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ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMAI

Susispietę Adelaidėje, tuojau 
pajutome, kad būtinai reikia tu
rėti savas patalpas, kuriose ne
trukdomai galėtume dirbti lietu
višką darbą. Kaip tai įvykdyti 
— buvo svarstoma eilę metų, 
planuojama, kol, pagaliau, 1955 
metų lapkričio 6 dieną buvo 
įkurta Adelaidės Lietuvių Są
junga (inkorporuota, tai yra, re
gistruota kaip teisinis asmuo). 
Jos tikslas buvo ir yra parūpinti 
Pietų Australijos lietuvių ben
druomenei patalpas ir priemones 
kultūrinei ir socialinei veiklai, 
sportui, pramogoms, pasilinks
minimams, poilsiui ir remti vi
suomenines, labdaros bei kito
kias lietuviškas institucijas. Nuo 
to laiko Sąjunga, būdama ne pel
no, bet grynai idealistinė orga
nizacija, darė viską, kas buvo 
reikalinga ir naudinga šių tiks
lų įgyvendinimui. Po intensyvaus 
ir kruopštaus ieškojimo 1957 
metais buvo nupirkti Eastry gat
vėje, Norwoode, buvę maldos 
namai, nuo to laiko pavadinti
Lietuvių Namais, kuriuose tuoj 
susispietė visas lietuviškas vei
kimas. Sis pirkinys kainavo 
$12,535.55 (£6267.15.6) ir tu
rėjo 2480 kv. pėdų grindų ploto. 
Vėliau, 1959 metais, už $1847. 
90 nupirkta dalis kaimyninio 
sklypo ir jame įrengta sportui 
aikštė. 1960 metais nupirktas 
kaimyninis namas už $5000 
(£2500). Tais pat metais prista
tyti keturi mokyklos kambariai 
$6000 (£3000) vertės. 1961-62 
metais pristatytas erdvus fron- 
tinis priestatas, moderni virtuvė, 
skaityklos-bibliotekos kambarys 
ir įvairūs patogumai už $12,200 
(£6100). 1963 metais pastatytas 
sandėlys už $560 (£280). Paga
liau praeitais metais buvo pra
plėsta salė, padidinta scena, pa
statytos Lietuvių Archyvo — 
Muziejaus patalpos ir teatrui 
kambarys, išleidžiant tam reika
lui $10,000 (£5000). Per septy
nerius metus Lietuvių Namai bu
vo naujai perstatyti, praplėsti ir 
pritaikyti bendruomenės reikįa- 
lams. Iš ankstyvesnio pastato te
liko tik stogo dalis. Dabar grin
dų plotas sudaro 7966 kv. pė
das, tai yra 5486 kv. pėdomis 
arba dviem trečdaliais daugiau, 
negu buvo namą nupirkus.

Šiandien Lietuvių Namuose 
užtenka vietos visiems ir jais 
plačiai naudojasi Adelaidės Lie-

tuvių bendruomenė, Moterų 
Sekcija, Savaitgalio mokykla, 
choras “Lituania”, Tautinių 
šokių grupė, “Vilniaus” skautų 
tuntas, “Vyties” sporto klubas, 
L.A.S., L.V.S. “Ramovė”, Teat
ras ir kt. Sąjungai teko ir tenka 
atlikti didelis darbas admini
struojant Lietuvių Namus, J.J. 
Bačiūno vardo biblioteką, Lie
tuvių Archyvą-Muziejų, lei
džiant “Adelaidės Lietuvių Ži
nias” ir parūpinant finansus tur
to įsigijimui ir statyboms. Rei
kėjo energingai organizuoti lėšų 
telkimą renkant aukas dėžutė
mis, kvitais, plytų ir jaunimo 
fondais, mokant nario mokes
čius, rengiant balius, gegužines, 
loterijas. Buvo skolinamas! ban
ke ir savųjų tarpe. Iki šios die
nos Sąjunga sutelkė aukomis, 
nario mokesčiais, parengimais, 
darbu ir medžiagomis $41,775. 
00 ir įgijo lietuvių bendruome
nei nekilnojamo ir kilnojamo 
turto už $52,375,00. Už įgytą
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turtą dar reikia sumokėti $11, 
600 skolos: bankui $10,500 ir 
privatiems asmenims $1100.

Atlikti dideli darbai ir jie pa
reikalavo iš Sąjungos nepapras
tai daug energijos, laiko, valdy
bos narių sveikatos ir pinigų. 
Buvo daug dirbta ,daug pada
ryta, bet dar nemažai darbų lau
kia ir ateityje. Sąjungos dabar
ties ir ateities veikla yra neat
skiriamai susijungus su Lietuvių 
Namais, neužbaigtais darbais ir 
bendrais visiems lietuviškais rei
kalais. Svarbiausi Sąjungos vei
klos metmenys šiuo metu yra —

(1) Išmokėti Lietuvių Namų 
skolas visais būdais telkiant lė
šas. Kas metai būtinai reikia 
grąžinti bankui $2500 ir sumo
kėti palūkanas. Skolų grąžinimui 
pravedamas aukų vajus;

(2) Administruoti, tvarkyti, 
remontuoti ir prižiūrėti Lietu
vių Namus, stengiantis įvairiais 
būdais padengti administracines

(IŠ PASIKALBĖJIMO SU 
PARAPIJOS KLEBONU KUN.

Ir taip jau judriame Adelaidės 
lietuvių Katalikų Centre pasku
tiniu laiku judrumas buvo dar 
labiau padidėjęs. Jį iššaukė pa
siryžimas greičiau užbaigti ben
drabutį, skirtą būsimiems vie
nuoliams marijonams.

Lubų dėjimai, sienų tinkavi
mai, vandentiekio vedimas ir su 
juo surištų darbų užbaigimas, 
elektra, dažymai. Visa tai reika
lavo daugelio darbo rankų ir il
gų darbo valandų. Jų negailėjo 
Adelaidės lietuviai katalikai, at
siliepdami į klebono kun. A. 
Kazlausko kvietimus darbo tal
koms.

“M.P.” bendradarbiui besi
lankant Katalikų Centre, visuo
se septyniuose bendrabučio 
kambariuose buvo baigiami da-

M. P. NUMERIS
Mockūnas, B. Nemeika, J. Nave- 
rauskas, V. Neverauskas, Č Za- 
moiskis, L. Žygas. Už jo išleidimų 
nuoširdžių padėkų reiškia Ade
laidės Apyl. Valdybai ir spaudos 
darbuotojam* ALB Krašto V-ba 

išlaidas, kurios sudaro apie 
$1000 į metus;

(3) Aprūpinti būtinais baldais 
ir inventorium Lietuvių Archy- 
vą-muziejų. Įgyti naujų knygų 
bibliotekai;

(4) Toliau leisti “Adelaidės 
Lietuvių Žinias”;

(5) Vykdyti visuotinio metinio 
narių susirinkimo nutarimus. 
Surasti daugiau narių, ypač iš 
jaunimo tarpo ir įjungti juos į 
aktyvią veiklą.

Adelaidės Lietuvių Sąjunga ir 
toliau sieks tų pačių kilnių ir 
bendruomenei svarbių tikslų, 
kurie yra aiškiai nusakyti Sąjun
gos įstatuose. Darbas, jėgos ir 
lėšos eis lietuvybės išlaikymui, 
sudarant kuo tinkamiausias ir 
palankiausias veikimo sąlygas 
visiems lietuviams, remiant viso
mis galimomis ir turimomis prie
monėmis bendruomeninę, kultū
rinę ir socialinę veiklą.

Sąjungietis

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
A. KAZLAUSKU, MIC).

žymo darbai. Netrukus jie bus 
apsatyti kukliais baldais.

— Adelaidiškiams nuošir
džiai remiant, — pareiškė kun. 
A. Kazlauskas, — bendrabutis 
netrukus galės priimti jaunus lie
tuvius, kurie bus pasiryžę aukoti 
save Dievui ir Lietuvai. Vietos 
turėsime keturiolikai kandidatų.

Kaip iš tolesnių pasišnekėji
mų paaiškėjo, kun. A. Kazlaus
kas turi atitinkamus pavedimus 
sutelkti šiame bendrabutyje jau
nus lietuvius, norinčius tapti vie
nuoliais marijonais arba kuni
gais marijonais. Kandidatai į ku
nigus marijonus bendrabutyje 
gyvens tik kol pradės lankyti 
Adelaidės kunigų seminariją ir 
atostogų metu; Adelaidės Archi- 
vyskupas mielai sutiko priimti 
seminarijon visus lietuvių mari
jonų kandidatus į kunigus. Pa
žangesnieji vėliau galės būti pa
siųsti ir į Romą, kad tinkamiau 
pasiruoštų lietuviškam pastora
ciniam darbui.

Jau kiek laiko dvasinės vado
vybės sluoksniuose didelio susi
rūpinimo kelia lietuvių kunigų 
paruošimo klausimas. Iš buvu-

Šalia Apylinkės Valdybos Adelaidėje veikia visa eilė organi
zacijų ir draugijų. Kultūrinis ir visuomeninis Adelaidės lietuvių 
gyvenimas stumiasi pirmyn be didesnių kliuvinių.

Turime dvejus didelius lietuviškus namus, mūsų veikimo 
centrus. Jų įsigijimui ir išlaikymui Adelaidės lietuviai suaukojo ir 
tebeaukoja dideles sumas ir pašvenčia daug darbo ir laiko.

Daugeliui gal atrodo, kad šito jau ir turėtų pakakti. Tačiau 
žvelgdami giliau turime su tam tikru gailesčiu konstatuoti, kad di
džiausioji Adelaidės lietuvių dalis pasitenkina tik vienkartinėmis 
aukomis vajų ar specialių rinkliavų metu, o visai nedidelė dalis ak
tyviai dirba ir dalyvauja mūsų lietuviškame gyvenime.

Lietuvių Bendruomenė jungia visus lietuvius, visokių religi
nių ir politinių įsitikinimų tautiečius, žinoma, išskyrus komunis
tus. Bendruomenės Valdyba atstovauja lietuvius įvairiomis pro
gomis ir reikalais prieš svetmtaučius ir yra pripažintas organas, 
vadovaująs Adelaidės lietuviams.

Nenormalu todėl, kad taip nedaug kas, palyginti, domisi sa
vos Apylinkės Valdybos veikla, jos rinkimais ir jos rūpesčiais. Taip 
pat ir mūsų kultūriniai parengimai nesusilaukia reikalingo dėmesio 
ir reikalingos paramos.

Visi mūsų darbai, kultūriniai ar kitokie (įskaitant ir Apylin
kės Valdybos veiklą) atliekami savanorių, aukojančių laiką, dar
bą, energiją. Dažnai nukenčia jų šeimos ir kišenės.

