičius.

Spalio 20 d. FILADELFIJA, se
nas, milijoninis miestas, lietuvių 
apie 10000, koncertų suruošė ben
druomenės valdyba lietuvių na
muose, atsilankė apie 400, įvyko 
priėmimas, sutiko veikėjų J. Stik- 
liorių, dainininkę Augaitytę.

— Jos lyrinis sopranas, aiški, 
skambi tarena, suderintas alsavi
mo lengvumas, mimika ir tinkama 
laikysena scenoje liudijo ją esant 
pakilia menininke (J.B.is Drauge).

Spalio 26 d. VAŠINGTONAS, 
diplomatų ir valdininkų, klasiki
nių pastatų miestas, lietuviai ne
skaitlingi, daugiausiai susispietę 
aplink kongreso bibliotekų, Ame
rikos Balsų, pasiuntinybę, Rengė 
Amerikos Lietuvių draugija, kon
certų atidarė Amerikos Balso pra
nešėja, žinoma dainininkė Darlys- 
JDrangelienė, atsilankė apie 200 
tautiečių. Viešnios buvo priimtos 
Lietuvos pasiuntinybėje, atstovo 
Kajeckio ir Bačkio. Susitiko su dr. 
Skardžium, J. Baliu Krivicku, ap
žiūrėjo Balt. Rūmus.

Spalio 27 d. BALTIMORE, rūš
kanas didmiestis, lietuvių apie 
3000, rengė Tautinės Sųjungos 
skyrius, atidarė pirm. K. Pažemė- 
nas, atsilankė apie 300. Drauge 
vyko ir dail. Stančikaitės-Abrai- 
tienės meno paroda.

— Aplamai tenka pasakyti, kad 
p. Vasiliauskienė dainuoja leng
vai, lyg žaisdama. Tai labai bran
gi dainininkės ypatybė. Iš viso dai
nininkės pasirinktas repertuaras 
ir išpildymais buvo puikus. (K. Pa
žeminus Dirvoje).

tačiau svarbiausia yra išlaikyti 
lietuviška jaunimą lietuviškoje 
dvasioje. Socialinės globos drau
gijos, kaip ir kitos bendruomeni
nės organizacijos, pagal savo iš
gales turi remti ar tai darbu ar 
lėšomis kiekvieną užsimojimą. Ji 
gali būti konkretizuota realia 
pagelba lituanistinėms savaitga
lio mokykloms, įvairioms jauni
mo organizacijoms, jaunimo sto
vykloms, kultūriniams jaunimo 
pasirodymams ir medžiagine pa
gelba mokslą einančiam lietuviš
kam jaunimui. Visam tam reika
linga lėšų, kurias įvairios sociali
nės globos organizacijos telkia ir 
įvairiais būdais. Jis atima daug 
energijos iš pačių socialinės glo
bos organizacijų, kurios negali 
užmiršti savo pagrindinio tikslo: 
pagelbos artimui.

Australijoj veikia įvairios lie
tuvių socialinės globos organiza
cijos. Vienos jų veikia, kaip at
skiros draugijos su savais įsta- 
ais, nariais ir nario mokesčiais, 
kitos sudarytos prie bendruome
nės valdybų, kaip padalinys ben
druomenės socialiniai tautiniams 
tikslams. Šiuo atveju ryški yra 
Moterų Sekcija Adelaidėje, kuri 
veikia prie vietos apylinkės val
dybos. Kaip Adelaidės Moterų 
Sekcija, taip Kanadoje panašiai 
veikia Kanados Lietuvių Ben
druomenės padalinys — šalpos 
Fondas, vykdąs tuos pačius so
cialiniai tautinius bendruomenės 
uždavinius. ,

E. Reisonienė

I
 CARINIA

DAKING HOUSE, RAWSON PLACE, 
SYDNEY

S Savo metiniame rudens išpardavime Carinia leidžia nužemin- : 
8 tomis kainomis tūkstančius plokštelių: vokiškų, rusiškų, ita- ■ 
b liškų, akordeono, klasikinės, šokių, džiazo, havajietiškos ir : 
g kitokios muzikos. Kainos pradedant 2/-, ir ilgo grojimo plokš; 
g telės parduodamos po 15/- ir 29/6 kiekviena. Sydnėjiškiai 
g skaitytojai kviečiami nedelsiant užsukti į Carinia plokštelių 
H barą, kur rasite didžiausią pasirinkimą. Kituose stekuose ir • 
S provincijoje gyveną rašykite prašydami neapmokamų kata- ; 
g logų.
n Prašome įsidėmėti, kad šias specialia kaina plokšteles : 
g tegalite gauti tik Carinia plokštelių bare (CARINIA RE- J 
| CORD BAR).

Lapkričio 3 d. ČIKAGA. Ame
rikos lietuvių sostinė su menamai 
300.000 tautiečių, ypač tai jaučia
ma Marquette Parke, kur viskas 
lietuviška. Rengė Dainavos an
samblis didžiulėje Marijos Aukšt. 
Mokyklos salėje, pristatė Čikagos 
apylinkių ūkininkas J. Bačiūnas, 
atsilankė apie 1300. Priėmime 
Pakšto auditorijoje dalyvavo visi 
dainaviečiai ir visa minia kitų me
nininkų, jų tarpe transliavo į Lie
tuvą, iš kur dainininkė jau turi 
atsiliepimų.

— Savo sėkmingu pasirodymu, 
miela lietuviška programa, turtin
gu ir išlavintu balsu ji pralenkė 
daugelio viltis (J. Daugi. Drauge). 
Ji ima gaidas su precizišku aiš
kumu tiek taukštame, tiek ir že
mesniame registre. Žavėjo solistės 
pasigrožėtinai aiški tarsena. Tro
liai turi aiškią ir malonią vibraci
ja, (J. Bertulis Dirvoje). Visuose 
registruose lygiai skambėjo jos 
puikiai apvaldytas balsas. Kiek
vienas dainos žodis aiškiai, su įsi
jautimu išdainuotas, giliai smigo 
į lietuvių širdis. (V. A.Račkauskas 
Dirvoje).

Lapkričio 16 d. OMAHA, Nebr., 
skerdyklų miestas, negausingi lie
tuviai beveik visi dirba mėsos ga
myboje, puikiai įsikūrę. Koncertą 
surengė B. Jonušo choras, atsi
lankė apie 200, po to įvyko pri
ėmimas. Ant rytojaus viešnios da
lyvavo bažnytiniame koncerte ir 
vakare kariuomenės minėjime.

Akademikai ir Studentai

Penkiolikos metų laikotarpyje 
Adelaidės lietuvių kolonija pratur
tėjo trisdešimtimi akademikų, bai
gusių Adelaidės universitetą. Ke
turi iš jų aukštąjį mokslą jau bu
vo baigę Lietuvoje ir Adelaidėje 
tik jį pakartojo, kad galėtų vers
tis praktika. Visi gi kiti mokslus 
baigė naujai.

Tokiu būdu kolonija išleido de
vynis lietuvius gydytojus: Dainius, 
Giruckas, Jankauskas, Martinkus, 
Mikužis, Petrikaitė, Smieliauskai- 
tė, šurnaitė-Ratkevičienė ir Varo- 
neckaitė, o taip pat dvi dantų gy
dytojas: Aleksandravičienė ir Ba
cevičienė. Dalis šių gydytojų 
praktikuoja pačioj Adelaidėj, ta
čiau kiti yra pasklidę po įvairias 
Australijos vietas.

Inžineriją yra baigę septyni lie
tuviai: A. Dunda, A. Galatiltis, B. 
Garbaliauskas, V. Navakas, I. Rei- 
sonas, R. Urbonas, T. Žurauskas. 
Iš šių adelaidiškių inžinierių, Gar
baliauskas atsidūrė Kanadoje, Ur
monas gyvena kažkur Afrikoje, 
Reisonas — Sydnėjuje, T. Žu
rauskas — Woomeroje. Iš dviejų 
architektūrą baigusių (A. Lap- 
šys ir A. Navakas)., Lapšys Ade
laidę pakeitė Sydnėjum.

Teisės mokslus baigęs St. Čibi
ras gyvena Renmarke. Be jo, tei
sę baigė ir adelaidiškė Kiršaitė.

Ekonomijos mokslus pakartojo 
J. Arminas-Glušauskas, farmaciją 
— Bajorūnas, kuris, pagyvenęs 
kiek laiko Jungtinėse Amerikos

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS į 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGESI ymonumental mason,
ĮI 10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — i: 

sąžiningiausiai pagamina Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- į i 
į; jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

—Pasirinktasis repertuaras, pa
traukli solistės išvaizda ir laikyse- 
ne scenoje, o labiausiai pats bal
sas klausytoją pasigavo pirmoje 
dainoje ir vedė iki pačios paskuti
niosios (Dirva),

Lapkričio 23 d. LOS ANGE
LES, Holivudas, Disneylandas etc. 
ir... iš eilės velniatuzinis (trylik
tasis) koncertas, kurį jau buvo 
paskelbusi Tautinė Sąjunga lietu
vių namuose ir išpardavusi visus 
bilietus. Nušovus JAV prezidentą 
Kennedy, buvo atidėti bet koki vie
ši parengimai. Solistei teteko gie
doti per pamaldas lietuvių bažny
čioje. Vakare įvyko taip pat T. Są
jungos surengtas atsisveikinimo 
balius.

Gruodžio 14 d. SYDNEY. Rytą 
išlipę į Australijos didmiesčio pa
krantę, vakare Bankstowno betu
riu namuose atliko bendruomenės 
surengtą velniatuzinį koncertą, 
drauge su Kavaliausko vadovauja
mu Dainos choru, čia ir gi neap
sieita be J. Bačiūno rankos, mat 
jis per plačiuosius vandenius buvo 
susisiekęs su sydniejiškiais, kad 
šie suorganizuotų parengimą šiai 
dienai. Atsilankė virš 300. Klauso- 
vų entuziazmas, glėbiai gėlių, pa
gerbimo vakarienė, krašto valdy
bos, organizacijų ir draugų svei
kinimai.
SUMMA SUMMARUM: 18 kon

certų, 6000 patenkintų klausovų, 
plius ambasadorystė. P.A.

Valstybėse, vėl grįžo atgal į Ade
laidę. Buhalteriją baigė A. Miku- 
žytė, phiziotepiją — A. Petkū- 
naitė - Navakienė.

Mokytojų Seminariją baigė K. 
Varnaitė-Dundienė, V. Patupia, 
Valčiukaitė ir R. Daugalis.

Pereitais mokslo metais Adelai
dės Universitete studijavo 46 lie
tuviai studentai, kuriuos krūvon 
jungė Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos (A.L.S.S.) Adelai
dės skyrius, vadovaujamas trijų 
asmenų valdybos.

Per šio skyriaus valdybą ir reiš
kiasi Adelaidės lietuvių studentų 
lietuviškoji veikla. Valdyba juos 
šaukia diskusijų vakarams ir or- 
zanizuoja studentų iškylas. Disku
sijų vakarai organizuojami priva
čiuose namuose. Juose gvildena
mi politiniai, religiniai, šių laikų 
jaunimo klausimai ir t.t. Prele
gentas pateikia savo asmeninių 
minčių glėbį, o vėliau dalyvaujan
tieji studentai jas papildo savo pa
stabomis. Reikia pasakyti, kad dis
kusijose prieinama gana objekty
vių nuomonių.

Kiekvienų mokslo metų pabai
goje skyriaus valdyba rengia stu
dentų meno parodą. Jos tikslas 
parodyti kolonijai jaunųjų meni
ninkų “metų derlių”, pristatyti 
naujas, atsirandančias jėgas ir su
daryti glaudesnį ryšį tarp jauni
mo ir visuomenės.

(Pabaiga psl. 5)
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NULEISTOS UŽDANGOS
Vis dažniau ir dažniau tenka 

išgirsti priekaištų lietuviškų teat
rų ir vaidintojų adresu dėl pama
žu retėjančio pasirodymo sceno
je, kitaip sakant, dėl užsnūdimo. 
Ir reikia pripažinti, kad tuose 
priekaištuose daug tiesos. Mūsų 
lietuviški teatrai ir vaidintojai pa
mažu baigia užmigti ar net nu
mirti; Tačiau taip pat turime pri
sipažinti, kad lietuviškų teatrų 
uždangas užskleidžiame mes pa
tys. Ir tas faktas, kad mes patys 
esame teatrų duobkasiai, nedaro 
mums garbės .

Šios liūdnos negerovės pastebi
mos ne vien Adelaidėje. Panašiai 
padėtis rutuliojasi ir kitose kolo
nijose. Ten, kur ankščiau buvo 
teatras ar gera vaidintojų grupė, 
šiandien vos sulipinamas spek
taklis kelių metų tarpe ir, dide
liam vaidintojų nusiminimui, pa
teikiamas apytuščiai salei. Gal 
nesuklysiu sakydamas, kad tą 
apytuštė salė yra pagrindinė mer
dėjimo priežastis. Atrodo, kad 
gražiai veikusi Melbourno Vai
dintojų Grupė jau kelinti metai 
visai nesirodo, nes nėra kam pa
sirodyti — tuščia salė joks aksti
nas vaidintojui.

Šia proga norisi bent trumpai 
dirstelėtį į teatro veikimo galimy
bes Australijoje. Intensyviau 
dirbdamas, lietuviškas teatras 
betkurioje Australijos lietuvių ko
lonijoje galėtų duoti du spek
taklius per metus. Tai nebūtų 
didelė skriauda vaidintojams, au
kojamiems savo atliekamą nuo 
darbo laiką ir energiją. Už juos 
vaidintojas gautų vieną vienintėlį 
atlyginimą: kolonijos susidomė
jimą vaidinimu. Teatras, kaip 
vienetas, ir vaidintojas, kaip in
dividas dirba žiūrovui ir jo lau
kia. Jis laukia tokio žiūrovo, ku
ris, atydžiai sekdamas teatro pas
tangas, paplaktų jį aštria kritika 
už kūrybines klaidas ar pagirtų 
už atsiektus laimėjimus, bet nesi- 
brautų į teatro užkulisius, nenus
tatinėtų teatro reperturaro, ne- 
plėštų menkų dekoracijų ir ne
grandytų grimo nuo prakaituoto 
aktoriaus veido.