Būtų daug maloniau dirbti darbą žinant, kad užnugary stovi 
solidari, susipratusi lietuviška visuomenė, remianti savo darbuo
tojus ne vien suaukotais pinigais.

Pasaulio Liet. Bendruomenės lietuvio solidarumo mokestis 
Australijoje yra tik vienas doleris metams. Suma tikrai nedidelė, 
o nedirbantieji, ligoniai ir pensininkai nuo to mokesčio ir visai at
leidžiami.

Adelaidės Apylinkės Valdyba negali pasidžiaugti, kad adelai- 
diškiai solidarumo mokestį sumoka “solidariai”, šito metinio lie
tuvio mokesčio negalime maišyti su aukomis, organizacijų ar drau
gijų narių mokesčiais ar panašiai.

Čia yra lietuvių tremtinių solidarumo mokestis, skiriamas ko
vai už Lietuvos laisvę ir lietuviškai veiklai tremtyje paremti.

Teko girdėti, kad kai kurios kitos tautybės skelbia sąrašus ne 
tų asmenų, kurie aukojo ar savo mokesčius susimokėjo tautos 
reikalams, bet atvirkščiai, — skelbia spaudoje tuos, kurie neat
lieka savo tautinės pareigos. Adelaidės Apylinkės Valdyba krei
piasi į tautiečius prašydama atsikratyti aptingimo ir tautinių pa
reigų užsimiršimo.

Brangūs tautiečiai! Aktyviai prisidėkime prie tautinio ir kul
tūrinio gyvenimo. Gausiai lankykim mūsų minėjimus, parengimus, 
susirinkimus. Nuoširdžiai ir taip pat gausiai atsiliepkime į Apylin
kės Valdybos atsišaukimus ir kvietimus dalyvauti ten, kur repre
zentuojama mūsų tauta, kur atsiranda tik nors ir maža proga vesti 
ir propaguoti mūsų visų kovą už tautos laisvę. Mokėkime savo so
lidarumo mokestį visi.

Darbuotojų ir pagelbininkų pasigenda taip pat Adelaidės Lie
tuvių Moterų Sekcija ir kitos organizacijos bei draugijos.

Adelaidės Apylinkės Valdyba

šių Lietuvoje 70 kunigų mari
jonų šiandien nedaug bepaliko. 
O ir gyvieji nesulaikomai sensta. 
Niekam ne paslaptis, kad pa
vergtoje Lietuvoje lietuviai ku
nigai naikinami sistemingai. 
Naujų kunigų įšventinimas neį
manomai suvaržytas. Vienintėlė 
formaliai veikianti kunigų semi
narija Lietuvoje yra tiesioginėje 
ateistinės kulto ministerijos ži
nioje. Tik laisvame pasaulyje 
gyvenantieji lietuviai gali sėk
mingiau kovoti su šia skriauda, 

Adelaidės Lietuvių Katalikų Centras
Nuotrauka A. Budrio

kuri daroma visai lietuvių tautai. 
Tremtyje į lietuvių kunigų ruo
šimo reikalą žiūrima iš dviejų 
taškų: jaunų kunigų reikia lie
tuviams tremtyje, bet jų ypač 
reikės tuo atveju, kai bus atgau
ta Lietuvos nepriklausomybė.

Adelaidė tokiu būdu taps vie
ta, kurioje bus ruošiami jauni 
lietuviai kunigai ne tik tremties 
pastoracijai, bet ir ateities Lie
tuvai, kuri yra ne tik pavergta 
fiziškai, bet ir nuodijama dva
siškai. (Pabaiga psL 2)
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Apylinkės reprezentantai
Jau antri metai adelaidiškius 

“valdo” palyginti jauna apylnkės 
valdyba; jos narių amžiaus vidur
kis 36 metai. Tokie amžiaus metai 
gali būti ir produktyvūs ir ener
gingi. Visi nariai išėję sunkią gy
venimo mokyklą. Visi keturi joje 
esą vyrai yra ragavę parako an
trojo pasaulinio karo metu, nors 
pasitraukdami iš Lietuvos tebuvo 
tik penkiolikamečiai. Jų išgyveni
mai tebėra gyvi juose ir tam tik
ra prasme turi įtakos į dabarti
nę jų veiklą. Jie organiškai reika
lauja veiklos ir skaudžiai išgyvena 
sensenės kartos atsargumą, pasy
vumą. Jie pirmoj vietoj stato ak
tyvią veiklos formą ir daug dėme
sio kreipia į visas-galimas demons
tracijas prieš Lietuvos pavergė
jus. Prieš akis jie turi aiškų tiks
lą, o formos yra tik šalutinis, pa- 
gelbinis reikalas. Visa apylinkės 
valdyba, kaip ir Adelaidės parapi-

ža lietuvių atsilanko į minėjimus 
ar bendruomeninius susirinkimus, 
kalta apylinkės valdyba, — ji tin
kamai reikalo neišreklamavo, vi
suomenės nesupažindino.
Teorijoj, visos organizacijos tal

kininkauja apylinkės valdybai jos 
darbuose, tačiau praktikoj apylin
kės valdyba eina talkon visoms or
ganizacijoms, kai jos ką nors ben
dresnio rengia arba planuoja.

Šiais metais Adelaidės apylinkės 
valdyba turėjo skirti daug laiko 
ir energijos reikalams, surištiems 
su jaunimo metais ir tinkamu ats
tovavimu jaunimo kongrese. Ji dar 
nepabaigė savo rūpesčių, surištų 
su Kultūros Tarybos organizavi
mu. Valdybos nariai, kaip amžini 
žydai, tebekeliauja nuo vieno vei
kėjo prie kito, kad su jų pagelba 
galėtų kaip nors sudaryti Kultūros 
Tarybą Kol kas jokių rezultatų.

Sutinkančių taip ir nėra.
Lietuvių reprezentavime šiais 

metais išplaukė Mrs. Dahl užsimo
jimai įjungti Adelaidės lietuvių 
įsikūrimą ir gyvenimą į savo raši
nį apie naujuosius australus (po
litinius pabėgėlius). Rašinys suda
rys integralinę dalį studijos, ku
rią ruošia Latrobe universiteto 
philosofijos profesorė Mrs. Mar
tin. Valdyba Mrs. Dahl reikalams 
skyrė daug laiko ir rūpinosi, kad 
lietuviai šiame rašinyje būtų tin
kamai pristatyti. Tam tikro nes
klandumo šiuose reikaluose sukėlė 
neapgalvotas rašinys “Tėviškės 
Aiduose”, tačiau tą reikalą su 
laikraščiu apsiėmė sutvarkyti 
profesorė Mrs. Martin.

Valdyba yra pasiryžus atlikti 
kiekvieną darbą, tačiau jai rei
kalinga efektyvi visos bendruome
nės parama. V.M.

Dabartinė Adelaidės Apylinkės valdyba. 15 kairės į dešinį Vyt. Patupys (sekreto
rius), Zig. Vabolis (pirmininkas), Daina M obelytė (narys kultūros reikalams), Ant. 
Rakauskas (narys) ir Ged. Patupys (iždininkas). Nuotraukoj trūksta J. Neverausko, 
kuris pavadavo D. Maselytę, jai išvykus į Jaunimo Kongresą.

jos klebonas kun. A. Kazlauskas, 
šiais metais dviem atvejais turė
jo progos kviesti adelaidiškius 
masinėms demonstracijoms (trė
mimų minėjimams ir pavergtųjų

VARDAN MEILĖS IR PASIŠVENTIMO
(ALB MOTERŲ SEKCIJA, JOS DARBAI, RŪPESČIAI IR DŽIAUGSMAI)

savaitei). Ir reikia sakyti, kad šie 
kvietimai, senio akimis žiūrint, 
buvo išgirsti. Tačiau apylinkės val
dyba galvoja, kad abiejose demon
stracijose lietuvių turėjo dalyvau
ti žymiai daugiau. Jie jaučiasi, kad 
nebuvo pilnai suprasti, bet tikisi, 
jog ateityje į panašius kvietimus 
bus gyviau reaguojama. Kova dėl 
Lietuvos esanti patikėta ne ats
kiroms organizacijoms ar valdy
boms, bet kiekvienam lietuviui, 
kaip individui. Kiekvienas lietuvis 
yra ir turi būti aktyvus kovotojas 
už Lietuvos laisvę.

Pavieniai lietuviai su apylnkės 
valdybos veikla mažai kada susi
duria, nes tik retkarčiais ji išei
na kaip vadovaujantis organas. 
Visais kitais atvejais ji pasilieka 
veiklos užnugary. Tam tikra pras
me apylinkės valdybos veikla pri
mena šeimininkės rūpesčius ir 
vargus, kurie niekada nesibaigia, 
bet kuriuos sunku kam nors kitam 
parodyti. Ji turi rūpintis, kad vi
si tos šeimos nariai, šiuo atveju, 
apylinkės lietuviai, būtų “sotūs” 
— patenkinti bendruomeninės vei
klos prasme.

Ji renkasi pasitarimams beveik 
kas savaitė. Jos dienotvarkėj eilės 
įvairiausių klausimų, kurie, deja, 
yra kasdieniški, šeimyniški: atski
rų organizacijų prašymai pagel
bėti vienu ar kitu atveju, kasdie
niniai nusidavimai bendruomenėje, 
jos atstovavimas arba informaci
jų teikimas vietos lietuvius lie-

Dabartinė Moterų Sekcijos pir
mininkė ponia J. Vabolienė tvir
tina, kad ji esanti tik viena iš tų 
eilinių darbo bitelių, kurios yra 
susispietusios aplink Moterų Sek 
ei ją. Anot jos:

— Moterų Sekcijos darbas nėra 
vieno žmogaus darbas. Jis, paga
liau, nėra vien tik Moterų Sekci
jos valdybos darbas. Visa tai, ką 
atlieka Moterų Sekcija, yra tik 
rezultatas to didelio pasišventimo 
ir pasiaukojimo, kurį bendruome
nės reikalams skiria pasigėrėtinai 
gausus būrys ponių ne tik pačio
je valdyboje, bet ir už jos ribų. 
Greitai (1967 metais) Sekcija ga
lės švęsti savo 15-kos metų veik
los sukaktį. Per visą tą laiką daug 
ponių nebuvo oficialiai įsijungu
sios į Moterų Sekcijos valdybą, 
bet jos visada nuoširdžiausiai rė
mė ir teberiama kiekvieną Sekci
jos užsimojimą. Pačiai valdybai 
tokia parama yra didžiausias pas
katinimas ir toliau eiti tais ke
liais, kurie buvo aiškiai nužymėti 
per paskutinius keturiolika metų.

Netenka visai abejoti, kad Ade
laidės visuomenė tinkamai atžymės 
Moterų Sekcijos 15-kos metų dar
bo jubiliejų ir kas nors tada pla
čiau panagrinės Sekcijos atsiradi
mą, augimą ir laimėjimus. Tačiau 
jau dabar teĮnka pasakyti, kad 
Sekcijos veikla yra labai išsiplė
tusi visose srityse.

Moterų Sekcija buvo suformuo-

Dabartinė Moterų Sekcijos Valdyba Adelaidėje: Sėdi 
iš kairės: V. Urbonienė (narė), N. Varnauskienė (ligonių 
lankymas), J. Vabolienė (pirmininkė), M. Navakienė (iždi
ninkė). Stovi iš k.: J. Šerelienė (vicepirmininkė), A. Patu- 
pienė (sekretorė), N. Arminienė (parengimams), R. Giruc- 
kienė (reikalų vedėja) ir Z. Fišerienė (narė).

A. Fišerio nuotrauka
• s>i. ■ ■i- < n .

Norėdamos padidinti Sekcijos ka
są (pernai turėta per $1.600 pa
jamų), Sekcijos ponios paruošia (ir 
•tikrai puikias) vestuvių vaišes, 
atskirų organizacijų ar pavienių 
asmenų organizuojamas iškilmin
gas vakarienes ir Lt.

Visai tad nenuostabu, kad beveik 
visus savaitgalius Moterų Sekci
jos valdybos ponios praleidžia Lie
tuvių Namų virtuvėje ir salėje. 
Kada jos čia atsiranda ir kada 
iš čia išeina, niekas negalėtų pa
sakyti. Joms tinka populiarus po
sakis: čia gula ir čia kelia.

Savo laiku buvo pastebima, kad, 
girdi, Moterų Sekcijoj dirba tik 
pensininkės, neturėdamos ko ki
to veikti. Nors ir tada tai buvo 
netiesa - visos Sekcijos ponios tu
rėjo savo šeimas ir jomis niekas 
kitas nesirūpino, “pensininkių” 
niekas nepavadavo - jos pačios 
turėdavo viską atlikti ir namuose 
ir Sekcijoj. O šiandien šitokie iš

minčiai ir šiuo atveju negali pra
sižioti — Sekcijos valdyboj daugu
mą sudaro ponios iš jaunesnės kar
tos. Jos dar augina mažius vai
kus, turi nuolatos jais rūpintis, 
bet vistiek atranda laiko ir ne
apleidžia savo pareigų. Kartkar
tėmis jos pasiskundžia, padejuoja, 
bet savo naštą neša toliau. Ir ne
ša labai gražiai. Kolonija gali drą
siai didžiuotis.

Visa tai, ko Moterų Sekcija pa
siekė, atsirado ne iš karto. Tik 
per ilgą metų eilę, per nuolatinius 
bandymus, per pasisekimus ir klu
pimus buvo išryškinti, apibrėžti ir 
nutiesti keliai, kuriais dabar prie
kin žengia Adelaidės bendruome
nės Moterų Sekcija. Ją suformavo 
ir išplėtė daugelis Adelaidės lie
tuvių moterų, daugelis su ja ėjo 
ir tebeeina per visus keturiolika 
metų, tačiau vistiek virš visos Mo
terų Sekcijos iškyla laiko ir įvy
kių nenustelbiama asmenybė: Ele
na REISONIENĖ. vr.

A. LIET. KAT. CENTRE
(Atkelta iš psl. 1)

čiančiais reikalais, tautinių šven
čių rengimas, mokyklos, jaunimo 
reikalai ir Lt.

Apylnkės valdyba negali nieko 
pamiršti ir nuo nieko atsisakyti. 
Ji turi apsvarstyti kiekvieną pa
siūlymą ir padaryti atitinkamą nu 
tarimą. Jeigu kokie parengimai 
(nepavyksta, arba kasnors išeina 
blogai, kaltė lengviausia ranka ir 
čia užmetama valdybai. Jeigu ma-

ta rūpintis socialiniais kolonijos 
reikalais. Nuo šio pagrindinio ti
kslo Sekcija nė valandėlei nebuvo 
pasitraukusi ar darbą Užleidusi. 
Kaip anksčiau, taip ir šiandien 
ji rūpinasi visais sergančiais lie
tuviais, į sunkumus patekusiam 
šeimom, besimokančiu jaunimu, 
kaip lygiai ir karšinimo reikalin
gu senimu. Globojanti Sekcijos' 
ranka siekia ir toli už Australi-
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• > Mūsų pilnas patarnavimas apima: 1) Jūsų pačių sudarytų siun-
- tinių persiuntimą, 2) populiarių siuntimui prekių pardavimą: 
«kostiuminių medž., nylono, kurtkių, skarų ir t.t. urmo kaino- 
; ’ mis, 3) maisto siuntinių ir kt. prekių: siuvamų mašinų, dvira- 
” čių, TV ir t.t. užsakymų priėmimą iš sandėlių Europoje.
• - Populiarūs standartiniai siuntiniai:
” SPEC. COSMOS ....... $26.50
• • kava, ovomaltinas, saldainiai,

taukai, sviestas, miltai ir t.t

COSMOS TRADING CO. į• * < ►
(Sav. A. Vaitiekūnas) ”

■ ■ 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. 379 2325 ’»
j; Skyriai: J. Binkevičius, 9 Fourth Ave., Woodville Gardens; ”

J. Stepanas, 146 Morgan Ave., Edwards town; M. T -ingė-, 21 ” 
;; Brookman St., Perth, W.A.; N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., :: 
«• Hobart, Tas.; K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, :: 
• ■ Qld.; Sandra Furniture, 338 Parramatta Rd., Burwood, NSW. <»

COSMOS 1 .............. $37.50
10 sv. sviesto, 10 sv. taukų,
10 sv. cukraus, 10 sv. ryžių.

jos ribų.
šiuo metu nepertraukiamoj Sek

cijos globoj yra 12 nuolatinių li
gonių (10 vyrų ir 2 moterys), esan 
čių Parkside ligoninėj. Jie yra re
guliariai lankomi ir visada sten
giamasi patenkinti jų pageidavi
mu s.Lankymo metu kiekvienas li
gonis gauna po paketėlį, į kurį su
dedama visa tai, ko ligonis prašė 
ar pageidavo per ankstyvesnį lan
kymą.

Be šių ligoninėj nuolat laikomų 
ligonių, įvairiose Adelaidės ligo
ninėse jūs rasite susirgusių ar su
žeistų lietuvių kiekvieną dieną. 
Juos reikia lankyti ir Sekcijos po
nios juos lanko. Dalis tautiečių 
sirguliuoja namuose ir čia kas sa- 
saitė reikia vizituoti po du-tris 
kartus. Ligonių lankymą savo ži
nioje turi ilgametė Moterų Sekci
jos darbuotoja ponia Varnauskie
nė, kuriai nuolatos talkininkauja 
visa eilė kuklių šios srities dar
bininkių — jų nematysite jokiuose 
oficialiuose sąrašuose ir jokiose 
viešose pareigose, tačiau jos dir
ba su meile ir pasišventimu.

Nuolatinėje Moterų Sekcijos glo
boje yra ir bendruomeninė savait
galio mokykla; kiekvieną šeštadie- 
dienį mokiniams ir mokytojams 
Sekcija savo kaštais duoda prieš
piečius. Paskutiniu laiku juos pa
ruošia Sekcijos valdybos sudėtin 
neįeinanti viena jos talkininkių - 
ponia Paulina Gavelienę.

Kasmet Moterų Sekcija suruošia 
tikrai gražius Motinos Dienos mi
nėjimus, kurių metu pagerbiamos 
visos lietuvės motinos ir pavaiši
nami visi minėjimo dalyviai. Iš 
kitų tradicijomis virtusių pagerbi
mų išsiskiria Kalėdų Eglutė jau
niems lietuviukams. Kalėdų Eglu- 
tėn sukviečiami visi lietuvių vaikai 
vistiek ar jie lanko lietuviškas mo
kyklas ar ne. Jie palinksminami 
atitinkama programa, apdovano
jami dovanėlėmis, o po to visi, įs
kaitant ir tėvelius, skaniai pavai
šinami.

Kasmet dideliu pasisekimu pra
eina bendros lietuviškos Kūčios, 
kurias Lietuvių Namuose rengia 
Moterų Sekcija šiemet tose Kū- 
čiose dalyvauti yra pakviestas ir 
didelis kolonijos bičiulis, pirmasis

lieuvių kapelionas Adelaidėje kun. 
dr. P. Jatulis, kuris atvyksta čia 
iš Romos praleisti savo atostogų.

Per visą eilę paskutinių metų, 
kai vyko Lietuvių Namų praplė
timo ir patobulinimo statybinės 
talkos, Moterų Sekcija savo kaš
tais ir darbu nuolatos maitindavo 
talkininkus. Tų talkų buvo šimtai 
ir kiekvienoj talkoj reikėdavo pa
maitinti nuo 10 iki 60 vyrų.

Skaitytojas norėtų paklausti, iš 
kokio gi aruodo Moterų Sekcija 
semia pinigėlį, kad galėtų sudary
ti paketėlius ligoniams, šelpti Vo
kietijoj pasilikusius, nuolatos mai
tinti mokyklą, neštų dovanėles ser
gantiems, pagerbtų ir apdovanotų 
abiturientus, maitintų būrius sta
tybos talkininkų, savo ištekliais 
prisidėtų prie apylinkės valdybos 
ar AL Sąjungos rengiamų pagerbi
mų?

Iš karto reikia užakcentuoti, 
kad moterų, Sekcija jau seniai se
niai [aukų nerenka. Pinigus, kurie 
reikalingi išsiplėtusiai socialinei 
globai vykdyti, Moterų, Sekcija 
pati užsidirba. Daugeliui balių, ku
rie rengiami Lietuvių Namuose, 
Sekcija laiko bufetą. Ji patenkina 
išlepusį baliauninkų skonį, rūpes
tingai paruošdama atitinkamus 
patiekalus, iškepdama pyragaičius 
ir gamindama kitus skanumynus. 
Moterų Sekcijos kava laikoma ska
niausia Adelaidėj. Supirkdamos 
produktus ir gamindamos maistą, 
Sekcijos ponios praleidžia ilgas 
darbo valandas, o pajamos eina 
(ne joms, bet jau kita forma grįžta 
atgal į koloniją.

Pati Moterų Sekcija tuo pačiu 
pajamų telkimo tikslu kasmet ren
gia du balius: Žiemos balių ir Kar
tūno balių. Abu jie yra bene po
puliariausi baliai visoj kolonijoj.