Gali kai kam atrodyti, kad šie 
kaltinimai perdėti. Tačiau kad ir

PULGIS ANDRIUŠIS

Melas melui nelygu
(VYTIES KRYŽIAUS KAVA LIERIAUS PASAKOJIMAS)

— Pati pavasario šlapdriba 
1919 metų kovui įpusėjus, — 
nei rogių, nei ratų keliais, geriau 
sakant, visiška bekelė. Ir N. 
miestelio lietuviškoji savivalda 
bei savanorių-partizanų štabas 
tokiu metu nusprendžia mane su 
drauge pasiųsti į tolimą Kauną 
pas ministerį pirmininką Sleže
vičių paprašyti pagalbos mūsiš
kiams, valantiems mūsų gražųjį 
šiaurryčių Lietuvos kampelį nuo 
plėšikaujančių rusų karo belais
vių, nuo bolševikų, vokiečių ir 
vietinių raudonsnapių. Siaurasis 
geležinkeliukas buvo išimtinoj 
vokiečių armijos valdžioje, civi
liams visiškai neprieinamas, va
dinasi, teliko amžiais lietuvio iš
bandytas susisiekimo būdas — 
pasikinkyti nuo kojų nuvarytą 
kuinapalaikį (kad tokiu nesusi
gundytų net ir raudonarmiečiai) 
į išklerusį vežimuką ir leistis į 
pietvakarius.

— Nors dėl dar apstaus sniego 
galėjom drąsiai kinkytis į roges, 
tačiau pasirinkom mėšlinas vežė- 
tėles, mat ratai daug univer
salesnė traukos priemonė, tinka 
lygiai purvui, lygiai sniegui.

— Bet, sakysite į tokią ofi
cialią delegaciją štabas nutarė 
siųsti mus, jaunas studentes, kai 
visuose Lietuvos keliuose slampi
nėjo giltinė? Savanorių vadovy
bė, mat, laikėsi senos žmonių iš
minties “kur ...s nepraeis, mote
ris praeis”. Kas be ko, reikėjo 
šiek tiek ir drąsos.

— Apsirengėm beveik skar
malais, giliai apsimotojom palai
kėm skarom, prieš moterišką 
prigimtį apsibiaurinom veidus, 
aš, be viso to, dar apsimečiau 
kurčia. Šios atsargos priemonės 
buvo mūsų išganymas, ypač kad 
po šienu ir šiaudų pakratais lai

ne raidine prasme, taip vistiek 
yra. Kiekviėną kartą, kai po 
naujo teatro veikalo užsileidžia 
scenos uždanga, mūsų žiūrovas, 
vietoj kritikavęs meninį teatro ly
gį bei aktorių kūrybinius pasieki
mus ar sumenkėjimus, visuomet 
randa, kad veikalas buvo netin
kamas, kad dekoracijos ne pagal 
skonį, arba, kad aktoriai, žiūrovo 
supratimu, vaikščiojo scenoje ne
tinkamais batais apsiavę, kad 
kaklaraištis buvo nepritaikytos 
spalvos...

Žinoma, kada taip skirtingai į 
scenos reikalus žiūri vaidintojas 
ir žiūrovas, tarp jų nejučiomis 
prasideda įtampa, nepaskelbta 
kova, kurią teatras turi pralai
mėti ir scenos uždanga daugiau 
nebekyla.

Žiūrovas mažai kada pagalvo
ja, su kokiais sunkumais susidu
ria teatras ir visi vaidintojai, kol 
jie suveda krūvon visus tuos 
prieštaraujančius veiksnius, rei
kalingus scenos uždangai pakelti. 
Kiekvienas teatras Australijoje 
didžiausių sunkumų turi su trim 
problemom: butaforija, dekora
cijos, repertuaras.

Butaforija, atseit, teatro išlai
dos spektakliui paruošti, yra ga
na aukštos. Periodinių kostiumų 
beveik neįmanoma gauti, o iš
nuomavimas dažniausiai nepriei
namas dėl lėšų stokos. Lietuviš
kų rūbų, uniformų ar ko nors pa • 
našaus į kaimo apdarą šiandien 
jau nerandame ir savųjų tarpe. 
Todėl nenuostabu, nors mums 
gal ir neįprasta, kai tenka aktorių

Sakydamas “devintoji” visai ne
turiu intencijos įtarti, kad su šia 
knyga P. Andriušis pasiekė savo 
viršūnę arba tai būtų jo paskuti
nioji, kaip buvo tokiam L. van 
Beethoven ar dar kitam. Užsimi- 
nėm Andriušio “devintąją” vien 
dėl to, kad tai yra jo devintoji ori
ginalios kūrybos knyga, kurią 
prieš kelias savaites išleido lon- 
doniškis Nidos Knygų Klubas savo 
46-ju leidiniu.

Nuo 1946 m. P. Andriušis iš
leido visą eilę viena už kitą įman
tresnių knygų, ir štai 1964 m. pra
džioje imame j rankas P. Andriu
šio devintąją — "Purienos po van
deniu”.

Keista, ir aš mačiau purienas po 
vandeniu, staigių pavasario potvy
nių Lietuvoje panardintas, bet nei 
aš, nei kitas jomis nesusidomėjo 
palaikydamas visai natūraliu da
lyku, ir tik P. Andriušis pasižiūrė
jo i šitą pavasario fenomeną me
nininko akimis, čia dar Andriušis 
prideda reikšmingą intrigą įterp
damas ūkininko Grikepelio pykti 
kad vanduo užliejo pievas ir kokios 
iš to būsiančios pasekmės, Bet ir

kiau paslėptus iš vokiečių už la
šinius išmainytą parabelį ir šovi
nius, o taip pat ir karinį Lietuvos 
žemėlapį, kad nepaklystum ilgoj, 
nežinomoj kelionėj.

— Pravažiavus Panevėžį, mus 
sustabdo keturi ginkluoti bolše
vikai. Tačiau aš nė nemaniau 
stabdyt arklio, kai jie ėmė toto
riškai keiktis, apsimesdama jų 
visai negirdinti, ir vis stumiuos 
į priekį. Aiškiai gidžių, kaip jie 
man liepia vežti juos ten ir ten, 
bet matydami, kad į juos jokio 
dėmesio nekreipiu, numojo ran
kom ir nuėjo savais keliais.

— Maždaug per savaitę atva
žiavom Kaunan, niekas nepriima 
nakvoti su arkliu ir vežimu, tik 
vargais negalais mus priglaudė 
vienas Senamiesčio žydas veži
kas. Mano bendrakeleivė gimi
niavosi su žymiu kauniečiu, tad 
per jį gavom audienciją pas mi
nisterį pirmininką, neturėdamos 
jokių raštiškų įgaliojimų (juos 
buvo pavojingiau vežiotis, negu 
ginklus), viską išsakėm žodžiu, 
jisai kantriai mus išklausė ir po 
to... lyg šaltu vandeniu perliejo! 
Girdi, tęskite darbą savomis jė
gomis, mes patys nič nieko ne
turim, nėra ginklų, nėra pinigų, 
jokios paramos negaliu jums su
teikti, išskyrus...

— Čia jis atidarė duris į gre
timą kambarį, kuris buvo mūryte 
primūrytas žalių, geltonų, baltų 
atsišaukimų-proklamacijų, ir pa
sakė: štai visa mūsų parama ir 
turtas, imkit, kiek tik pavešit!

Išeidamos iš ministrų kabine
to rūmų gatvėj pažvelgėm į sar
gybinius. Be vokiškų šautuvų ir 
balto rankovinio raiščio, jie nie
ko daugiau kareiviško neturėjo. 
Kaimiškas apavas, artojėliškos 
milinaitės, maukšUnės kepurės 
kaip ir mano tėviškės savanorių.

P. ANDRIUŠIO DEVINTOJI
pats Grikepelis, savo pykčio įkarš
tyje pastebi purienas po vandeniu 
ir jomis susižavėjęs atlyžta — “Ir 
dialtogi, bro, gražu...”.

šitas Grikepelio susižavėjimas 
paskutiniame knygos puslapyje ga
lioja kaip raktas visai knygai ir 
visiems tiems margiems P. Andriu
šio surinktiems pasakojimams: 
mes turime savus planus ir savus 
nusistatymus ir gal savus nusitei
kimus, bet gyvenimas kartais ne
siskaito su mumis. Grikepelis tie
siog niršo, kad ūmus pavasaris už
tvindė pievas ir gal tuo sulėtino 
atolus, bet, pamatęs purienas po 
vandeniu, viską užmiršto tepajėg
damas ištarti ”... bro, gražu...”.

Palietėm būdingą Andriušio pa
sakojimą — titulinį — “Purienos 
po vandeniu”. Bet šiame konden
suotame leidinyje telpa 35 tokie 
pasakojimai su gal skaitytojui at
rodančia paviršutiniška atomazga. 
Praktiškai taip nėra: kiekvieno 
pasakojimo pabaigoje toji atomaz. 
ga yra giliai išgalvota ir meninin
ko svarsčiais išbalansuota. Todėl 
labai paviršutiniškas pasirodytų 
tasai skaitytojas, kuris tuos auto
riaus pasakojimus priimtų pigiai.

Neskaitant P. Andriušio feljeto- 

nors ir kauniškiai čia saugojo 
aukščiausią Lietuvos valdžią. Ta
tai mus graudžiai nuteikė, bet 
drauge ir paguodė, sutvirtinant 
ryžtą gintis savomis jėgomis.

— Išėjom gatvėn tempdamos 
vos teapkabinamus proklamaci
jų pundus. Dar užsukom į Ge
neralinį Kariuomenės Štabą, kur 
siuvinėjo koridoriuose caro armi
jos uniformom apsivilkę karinin
kai, išpasakojom ir jiems savo 
pasiuntinybės tikslą, bet ir čia 
gavom tą patį atsakymą: rinkit 
savanorius ir toliau, ginkluokit 
juos ir siųskit mušti priešo, bet 
kol kas pagalbos negalim jums 
duoti. Atrodė, mūsų tokia pavo
jinga kelionė bus buvus visai ne
reikalinga!

— Grįždamos namo pačiame 
pavasario polaidyje, be parabe- 
liaus ir žemėlapio, dabar vėžė
mis dar kelius maišus atsišauki
mų, raginančių vyti lauk bolše
vikus, stoti savanoriais, neduoti 
jokiems atėjūnams rekvizicijų.

— Ir vieną dieną netoli Ža
liosios Girios vėl mums pasto
ja kelią keturi sovietai, liepda
mi vežti juos ten ir ten. Dabar 
atgavau amą ir gražia rusų kalba 
(buvau studijavus Maskvos uni
versitete) ėmiau meluoti. Šį sy
kį nieko nepadėjo. Įsodina mū
sų vežiman tris kareivius ant 
proklamacijų maišų (parabelį bu
vau įsikišus už storos kaimiškos 
kojinės), ir klampojam purvynu 
toliau. Įsukus Žaliojon Girion, 
vėl ėmiau bandyti savo gražby
lystę, girdi, mano vyras grįžo 
sunkiai sužeistas iš karo, dabar 
paliktas namie be priežiūros, va
žiavau į Panevėžį vaistų, kai
me siaučia gripo epidemija, pasi
gailėkit ir paleiskit mane, juk 
jums nebus sunku pasigaut kita 
pastotė, esat ginkluoti... 

įvilkti į fraką, kad atskyrus jį nuo 
žiūrovo, esančio anoj rampos 
šviesų pusėj.

Dekoracijos, tai veidrodis, ku
rio refleksai pakelia aktoriaus 
kūrybinį pajėgumą. Tačiau vei
kalą ruošiant ir dekoracijoms 
reikia surasti pakaitalų, kurie ne 
visada yra tinkami ir skaudžiai 
ribojami išteklių menkumo. Mes 
turime gabių ir prityrusių daili
ninkų, bet patys dekoracijų 
griaučiai tenka daryti iš šipulių ir 
po ranka pasitaikiusių lentgaliu- 
kų. Vietoj drobės kabinamas plo
nas popierėlis dažnai neišlaiko 
perdidelio sluoksnio dažų. Vaiz
das nėra grandijozinis, bet visais 
atvejais geriausias, koks tik. įma
nomas vienam uždangos pakili
mui pateikti.

Pulgis Andriušis

ninių knygų, kurios sudarytų at
skirą studiją, norėtųsi Andriušį 
imti kaip literatą, bę žurnalistinių 
priemaišų. Nuoširdus literatas 
Andriušis pasirodė knygoje “Anoj 
pusėj ežero”, “Sudiev, kvietkeli”, 
veikale “Tipelis” (čia Andriušis, 
spėjama, bandęs pateisinti savo

— Gi, žiūriu, ima ir patiki 
mano pasakomis. Pasičiupę šau
tuvus nuėjo tykoti sekančio pa- 
vėžininko. Valandėlę palaukus, 
man į galvą šauna keista mintis. 
Išsitraukiu iš užu kojinės pisto
letą ir paleidžiu į orą seriją šū
vių, kad bolševikai nesusigalvo
tų grįžti atgal. Išleidus visus šo
vinius, pakišau ginklą miške po 
samanom, ir važiuojam toliau. 
Tik tada, girdžiu, visa Žalioji 
ima šaudyti. Pradžioj maniau, 
jog tai buvo mano šūvių aidas, 
bet, gerai įsiklausiusi, girdžiu, 
tie traškūs aidai nė nemano nu- 
•tilti, tra-ta-ta-tra-ta, be galo pa
baigos. Ir kelio dešinėj ir kairėj, 
tolimi, artimi. Tai mūsų savano
riai' atsilepia! Pasijutom, jog 
esam ne vienos.

— Grįžau atgal, pasiėmiau 
ginklą, ir po to be nuotykių par
važiavom namo. Į mūsų sekly
čią sugrūžėjo šimtai jaunuolių 
pasiklausyti, ką man pasakė 
Kauno valdžia. Ėmiau aiškinti, 
kad jie tenai jau turi didžiulę 
kariuomenę’, visi puikiai apsigin
klavę, varo bolševikus lauk, ne
trukus ir mums atsiųs pagalbą, 
greit gyvensim ir valdysimas, 
kaip mums patinka. Kaune ma
čiau net aeroplanus, kareiviai 
mokinas šaudyt iš didelių patran
kų, priešai bėga viens kitam min
dami ant skarmalų, mesdami 
purvan ginklus. Mes tik kol kas 
dar pasitempkime vietoje, orga- 
nizuokimės.

— Taip man patarė šnekėt 
mūsų partizanų štabo vadas, kai 
jam buvau smulkiai papasakoju
si liūdnas naujienas iš minsterio 
pirmininko ir Generalinio Šta
bo Kaune.