Jau kelinti metai labai sėkmin
gai pravedami Moterų Sekcijos 
siuvimo vajai ir madų paradai. 
Juose ryškiausiai atsispindi visų 
bendruomenės ponių solidarumas. 
Vienos aukoja tik medžiagas, ki
tos tik siuva, o yra daug tokių, 
kurios pačios aukoja medžiagas ir 
pačios pasiuva kostiumėlius. Vajų 
vainikuojančiame madų parade 
susirinkusios bendruomenės ponios 
drabužius išperka.

— Mūsų problemos yra ne 
vien tik finansinės, — pabrėžė 
kun. A. Kazlauskas. — Para
mos savo užsimojimams gausi
me ir iš kitur. Jos konkrečiai 
yra pažadėjusi JAV lietuvių ma
rijonų Sv. Kazimiero Provinci
ja, kuri ten stipriai ir energingai 
veikia plačiuose lietuviško dar
bo baruose. Mums čia ypatingai 
rūpi surasti ir atrinkti kandida
tus tiek į marijonus vienuolius, 
tiek į marijonus kunigus. Keli 
yra Adelaidėje. Ir iš kitų Aus
tralijos vietų gauname skatinan
čių žinių. Tie kandidatai, kurie 
norės siekti kunigystės, turi būti 
atitinkamai išsimokslinę. Dėl to, 
ir bendrabutyje gyvenant kandi
datams bus sudarytos palankios 
sąlygos pirmiausia baigti austra
lišką High School.

Kun. A. Kazlauskas palaiko 
glaudų kontaktą su visais tais 
jaunuoliais, kurie rodo jaunat
viškus užsidegimus sunkiems 
ateities įsipareigojimams. Visi 
jie dar jauni. Kol jie galutinai 
apvaldys save ir pajus savo pa
šaukimą, turės praeiti atitinka
mas laikas. Ir busimasis šio pra
dinio židinio vadovas, kun. Kaz
lauskas, šiuo atveju nelinkęs 
skubėti. Apsisprendimai turi iš
plaukti, anot jo, iš pačių jau
nuolių proto ir širdies. Dievas 
ir tėvai tegali jiems tik padėti 
patiems save surasti.

— ★ —

Palikę, kad ir netolimai atei
čiai, būsimąjį vienuolių bendra
butį ir būsimus jo įnamius — 
jaunus lietuvius, apvaikščiojome 
su klebonu visą Katalikų Centrą 
su jaukia koplyčia, su erdvia 
naujai pastatyta sale, su atski
rais kambariais šv. Kazimiero 
savaitgalio mokyklai, su jauni
mo kambariu, vėliau sukryžia
vome žvilgsnius prie Lietuvos 
Žemės paminklo, nulenkėme 
galvas lietuviškam kryžiui ir 
stabtelėjome ties svetimos žemės 
gėlėm, kurias čia sodina ir pri
žiūri mylinti lietuviška ranka.

Lietuvių Katalikų Centro įsi
gijimas Adelaidėje savo laiku 
buvo nevienodai sutiktas. Vieni

jį nuoširdžiai rėmė, kiti buvo 
nuo jo atsipalaidavę. Populia
riausias buvo teigimas, kad Ka
talikų Centras prives prie lie
tuviškos veiklos paralelizmo ir 
nesveikai konkuruos su Lietuvių 
Namais, kuriuos bendruomenė 
kiek anksčiau įsigijo gretimam 
Norwoodo priemiesty. Be to, 
buvo nurodoma, kad Katalikų 
Centras, įgytas lietuvių lėšomis, 
faktiškai priklausys vietos aus
trališkai vyskupijai. Šitoks įsiti
kinimas dar ir šiandien gyvas 
Adelaidėje.

— Adelaidės Archivyskupas 
tegali uždaryti tik šv. Kazimiero 
koplyčią, — pareiškė kun. Kaz
lauskas, — tačiau kol Adelaidė
je bus besimeldžiančių lietuvių, 
jis to nedarys. Pati Katalikų 
Centro nuosavybė yra lietuvių 
rankose. Juridinis Katalikų Cen
tro savininkas yra Adelaidės 
Lietuvių Caritas, kurį suorgani
zavo kun. dr. P. Jatulis ir kurio 
įstatai yra užregistruoti Drau
gijų Įstaigoj. Kol čia bus lietu
vių, tol ir visas turtas priklausys 
jiems; jie patys galės nuspręsti 
turto likimą.

Vėliau suorganizuota P.A 
Lietuvių Katalikų Draugija ne
pakeitė Carito juridiškai ir dėl 
to neužėmė jo vietos. Adelaidės 
Lietuvių Carito Taryba yra ta 
pati Taryba, kurią mes popu
liariai žinome Parapijos Tarybos 
vardu. Ji yra Katalikų Centro 
juridinis savininkas ir faktinis 
turto administratorius. Parapijos 
(Carito) Tarybai vadovauja ex 
officio parapijos klebonas.

Giliausiu kun. A. Kazlausko 
įsitikinimu, Katalikų Centras St. 
Peters priemiesty, kaip ir Lie
tuvių Namai Norwoode, įsigyti ir 
skirti vienam tikslui — lietuviš
kai veiklai plėsti ir palaikyti. 
Tik Katalikų Centre dedamas 
kirtis ant katalikiškai lietuviškos 
veiklos sąvokos. Abeji Namai 
Adelaidei yra lygiai reikalingi ir 
abeji vienodai remtini. Jie įgali
na Adelaidės lietuvių koloniją 
atlikti jai pavestus uždavinius. 
O tie uždaviniai tremties sąlyfco-
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NUO KULTŪROS FONDO IKI KULTŪROS TARYBOS aukštuosius mokslus
lau beveik visi metai, kai 

apylinkės valdyba ieško būdų 
sudaryti ir gyveniman išvesti 
apylinkės Kultūros Tarybą, ku
rią propaguoja ir kurios sudary
mo pageidauja Krašto Valdyba. 

Vykdydama tuos pageidavi
mus, apylinkės valdyba prieš 
tris ketvirčius metų buvo sušau
kusi pasitarimui organizacijų at
stovus ir pavienius kultūrinin
kus, kad išjudintų šios instituci
jos suformavimą. Pasitarimas 
konkrečių vaisių nedavė ir Kul
tūros Tarybos organizavimas ne
pasistūmėjo nė kiek į priekį.

Sukviestieji atstovai pakriti
kavo, papeikė tos Kultūros Ta
rybos statuto projektą, kuris bu
vo parengtas Adelaidėje pagal 
Sydnejaus receptą. Ypač nepa
tiko nuostatai, kuriais Tarybos 
nariai pavedami apylinkės val
dybos malonei (ji juos tvirtina ir 
gali juos nušalinti). Nelabai pa
lankus atrodė ir statuto užak
centuotas ryžtas, kad tos tary
bos pirmininku yra apylinkės 
valdybos narys kultūros reika
lams.

Adelaidėje niekas neabejoja, 
kad kultūros reikalai turi būti 
sukoncentruoti vienoje vietoje ir rečitalių rengimu. Po to sekė 
kad jais pastoviai rūpintųsi ati- “Visuomenininkų Kultūros Fon- 
tinkama institucija. Pripažįsta- das”, sėkmingai rodęsis su kul- 
ma, kad tie reikalai perdaug tūrinėm popietėm, įvairiom dis- 
svarbūs ir perdaug sudėtingi, ta- ' 
čiau niekas nebando apibrėžti, 
kur prasidėtų ir kur baigtųsi 
Kultūros Tarybos teisės ir parei
gos kultūrinių reikalų komplek
te.

Atrodo, kad dauguma linkę 
pritarti pasiūlymui, jog Kultūros 
Taryba susidėtų iš dviejų dalių sunykimo. Kultūros Fondą su- 
— administracinio organo (pir- darydavo ir jame veikdavo ats- 
mininkas, sekretorius, iždinin
kas) ir vadovaujamojo (kultūri- taurios meilės šiam 
nių organizacijų specialiai dele- darbui; čia energingai reiškėsi ir 
guoti atstovai). Ta organizacija 
planuotų, skatintų ir koordinuo- čiau, pradėjus spaudoje ir priva
tų kultūrinę veiklą visose jos 
formose, o taip pat pravestų 
bendrinius kultūrinius parengi- reikalą, Adelaidės Kultūros Fon- 
mus. Si Kultūros Taryba esmė- do bičiuliai pasijuto kažkaip pa- 
je jau nepriklausytų apylinkės kibę ore, niekas nežinojo, kokia 
valdybai ir būtų visai autonomi- bus to fondo ateitis. Tokiomis 
nis organas, veikiąs savo inicia- nuotaikoms esant, keli susirinki- 
tyva ir atsakomybe. nud, šaukti Kultūros Fondo val-

Tenka pastebėti, kad per visą dybai rinkti, sutraukė labai ma
žai adelaidiškių, o ir atvykusieji 
nesutikdavo kandidatuoti. Našta 
būdavo paliekama ankstyves- 
niems Fondo vadovams. Tuo 
pačiu laiku apylinkės valdybos 
diskutavo Kultūros Tarybos rei
kalą, rengė atitinkamą statutą ir 
į reikalą žiūrėjo daugiau iš ofi
cialaus taško.

Statutas šiandien iškritikuotas 
ir faktiškai atmestas, Kultūros 
Taryba nesudaryta. Kultūros 
Fondas Oficialiai nesusilikvida- 
vo, bet faktiškai nebeveikia ar
ba jo veiklos adelaidiškiai nejau
čia. Visuomenė pasigenda tų pa
rengimų, kuriuos KF pateikda
vo.

Visa kultūrinės veiklos našta, 
kaip buvo, taip ir pasiliko atski

laiką kultūrinė veikla Adelaidė
je turėjo ryškų autonominį at
spalvį, nors ir niekada ji nebuvo 
apjungta vienoj institucijoj. Ją 
plačiausiai vykdė ir tebevykdo 
atskiros organizacijos (choras, 
tautiniai šokiai, teatriniai viene
tai, skautai, ateitininkai). Plates
nio masto parengimai būdavo 
anksčiau aptariami kultūrinių 
organizacijų ir atskirų kultūri
ninkų pasitarimuose, šaukia
muose kiekvienu atskiru atveju. 
Greta šito neapiforminto ben
dravimo gražiai reiškėsi ir Kul
tūros Fondas, kuris ne tiek pla
nuodavo kultūrinę veiklą, kiek 
užpildydavo spragas savarankiš
kais kultūriniais parengimais.

Per ilgoką kolonijos gyveni
mo laiką Kultūros Fondo veik
loje atsispindėjo atskirų kultūri
nių sričių dominavimas, kuris 
pačiam Fondui suteikdavo- spe
cifinį charakterį. Savo laiku tu
rėjome dailininkų vadovaujamą 
Kultūros Fondą. Tada būdavo 
dažniausiai rengiamos dailinin
kų parodos. Vėliau buvo “Mu
zikų Kultūros Fondas”. Tas lai
kotarpis pasižymėjo koncertų ir 
rečitalių rengimu.

rų kultūrinių organizacijų ranko
se. Be to organizacijų pritarimo 
ir paramos joks kultūrinis dar
bas nebūtų įmanomas, tačiau 
reikalinga, kad koks nors orga- 
nzuotas junginys, kaip jį beva- 
dintume, galėtų ir norėtų ateiti 
darbo talkon. Choras gali gra
žiai dainuoti, tautinių šokių gru
pės — gražiai pašokti, kultūri
ninkai gali praskleisti uždangas 
atskirose kultūros srityse, visuo
menininkai gali įsisiūbuoti įdo
miose diskusijose, literatai gali 
pasirodyti su savo kūriniais, me
nininkai su savo darbais. Būtina, 
kad kas nors imtųsi iniciatyvos 
svarstyti, kas ir kaip parodyti- 
na, kada parodytina ir kokiomis 
progomis parodytina.

V. M-das
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kusijom; jis pradėjo rengti ir jau
nųjų menininkų pasirodymus, 
kuriuos vėliau perėmė vietos 
ateitininkai.

Iš svetur Adelaidėn atnešta 
Kultūros Tarybos idėja tam tik
ra prasme prisidėjo prie adelai- 
diškio Kultūros Fondo veiklos

kiri savanoriai kultūrininkai iš 
svarbiam

visa eilė visuomenininkų. Ta-

čiuose pasikalbėjimuose disku
tuoti vietinės Kultūros Tarybos

Su jaunaisiais lietuviukais
(Buv. mokytojo mintys)

Pirmų Kartų patekau į Savait
galio Mokyklų 1950 metais, kada, 
kažkieno paprašytas, atėjau ke
liems savaitgaliams pavaduoti su
sirgusį mokytojų. Sykį pakliuvęs 
išbuvau mokytoju 10 metų. Per tų 
laikų teko stebėti mokyklų augant, 
stiprėjant, plečiantis. Teko su mo
kykla keliauti iš vienų patalpų į 
kitas, į savus namus. Teko pasi
džiaugti ir išsiplėtimu į dvi mo
kyklas. Mokinių skaičius augo 
kiekvienais metais ir dabar abejo
se lietuviškose Savaitgalio Mokyk
lose drauge mokinių yra daugiau, 
negu kada nors ankščiau.

Ne tik mokytojaudamas, bet ir 
iš šalies stebėjau mokyklos gyveni
mų ir džiaugiausi, kaip vaikai ten 
darė pažangų ir ruošėsi ateities 
lietuviškam darbui.

Pro akis slysta vaikų veidai. 
Štai matau juos sėdinčius šv. Juo
zapo bažnyčios suoluose, štai ma
tau juos Angas gatvės vienuoly
no patalpose, Lietuvių Namuose, 
šv. Kazimiero mokykloj. Kai ku
riuos iš jų prisimenu gerai. Tai tie, 
kurie ar iš įdomumo, ar tėvų ra
ginami, ar dėl kitų kurių prie
žasčių uoliai lankė mokyklų. Ma
tau kai kuriuos ir iš tų, kurie pa
sirodė kaip jaunas mėnulis mokyk
loje ir dingo — dingo mokyklai, 
dingo lietuviškai šeimai, dingo vi
sam lietuviškam gyvenimui.

Koks skaičius praėjo pro mano 
akis, negalėčiau dabar pasakyti, 
statistikos nevedžiau. Bet kai šian
dienų ateinu į Lietuvių namus, 
ar į lietuviškų bažnyčių, ar į skau
tų sueigų, ar į tautinių šokių re
peticijų, sutinku tuos buvusius mo
kinius. Net saldžiai graudu daro
si, kai pamatai, kad prieš 15 ar 
14 metų mokytas mokinys šian
dienų vadovauja tautiniams šo
kiams, moko toje pačioje mokyk
loje, redaguoja skautų leidinėlį, 
atstovauja Adelaidės lietuviškų 

E jaunimų kongrese. Gera darosi pa-

galvojus, kad mano ir visų kitų 
mokytojų darbas, paaukotas lai
kas, įdėta kantrybė, atsisakyti ma
lonumai ir tt davė gražių vai
sių. Tokiomis mintimis užklupus, 
taip ir norisi pasišaukti visus tuos 
kurie mokyklos nevertino, kurie 
pesimistiškai žiūrėjo, kurie nepa
dėjo, kad jie pamatytų, kokios nau
dos davė ir tebeduoda lietuviška 
savaitgalio mokykla.

Bet dar labiau norėtųsi priš- 
tu parodyti į tuos , kurie savo vai
kų į lietuviškų mokyklų visai ne
leido, o šiandien susigraudinę klau
sia patys save, kodėl, kas blogai 
buvo padaryta, kad jų pačių vai
kai nenori su tėvais lietuviškai 
kalbėti.

Dirbdamas mokykloje ne kartų 
su kolegomis skundėmės sunkiomis 
darbo sųlygomis, stoka priemonių 
mokinių neatydumu, tėvų pasyvumu

Tryj gydytojai vienoj šeimoj. Pereitais metais medicinos mo
kslus baigė Birutė Mikužytė. Tuo pačiu laiku poniai Miku- 
žienei po pakartotinų studijų irgi buvo suteikta teisė verstis 
gydytojos praktika. Dr. A. Mikužis, kaip Žinoma, tą teisę 
įsigijo jau 1954 m. Nuotrauka, vaizduojanti visus tris gydy
tojus, daryta Birutės graduacijos metu.

Foto V. Vosyliaus

ir įvairiomis kitomis kliūtimis. Bet 
ir skųsdamiesi, bumbėdami, kartais 
nusiminę, kartais atsigavę su en
tuziazmu varėm savo darbų to
lyn. Ir todėl šiandienų galim tik
rai pasidžaugti, kad darbas nebu
vo veltui. Žinoma, kas kiek reika
lauja, bet skaitau, kad jei iš de
šimties vaikų, kurie pradeda sa
vaitgalio mokyklų, keturi jų bai-
gia, o iš tų keturių dar pusė pa
lieka aktyviais lietuviškame gyve
nime, skųstis per daug garsiai gal 
ir nereikėtų.

Savaitgalio mokykla mūsų sąly
gose deja, negali visų vaikų pa
daryti lietuvių kalbos žinovais, ta
čiau mokykla sukuria dvasių .nuo
taikų, kurioje augdami vaikai gal 
kartais įgyja daugiau lietuvišku
mo, negu iš vadovėlių. Ir man at
rodo, kad šitos lietuviškos dvasios 
įdiegimas vaikams yra ir pati svar 
biausia savaitgalio mokyklos už
duotis. Brendę lietuviškoj dvasioj 
vaikai parodys daugiau noro ir 
lietuvių kalbos mokymuisi. Bus ir 
tokių, kurie jau paaugę susido
mės daugiau lietuvių kalba ir pa
norės jos geriau pramokti. Tik iš 
Savaitgalio mokylos ateis tie mo
kiniai - studentai, kurie stengsis 
sudaryt lietuvių kalbos katedrų uni 
versitetuose.

Taigi, nuklydau gal per daug į 
šalį, nes čia šį kartų norėjau dau
giausiai pasidžiaugti mūsų savait
galio mokyklos ligšiol pasiektais

Pagal redakcijoj turimus davi
nius, o jie dar nėra pilni, Adelai 
dė aukštų j į mokslų baigusiais tur
tėjo šitaip:

1954
V. Aleksandravičienė, BDS.,
L. R. Garbaliauskas, BE.,
J. Mikužis, MB., BS., 

1955
Martynas Pocius, BE., 

1957
Irvis Reisonas, BE.,

1958
St. Čibiras, LLB.,

Petrikaitė, MB., BS., 
N. šurnaitė, MB., BS., 
Urmonas, BE.,
1959

Al. Jankauskas, MB., BS.,
Vyt. Dainius, MB., BS.,
St Pacevičienė, BDS.,
Td. žurauskas, B. Tech.,

1960
Ant. Galatiltis, B. Techn.,
Ant. Gavelis, BA (Honrs), 

1961
Sig. Martinkus, MB., BS., 

1962
Jrg. Arminas, B. Ec.,
O. R. Voroneckaitė, MB., BS., 
Ant. Lapšys, B. Arch. (Honrs), 
Jul. Beniulis, BE.,

1964
D. J. Dunda, B. Techn.,
V. V. Klimaitis, B. Techn.,
Jn. Stačiūnas, B. Techn.,

1965
Mikužienė, MB., BS., 
Mikužytė, MB., BS., 
Radzevičiūtė, BA.

šiuos sųrašus tenka papildyti 
šiais daviniais: 1957 m. Algis Na 
vakas baigė Scool of Mines, gau
damas Associate of Architecture 
ir 1959 - Vyt. Navakas, gaudamas 
Associate of Electrical Engineer
ing. 1957 m. Andrius Bajorūnas 
Adelaidės universitete gavo As
sociate or Pharmacy, o Aldona V. 
Navakaitė Associate of Physio-

A.
B.
L.

rezultatais. Pasidžiaugti, kad- sėja- dyse. Ir šis mano pasididižavi- 
ma sėkla vietom iškrito į gerų mas nėra tik mano vieno asmeniš- 
dirvų ir kad mūsų savaitgalio mo- kai. Su manimi gali dižaugtis visi 
kyklos (o kartu šiek tiek ir aš mokytojai, kurie dirbo ir tebedir- 
pats) padėjo išauginti naujus mū
sų bendruomenės aktyvius vado
vus, dalyvius, veikėjus.

Dabar jau kelinti — metai pats 
savaitgalio mokykloje nebedirbu, 
bet galiu pasidžiaugti, kad mano
duktė ten mane pavaduoja, kad 
mano mokytas jaunimas ten dir
ba, kad mano sakytas lietuviškas 
-žodis įstrigo bent šiek tiek jų šir-

ba mokykloje, ^isi tėvai, kurie 
leido ir tebeleidžia savo vaikus i 
lietuviškas mokyklas. Gali pasi
džiaugti visa lietuviška visuomenė, 
kad Lietuvių Namuose ir Katalikų 
Centre turime tuos negęstančius
židinius, kuriuose jaunimo širdis 
įpučiama lietuviškosios meilės 
liepsnele.

VJV.

Teatriniais klausiniais
Miškan būdavo eini, tai net akį veria, 
Va taip linksmina dūšią, užu širdies stveria... 
... Dabar visa prapuolė, tik ant lauko pliko 
kelios pušelytės apykreivės liko...