— Kaimiečių entuziazmas bu
vo nepaprastas po mano kalbos, 
štabas veikė dieną naktį, dėl 
kiekvieno už kiaušinius ir laši
nius išmainyto vokiško šautuvo 
varžėsi keli ūkininkaičiai, atjoję 
l mūsų kiemą savais arkliais, ku
riuos buvo nuslėpę nuo bandi- 
taujančių praėjūnų. Darban įsi
traukė net piemenys ir piemenai-

Repertuaras. Susumuokime dvi 
ankstyvesnes problemas, pridėki
me dar tai, kad scenos darbo pa
sišventėlių yra tik ribotas skai
čius, kuris laikas nuo laiko su
mažėja ar dėl šeimos, ar darbo 
sveikatos ar kitų svarbių priežas
čių, pripažinkime didelę lietuviš
kų veikalų stoką, o taip pat susi
kryžiuojančius žiūrovų reikalavi
mus, ir mes visi prieisime vieno
dos nuomonės, kad repertuaras 
dažniausiai renkasi mūsų išeivi
jos teatrą, ne teatras repertūrą.

Lieka dar vienas teatro gyvy
bei svarbus faktorius, kuris, nu
galėjus visas' aukščiau minėtas 
kliūtis, gali duoti teatrui gyvybės 
ir aktoriams noro dirbti. Tai mie
lasis žiūrovas. Deja, visi turime 
su apgailestavimu pripažinti, kad 
teatro mylėtojų ir lankytojų skai
čius nuolatos mažėja, gi prieaug
lio veik nėra. Tą prieauglį mes 
patys dažnai nustumiame į šoną, 
paliekame jį prie televizijos apa
rato ar nusiunčiame į kiną, nes 
mūsų pastatymų jie nesupranta, 
nors ir mokėtų pakankamai lietu
viškai. Čia vėl kaltas repertu
aras.

Jei teatras bando patenkinti 
vienus, kiti paliekami nuošalyje. 
Jei mes, senesnieji, išgirstame 
scenoje paminint knygnešį, parti
zaną, tremtinį, jei mums prime

feljetonų rinkinius), “Vabalų ves
tuvės” (specifiųė knyga vaikams), 
“Rojaus vartai” ir pagaliau “Pu
rienos po vandeniu”. Ir keista: su 
kiekviena knyga P. Andriušis pa
sirodo nuolat ir nuolat naujas, ir 
ne tik naujas: jis jneša į lietuvių 
literatūrų su kiekvienu veikalu vis 
naują, beveik negirdėtą aspektą: 
poemos prozoje (“Anoj pusėj eže
ro”), pirmas jumoristinis roma
nas (“Tipelis”), pirmoji muziki
niu sukirpimu knyga “Rojaus var
tai”). Štai, paskutinėje knygoje 
turime dykaduonio pasakojjmįus. 
Tai irgi neginčijama naujovė: ma
žos knygos apimty autorius skaity
tojui patiekia 35 pulgiško stiliaus 
pasakojimus, kurie nėra pažen
klinti banalumu (nors autorius 
visose išsireiškia atsiminimų for
ma, net pirmuoju asmeniu), šiuos 
35 pasakojimus savyje jungia sti
lus (“Style s’est l’homme”, sako 
E. Heilo) ir formalusis “aš”, ta
čiau jie kiekvienas yra skirtingi ne 
tik savo turiniu bei charakteriu, 
bet net pačia aplinka ir veikė jais.

Nesileidžiant j pasakojimų turi
nį kyla klausimas, kaip juos cha
rakterizuoti ?

Ogi tai lengvi, be pretenzijų, 
kaip autorius pats taikliai apibū
dina, dykaduonio pasakojimai. Au
torius ima paprastus gyvenimo 
faktus, juos kondensuoja iki anek- 

tės. Jiems labai patiko spalvotos 
lietuviškos proklemacijos, jų pri- 
sikimšdavo pilnus užančius, pas
kui nemačiomis jas įgrūsdavo 
bolševikams, vokiečiams ir vieti
niams raudonnosiams į kišenius, 
sukeldami didžiausią paniką, 
spausdintu žodžiu parodant, jog 
Lietuva jau yra puikiai susior
ganizavusi.

— Po kelių mėnesių pagaliau 
atėjo i rLietuvos valdžios pagal
ba.

(Iš knygos “Purienos po 
vandeniu”)

AKADEMIKAI...
(Atkelta iš psl. 4)

Jau kuris laikas daromi bandy
mai suorganizuoti studentų aka
deminį savaitgalį. Vien adelaidiš- 
kiams tai padaryti sunku. Buvo 
kviečiami Melbourno studentei, ta
čiau reikalas nesiduoda lengvai 
organizuojamas ir tenka jį atidė
lioti.

Pati valdyba ragina lietuvius 
studentus įsijungti j lietuvišką 
veiklą, nes studentų mielai laukia 
sporto klubas, choras, tautiniai šo
kiai, teatras ir visos kitos lietu
viškos organizacijos. Ir Adelaidės 
studentų skyriaus valdybai tikrai 
malonu matyti, kad akademinis 
jaunimas pamažu įeina į visuome
ninę veiklą.

Vienintėlis lėšų šaltinis studen
tams veikti yra tradicinis Studen
tų Balius, kuris kasmet rengiamas 
birželio mėnesį — pirmųjų univer
siteto atostogų metu. Ir tie baliai 
turi didelio pasisekimo, nors, ben
drai, balių populiarumas labai ma

nami Trakai, Kražiai, PravieniŠ- 
kiai, mūsų kūnu prabėga banga 
džiaugsmo ar keršto, atseit, mu
ms sukeliamos atitinkamos nuo
taikos. Tačiau mūsų jaunimui vi
sa tai tik tušti žodžiai. Jam ja
ponas, indonezas ar kinietis yra 
didesnis priešas už nacį ar bolše
viką.

Neminint visos eilės kitų prob
lemų, kurios slegia kiekvieno te
atro darbą, vistiek tenka pripa
žinti, kad teatro gyvybė yra žiū
rovų rankose. Bendro reikalo 
supratimas, darbo ir pastangų 
įvertinimas suartintų vaidintoją 
su žiūrovu ir keltų abipusį norą 
stiprinti sceninę veiklą lietuvių 
kolonijose. Jei plakame ką, pla
kime lietuviška beržine rykšte 
teatrų menines silpnybes, reika
laukime taisyklingos lietuvių kal
bos scenoje, aukštesnio kūrybinio 
lygio, nes tik šie dalykai yra tik
roje scenos vaidintojų galioje.

Todėl, kai jūsų kolonijoje vėl 
pakils uždanga ir nors tik juodos 
drobės kabos vietoje dekoracijų, 
nors veikalas ne visada bus pa- 
trijotinis ar aktoriai scenoje ne
vaikščios klumpėmis apsiavę, vis
tiek bus tikrai malonu išgirsti lie
tuvišką žodį iš anapus rampos 
šviesų.

Z.K.

P. ANDRIUŠIO 
VEIKALAI:

1. Ir vis dėlto juokimės. Fel
jetonai.

2. Siuntinėlis iš Amerikos. Fel
jetonai.

3. Anoj pusėj ežero. Lyrinės 
apysakos.

4. Vabalų vestuvės. Jumoristi
nis pasakojimas vaikams.

5. Sudiev, kvietkeli. Apysaka, 
Liet. Rašytojų D-jos premi
juota.

6. Tipelis. Jumoristinis romanas.
7. Rojaus vartai. Apysaka. Liet. 

Rašytojų D-jos premijuota.
8. Daina iš kito galo. Feljeto

nai.
9. Purienos po vandeniu. Dyka

duonio pasakojimai.
Penkios paskutinės knygos pa

rašytos Australijoje.

dorinės formos ir užbaigia savo pa
sakojimą nelaukta, kontrastine 
atomazga. Bet tai nėra anekdotas, 
o išbaigtas savyje meno kūrinys be 
pretencijų vaizduoti ką nors dide
lio, įrodinėti nemirtingas tiesas ir 
t t. Kasdienybės dulkė mene yra 
tiek pat prasminga, kaip ir kosmi
nė idėja, nes iš tiesų mene niekas 
neturi pirmumo teisės — nei gėris, 
nė blogis, nei daiktas, nei idėja. 
Mūsų ideologijom persunktame 
galvojime kasdienybės perkė
limas į menines augštumas 
mūsuose yra tikras perversmas. 
Su savo “devintąją” Andriušis pa
bandė šiuo keliu eiti, ir jis šį užsi
mojimą pilnai įvykdė. Tai yra gy
vas liudijimas, kad Andriušio kū
rybinis barometras vis dar tebe
kyla: su kiekviena knyga jis vis 
naujas ir originalus, šį teigimą 
neginčijamai patvirtina ir “Purie
nos po vandeniu”.

Pulgis Andriušis, Purienos po 
vandeniu. Dykaduonio pasakoji
mai. Nidos Knygų Klubo Leidinys 
Nr. 46. 1963 meteis. 158 psl.

žėja dėl jų vienodumo, monoto
niškumo ir... gausumo. Studentai 
savo baliaus nereklamuoja, bet 
atsilanko pas savo svečius asme
niškai ir asmeniškai juos pasikvie
čia. Baliaus metu gautas pajamas 
studentei naudoja Lietuvių Na
mams, šv. Kazimiero koplyčiai, 
Vasario 16-tos Gimnazijai ir 
abiems Adelaidės savaitgalio mo
kykloms, nors pats pagrindinis 
lėšų telkimo tikslas yra pačių stu
dentų šalpa.

Greitai parsideda nauji mokslo 
metei universitete. Ten vėl pasi
rodys ir naujų lietuviškų veidu. 
Galimas daiktas, kad studentų 
skaičius padidės, padidės nariai ir 
Adelaidės skyriuje. Kovo mėnesį 
susirinka jie visi išsirinkti naujos 
valdybos, kurią šiemet sudai-o 
pirmininkė Naujalienė, sekretorius 
V. Straukas ir iždininkė L. Rad
zevičiūtė.
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TAIP KŪRĖMĖS ADELAIDĖJE
Kaip iš dangaus nukritome 1948 

m. Adelaidėn. Karštoka vasara, 
prakaitas, dulkės, suodina stotis, 
išdaužytas gatvių grindinys, kaž
kokia nelabai suprantama kalba, 
triukšmingi tramvajai, brangus 
alus... Po karo visas australiškas 
ekonominis gyvenimas stagnacijoj. 
Trūksta darbo rankų gatvėms tai
syti, vandentiekiui pravesti, gele
žinkelių bėgius keisti, lentas plau
ti, anglis kasti, ligonines šluoti ir 
t.t. Iš karo grįžę vyrukai nori pa
ilsėti, sveikatų suremontuoti, pasi
mokyti, savo biznelį pradėti, ant 
arkliukų palošti... Fabrikai iška
binę didžiausias lentas kviesdami 
visus sveikus ir luošus, mokytus 
ir nemokytus, lengvai padirbėti. 
Už kiekvienų naujai atvestų fab- 
rikėlin dirbti net po 5 svarus “bo- 
nusų" siūlė. Bet išgelbėjimas ar
tėja. Imigracija! Atvažiuoja 
tūkstančiai jaunų, stiprių vyrų iš 
Germanijos, kažkokie “Balts”. Tai 
padirbės! Ir pradėjo plaukti Ade
laidėn iš pradžių po truputį, vė
liau kiek smarkiau visokie “Balts”, 
kilmės ne vien nuo Baltijos, bet ir 
nuo Adrijos, Karpatų ar dar ko
kių juodų marių. Patupdė juos į 
įvairias “camps”, skardiniuose ba
rakėliuose ar palapinėse, davė kas
tuvų, kirkų ar pielų į rankas ir 
dirbk. Na ir dirbo. Kų gi veiksi 
nedirbęs. Reikia jau ir švarkelio, 
nes su žaliuoju močiutės UNROS 
dovanotu kaip ir nepatogu čia ro
dytis, reikia batelių, o ir žmoniš
kesni marškinėliai būtų pravartu.

Tarp tų “Balts” pradžioje bu
vo ir 43 lietuviai vyrukai iš pir
mojo transporto. Vėliau daugiau ir 
jau mažų šeimynėlių (žinoma, be 
vaikelių kad abu dirbti galėtų). 
Vieni dirbo prie griovių kasimo 
vadeniui, kiti karštas plytas iš ply
tinių krosnių į vagonetkas krovė, 
treti su dalbom geležinkelių pa
bėgius kilnojo, dar kiti ligoninėse 
grindis keliais eidami “polišavo”... 
Iš darbo pasitraukti nevalia, pri
vačiai apsigyventi irgi nevalia. 
Tokie tai valdžios zokonai.

Jau daug metų, kai jokios sta
tybos čia nebuvo, daug jaunų ber
nužėlių ženytis nori, atskirų namų 
jiems nėra, o jūs dar norit užimt 
gyvenamų plotų. Gerai jums bara
kai ar palapinės. Turėjot juk pri

ADELAIDINIAI

Prieš metus beveik visų Austra
lijos lietuvių lūpose ir mintyse 
stovėjo vienas žodis — Adelaidė. 
Ir skubėjo, važiavo žmonės visais 
keliais. Tų piligrimų tarpe ir pats 
tryniausi. Nors daugiau kaip me
tai prabėgo nuo anų dienų, bet vis 
dar gautieji įspūdžiai neišdilo iš 
atminties.

Bebuvojant Adelaidėje labiau
siai trūko laiko: per tuos posė
džius posėdėlius, per parengimus 
ir visas kitas pakutavones nebuvo 
kada nei su žmogumi pasimatyti, 
nei dorai su senais bičiuliais šnek
telėti. Antai, Pulgis Andriušis, pas 
kurį ištisų beveik savaitę duonų 
valgiau, atsisveikindamas karčiai 
pastebėjo: “Gaila, kad per tų lai
kų nebuvo kaip nei susieiti, nei 
žodžiu persimesti. Teks greičiau
sia pačiam trenktis į Sydniejų su 
tavim paposėdžiauti”. Taip pra
šuoliavo metai, bet nesulaukiau. 
Matyt, ir jam ne kas dainas dai
nuojant iš antro galo ir purienas 
beraškant po vandeniu.

Nenoriu čia liesti visų Adelaidė
je vykusių viešų parengimų, kurie 
gerokai persaldytai ir net persū
dytai buvo perkelti spaudoje. Taip 
norėtųsi bent mintimis pereiti per 
Adelaidę aplenkiant visus suvažia
vimus, kermošius, seimelius, susi
tikus neskubant ir be trukdymų 
pasikalbėti su senais bičiuliais ar
ba naujai laimėtais prieteliais. O 
jų yra labai daug ten, ir visi vie
nas už tkių meilesni, patvarūs ir 
dat-bingi. Užtenka tik pažvelgti į 
Lietuvių Namų budavones ir iš 
karto įsitikinsi, kuo adelaidiškiai 
lietuviai gyvena, kų jaučia ir ko 
siekia. Atsimenu, per laiškus vos 
akių neišsidraskėm su adelaidiš- 
kių maestro V. Šimkum, o susitikę 
išsibučiavom. O5cą jau kalbėt apie 
kitus. Sutikau savo senų mokyklos 
draugų visų adelaidiškių karių va- 

prast DP stovyklose...
Taip besidarbuojant šaunioj 

Adelaidėj ir mūsų lietuviška gi
minė nuolat didėjo. Dar iš palai
mintos Bonegillos išvykdami žino
jome, kad čia rasime lietuviškai 
kalbančių. Susitikinėti pradėjome 
dažniausiai šeštadieniais pagrin
dinėj prekybos gatvėj, “Rundelių 
stryte”, prie turgaus ar karčiamė- 
lėj. Sekmadieniais, dūšių visiems 
“Balts” atsidavęs pastorius A.F. 
Zinnbaueris, susikviesdavo pas sa
ve ar organizuodavo kokias išky- 
lėles kur vis daugiau ir daugiau 
lietuvių susirinkdavo. Pirmos kal
bos daugiausiai sukdavosi apie 
darbų, kiek uždirbi, koks bosas, ar 
susikalbi, ar pirštais susirodai... 
Skųsdavomės ir džiaugdavomės sa
vo pirmaisiais žaliais svariukais, 
naujom kelnėm ar iš pusės nu
pirkta “plonkės” bonkele... Kam 
nors iš Vokietijos gavus jau pa
senusį lietuviškų laikraštį, visi 
griebdavome skaityti! paštas ge
rai uždirbdavo iš siunčiamų laiš

TĖVIŠKĖS ŽEMELĖ
(V. Dumčius suadelaidina Joną Kuosą — AleksandriSkį)

O tu Suvalkija! tu miela Šešupe, 
Kartais tik per sapną aš tave matau. 
Pajūryje džiūstam, geriam susitūpę. 
Prisimenam arklą su jaučiu treigiu.

Noras prabagoti nuolatos didėja, 
Godulys kankina ištisas naktis.
Nesvarbu jei žmona buvusi melžėja — 
Jai ant pečių lapė per dvi uolektis.

Teka Torensėlis prakaitu pasruvęs, 
Dykumos alsuoja pinigo galia.
Didžiuojas viengungis buše pabuvojęs, 
Namu išmokėtu, bet sunkia dalia.

Neišplėš jau niekas mūs iš Adelaidės, 
Nebent tik surišę vežtų j namus.
Nors čia slenka dienos pilkos ir beveidės, 
Net vargonų maršas džiugina vėl mus.

Pasibaigs tie vajai, alinę kaip skėrės, 
Pastatysim būklą, Moterų Seklyčią, 
Vėl sugis šmeižimų ronos atsivėrę, 
Išmokėjus Namą, skolą už ... koplyčią.

PRISIMINIMAI
dų Č. Zamoiskį, su kuriuo per vi
sus oficialius parengimus taip ir 
neteko artimiau sušnekti. Tiesa, 
vienų naktį Zamoiskių tvirtovėje 
apkasuos apsikasę išbuvo visi ra- 
movėnai iki ryto, kaip paskui pa
sakojo V. Dumčius, bet kiek teko 
vėliau patirti, civiliams vaikščioti 
tame rajone buvę gerokai pavojin
ga. Su melburniškiu A. Vaičaičiu 
pasiekę Straukų buklų taip ten ir 
įklimpom nepatikrinę, kų tie mū
sų kariai apkasuose veikia. Aplan
kiau savo plunksnos bičiulį Radze
vičių, iš kurio išėjęs pusę dienos 
klaidžiojau, kol perlytas iki pas
kutinės siūlės pasiekiau Andriu- 
šių sostapilę. “Prieteliau, Andriu- 
šiai čia pat, tik už tvoros: perbėg
si tiltelį, pasuksi į kairę ir jau na
mie", kalbėjo Vladas. Jis negalė
jo palydėti, nes jam svilo padai 
dar į kokį posėdį trenktis.

Kokie gražūs tie Adelaidės pa
šonėje kalneliai! Ten ir Dumčius 
savo gūštų susisukęs. Griaužėm vi
si su patriarchu J J. Bačiūnų prie-

V. LINKUS
licenzijuotas namų ir žemės pirkimo-pardavimo agentas, 

atlieka skubiai ir sąžiningai visas nekilnojamojo turto trans
akcijas. Platus bei įvairus pasirinkimas prieinamomis sąlygo
mis ir žemomis kainomis visose vietovėse.

Parūpina finansavimą, statybos planus bei specifikacijas 
iš aukšto lygio statybininkų. x

Taip pat, tvarko įvairiausius asmens, nekilnojamojo tur
to bei automobilių draudimus žemiausiomis kainomis.

Tarpininkauja valdinėse įstaigose įvairiausiais reikalais, 
vertėjauja septyniomis kalbomis teismuose, policijos bei ad
vokatų įstaigose, turėdamas šioje srityje teisinį pasiruošimą ir 
virš dešimt metų patyrimą, ryšius bei pažintis.
Kiekvienu atveju kreiptis:

Įstaigoje
466 Port Road, 
Hindmarsh, S.A.
Telefonas: 46-1739. £ 

kų į visas pašvietęs, dėdėms, DP 
mergelėms pažįstamiems ir nela
bai pažįstamiems... Gyvenome kaip 
broliai, geru žodžiu dalinomės, kas 
kokiai partijai priklausė neklau- 
sinėjome, rankas poniutėm ir 
tramvajuj bučiavom...

Kartų susirinkę pas pastorių 
prigriebėme tautietį pagroti ant 
išklerusios fisharmonijos, o patys 
sudainavome. Na, jeigu dainuoja
me, tai steikime chorų. Taip ir 
įvyko. Įsisteigė pirmasis Adelai
dės lietuvių choras J. Pareigio va
dovaujamas, dainavo 11 vyrų. Pra
sidėjo nuolatinės “repeticijos”, 
tartum pirma organizacijos užuo
mazga; metų pabaigai artėjant vis 
daugiau ir daugiau veiklos mūsų 
Adelaidėje. Jau ir mergaičių vie
na kita pasirodo, šeštadienio va
karais užsukame į kinų, o pertrau
kos metu 5-6 jau krūvoj šneku
čiuojamės. Sekmadienių popietėse 
prie Torrenso parke: fotografuo
jamės, gautus laiškus skaitome, 
naujienomis dalinamės.

A. FIŠERIS
FOTO STUDIJOS 

SAVININKAS
268 MARION RD., 
NTH. PLYMPTON 

Tel. 53-7901
Daro portretus fotografijas 

vestuvių ir t.t.
Lietuviams nuolaidos.

kyje Andriušio ir Radzevičiaus 
prigruzdintus avies kaulelius ir vi
sokiais būdais gundėm amerikinį 
svečių dar daugiau susidomėti lie
tuviška spauda ir veikla... Užgriu- 
vom vienų vakarų ir pas Pacevi- 
čius — jie tikrai Adelaidės bajo
rai, kaip tie, greičiausia, jų protė
viai Lietuvos didikai Pacai. Pace- 
vičienė, kaip pasakoja, net ir į 
Amerikų buvo išlėkus pasidairyti, 
kad galėtų grįžus dar įmantriau 
įsitaisyti.

Jeigu Lietuvių Namuose į tave 
niekas nekreipė dėmesio, laikyda
mi savu, tai Katalikų Centre bu
vau sutiktas kaip svečias. Ponas 
Stepanas buvo toks malonus, kad 
už rankos paėmęs aprodė visus 
rūmų kampelius paaiškindamas ir

Namuose
561 Grange Road, 

Grange, S.A.
Telefonas: 56-3875.

Rugsėjo mėnesį Jurgis Glušaus- 
kas iš tolimų anglių kasyklų at
siunčia pirmų j į “Australijos Lie
tuvį”. Tuoj jį griebiame, apkal
bame ir džiaugiamės lietuvišku 
“druku” be sunkiai įkandamų “the, 
they...” ir kitų magiškų gudrybių.

Atėjo kartų pas mane a.a. V. 
Čepliauskas, A. Šliužas, T. Žu- 
rauskas ir dar keletas iš plytinių 
lentpjūvių ar nuo geležinkelio. 
Kalbėjomės apie Adelaidės lietu
vių suorganizavimų. Girdėjome, 
kad Melburne lietuviai jau po
sėdžiauja, kad Sydnejuj jau daug 
metų Lietuvių Draugija veikia. 
Reikia ir mums Adelaidėje ko 
nors. Mūsų džiaugsmui, A šliu
žas jau tapo motorizuotas — nu
sipirko motociklų. Jis su savo “ma
šina” aplankys toli išblaškytus 
tėvynainius, sukvies į susirinkimų 
ir kaip geriausiai laužiantis ang
liškų liežuvį padės susikalbėti su 
vietiniais. Užsidėję baltus marški
nius ir pasirišę kaklaraiščius mu
du apsilankėme ir pas Adelaidės 
Arkivyskupo sekretorių kun. E. 
Reardon, prašydami padėti mums 
surasti salę susirinkimui ir parem
ti moraliai. Jis mus maloniai suti
ko ir padėjo.

1949 m. sausio 2 d., .sekmadie
nį, Rundle str., prie Craven krau
tuvės esančiose australų Katalikų 
Moterų Klubo patalpose susirinko 
60 (iš tuo laiku apie 100 Adelai
dėje gyvenančių) lietuvių. Koks 
dūzgimas, koks čiauškėjimas prieš 
prasidedant pirmam susirinkimui. 
Kiek tų kalbų, kiek naujai pasi
mačiusių senų draugų pasipasa
kojimų! Štai du draugai nuo Ka
raliaučiaus apkasų kasimo, pirmų 
kartų pasimato. Ten dvi moteriš
kaitės nuo Funk Kazemės laikų 
Miunchene pasakojasi, kaip vienų 
praleido Australijon, o kitų sulai
kė. Žydai Rentgeno fotografijas 
sumaišė. Trečias vyras skundžiasi 
kad žmona su vaiku niekaip negali 
pakliūti Australijon transportan, 
nes “yankiai” daugiau laivų DP 
transportui į Australijų neduoda. 
Minta vargšelė “haferflokais”, ba
rasi laiškuose ant vyro ir reika
lauja kų nors daryti. Laksto tė
velis kas šeštadienį į Imigracijos 
įstaigų, reikalauja atvežti žmonų 
su vaiku arba atgal grųžinti jį 
patį. Aiškina kaip gali, pirštais 
paremia savo įrodymus, o tie vis 
tik savo “wait a little”. Kitas 
viengungis, gražiai subudavotas, 
pasakoja, kaip pas bosų malonę 
įgijo. Girdi, vis siųsdavo mane į 
kanalų su vandeniu purvo kasti. 
Nuo tokio purvino darbo net kau
lai pradėjo gelti. Susigriebiau 
penktadienį baigus darbų bosų į 
barų nusitempti. Iš karto purtė
si, kų čia su tuo “baits” gersiu, 
bet kai užfundijau keletu Whisky, 
tai ir atlyžo. Baigus butelį, ir na
mo savo bosų turėjau parnešti. 
Nuo to laiko kanale purvo kasti 
nereikia.

Pagaliau, užbaigėm šeimyniškus 
pasišnekėjimus ir griebėmės rei
kalo. Susirinkimas gražiai pasise
kė. Pakalbėjom, pasitarėm ir be 
ginčų iš kairės ar dešinės, nuta
rėm įsteigti Adelaidės Lietuvių 
Kultūros Draugijų. Išsirinkom pir
mų valdybų, išklausėm Kun. E. 
Reardon sveikinimo Adelaidės Ar
kivyskupo vardu, susitarėm dėl to- 

papasakodamas visų kertelių pa
skirtį ir istorijų. Gražiai tautiniais 
motyvais įrengta šv. Kazimiero 
koplyčia, pasigėrėtinai įspūdingas 
altorius, tik jo šonuose tos statu
los baisiu disonansu ardo visų 
koplytėlės harmonijų -.teatleidžia 
man adelaidiškiai!).

Yra atminty užsilikusių ir tik
rai apgailėtinų dalykų. Sakysim, 
nespėjau užsukti pas Pyragių pa
sigėrėti jo surinktais skarbais, ne
mačiau trečiųjų Adelaidės Lietu
vių Namų, kuriais ypač man gy
rėsi V. Dumčius ir sportininkų 
atstovai, nesusipažinau su V. Šim
kaus varstotais, kur jis obliuoja 
savo choristus, ir dar eilę kitų 
vietų, kurios iš toli atvykusiam 
piligrimui aplankytinos, kaip ko
kios stacijos. Tačiau labiausiai 
įsirėžė atmintin bendras įspūdis: 
adelaidiškiai visais atžvilgiais ge
riau įsitaisę, nei kitų kolonijų lie
tuviai: tiek visuomeniškai, tiek ir 
privačiai. Kur Andriušis būtų galė
jęs įsitaisyti tokius migdolų so
dus, jeigu ne Adelaidėje! Bet už 
vis labiausiai krinta akin adelai
diškių pirmavimas visose srityse: 
pirmieji kūrė laikraščius (ir dabar 
leidžia net du!), pirmieji tvėrė 
chorus, pirmieji statė namus ir

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Adelaidės Skyriaus Valdyba.
Ii kairės: A. Serelis, Ig. Taunys ir V. Laurinaitis.

Ą. Fišerio foto

ūmesnių choro ir tautinių šokių 
repeticijų, nutarėm iškilmingai at
švęsti Nepriklausomybės šventę, 
sumetėm po 6 penus salės nuomai 
ir tvarkingai, gražiai be grasini
mų viens kitam (“parašysiu spau- 
don”) išsiskirstėme.