Seniai, labai seniai, kaip kad formuotas Lietuvių Teatras-Stu- 
pasaka sako, Adelaidėje gyvavo dija teatrinį gyvenimą pagyvino, 
lietuviškas teatras. o vėl atgijus Teatro Mylėtojų

Įkurtas Pauliaus Rūtenio Grupei, prasidėjo savotiškos 
Adelaidės Lietuvių Teatro My- “lenktynės”, kurias Adelaidės 
lėtojų Grupės vardu, ar tik ne lietuviai sekė su susidomėjimu 
1950 metais pastatė pirmą vai- ir tikru pasitenkinimu.
dinimą, nors ir ne lietuvišką, Būdavo pavaidinama po tris 
bet lietuvių kalba. Tai “Pirmas ar keturis kartus per metus, o 
Skambutis”.
daug skambučių skambėjo pre
mjerose ir pakartojimuose. Per 
visą eilę metų.

Režisieriaus J. Gučiaus su-

Adelaidės Liet. B-nės savaitgalio mokyklos išleistuvinis vaidinimas “Žirgonė ir 
Gaili”. V. Vosyliaus nuotrauka

therapy.
Prisijungiant šiuos asmenis, 

Adelaidė išleido 11 inžinierių, 9 
gydytojus, 2 dantistus, du archi
tektus, du humanitarus, po vienų 
teisininkų, ekonomistų, vaistininkų 
ir fizioterapistę. Iš viso 30. Tačiau 
dešimties iš jų Adelaidėje jau nė 
ra. L. R. Garbaliauskas Kanadoj, 
I. Reisonas Melbourne, Petrikaitė 
'Melbourne, O. Varoneckaitė N. 
Guinėjoj, A. Lapšys ir Mikužytė 
Anglijoj, St Čibiras, Td. Žuraus
kas, V. Dainius, Sig. Martinkus, 
A. Jankauskas palaiko dar šiokius 
tokius ryšius su Adelaide, nors yra 
įsikūrę įvairiose Pietų Australijos 
vietose.

Iš universitetų baigusių Adelai
dėje, abu gydytojai ponai Miku- 
žiai, dantistės ponios Pacevičenė, 
Aleksandravičienė ir dipl. vaisti 
ninkas A. Bajorūnas aukštąjį 
mokslų buvo išėję Lietuvoje. Jie 
Adelaidėje kursų tik pakartojo ir 
atitinkamai papildė.

šiuo metu Adelaidės universite 
te studijuoja 30 lietuvių; kiek iš 
jų baigs ir kiek nubyrės, sunku 
numatyti Tačiau daug kų sako me
tinis baigusiųjų skaičius: jis nėra 
didelis ir nerodo tendencijos didė
ti. Atmetus penkis, kurie kursų 
čia tik pakartojo, išeina, kad per 
dvylika metų vidutiniškai tik du 
lietuviai baigė aukštuosius moks
lus Adelaidėje.

Sol, P. Rūtenis,
pirmas liet, teatro 

orffanizaitoriue Adelaidėj?

mi iš akių dabarties, galime ma
tyti, kad viena iš priežasčių, ku
ri užmigdė lietuvišką teatrą, yra 
Pauliaus Rūtenio išvykimas iš 
Adelaidės. Jis pirmąjį teatrą 
Adelaidėje įkūrė, jam dirbant ir 
“maištaujant” gyvavo abudu. 
Net ir dabar, kai visa prapuolė, 
jam raginant, mus bent tos ke
lios apykreivės pušelytės paguo
džia.

Buvę kiti režisieriai ir teat
rinio vežimėlio stūmėjai arba pa
vargo, ar vien savo asmeniškuo
se reikaluose paniro, o gal ir iš 
viso nusprendė daugiau teatru 
nesidomėti. Jų planai ir jų min
tys adelaidiškiams nežinomi.

Retėjančioms gretoms neser 
niai skaudų smūgį sudavė akto
riaus, režisieriaus, vertėjo ir ra
šytojo Z. Kučinsko mirtis. Jis 
neprisidėjo prie teatrų išnykimo, 
bet jis būtų tikrai prisidėjęs prie 
scenos meno atgaivinimo Ade
laidėje.

Žvelgiant ne į sceną, bet iš 
scenos į žiūrovus, reikia pasaky
ti, kad ir jie iš dalies kalti. Jeigu 
1955 metais į lietuvišką vaidini
mą rinkosi iki 470 žiūrovų (“At
žalynas” 30.8.1955), tai 1965 
m. į “Paparčio Žiedą” tik 180.

Toks atsinešimas nelabai ska
tina nei aktorių, nei režisieriaus, 
nei administracijos.

Kai jaunas žmogus susidomi 
vaidybos menu, jis savo jėgas 

-- ----- ---.;---—■ bando scenoje. Tačiau šaltoka
naujas vardas) pasirodymų, na, .publika, aštri, kartais visai be- 
ir metiniai bendruomeninės Sa- prasmė kritika fr pačius geriau- 
vaitgalio Mokyklos mokinių vai- sjus norus paverčia pelenais, 
dinimėliai (pastarieji nepreten- ............... ........................
duoja į teatrinius pastatymus)

Tad, kur prapuolė lietuviškas juose yra ir scenos, bet apie jas 
teatras Adelaidėje? Ko trūksta namus įrengiant buvo galvojama 
ir kas galėtų jį atgaivinti? Tai 
klausimai, kuriuos mes čia sta
tome ne vienas ir ne vieną kar
tą.

Žvelgdami atgal ir naišleisda-

Po pirmojo dar žiūrovai užpildydavo visą salę. 
Buvo tikrai puikios dienos ir ko 
daugiau bereikėjo? Juk adelai
diškiai tikrai džiaugėsi vaidini
mais ir didžiavosi savo teatrų 
pasisekimais...

Adelaidės teatrai, vienu ar ki
tu vardu, lankė Melboumą. O 
buvo planų aplankyti visas lie
tuviškas kolonijas Australijoj. 
“Rėmėjų” buvo, kaip sakjrti, 
“pilnas dvaras”. Kaikurie entu
ziastai planavo duoti ,f 
duoną” adelaidiškiams 
viams vaidiloms...

Dabar visa prapuolė...
Tos kelios apykreivės pušely

tės tai tik pora Teatro Mylėto
jų Sambūrio (pastebėkit, jau

amžiną 
lietu-

prasmė kritika fr pačius geriau-

Adelaidėje yra dveji lietuviški 
namai su neblogom salėm, Abie-

mažiausia. Tačiau ir dabartinėse 
sąlygose būtų galima šį bei tą 
daryti, ypač kai buvo pagerinta 
ir praplėsta scena Lietuvių Na
muose. (Nukelta į psl. 4)
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p. amdr.

Po motinos sparnu
bažnyčią, grindus, ant kurių pastatyta virš- sviediniais. Kas kad netrukus jie - 

skardos minėtoji organizacija. Po to už- bus uždaryti aštuoniose klasėse 
pastatą su aukštu, labai srauju sidaro kambario duris, ar dėl to ir turės skaityti iš keistų knygų, 
stogu, ėmėm plėstis į abidvi pu- kad neužgirstų pašaliniai organi
ses naujais sparnais, taip kad zacinių paslapčių, ar dėl vaidin- 
ilgainiui mūsų namai pradėjo at- tojų keliamo triukšmo. Kaip ten 
rodyti architektūriškai lyg di- bebūtų, bet kas pasitarime nu- 
džiulė višta perekšlė, atsitūpusi tarta be apsimokėjusių narių me
ant viščiukų. Sis palyginimas, gal kas kitas neturi sužinoti nors 
būt, galioja tiktai vienu atveju: bent tą patį vakarą.
lietuviai savo namuose randa ši
limos, saugumo nors keliom scenininkai nulipa salėn, taip pat ties klubo patalpos, 
trumpom valandom, čia prisi- iki soties prisitarę pasitariminin- ninku lindynė, vaidintojų persi- 
glaudę nuo svetimybės.

Salės, priesalės, priemenės, 
scena, užkulisiai, kambariai, po
grindžiai, virtuvė pusę savaitės 
skęsta tyloje, ant palubės sker- 
sbalkių sūpaujasi naminės dva
sios, gula dulkės ant muziejaus vynuogyno darbininkus pravaly- sąlygų atsijoti žmonės, profesi- 
vitrinų ir langų užuolaidų, ilsisi ti prarėktas gerkles, pajuokauti jonalai ir mėgėjai, visi drauge 
apdraskytos knygos lentynose, 
baigia tiesti tinklą voras ant de
koracinių rėmų.

Baigt taisytis! — duoda ko
mandą penktadienio vakaras.

Gatvėj suburzgia mašina, kita, 
sutrenksi durelės, sugirgžda rak
tas, įsižiebia salėj šviesos, pasi- 
spraudę nešulius, kartonines dė
žes slenka vidun globėjos mote
rys, dėsto virtuvėje pakietus, 
tikrina spinteles, susėdę, prie 
stalo rūšiuoja gėrybes, gilinasi į 
ilgus sąrašus, pasakojasi savaitės 
nuotykius. Po to ilgai dalinasi 
pareigomis rytdienai, pačiai 
triukšmingiausiai savaitės dienai. 
Ar gi tai ne generolų pasitari
mas didelio mūšio išvakarėse?

Tuo tarpu ant scenos stum
dosi, tiesiai iš darbo atvažiavę, 
nespėję gražiau apsirengti vaiki
nai, bando uždulkėjusias gerk
les, sėdasi, stoja, kulniuoja iš 
kampo į kampą, sako sparnuo
tus žodžius, dainuoja dzinguliu
kus .apsimetinėja tuo, kuo jie 
nėra. Orus režisierius lyg gaidys 
iš atminties perstatinėja vaidin
tojus iš vietos į vietą, liepia pa
kartoti vėl iš naujo, labai šykš
tus pagyrimams, vis ne taip ir ne 
taip. Paskui atneša dekoracijos 
gabalą, vienam vaidilai panosėj 
pakabina ūsus, kitam ant viršu
galvio užmauna avikailį su pra
skusta plike., nes čia ne juokai, 
o generalinė repeticija rytdienos 
baliaus programai.

Pravertame šalutiniame kam
baryje prie stalų sukišę barzdas 
tariasi organizacijos nariai, visi 
pasitiesę po bloknotą, atkakliai 
užsirašinėja, o vienas kalba. O 
kai kitas pradeda kalbėti, tai 
užsirašinėja tiktai sekretorius, 
nes visi kiti ima Ūžti lyg bitės tacija atsiranda, kai chorvedžiai 
avilyje, svaidydami replikas šne- veikalą gerai išsiaiškina, o daini- 
koriui, matyti, šis griauna pa- ninkai pajėgia išgauti parašytose

Nusipirkę sektantų 
ilgą, siaurą banguotos

Patenkinę šiaip taip režisierių,

kur raidės su uodegėlėmis ir sto
geliais! Jeigu gera'kompanija ir 
visa tai patinka jų tėveliams ir 
mokytojams... Be to, pasivažinė
jimas mašina iš namų ir atgal, 
paprastą dieną negali apie tai nė 
svajoti.