1949 m. pradžioje ir prasidėjo 
Adelaidės lietuvių ruošimasis pir
mam, viešam lietuviškam pasiro
dymui. Tautinių šokių grupė, va
dovaujama V. Ratkevičiaus, kelis 
kartus savaitėje repetuodavo tau
tinius šokius. Šokėjos lakstė po 
krautuves, ieškodamos medžiagų 
sijonams, kol surado, kad airių 
atspalvio medžiagos patenkinamai 
tinka ir lietuviškam sijonui. Blus- 
keles, žiurstelius ir “karūnėles” 
teko pačiom siuvinėti tautinių raš
tų ornamentais. Vyrai irgi sten
gėsi nors panašesnius marškinius 
prisitaikyti. J. Pareigia su chore
liu užgulė vargonėlius ir be lietu
viškų dainų ir mūsų giesmes pa
repetavo. Juk reikės bažnyčioj 
lietuviškai pagiedoti. Pirmoji val
dyba laksto, rūpindamosi sale, pa
maldomis, dekoracijomis, vėliavo
mis, programos spausdinimu ir 
visokiais kitais reikaliukais kurie 
tais laikais taip sunkiai mums 
naujoje žemėje klojosi.

Kažkoks australų pareigonis pa
tarė raštu pakviesti visus svar
biausius ir kilmingiausius Pietų 
Australijos vyrus (aišku su “la
dies”!) į mūsų šventę. Na ir pri- 
rašėm keliasdešimt pakvietimų, 
pradedant aukščiausiais valdžios 
atstovais, direktoriais, fabrikan
tais, daktarais ir kunigais, profe
soriais ir muzikantais ir baigiant 
bazilikos sargu (aišku su Mrs!) 
Visiems tautiečiams primindavo
me būtinai minėjiman atsivesti sa
vo pažįstamus australus: bosus, 
pusbosius, šeimininkes ar draugus.

Vasario 19 d. pavakarys. Šv. 
Ksavero Katedroje, pirmą kartą 
Adelaidės istorijoje, gausus Betu
riu būrys suklupo su “Pulkim ant 
kelių..”, melsdamasis už Lietuvą, 
už žuvusius dėl jos Neprilclauso- 
mybės, už ištremtus ir išblaškytus 
jos vaikus... Kun. E. Reardon pa
sako puikų pamokslą, padrąsina 
mus naujan kontinentan atklydu
sius, palinki sėkmės ir Dievo pa
laimos. A. Giniotis prie didžiųjų 
Katedros vargonų su negausiu 
mūsų giedorių būreliu visomis dū
domis traukia “Marija, Marija...” 

bažnyčias; pirmieji sporte, daino
je, veikloje ir barnyje. Pagaliau 
pirmas lietuviškas bravorėlis irgi 
įsiveisė ne kur kitur, o Adelaidė
je!

Taip perbėgęs ristele per Ade
laidę ir atsipūsdamas kur nors, 
anot Andriušio, panuovalyje ant 
dirvonėlio, imi smilgiakočiu dan
tis varstyti, kad išvaikytum pavy
dulingas mintis. Pūstelėjęs vėjelis 
trenkia Vanago pypkutės dūmais, 
pro debesėlio plyšį kyšteli saulu
tės veidas su visagalio Raginio 
bruožais, tiesiai prie ausies su
čirškia žiogas Radzevičiaus balse
liu: “Prieteliau...”

Tikrai, adelaidiškiai turi kuo 
didžiuotis prieš kitus, o mes ką? 
Negi imsi dangstytis vienu laik
raščiu, kai anie turi du! Bet vis- 
tiek jų išdidumas turėtų palinkti 
prirėmus prie sienos: mes sydnė- 
jiškiai turime dvasišką ir svietišką 
valdžią ant visų Australijos lietu
vių, taig, ir ant jūsų! Ir tai yra 
reali paguoda.*

V. K-a* 

Daugeliui ašaros akyse, skausmas 
širdyse... Po pamaldų prie Kated
ros esančioje salėje susirenka, su
gūžėją šimtai svečių australų ir 
lietuvių. Dauguma svečių austra
lų tai pačių lietuvių atvesti. Iš 
oficialiai raštais pakviestų didelių 
ponų tik keli. Mūsų pasitenkini
mui dalyvavo ir bazilikos sargas 
su ponia.

A. Šliužas skaito ilgoką paskai
tą anglų kalba apie Lietuvą, apie 
jos atsiekimus Nepriklausomybės 
laikais, jos okupacijas, kančias ir 
kovas. Taip pat supažindina ir su 
mumis, lietuviais ir kokiomis ap
linkybėmis čia atsiradome. V. Čep. 
liauskas taria žodį lietuviams, jis 
įdiegia mumyse pasitikėjimo ir 
drąsos išlikti lietuviais. Iš austra
lų tarpo sveikina J.E. Arkivysku
po ir Darbo Įstaigos atstovai. 
Meninėje programoje stengiamės 
parodyti, ką mūsų saujelė per 
trumpą laiką sugebėjo pasiekti. 
Mūsų vyrų choras, tautinių šokių 
grupė, smuikininkas Pr. Mariukas 
ir dainininkas P. Rūtenis sužavi 
žiūrovus. Pasisekimas, mūsų ma
žai lietuvių grupelei didelis. Po 
Tautos Himno, gerai nusiteikę 
grįžome į savo barakėlius ar pala
pines.

Nuo šio pirmojo Nepriklauso
mybės šventės minėjimo Adelai
dės lietuvių tarpe prasidėjo įvai
rus visuomeninis ir kultūrinis gy
venimas, kuriuo ir šiandien gyve
name. Per- 15 metų daug padaryta, 
daug atsiekta.

Dabar mes jau kitokie. Turime 
savo bažnyčią ir vargonus, savo 
puošnias sales ir vaikų darželius, 
gausius chorus, daug šokėjų, visų 
eilę aukštai pripažintų menininkų, 
daug iškalbingų veikėjų, daug 
draugijų ir rėmėjų. Kai sueinam 
į sales (gerai progai pasitaikius), 
gatvėse netelpa mūsų limuzinai, 
ponios blizga “minkais”, misterio 
marškinėliai iš brangiausio “ny
lon”, o jaunimėlis kalba “perfect 
english”. Barakus ir palapines se
nai iškeitėm j mūrinukus, pigaus 
vyno neragaujam, visuomeninėj 
veikloj aktyviai dalyvaujam, sta
tom, kuriam ir kariaujam. Nieko 
mums netrūksta, tik kartais pri
simindami Adelaidės lietuviškos 
kūdikystės dieneles, pasigendam 
anų laikų tyros, paprastos ir bro
liškos lietuviškos širdies.

Jonas Mockūnat

ĮSIDĖMĖTINI ĮVYKIAI

— Solistės kelionė į Ameriką 
Vliko ir Diplomatijos Šefo rei
kalais.

— Riaubos išstojimas iš Laso.
— Iškilmingas dailininko Ku

dirkos grįžimas iš Northfield į 
Moterų Sekcijos virtuvę.

— Išleidimas naujo liaksinio 
metraščio “Baltica Vodka”.

V.D.
*

Neoficialiose pokerio pirmeny
bėse daugiausiai taškų surinko 
Adelaidės vyrai, o iš moterų ge
riausia “kupkoje” pasirodė syd- 
nejiškės.

★
Alaus ir kitokių gėrimų varžy

bose dominavo studentai, kurie 
tam tikslui ir suplaukė į Melbour- 
ną.

*
Įvairių didmiesčių jauniai užtik

rintai laimėjo II vietą gurkšnojime 
ir I vietą stalų vartyme.

A. M.

i
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A.L.S.K. VYTIES PASLAPTYS TINKLINIS
Be visos eilės lietuviškų trem

ties tradicijų, šiandien, atrodo, tu
rime dar vieną: Australijos lietu
vių sporto šventes nuolatos laimi 
Adelaidės lietuvių sporto klubas 
“Vytis”.

Ne vienam kyla klausimas, ko
dėl adelaidiškiai sportininkai yra 
pranešesni už didesnių kolonijų 
sportininkus? Galvojama įvairiai. 
Aš pats nekartą buvau užklaustas, 
kur slepiasi ta laiminga pasaga...

Nesulaukdami didesnio savo bro
lišku klubų pasipriešinimo ir ne
norėdami nublankinti sporto šven
čių, pabandykim panagrinėti lai
mingąją medalio pusę...

Visuose Australijos lietuvių klu
buose pasitaiko apipelėjusių ir 
kerpėm apaugusių sporto “žino
vų’ ’ir veteranų. Adelaidėje jų ir- 
gi yra, bet tik pati mažiausia jų 
dalis “žinoviškai” reiškiasi. No
rint ką nors laimėti, reikia už-
mirsti kalbas ir, sukandus dantis, 
užsikimšus ausis, atkakliai dirbti 
ir organizuoti.

Sportuojantis Adelaidės jauni
mas yra pasiskirstęs į sekcijas, 
kurioms, klubo valdybos rūpesčiu, 
surandami vadovai. Paskutiniu 
laiku krepšininkai patys išsirink
davo savo sekcijos valdybą iš pir
mininko, sekretoriaus ir reikalų 
vedėjo. Vyties sporto klubas turi 
keturias vyrų ir dvi moterų krep
šinio komandas, kurias treniruoja 
atskiri treneriai. Jie yra už ko
mandą atsakingi ir ruošia jas 
rungtynėms.

“Vyties” žaidėjai kovoja prieš 
australų komandas vieną kartą 
savaitėje ir vieną kartą treniruo
jasi. Prieš sporto šventes treni
ruotės suintensyvinamos. Tada ko
mandų žaidimas pritaikomas lietu
viškų sporto klubų žaidimo siste
mai, pagvildenamas dengimas, ku
ris būtinas kovojant su iškiles- 
nėm lietuviškom komandom ir ieš
koma kitų “vaistų” laimėjimui.

Klubo valdyba, išleisdama savo 
sportininkus metinei šventei, įspė
ja kiekvieną žaidėją, kad jis elg
tųsi padoriai, kad aikštėje kovo
tų iki pergalės arba garbingai ir 
sportiškai pralaimėtų. Išvykose 
adelaidiškiai savitarpyje laikosi 
labai vieningai, o “kur vienybė, 
ten ir galybė”. Be to, reikia atsi
minti, kad Adelaidės sportininkai 
mažiau dalyvauja “partijose” ir 
daugiau kreipia dėmesio j tinka
mą poilsį. Pati didžiausia paslap
tis yra ta, kad adelaidiškiai turi 

P.L.B-nės Valdybos pirmininkas J.J. Bachunas, pažadėjęs 
globoti Šachmatų sportą, rankoje laiko Adelaidės Vyties Šach
matininkų laimėtą taurę. Šalia sėdi Adelaidės Vyties Šach
matininkų vadovas P. LukoSiūnas.

JAUNIMO
įsteigtas 1961 metais. Fondo tai

syklių pirmame punkte sakomas 
jaunosios lietuviu kartos Pietų 
Australijoje ryšiais su lietuvių 
Namais sutvirtinti steigiamas Jau
nimo Fondas.

Iš savo patirties žinome, kad 
kiekvienas užaugęs jaučia šiltes
nę draugystę tiems, su kuriais kar
tu lankė mokyklą, priklausė tai 
pačiai organizacijai ar šiaip pas
toviau bendravo su vienmečiais. 
Tad Fondo steigėjams rūpėjo su
daryti jaunimo ratelį iš pačių jau
niausių lietuviukų, kurie suaugtų 
su Lietuvių Namais ir vėliau tap
tų jų šeimininkais ir valdytojais.

žmogų, kuris organizuoja “parti
jas”, pats pirmas į jas važiuoja 
ir tose “partijose” priešus taip nu
kamuoja, kad Adelaidės sportinin
kai po to visus lengvai sudoroja, 
taures susipakuoja ir laimingi na
mo išvažiuoja...

Patarimas kitiems klubams: ma
žiau “siausti per naktis”, arba 
įjungti į siautimą nedalyvaujan
čius... Tuomet jėgos gal ir išsily
gintų, o taurės vienodžiau pasis
kirstytų. Busimojoje sporto šven
tėje, kuri taip pat įvyks Melbour
ne, didmiesčių sportininkams pa
tartina turėti nuosavą linksmybių 
organizatorių...

A. Meninas

ŠACHMATAI P. AUSTRALIJOJE
1959 m. Vytis, vos įregistravus 

Pietų Australijos šachmatų pir
menybėms vieną savo komandą, 
laimėjo pirmą vietą B klasėje ir 
nuo 1960 m. jau buvo įregis
truotos po 1 komandą A ir B kla
sėse. Pradžioje sekcijai vadovavo 
inž. M. Pocius. Veiklai sustiprin
ti 1962 m. buvo išrinkta sekci
jos valdyba iš 5 asmenų: Pirm. 
Pov. Lukošiūnas, vicepirminin
kais R. Arlauskas ir M. Pocius, 
iždininkas M. Šertvytis ir sekre
torius Arv. Dumčius. Vėliau pa
kviesta mergaičių vadovė ponia 
G. Matulevičienė, viena iš stip
riausių žaidėjų, kuri galėtų lošti 
net A klasėje.

SPORTAS
Perorganizuojant veiklą, A 

klasė buvo sustiprinta 5 čempio
nais, į B kl. nuėjo lošti dalis A 
kl. žaidėjų ir naujai suorgani
zuotai C kl. vadovauti sutiko A 
kl. žaidėjas R. Umeris. Pasek
mės buvo puikios. A klasėje iš 
1962 m. paskutinės vietos, 1963 
m. užėmė pirmą vietą ir tapo 
Pietų Australijos komandiniu 
čempionu. Nugalėtojo skydą ko
mandos kapitonui P. Lukošiūnui 
įteikė Majoras - Generolas Hop

FONDAS
Atrodytų, kad toks datelis turė

tų automatiškai apjungti visus lie
tuviukus, bet praktikoje taip neį
manoma. Pirmiausia, tai priklau
so nuo tėvų ir globėjų. Vieni gal 
nenori, kad jų vaikai tam rateliui 
priklausytu, kiti iš viso abejingi 
savo vaikų tautiškumui ir pan. To
dėl pasirinktas atrankos kelias — 
10 svarų įnašas Jaunimo Fondan 
atrodo yra geriausias. Gal kam 
nors atrodo ši suma ir perdidelė, 
bet ar mes kartais neskirtam mū
sų mažųjų ^ateičiai ir žymiai stam
besnių duoklių!

Ligi šiol į Lietuvių Namų Jau
nimo ratelį yra įrašyti (.įrašymo

Adelaidės Liet. Sporto Klubo Vyties 1963-64 m. valdyba. 
IS kairės: J. Donela, R. Daugalis ir A. Šliužas (pirminin
kas). Už jų stovi P. Andrijaitis.

kins. Šachmatų S-gos pirminin
kas sveikinimo kalboj pabrėžė, 
kad lietuviai yra geriausi kovo
tojai. B klasėje užėmė 4 v. ir 
C kl., nepralaimėjusi nė vienų 
rungtynių užėmė 3 v., atsilikusi 
tik 1 tašku nuo pirmos vietos.

1963 m. buvo pravestos Pie
tų Australijos lietuvių pirmeny
bės. Čempiono vardą iškovojo 
Romanas Arlauskas (9 taškai) 
nepralošęs nė vienų rungtynių 
Antra vieta teko V. Opulskiui 
(7 t.) ir trečia P. Lukošiūnui.

Šachmatų S-goj Vyties atstovu 
yra P. Lukošiūnas, P.A. pirme
nybėms registruotų žaidėjų yra 
36. Pagal Šachm. S-gos įstatus, 

sekcijai vadovauja Vytis Chess 
Club, kuris laikomas pavyzdin
giausiu ir turtingiausiu klubu 
Pietų Austsralijoj. Puikios Lie
tuvių Namų patalpos, naujai įgy
ti 5 šachmatų laikrodžiai ir 17 
šachmatų komplektų visoms 3 
komandoms visada duodavo ga
limybių įvykdyti pirmenybių rei
kalavimus. Žaidėjų punktualu
mas bei drausmingumas buvo 
ypatingai atžymėtas P.A. Šach
matų S-gos susirinkime, kuriame 
Vyties šachmatų sekcija ir jos va
dovas P. Lukošiūnas buvo prista
tytas kaip pavyzdys visiems klu
bams.

Viešumon išeita suorganizuo
jant tarptautinį žaibo turnyrą pra
bangiausiose Hotel Australia pa
talpose, kur dalyvavo daug čem
pionų ir buvo paruošta vakarie
nė 50 dalyvių su puikiais gėri
mais. Daugelis pareiškė, kad to
kio prabangaus turnyro dar sa
vo gyvenime nebuvo matę. Vy
ties vardu turnyrai ruošiami kas 
mėnuo ir paskutinieji Lietuvių 
Namuose, kur jaukumas, tyla ir 
lietuviškas vaišingumas sudaro 
tokį įspūdį, kad kitiems geriau 
patinka už Hotel Australia. Kar
tais turnyrai užsitęsia iki 2 v. 
ryto.

1964 m. sausio 25 d. Austra
lijos jaunių čempijonato iškilmės 
buvo drauge sujungtos su Vyties 
šachmatų pergalės » minėjimu. 
Nuo sausio 13 iki 15 d. visos 
vietos televizijos stotys, spauda 
ir radijas garsino Lithuanian 
House. Iškilmių metu visa A kl. 
komanda gavo auksinius meda
lius. Komandos kapitonas P. Lu
košiūnas savo sveikinimo kalbo- 

eile)-. Antanas Čibiras, Povilas 
Čibiras, Paulius Arlauskas, Kris
tina Kazlauskaitė, Klausutis Jau
nutis, Danutė Grigonytė, Jonas 
Zakarevičius, Antanas Šliužas, Ga
lina Gylytė.

Kai mūsų jaunųjų ratelis bus 
įpusėjęs mokyklinį amžių, Lietu
vių Namai bus išsimokėję skolas 
ir bus pajėgūs duoti jauniesiems 
šį tą daugiau. Lietuvių Namų va
dovybė tikriausiai imsis ruošti jau
nimo ratelio metines sueigas, iš
kilas, konkursus, teikti ratelio na
riams premijų, stipendijų ar pri
reikus ir šiaip paremti. Ir už ko
kių dvidešimties metų Jaunimo 
Fondo albumas bus Pietų Austra
lijos lietuvių kolonijai istorinis 
dokumentas. 

je apibūdino kiekvieno žaidėjo 
atsiektus laimėjimus ir ypatingą 
pasiryžimą laimėti. Vytiečiai su
laukė audringų plojimų. Šach
matų S-gos pirmininkas padėkojo 
P. Lukošiūnui už pavyzdingą va
dovavimą ir Vyties komandos 
vardu įteikė muzikalinį albumą. 
City čempijonas I. Zorich, lošęs 
už Vytį 3 metus, dovanojo šach
matų enciklopediją su puikiu įr<į- 
šu. Po to įvyko vaišės, kurioms 
tortus ir lietuviškus užkandžius 
paruošė O. Lukošiūnienė, o jau
niams užkandžius ruošė Pietų

Aptariami Šachmatų reikalai p.p. Bačiūnų iSleistuvių metu.
IS kairės- Šachmatų mecenatai p.p. J. ir G. Matulevičiai, Šach
matų sekcijos vadovas P. LukoSiūnas ir tuometinis Vyties 
klubo iždininkas J. Strankauskas (stovi deSinėje), aprūpinęs 
sekciją laikrodžiais ir padovanojęs 15 Šachmatų komplektų.

ADELAIDĖJE
Australijos elito ir žymių moks
lininkų žmonos, nes jų vaikai 
dalyvavo turnyre. Ruošiant drau
ge vaišes, spaudoje buvo viskas 
priskirta Vyties komandai. “The 
S.A. Chess Bulletin” No. 2, 64 
m., aprašęs visas iškilmes, baigia 
sakiniu: “Rarely have chess play
ers and officials been so royally 
entertained.”

Žaibo turnyre dalyvavo 42 da
lyviai, pradedant N.S.W. žaibo 
turnyro čempionu, visų valstijų 
jaunių čempionais, buv. Austra
lijos čempijonams ir stipriausioms 
vietos pajėgoms. Lošta 3 divizi
jose. Iš kiekvienos divizijos į fi
nalą pateko po 4 lošėjus. Iš lie
tuvių tik vienas P. Lukošiūnas 
pateko į finalą, užėmęs aukštes
nę vietą už City čempioną ir S. 
A. jaunių čempioną. Finale P. 
Lukošiūnas, nugalėjęs Australi
jos jaunių žaibo čempijoną, P.A.
čempijoną L. Cohen, City čem
pijoną I. Zorich, lygiom sulošęs 
su buvusiu Australijos jaunių 
čempijonu D. Ruud surinkęs 3 i 
t., užėmė 4 vietą.

1 vietą užėmė Flatow (5 t, 
N.S.W. žaibo čempijonas) 2-3 
Horton (steito čemp.) G. Keisi i- 
nitsky (Australijos čemp.), 4. P. 
Lukošiūnas 3i 5 v. iki 8 v. HorT
»*M****M«********4M*«*WtoW

Nejudimo turto, pirkimo ir 
pardavimo reikalais, kreipkitės 
pas licenzijuotą Pietų Australijoj 
agentą

p. PRANĄ MATIUKĄ 
Skambinti bet kuriuo laiku 

Tel. Nr. 53 4023

Praėjusių metų Pietų Austra
lijos tinklinio varžybų pirmenybė
se, “Vyties” sporto klubas buvo 
išstatęs net tris komandas. Dvi 
iš jų buvo vyrų ir viena moterų. 
Vyrų komandos vėliau, dėl įvai
rių priežaščių subyrėjo, moterų 
žaidė iki galo ir pateko į ketvir
čio finalus. Pasimokinus iš pra
ėjusių metų šiam sezonui pirme
nybėms buvo užregistruota tik vie
na moterų komanda, ši komanda 
beveik visą laiką šeštadieniais po 
pietų treniruojasi Lietuvių Namų 
sporto aikštėje. Treniruotės ne vi
suomet yra įmanomos pravesti sis
temingai ir organizuotai. Dažnai 
dėl laiko stokos pasitenkinama 
draugišku pažaidimu. Kaip bebū
tų, visgi ši komanda nebuvo pai
rusi pasibaigus varžyboms ir su 
mažais pakeitimais vėl stojo šių 
metų varžyboms.

Iki šiol sužaistos šios rungtynės 
tokiais rezultatais: Pirmoms sezo
no rungtynėms priešininkės buvo

tovanyi, Kerr, Rudd ir Sztem po 
3 t., 9 ir 10 v. Sulik ir Rubin- 
raut 11 v. Cohen 11 ir 12 I. Zo
rich 0 t. Buv. Lenkijos čempijo- 
no. Sulik atsidūrimas 10 vietoj 
rodo turnyro stiprumą.

Adelaidės Vyties šachmatų ko
manda 1963 m. buvo Australijos 
Lietuvių čempionas ir 1964 m. 
kartu su Sydnėjum užima pirmą 
vietą.

1963 m. lietuvių komandą su
darė R. Arlauskas, V. Opulskis, 
P. Lukošiūnas (kap.) ir A. Mar
kevičius; 1964 m. Vyt. Opulskis 
(kap.) P. Savcnis, V. Vilčinskas 
ir R. Baranauskas.

Vytietis R. Arlauskas lošia fi
nale dėl pasaulio meisterio vardo 
šachmatų korespondencinėse pir
menybėse ir dabar eina pirmuo
ju, surinkęs 4i:į ir jau išsikovojo 
pasaulinio meisterio vardą. Už 
nuopelnus šachmatams, Vyties 
apdovanotas adkso medaliu. Au
kso meraliu taip pat apdovano
tas ir R. Umeris už pasišventi
mą Vyties šachm. P.A. pirmeny
bėse. P. LukoSiūnas

Jie atvyksta!
Amerikos lietuviai krepšininkai 

l Australiją atvyksta liepos 9 
d. Apie tai jau painformuoti visi 
sporto klubai Australijoje. Spėja
ma, jie turės savo pirmąsias rung
tynes Sydnejuje jau liepos 11 d. 
ALFAS valdyba netrukus paskelbs 
detalinį kalendorių apie svečių 
viešėjimo laiką ir rungtynes kiek
vienoje numatytoje vietovėje. Ga
lutinis Amerikos lietuvių krepši
ninkų sąstatas paaiškės tik balan
džio pabaigoje pasibaigus krepši
nio rungtynių sezonui šiaurės 
Amerikoje.

Amerikos lietuvių krepšininkų 
rinktinės išvyką organizuoja 
FASK patvirtintas komitetas, j 
kurį įeina Valdas Adamkavičius 
(pirm.), kun. J. Borevičius, S J., 
K.* Drunga, Vyt. Grybauskas, Dr.

gerai patyrusios estės. Pirmas kė
linys sužaistas labai gerai, antra
me ketįnyje visiškai kapituliuota. 
Rungtynės baigėsi 11-15, 0-15 Es
tonia I naudai. Antrose rungtynėse 
susitikta su Volga komanda ir ji 
nugalėta 15-3, 15-5. Trečios rung
tynės įvyko su ilgametėmis Pietų 
Australijos čempijonėmis A.S.K. 
White (latvės). Čempijonėms pra
laimėta po gana gero pasiprieši
nimo. Rezultatas 7-15, 10-15, mūsų 
nenaudai. Ketvirtasis susitikimas 
buvo su gerą progresą darančia 
esčių komanda. Po sunkoko pirmo 
kėlinio antras kėlinys ir rungtynės 
laimėtos gana lengvai: 15-12, 15-4. 
Varžybų lentelėje dabar Vytietės 
turi trečią vietą ir galima tikėtis, 
kad ten pasiliks iki finalinių susi
tikimų.

Komandos žaidėjos: komandos 
kapitonė — Milė šiukšterytė (vie-
na geriausių žaidėjų, labai gerai 
\aldo kamuolį, greitai orientuojasi 
ir gerai pakelia kamuolius smū- 
giavimui),Irena Pečiulytė yra pa
dariusi labai didelę pažangų, sten
giasi teisingai priimt ir perduoti 
kamuolius ir smūgiuoja, ji galėtų 
smūgiuoti labai gerai, bet tam rei
kalinga sustiprinti smūgį. Geriau
sia smūgiuotoje dabartiniu laiku 
yra Rasa Andriušytė. Smūgiai ga
na stiprūs, tik nevisai dar tikslūs. 
Gaila, kad ji negali lankyti treni
ruočių ir žaisti visose rungtynė
se.

Gerai kamuolį valdo ir bendrai 
labai sąžininga žaidėja yra Nijo
lė Vitkūnienė. Ji šį sezoną težai- 
džia, kada reikia pavaduoti ku
rią nors iš pagrindinių žaidėjų. 
Laisvė Andriušytė turi kai kada 
stiprius servus ir gana gerai ima 
žemus kamuolius. Gana užtikrin
tai, nors nelabai stipriai, servuoja 
Ona Mikalainytė. Stiprius servus 
turi Olga Kelnins (Kelertaitė). 
Naujausia žaidėja yra žinoma jau
nimo organizacijų veikėja Aldona 
Mikužytė. Aldona deda pastangų 
išmokti šį žaidimą ir netgi įsisa
vinti smūgiavūną. Iš jaunesnių 
žaidėjų kai kada į treniruotes at
eina Elžbieta Pociūtė ir Aldona 
Urnevičiūtė. Yra vienas rungtynes 
žaidusi su komandą žinoma sporti
ninkė Marytė Atkinson (Kelertai
tė). Marytė jeigu visuomet žaistų 
tinklinį, būtų viena pirmaujančių 
žaidėjų.

Visa komanda daro neblogą įs
pūdį, bet norint pasiekti geresnių 
rezultatų reikia daug daugiau pra
leisti laiko terniruojant žaidėjas 
pavieniui. Bendrai, komanda yra 
susiklausęs, drausmingas venetas.

B. Nemeikai pasitraukus iš tre
nerio ir tinklinio vadovo pareigų, 
šias pareigas užėmė jaunas tink
linio žaidėjas (žaidžia už austra
lų nomandą) Jonas Morkūnas. Tai 
nauja, jauna jėga Klubo vadovų 
tarpe ir reikia tikėtis, kad jis pa
jėgs pritraukti daugiau jaunimo 
šiai sporto šakai.

šių metų Australijos tinklinio 
pirmenybės turėtų būti Sydnėju- 
je Velykų švenčių metu. Kiek teko 
girdėti iš Tinklinio Sąjungos Val
dybos pareigūnų, abejojama, ar 
pajėgs Sydnėjus suorganizuoti šias 
pirmenybes. Yra manoma, kad 
šiais metais bus ir moterų tink
linio pirmenybės. Iš lietuvaičių 
rimta kandidatė >į Pietų Australi
jos rinktinę būtų M. šiukšterytė. • 

Pirmenybių varžybos (Adelaidė
je) vyksta ketvirtadienių vakarais 
Hackney Tramways Hall.