Skaitykla, skautų buklas, Vy- 
šachmati-

rengimo kambarys, užkulisinė 
palėpė ir kiti nuošalūs kampe
liai virsta triukšmingų paukšte
lių narvais.

Triukšmingų? Ne labai. To

kai, surinkę cigaretgalių primū
rytas pelenines ir jas iškratę šiu- 
kšliadėžėn, pasijunta vėl kaip 
laisvi bendruomenės nariai. Vir
tuvėje pakvimpa karšta kava, 
išbėgusi globėja kviečia visus žiūri auklėtojai, naujų mokymo

visi gimę jau šiapus vandenų, jaunimo kongrese, o kiti per de- 
Auklėtojas, matyt, žino raktą į šimtį metų grąsina ir iki šiol nie- 
jų sielas, paaiškinimais, patari
mais, pataisomis pralaužia kietą 
generacijų uždangą.

Vyresniųjų klasėje viskas eina 
kaip iš pypkės, mokytojas padė
ties viešpats, humoru ir drausme 
išgauna iš jaunųjų klausytojų 
sąmonės slėptuvių lietuvybės 
sėklagrūdžius. Perskaityti iš kny
gos ir atpasakoti savais žodžiais, 
kurių taip trūksta jaunuoliui, 
penkias dienas besimokančiam 
svetimoj mokykloj, kas vakarą 
bekėpsančiam prie televizijos! 
Paklaustas, kaip jis susitvarko 
su šiais išdykiausio amžiaus vai
kigaliais, klasės vedėjas nustem
ba:

— Ne, ne, tokių klausimų 
mums iš viso nekyla, — atsako 
jis.

Ir mokyklos direktorius krato 
galvą, pasiteiravus dėl discipli
nos:

— Mes negalim leisti sau to
kios prabangos kad kas trukdy
tų mums ir taip jau trumpą pa
mokų laiką...

Pažymėtinas nelietuviškos kil
mės motinų uolumas. Viena au
strale, atvežusi vaikus, neskuba 
kaip kiti tėvai į turgų apsipirk
ti, bet eina į klasę su savo prie
augi ium ir visą laiką seka lietu
višką elementorių, nuo lentos 
nusirašinėja žodžius...

Pora su viršum valandų įtam
pos ir didžioji salė vėl pilna gy
vybės. Priemenėse sueilioti sta
lai, garuoja pilstoma arbata, ri
kiuojasi lėkštės pyragų. Nuo 
moterų globos niekas nepabėgs, 
jeigu kartą jau yra peržengęs 
namų slenkstį, dabar mokinukų 
eilė, šeimininkės nuo ankstyvo 
ryto jau krapštosi virtuvėje. Kla
sių auklėtojai pasiskirsto stalais, 
susėda drauge su auklėtiniais, 
tęsia pasikalbėjimus, aiškina 
kaip kas vadinasi lietuviškai, 
prižiūri, kad būtų išlaikomos 
gražaus elgesio taisyklės, kad ne
palietų ant staltiesės arbatos, kad 
nekąstų neapžiojamų kąsnių, 
nenusisvilintų liežuvių.

Ir, štai, pirmasis šeštadieninis 
antpuolis sėkmingai atremtas.

ko nepastatė! 1000 choristų dai
nų šventėj, 10.000 žiūrovų, vai 
jergutėliau!

įkiša nosį pro atviras duris 
kitas ir dar kitas tautietis, užsi
mezga kalba, kyla cigarečių dū
mas, taip gera atsipalaiduoti po 
savaitinės vergijos! Bačiūno 
vardo biblioteka, išsikrausčius iš 
čia muziejui, atgavo daug erd
vės, be spaudos ir knygų lenty
nų, vidury išsiplėtojęs didžiulis 
skaitytojų stalas. Iš gerokai ap
nešiotų knygų viršelių matyti, 
kad jos čia neguli, rinkdamos 
dulkes. Amžinas bibliotekos ve
dėjas B. Straukas pastebi, kad 
šiame krašte įrišimas brangiau 
kaštuoja, negu pati knyga, vadi
nasi, geriau turėti daugiau apše
pusių, negu per pusę mažiau su 
kietais viršeliais. Žmonės skai
to turinį, o ne. viršelius. Ypač 
kad beveik visos knygos gautos 
veltui, o dovanotam arkliui nie
kas į dantis nežiūri. Pirkimui 
naujų — amžina piniginė sloga.

Prie didžiųjų durų nepaliau
jamas eismas, mašinos kaip va
balai zuja siauroje gatvelėje, čia 
atvažiavo, čia iškrovė, ten pasi
krovė, ryšuliai, pakietai, dėžės, 
boseliai, kibirai. Pilni — į na
mus, tušti — iš namų kad vėl 
grįžtų pilni. Viena šeima įsipa
reigojo namie iškepti baliui an
tį, kita — netikrą zuikį, trečia 
— aplėpausių pyragaičių. Deg
tindariai, aludariai, vaisvande- 
ninkai, elektrikai, bilietų platin
tojai, iškabų paišytojai, — nė
ra laiko pasilsėt didžiųjų ir ša
lutinių durų kengėms. įkaitusiais 
veidais, žiurstuotos glotrininkės 
siuvinėja iš kambario į kambarį, 
derasi su pristatytojais, priima, 
išduoda, išvynioja, suvynioja, 
pauosto, — a ta ta...

Adelaidės lietuvių pasididžiavimas
— laureatas Pulyis Andriušis

ją Australijoje^ vaikų darželio 
mokytoja šauniai vokiasi pipirų 
tarpe, rodo jiems didelius spal
votus paveikslus ir duria pirštu 
į karingą gaidį, klausdama:

— Kas čia?
Ne visi žino, bet margaplun

ksnio kariūno išvaizda linksmai 
paveikia cyplius, keliems išta-

ir atpalaiduoti įtampas. šio neįprasto darbo mylėtojai,
Naminės dvasios, pajutę rūką- nujausdami kad tai tėra pūtimas 

lų smarvę, dumia nuo skersbal- prieš vėją. Šeštą dieną taisyti 
kių į dykumas, o voras mezgimo liežuvį, kuris gadinamas per 

penkias savaitės dienas. Šešta ir 
ta pati nepilna diena.

Savaitgalio mokytojai — vil
tis neviltyje. Viena profesinė rus vardą, visi pergalingai kar- 
auklėtoja pasakojasi, jog ji my- toja: gaidys, gaidys! Vienas net 

nybėje istoriškiausia diena yra linti vaikus, uolesniesiems pado- 
šeštadienis. Vis kas nors įvyks- vanojanti obuolį, ar saldainį. 
ta.įvairybė klaikioj vienodybėj. Meilė visada suranda kelius ir 

Lietuvių namus apaušta še- priemones. Pasekus jos pamoką, 
štadienio rytas, žiemos lietaus tuoj matyti vaisiai — mokinukai 
nuplauti didžiuliai langai vėpso rašo lentoje žodžius, sakinius, 
į siaurą gatvelę, kurion viena po įsiklausydami į jos ryškią tarmę, 
kitos ima šmakščiai sukti ma- nenukąsdami nosinių, brūkšne- 
šinos. Bangomis mokinėliai už- lių ir taškų, nežinomų anglų kal- 
plūsta kiemą, sales, yra kur pa- boję. Tylu, ramu klasėje, sąsiu- kažkokiu būdu randa įdomumo 
simankštyti po nakties miegų, viniai švarūs, aplenkti. poezijoje, kuri sukurta jiems vi-
pabėgiot po sporto aikštę su Jauna, tik ką įsigijusi profesi- sai nepažįstamose sąlygose, nes

darbus atideda kitos savaitės 
pradžiai.

DĖMESIO, ŠEŠTADIENIS!
Beistorinėje išeivybės kasdie-

išdainavo lietuviškai kakarieku. 
Jaunoji pedagogė pilna išmonių, 
pampliai puikiai nusiteikę, ko gi 
daugiau bereikia.

Kitoj klasėj paaugliai atsiver
tę Rinkūno Skaitymus, bando 
perkąsti patrijotinį eilėraštį, mat, 
turės pasirodyti scenoje. Nepro- 
fesinio mokytojo operuojami, jie

DAR NE TAIP MES DAINUOSIM!
(ADELAIDĖS LIETUVIŲ CHORAS LITHUANIA)

Vėl pavartykime Adelaidės cho- gaidose glūdinčius niuansus, 
ro šešeliolikos metų albumus. Tie- ristai 
sa, įrašai bus muziejinis dalykas, balsus 
visa čia praeitim dvelkia, bet atsi
liepimai gražesni, (nuoširdesni. 
Dainuojama geriau. O kodėl taip 
yra, maloniai paaiškino choro Li
tuania dirigentas ir steigėjas mu
zikas p. Vacį. Šimkus.

Lituania, pagal p. Šimkų, be a- 
bejo, tobulės ir gerės. Choras da
bar pasiekė tokio meninio lygio, 
kad pajėgia ne tiktai be ilgo gal
vojimo išpildyti kūrinius, bet yra 
tokios lanksčios išraiškos, jog įma
noma dainas interpretuoti. Kiek
vieno gi chorinio kūrinio interpre-

Cho- 
savotada jau yra apvaldę 

ir laisvai disponuoja tu-
balsine medžiagų. Tokiam 
pasiekti reikia laiko, pas-

Teatriniais
(atkelta iš psl, t)

Norint ką nors statyti, be vi
so kito, reikalinga ir lėšų. Lie
tuviški teatrai jų nesukala. Rei
kalinga organizuotos visuomeni
nės paramos viena ar kita for
ma. Žmones, sujungti į vaidybi
nę grupę, turėtų būti remiami ne 
tik medžiagiškai, bet ir dvasiš
kai.

Dirstelėję į australiškus mė
gėjų teatrus, mes susiduriame 
su kiek geresniu vaizdu. Tie te
atrai turi pastovius mecenatus, 
nuolatinius rėmėjus ir talkinin
kus, kurie teikia tiek moralinę, 
tiek ir materialinę pagelbą ap- 
čiuopiamoj formoj. Gal žiūrovui, 
sėdinčiam salėje ir stebinčiam 
vaidinimą kartais gana kritiškom 
akim, neateina galvon mintis, 
kiek reikia darbo, kiek valandų 
ir net asmeniškų išlaidų, ir kiek 
dar žmonių, neskaitant aktorių, 
į darbą įkinkyti, kol kad ir men
kas vaidinimėlis išvysta scenos 
šviesą.