B. Nemeika

F. Kisielius, Br. Nainys ir J. Šo- 
liūnas.

Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinė, besiruošdama lošti su 
svečiais Amerikos lietuviais, Vely
kų švenčių metu turės kontrolines 
iungtynes prieš latvių ir austra
lų komandas. Visą lietuvišką or
ganizacinę naštą ant savo pečių 
šiai atvykai neša ALFAS Valdy
ba, kuriai pirmininkauja žinomas 
Adelaidės visuomenininkas ir kul
tūrininkas p. Jurgis Jonavičius. 
Jis šiuo metu visuomeniškai yra 
labiausiai užsiėmęs adelaidiškis. Jo 
didžiausias noras, kad visose vie
tovėse, kur svečiai pasirodys, jie 
būtų tinkamai priimti ir globoja
mi. Tam tikslui rengiami atitin
kamose vietovėse specialūs komi
tetai.
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iškilmingu abiturientų

visos sėdimos vietos už-

SPORTO KLUBO KOVO REIKALAIS

Adelaidės,
(Žiwr. pradžią psi 1)

PADĖKA

MŪSŲ

dėję nedrąsiai, nuo pasienių, neil
gai trukus jie drebina grindis suk
tiniu, o paskui pereina ir prie lie
tuviškos dainos.

PREZ. A. SMETONOS MIRTIES 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Valdyba

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešame, kad kovo 1 d. 
vai. p.p. Lietuvių Namuose

AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENES SAVAITRAŠTIS 
AUSTRALIAN - LITHUANIAN WEEKLY — “OUR HAVEN” 
LEIDĖJAS: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 

KRAŠTO VALDYBA.

MOŠŲ PASTOGĖ

Lietuviais esame užgimė
Minėdami nepriklausomybės paskelbimą, adelaidiškiai pagerbė ir abiturientus

šešioliktoji iš eilės Nepriklau
somybės šventė Adelaidėje šiemet 
buvo gražiai sujungta su pirmą 
kartą čia rengtu abiturientų pa
gerbimo aktu ir jų apdovanojimu. 
Tai sveikintina ir stipriai palaiky
tina naujiena, kurią taip sumaniai 
gyveniman ivedė Adelaidės LB 
Moterų Sekcija.

Paskutiniu laiku viešuose ir pri
vačiuose pareiškimuose nebūdavo 
sunku nugirsti nusivylimo gaidų 
dėl abejingumo lietuviškiems rei
kalams. Tačiau ši metai iš metų 
kartojama Nepriklausomybės pa
skelbimo šventė bent kuriam lai
kui nusivylimą sutramdys. Tikrai 
daug adelaidiškių skyrė visą sek
madienį pasikartojančioms to mi
nėjimo iškilmėms. Jie visi širdyje 
sutiko su Adelaidės lietuvių pa
rapijos klebono kun. A. Kazlaus
ko tą dieną tartais žodžiais: — 
Kaip kasdieninė malda stiprina 
mūsų ryšius su Dievu, taip ir kas
metinis nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas ar betkuri tautos 
šventė sieja mus su visa lietuvių 
tauta jos sutelktame siekime at
statyti priešų užgniaužtą laisvę.

Po vėliavų pakėlimo Lietuvių 
Namų sodelyje (pakėlė skautai), 
adelaidiškiai gausiai užplūdo šv. 
Kazimiero koplyčios šventorių, 
kad ir čia dalyvautų vėliavų pakė
lime, sugiedotų himną ir, sutikę 
koplyčion atvykstantį vyskupą 
Gleesen, sujungtų maldą už Lie
tuvos Laisvę.

Tarp pamaldų ir Nepriklauso
mybės minėjimo akto Lietuvių 
Namuose nedaug buvo likę laisvo 
laiko, kurį kiti išnaudojo besisma- 
guriaudami ateitininkų surengtoje 
mugėje vienoje šventoriaus kerte
lėje. O jau prieš trečią valandą 
aplinkinės gatvės, supančios Lie
tuvių Namus, buvo sausakimšai 
pristatytos auto mašinų, suvežu- 
sių adelaidiškius dalyvauti minė
jime. Atrodo, čia nebuvo nieko 
ypatingo numatyta: įprastinis ati
darymo žodis, sveikinimai, A. Ma
želio nepriklausomybiniai pasisa
kymai, tautinių šokių grupė ir 
choras Lituania. Kaip anksčiau, 
taip ir dabar, kaip 1949, taip ir 
1964. Tada tačiau buvo čia tik 
choro užuomazga, paskubomis su
daryta tautinių šokių grupė, šian
dien ir vieni ir kiti pakilę į pasi
gėrėtinas aukštumas, vieni ir kiti 
yra savo reikalo meisteriai, išpru
sinti V. Šimkaus ir B. Lapšienės. 
Tais dviem junginiais adelaidiš- 

savo nuodėmingo kūnelio metam 
lauk savo buvusią sielą ir bai
giam įmontuoti naują, pritaikytą 
vietos aplinkai. Pavyzdžiui, nuo
širdus pamaldumas buvo teigia
ma vertybė Lietuvoje, o anglo
saksuose tai yra tiktai neutrali 
savybė. Meninis kūrybiškumas 
buvo didelė vertybė, o čia 
įtartina, net pašiepiama savybė. 
Aukšto intelekto žmogus (profe
sorius) buvo laikomas dvasios 
aristokratu, o čia — kažkokiu 
trenktu keistuoliu. Žmogaus pra
turtėjimą mes laikydavom • įtar
tinu reiškiniu, o čia piniguočius 
yra visų siektinas idealas. Ro
mantika, idealizmas mums buvo 
brangūs žodžiai (ypač jaunimui), 
o čia — tiktai karčios pašaipos 
taikiniai. Policijos seklys mums 
buvo beveik šuns sinonimu, o čia 
— tikras didvyris.

Prie sielos parceliacijos dar 
pridėkime geografines, klimati
nes, ekonomines, kalbines, tar
mines skirtybes ir gauname Ka- 
rako, Čikagos, Toronto, Adelai
dės lietuvius.

Ar mes turime skatinti tokį 
išsiskirstymą į vienkiemius, pūs
dami trimitą, kad tik mano sody
boje geriausi lietuviai gyvena? 
Mano avilyje gaminamas sal
džiausias medusi?

Dar toliau dar bus gražiau, 
{simontavę svetimą sielą, turėsi
me klausyti naujos šeimininkės 
potvarkių, kurių pirmasis: netu
rėk kitų dievų tiktai mane vieną! 
Naujasis Superego (svetimos ap
linkos viešoji opinija) įsakys mū
sų naujai susiformuojančiam Ego 

kiai visai pagrįstai didžiuojasi. 
Nuo jų ir priklauso visų mūsų 
švenčių meninės programos lygis 
bei apimtis.

Į šiųmetines minėjimo iškilmes 
buvo įjungta negirdėta neregėta 
naujiena — bendruomenės jaunuo
lių, baigusių aukštesniąsias mo
kyklas, pagerbimas su garbės pre
zidiumais, dovanų įteikimais, svei
kinimais, 
balium.

Salėje 
imtos. Pavėlavusieji tenkinasi ves
tibiuliu, kurį su sale jungia tre
jos plačiai atidarytos durys.

Kalbėtojai, pasimokę iš istori
jos, pakankamai trumpi. Ir tauti
nių šokių grupė sutrenkia tik tris 
šokius, skubiai užleisdama vietą 
Lituania chorui, kad specialiai pa- 
rinktom dainom užbaigtų pirmąją 
minėjimo dalį.

O antroje dalyje pirmų smuiku 
jau užgroja moterys, atseit Ade
laidės Moterų Sekcija. Sekcijos 
pirmininkė p. M. Petkūnienė pa
kviečia scenon garbės prezidiumą 
iš asmenų ir organizacijų, vienaip 
ar kitaip susietų su lietuviškuoju 
jaunimu ir jo auklėjimu. Specia
liai skirtas vietas scenoje užima 
patys iškilmių kaltininkai, adelai- 

PADEKIME AMERIKOS LIETUVIAMS 
IŠGARSINTI LIETUVOS VARDĄ 

AUSTRALIJOJE!
1964 metai Australijos lietuviams yra istoriniai — į šį žemyną 

ruošiasi atvykti Amerikos lietuvių 'krepšinio rinktinė eilei rungty
nių su lietuvių ir australų komandomis. Jų viešnagė pas mus turės 
nepaprastai svarbios reikšmės mūsų priaugančiai jaunąjai kartai, 
o taip pat sudarys progą lietuvių vardui plačiai nuskambėti visoje 
Australijoje.

Šis žygis kaštuos nemažą sumą pinigų, kurią Amerikos lietu
vių sporto vadovybė, pasitikėdama tautiečių duosnumu, yra pasiry
žusi sutelkti. Būtų tačiau netikslu, jei Australijos lietuviai niekuo 
neprisidėtų prie mūsų brolių iš anapus Pacifiko vizito, palikdami 
visą šios kelionės išlaidų naštą Amerikos lietuviams. - Neskaitant 
Šiaurės Amerikos lietuvių, mes esame medžiaginiai viena iš stip
riausių bendruomenių išeivijoje ir todėl neturime teisės priimti šį 
vizitą kaipo dovaną iš Amerikos lietuvių, kurie jau ir taip metų 
metais aukoja didžiausias sumas Lietuvos ir lietuvybės reikalams.

ALFAS Valdyba yra išsiuntinėjusi aukų lapus lietuvių sporto 
klubams, o kur jų nėra — specialiai sudarytiems svečių priėmimo 
komitetams ir kviečia visus Australijos lietuvius prisidėti pinigine 
auka paremiant Amerikos lietuvių sportuojančio jaunimo kelionę 
į Australiją.

Tenelieka nei vieno tautiečio, kuris neparemtų šio svarbaus 
ir mūsų sportuojančio jaunimo bei visų Australijos lietuvių taip ne
kantriai ir su džiaugsmu laukiamo Amerikos lietuvių sportininkų 
atsilankymo šiame žemyne. -

kuo greičiau atsikratyti buvusio
jo Ego likučiais. Štai mes ir im
sime peikti visa tai, kuo mes gy
venome Lietuvoje ir Vokietijos 
stovyklose. Tai jau darom ir da
bar, bet juo vėliau, tas niekini
mo darbas vyks tuo dinamiškiau, 
atsižvelgiant į paskirų vienkie
mių specifiką. Kai Arabijos dy
kumų žydus repatrijavo Izraelin 
ir apgyvendino kambariuose, tai 
jie guldavo ne ant lovos, bet po 
lova ant grindų, manydami, jog 
tai yra naujos rūšies palapinės.

Kaip smagu sutikti Brisbanėje, 
Džilonge, ar kitur tiktai lietuvį, 
kurio psichinės savybės dar su
kabintos ant tautinės gembės. Tai 
žmogus suradęs sveiką modus 
vivendi su nauja aplinka, ta
čiau neatsisakęs savo sielos, ne
pakeitęs papročių, nesipuošda- 
mas naujai susidarančiu para
piškumu, manydamas, kad kur 
tik vyksta kūrybinis lietuviškas 
darbas, ten yra Lietuva, nors ka- 
žinkur begyventumėm. Naujieji 
atvykėliai iš Lietuvos pabrėžia, 
jog tenai užsienio radijų klausy
tojai tepageidauja viena: kultū
rinių laimėjimų, kūrybinių polė
kių! x

Tad, jeigu ką kūrybiško yra 
atlikę Adelaidės lietuviai, tai ne 
dėl to jie tai padarė kad gyve
na Adelaidėje, bet kad dar yra 
gyvi lietuviai. Mes gi niekuomet 
nesakydavome po pavykusio 
operos spektaklio: Radamešo 
vaidmenį nuostabiai atliko Dzū
kijos lietuvis dainininkas Kipras 
Petrauskas!

P. Andriušis

diškiai abiturientai: Bernaitis Al
gimantas, Daugalytė Laima, Kas- 
čiukaitytė Aldona, Kmitaitė Biru
tė, Matiukaitė Emilija, Bacevičiū
tė Rasa, Pimpytė Rūta, Pociūtė 
Elžbieta, Tugaudytė Aldona, Šim
kus Gytis, Vasiliauskas Alfredas, 
ir Vasiliūnas Leonas. Aštuonios 
mergaitės ir keturi berniukai. Vie
nam dvi. Įdomu, kokia proporcija 
bus kitais metais.

Scenoje pirmas jaunimo susiar
tinimas su senimu.

— Mielas Jaunime, — kreipiasi 
pirmininkė p. Petkūnienė, — Mo
terų Sekcija, įvertindama jūsų 
šiandieninį žingsnį, nutarė tai kuo 
iškilmingiausiai atžymėti ir įteikti 
jums dovaną, kuri būtų vertinga 
jūsų gyvenime ir kuri nuolat pri
mintų Jums apie tą šalį, kurios 
jūs, nors ir nematę, esate vaikai 
ir kurią privalote mylėti. Ta do
vana yra knyga “LIETUVA, ma
no Tėvų Žemė”. Moterų Sekcijai 
tą knygą įsigyti mielai padėjo 
Adelaidės apylinkės valdyba ir da
lis Adelaidėje aukštąjį mokslą bai
gusių asmenų. (Iš pirmininkės 
kalbos paaiškėja, kad tai buvo tik 
šie akademikai: V. Aleksandravi
čienė, St. Čibiras, Kr. Dundienė, 
D. ir A. Dundai, R. Daugalis, A. 
Gavelis, A. Mikužytė, Dr. Miku-

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
kovo 14 d. 7 vai. Bankstown Lie
tuvių namuose rengia Prez. A. 
Smetonos iškilmingą minėjimą, jo 
tragiškos mirties 20-ties metų su
kakties proga.

Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas ir sutiko atvykti svečias iš Mel
bourne agron. J. Meiliūnas.

Sydney Apylinkės Valdyba 

RŪBŲ VAJUS
Melbourne Lietuvių Moterų Soc. 

Globos D-ja nuo vasario 16 dienos 
iki kovo 27 dienos skelbia rūbų 
vajų Punsko lietuviams sušelpti. 
Taip pat prašome aukų ir pinigais 
persiuntimo išlaidoms padengti. 
Rūbus galima pristatyti į Lietuvių 
Klubo namus, 12 Francis G-ve, 
Thornbury, arba skambinti valdy
bos narėms tel. 47 5674 ir 88 2565 
po darbo valandų. Prašome švarių 
ir dar dėvėtinų rūbų. Labiausiai 
reikalingi rūbai vaikams nuo 0 iki 
15 metų.

D-ja taip pat ir šiemet ruošia lo
teriją — RAFFLE, nes pernai bu
vo neblogas pasisekimas. 1 prizas
— Transistorinis radio, II prizas
— elektrinis kavos perkuliatorius, 
III prizas — nešiojamas šaldytu
vas (car refrigerator). Labai pra
šau D-jos nares ir rėmėjas prisidė
ti prie bilietėlių platinimo.

MJjJdS.GJD-jos Pirmininkė

Ponią TERESĘ ZAKAREVIČIENĘ 

mirus jos sesutei Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučiame
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žis, A. ir. V. Navakai, A. Navakie- 
nė, S. Pacevičienė, Dr. R. Varo- 
neckaitė ir T. žurauskas. Manding, 
Adelaidė turi daugiau akademikų, 
ir jiems, turbūt, tiktų šie studen
tiškos dainos žodžiai: jie išsiskirs
tė kožnas sau, tarnybas gavo, ve
dė jau...).

Po trumpo bet jausmingo p. 
Petkūnienės žodžio, abiturientai 
apgaubiami garbės prezidiumo ma
lone. Prezidiumo narių sveikini
mus galima apimti vienu posakiu: 
jūs vaikeliai taip darykit, kaip tė
veliai daro!

Pilnutėlė salė žmonių irgi nori 
girdėti ,ką atskirų organizacijų 
atstovai linki abiturientams, ta
čiau balsai nuo scenos pasiekia tik 
salės vidurį. Scenoje esąs mikro
fonas kažkaip nenaudojamas ir 
gana. O jis visai geras ir kaip tik 
tam reikalui įtaisytas.

Baigdama abiturientų pagerbi
mą, Moterų Sekcijos pirmininkė 
pažymi: šiandien jūs stovite prie
angyje tos gyvenimo dalies, nuo 
kurios priklausys jūsų ateitis. Jūs 
vystote savo asmenybę, statote sa
vo gyvenimo pagrindus. Jums la
bai tinka lietuviškas posakis: ką 
pasisėsi, tą ir nusipiausi. Toliau 
priminus tėvynės meilės svarbą, 
savos kalbos mokėjimą, lietuviškų 
papročių, Lietuvos istorijos reikš
mingumą kiekvienam lietuviui jau
nuoliui, pirmininkė baigia abitu
rientų pagerbimo aktą, kviesdama 
visus į Lietuvių Namų kiemelį vė
liavų nuleidimo iškilmėms. Vėlia
vas nuleidžia L.V.S. “Ramovės” 
Adelaidės skyrius, o visa minia 
gieda Tautos Himną ir žuvusiems 
pagerbti maldą Marija, Marija.

Tos pačios dienos vakare abitu
rientai, jų draugai ir gausus stu
dijuojančio jaunimo būrys daly
vauja abiturientų pagerbimui skir
tame pobūvyje, kuriame pasigėrė
tinai skanius užkandžius, gaivinan
čius gėrimus, namuose keptus py
ragaičius, kavą, net ir orkestrą 
parūpina ta pati Moterų Sekcija. 
Nepamiršti ir abiturientų tėvai, 
kuriuos sekcijos ponios vaišina 
dviejuose atskiruose kambariuose. 
Jaunimas tikrai jaunatviškas. Pra-

3 
Bankatowne įvyk* Sydnejaus lie
tuvių aporto klubo “Kovo" meti
nis auairinkimaa. Narių ir rėmė
jų dalyvavimaa būtina*.

Susirinkimo darbotvarkė: 1 Su
sirinkimo atidarymas. 2. Prezidiu| 
mo rinkimai. 3. Pirmininko pra
nešimas. 4. Revizijos komisijos 
pranešimas. 5. Diskusijos dėl pra
nešimų. 6. Pranešimas apie Ame
rikos lietuvių krepšininkų vizitą 
Australijoje. . Valdomųjų organų 
rinkimai. 8. Klausimai ir sumany
mai. 9. Susirinkimo uždarymas.

Sydnejaus lietuvių sporto 
klubo “Kovo” valdyba

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
“Kovo” valdyba, baigdama savo 
kadenciją, dėkoja žemiau išvar
dintiems asmenims, prisidėjusiems 
savo aukomis ir darbu.

Klubą aukomis parėmė:
Be finansinės paramos klubas 

nebūtų pajėgęs samdyti salės žai
dimams bei nusiųsti sportininkus 
į Sporto Šventę Melbourne. Per 
metus klubo valdyba glaudžiai ben
dradarbiavo su Sydnėjaus, Banks
towno ir Cabramatos Apylinkių 
Valdyboms, kurios ne tik moraliai, 
bet taip pat ir materialiai rėmė 
klubo veiklą. Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Taryba (Lithuanian Club 
Ltd.) leido kelis kartus panau
doti patalpas šokių vakarams ir' 
susirinkimams neimdami mokesčio, 
lygiai ir Bankstowno Lietuvių Na
mų Valdyba pasinaudojant patal
pomis grįžusių iš Sporto Šventės 
sportininkų pagerbimui taip pat 
atleido nuo mokesčio. Sporto klubo 
garbės narys kun. P. Butkus, ma
tydamas klubo finansinius sunku
lius, pagelbėjo nupirkdamas tau
res pasižymėjusiems ir drausmin
giems sportininkams. Jį pasekė VI.

1964 m. vasario 26 d.

BANKSTOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLA PRANEŠA 

kad mokykloje mokslo metai pra
dedami ateinantį sekmadienį, kovo 
1 d. 8.30 vai. Bankstowno Liet. 
Namuose. Tėvai kviečiami vaikus 
pristatyti į mokyklą punktualiai 
nurodytu laiku. Mokyklos valan
dos: sekmadieniais nuo 8.30 vi. iki 
11.15 vai.

Šv. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Šv. Kazimiero minėjimas įvyks 
kovo l dieną, sekmadienį.

Pamaldos, kaip ir visada Lid- 
combe bažnyčioje, 11 vai. 30 min. 
Pamaldų metu giedos “Dain^š” 
choras, dalyvaujant solistui p. L. 
Vilnoniui.

Po pamaldų minėjimas bus tę
siamas Lidcombe parapijos salėje.

Programoje:—
a) paskaita — skaitys p. A. 

Bučinskas,

Taip, pagaliau, tapo kūnu seniai 
daugelio klibintas ir net bandytas 
abiturientų gerbimas Adelaidėje. 
Norint atvaizduoti jaunimo nuo
taikas tiek salėje per iškilmingą 
dovanų įteikimą, tiek ir jiems skir
tame pobūvyje, reikėtų specialios 
studijos. Visą idėjos įgyvendini
mą reikia laikyti daugiau, negu 
pavykusiu, o visi nuopelnai, be iš
imties, priklauso Moterų Sekcijai. 
Reikia manyti, kad ateityje Ade
laidės Moterų Sekcijai mielai tal
kininkaus ir kitos organizacijos. 
Buvo malonu patirti, kad šiame 
pirmajame žingsnyje susilaukta 
pagelbos net ir iš Amerikos lietu
vių. Populiarus Amerikos lietuvių 
laikraštis “Dirva” -abiturientams 
įteiktas knygas atidavė Moterų 
Sekcijai savikaina. Tai pasigėrėti
nas bendro lietuviško tikslo supra
timas, kurį adelaidiškiai giliai ver
tina. V.R.

b) rašytojai: p-nia Slavėnienė, 
p-lė Prižgintaitė ir p. J.A. Jūragis ; 
paskaitys iš savo kūrybos,

c) populiarus ir mėgiamas jau- j 
nųjų ateitininkų choras, vadovau
jant kun. P. Butkui, pasirodys au 
šventės nuotaikai atatinkamomis 
giesmėmis ir dainomis.

Kviečiame mielus tautiečius pa
maldose ir minėjime kuo skait- 
lingiau dalyvauti.

A.L. Katalikų Kultūroi 
D-jo* Valdyba

SVARBU BANKSTOWNO
LIET NAMŲ NARIAMS

Kovo 15 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. šaukiamas nepaprastas visuo
tinis Bankstowno Liet. Namų na
rių susirinkimas apsvarstyti susi
vienijimo su Sydney Lietuvių 
Klubu klausimą.

Numatoma darbotvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas. 2. Prezidiu
mo sudarymas. 3. Mandatų Komi-' 
sijos sudarymas. 4. Bankstowno 
Liet. Namų Valdybos p-ko prane
šimas. 5. Sydney Lietuvių Klubo 
Valdybos pranešimas. 6. Katalikų 
parapijos Valdybos pranešimas 
7. Diskusijos dėl pranešimų. 8. 
Klausimai ir sumanymai. 9. Nuta
rimų priėmimai. 10. Susirinkimo 
uždarymas.

Kadangi reikalas labai svarbus, 
visi nariai prašomi būtinai ateiti. !

Bankstowno Liet. Namų 
Valdyba

ĮSTEIGTAS NAUJAS SPORTO 
KLUBAS “TAURAS" 

BANKSTOWNE
Vasario 8 d. Dainavos salėje 

įvyko steigiamasis klubo susirin
kimas. Jame dalyvavo 16 asmenų 
ir pirmininkavo p. J. Makūnas, 
sekretoriavo p. H. Keraitis. šiame 
susirinkime, aptarus klubo reika
lus, išrinkta valdyba: pirmininkas 
H. Keraitis, sekretorius A. An
driejūnas senj.), J. Šmitas narys 
sporto reikalams, K. Stašionis ka
sininkas ir J. Makūnas narys, šio
ji valdyba tėra tik laikina, kuri tu
ri paruošti klubo statutą ir sušauk
ti visuotinį susirinkimą, kur bus 
išrinkta pastovi valdyba. Naujam 
klubui Taurui linkime geriausios 
sėkmės.

KAZIUKO MŪGĖ
Kovo 8 d. Bankstown Liet. Na

muose Dainavoje įvyksta tradicinė' 
Kaziuko mugė, kurią rengia Kata
likų Kultūros Draugija sykiu su 
jaunimo organizacijomis. Mugės 
pradžia 1 vai. p.p. iki vėlaus vaka
ro. Plačiau tuo reikalu kitame Nr.

------------------------------------------  I
Auglys, E. ir K. Badauskai, A. 
Blažinskas, .p Bižys, S. Bilotas, M. 
Burokas, K. Butkus, N. čelkienė, 
R. Dryža, A. Dudaitis, A. Gašlū
nas, M. Gailiūnas, A. Giliauskas, 
J. Gudaitis, P. Glionertas, L. Gru- 
dzinskas, R. Hazienė, O. Jablons
kienė, J. Jakubėnas, B. Jarem- 
bauskas, A. Jakštas, V. Januške
vičienė, J. Januškevičius, Iz. Jo
naitis, J.A. Jūragis, S. Jūraitis, L. 
Karvelis, V. Kazokas, V. Kazokai- 
tis, J. Karpavičius, V. Karpavi- ‘ 
čius, A. Laukaitis, J. Neniškis, S. 
Prancūzevičius, J. Rukšėnas, S. Į 
Sankauskas, M. Šumskas, B. Šre- 
deris, A. Šidlauskas, J. šuopys, M. 
Vaida, A. Vakauskas, H. Virge- 
ninkas, A. Žemaitis;

po 10 šil.: K. Andzielaitis, A. 
Bernotas, V. Burnis, V. Dam
brauskas, P. Garolis, M. Gedmi
nas, S. Gintalienė, G. Janciuvie- 
nė, A. Kutka, V. Kanažauskas, P. 
Kondrauskienė, E. Kuras, P. Ka- . 
žemėkaitis, A. Mišeikis, G. Mikė
nas, S. Norvilaitis, G. Reisgienė, į 
V. Ramanauskas, V. Rušienė, A. 
Šimaitis; 6 šil. J. šimboras; po 5 
šil.: P. Galinaitis, V. Danta, K g 
Gulbinas, M. Reisonas, S. Osinas; į 
4 šil.: V. Jurėnas; 3 šil.: V. Pu- į 
žas.

Klubo valdyba iš anksto atsipra
šo jei būtų kieno nors pavardė t 
per klaidą praleista.
1964 m. vasario mėn. 24 d.

Sydnėjaus Lietuviu Sporto 
Klubo "Kovo” Valdyba 1

Daudaras ir Pr. Sakalauskas. Klu
bui rengiant šokių vakarus ir pa
rengimus visuomet atėjo į pagalbą 
bufetų paruošime savo jėgomis ir 
sielomis klubui atsidavusios po
nios: M. Radzevičienė, P. Liu- 
bianskienė, N. čelkienė ir P. Bie- 
lienė.

Sportininkams transporte para
mą teikė A. Mišeikis. Ypatinga 
padėka priklauso sportininkui Jur
giui Kraucevičiui, kuris sužinojęs 
kad klubo kasoje nėra pinigų, sa
vo lėšomis nupirko krepšinio svie
dinį be kurio nebūtų galėję pra
vesti treniruočių Newtowno salė
je.

Klubo valdyba baigdama darbą 
žino, kad be mūsų bendruomenės 
narių pagalbos klubas nepajėgtų 
finansiniai išsilaikyti. Tuo pačiu 
konstatuoja, kad kadencijos metu 
valdyba turėjo labai sunkių mo
mentų. Klubo valdyba kviečia vi
sus Sydnejaus lietuvius gausiai 
dalyvauti sekančiame klubo meti
niame susirinkime (žiūr. praneši
mą), kur būtų galima išrinkti nau
ją valdybą sėmingam ir tvarkin
gam klubo veikimui, šiai naujai 
valdybai teks priimti atvykstan
čius Amerikos lietuvius sportinin
kus, kurie pagal numatytą kelio
nės maršutą pirmiausiai pasieks 
Sydnejų liepos mėn. 9 dieną.

£15 M. šutas; £9 V. Koženiaus- 
kas; po £4 Pr. Mikalauskas, M. 
Petronis; £3 V. Simniškis; po £2 
VI. Daudaras, A. Levandauskas, 
A. Lukoševičienė, Pr. Nagys, V. 
Štelemėkas; £1.10.0 M. Keleris;

po £1.0.0: A. Adomėnas, J. Alek
sa, V. Andriejūnas, S. Ambroza, J.
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