Nežiūrint to, yra pagrindo pa
stebėti, kad ir aktoriai neatiduo
da savo duoklės lietuviškam te- ________ r_____ o j ______
atrui. Vyresnieji, turį patyrimų lijos Lietuvių "Dienos' bus pra- 
ir gabumų, atrodo, yra nutarę vestos Adelaidėje. Laiko yra. Su 
ramiai ant laurų sau miegoti. ” ...
Jaunesni irgi neparodo reikiamo 
susidomėjimo. Žinoma, iš Ade
laidės lietuvių teatro vargu ar at
sirastų galimybių patekti į Hol-

lywoodą, tačiau, iš kitos pusės, 
kas gali žinoti?...

Sudarius stiprią vaidintojų 
grupę, įsijungus porai režisierių, 
suorganizavus veiklų admini
stracinį aparatą, pagaliau, su
tvarkius Lietuvių Namų sceną 
(šviesos, draperijos, užuolaida ir I 
garsų aparatūra), Adelaidėje ga
lima būtų statyti gerus lietuviš- : 
kus veikalus ir po porą ar treje
tą į metus. Pastatymų skaičių 
nulemtų visuomenės reagavimas 
— daugiau žiūrovų, daugiau pa
statymų.

Tokiu atveju patyrimą turin
tiems aktoriams tektų rodyti 
daugiau pasiaukojimo, o jau
niems — daugiau entuziazmo.

Teatras negali išsiversti be 
dekoracijų. Tai dailininkų reika
las. Ypač jaunieji dailininkai tu
rėtų prisiminti, kad sutartinai 
aukojantis, to pat laukiama ir iš 
jų. Kiekvieno dailininko svajonė 
yra (ar turėtų būti) sukūrimas 
meniškų dekoracijų statysi
miems veikalams.

1968 metų pabaigoje Austra-

savo pajėgom, su sutvarkyta sce
na, su tikru entuziazmu Adelai
dės lietuviai galėtų pastatyti vai
dinimą kokio ligšiol Australijoj 
dar nebuvo. J.N.

rima 
lygiui 
tovumo ir darbo, pasisakė p. Šim
kus, o adelaidiškiai lietuviškos 
dainos mėgėjai turi sąlygas darbui 
ir Dievo duotą dovaną dainuoti. 
Nei giriant, nei peikiant galima 
drąsiai pasakyti, jog mūsų choras 
yra susigyvenęs lietuviškos dai
nos meno atstovas, kurį girdime 
scenoje, kurio laiks nuo laiko klau
somės per radiją, kurio pasižiūri
me lietuviško gyvenimo f Urnose; jį 
matome ir per pasaulinio masto 
meno festibalius, ir pas kitatau
čius parengimuose.

— Ak šitaip! Susigyvenęs cho
ras? Tai ko lauki, maestro? — 
kreipėsi į dirigentą arčiau stovė
jęs choristas. — Pradedam repeti
ciją!

Jis permetė akimis energingai 
postrigaujančiaą ponias ir pane
les choristes, stumtelėjo kėdžių,ei
lutę scenos pusėn ir užėmė savo 
nuolatinę vietą. Girdi, pasikalbėti 
bus laiko ir pertraukos metu... Po 
visos valandos įtempto dainavimo 
jau kalbam apie namus ir žūklę, 
gyvenimą ir užsienius, nes yra 
dainininkų, kitais metais vyksian
čių į užjūrius. Visa tai rodo, kad 
choras yra tų pasišventusių dai
nai žmonių gyvenimo dalis. Drau
ge tai yra visuomeninio veikimo as
pektas, nes čia užmezgamos glau
džios pažintys, čia bendrauja iš
tisos lietuviškos šeimos.

P. Šimkaus žodžių prisilaikant, 
reikia pasakyti, kad Lituania, kaip 
didelio repertuaro choras, būda
mas pajėgus meninis vienetas, ga
lėtų daug kur pasirodyti, bet iš
vykos dažniausiai surištos su vie
nokiomis ar kitokiomis išlaidomis, 
aukojant ir šiaip jau labai brangų 
laiką, čia choro valdybos narys ir 
viešnagės reikalų koordinuotojas 
p. V. Šulcas anądien atsiskleidė 
sąrašus, duodamas suprasti, jog 
kelionė j Sydnėjaus dainų šventę 
jau bus galima apmokėti. Suma 
sutelkta savitarpio pagelbos būdu 
bei ruošiant parengimus. Pinigai 
kason plaukia ir iš programų Ade
laidės radijo stotyse. Taip š. m. 
birželio 30 d. dainuota 6CL ban
gomis. Aišku, tokie įvykiai ne- 
vien pelningi; jie chorą įpareigo
ja ir iškelia į lietuviškos kultūros 
ambasadorius. Tą vardą Lituania 
užsipelnė kad ir per šių metų ben-

drą pabaltiečių rengtą birželio iš
vežimų minėjimą, kai dainuota 
drauge su soliste p. G. Vasiliaus
kiene.

Apie birželio vidurį namiškiai 
išgirdo gal ne vieną choristę sa
kant:

— Dabar mes chore metines vai
šes rengiame. Taip! — Ir, ilgai kė
lusi pūgą virtuvėje, choristė pa
galiau išsivežė į Lietuvių Namus 
gomurį kutenančius skanėstus, pa
gamintus savaip, dedamus ant gė
lėmis papuoštų stalų tiktai taip, 
o ne kitaip.

Metiniame choro subuvime daly
vavo choristai ir dar antra tiek 
jų šeimų narių, užprašyti svečiai. 
Gi baritonas p. Vyt. Opulskis, 
skautininkas, net iš Vilniaus tun
to žiemos stovyklos atvažiavo.

Maestro Vacį. Šimkus choro vai
šėse pasidžiaugė, kad visi darniai 
bendradarbiauja. Juk choras (kaip 
vienetas) yra didžiai atsidavęs lie
tuviškai muzikai. Jis atkuria har
monizuotas mūs liaudies dainas, 
Jis išpildo puikius religinės mu
zikos kūrinius. Jis pasirinko gar
sinti

POGRIND2IO ŽIURKE
Nuošaliai nuo turgavietės, 

peržingsniavus didžiąją salę ir 
sparninį priesalį įeinam ramybės 
uostan, erdvion patalpon, kur 
skubėjimo sąvoka visai nesu
prantama, viskas atsiremia į am
žinybę. Tai Lietuvių Muziejus 
ir, laiptais nusileidus į požemį, 
— Lietuvių Archyvas.

Randame šaltame rūsy prie vi
trinos sukumpusį, mašastiniu 
švarkeliu apsimetusį, stambių 
bruožų juodbruvą vyrą. Be pyp-

BALTOS PIEVOS, 
JUODOS AVYS

Be nusistovėjusio moterų fron
to linijos prie krosnelių bei už- 
ustaliuose reiškiasi ir partizanai. 
Va, suburzgė mašinėlė, išlipęs kės dantyse (iškilmingomis pro- 
dairosi išeigiškai apsitaisęs, tau- gomis — cigaro) nebūtų pilna jo 
tietis, greičiausia, viengungis su charakteristika. Pačiame am- 
visa savaitgalio laisve prieš akis, žiaus gerume, nuo sėslaus, ra- 
Pasakęs dūzgiančiai bitelei glo- maus gyvenimo būdo apvalokų 
bininkei kelis komplimentus ir, kūno linijų. Sutikus jį, tuoj ir 
įsitikinęs, kad jo pagelba čia ne- pats pajunti ramybę, saugią at- 

— -------------------------. ramą mūsų nervingoje buityje.
J. Vanagas, kuris tais laikais, kai 
mes visi it spirgai ant karštos 
keptuvės sproginėjom narvais, 
ramiausiai slampinėjo su lazda 
po Lobethalio vienkiemius, be
rinkdamas vokiečių kolonistų se
nienas, jas kantriai tvarkė ir sve
timiems žmonėms įsteigė pagar
sėjusį muziejų. O dabar davė ir 
mums.

(Nukelta į psl. 6)

reikalinga, smunka į skaityklą, 
įsivelia į laikraščių pundus, 
sklaido keliais mėnesiais pase
nusius puslapius, na, bet įdomu, 
jo pažįstamas Detroite įsirašė 
šimtininku į Fondą, gerai jiem 
ten Amerikoje, sunkiai dirba, 
bet apsčiai ir nulieka. O, štai, 
rašo atsiminimus apie mano 
Viekšnius, na, na, pažiūrėsim ar 
nepramaus pro šalį? Hm, para
šė lietuvišką operą ir suvaidino

lietuvių kompozitorių veika-

Adel. liet. Choras Lituania ir taut, šokiai šių metų meno festivaly

lūs. Lituania gyvuoja lietuviškos 
visuomenės dėka, nes yra jai pa
sišventusių dainininkų telkinys. 
Visą turimą laiką skiriame dainai, 
pabrėžė maestro, todėl įvairūs kar
tėliai dedami į šalį. Pasitaiko, kad 
žmonės gal net nesisveikina, bet 
darniame chore mes pamirštame 
visa tai. Mes dainuojame. Yra bu
vę didelių chorų, kuriuose ne visi 
dainininkai tebuvo pažįstami, bet 
tai jiems netrukdė dainuoti. Yra _ _ _

pasaulinio masto chorų, kurie de-sidaro labai stambus Adelaidės

vienetas. Netrūksta ir 
entuziastų, sutinkančių 
gi po Jaunimo Kongre-

šimtmečiais išlaiko vieną choristų lietuvių 
sąstatą, nes reguliarus darbas duo 
dą geriausius rezultatus — už
tikrina, kad bus gerai susidainuo
ta.'Lituania yra darbingas choras, 
iškėlė p. Šimkus, todėl ateity jis 
dar stiprės ir žengs pirmyn.

Pristatęs naują choro valdybą, 
administratorius Jz. Lapšys leido 
ir skaičiams prabilti. Spręskite pa- tą metinėse vaišėse iškėlė p. Še- 
tys: Lituania turi 60 choristų, tad relis, AL Sąjungos vardu sveikin- 
priskaičius jų šeimų narius, pa- damas susirinkusius. Jis pabrė-

......................................... i (Pabaiga psl. 9)

naujų 
dainuoti;
so, į kurį Amerikon išvyko net 
trys choro nariai, galime laukti 
daugiau ir jaunesnio amžiaus bal
sų.
Lietuviškas choras bus ir paliks 
lietuvių kultūrinis židinys. Tą fak-
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Lietuviai dailininkai P. Australijoje taičio "Slogučiams”, Alanto “Auk
štadvariui”, be to “Snieguolės ir 
septynių nukštukų”, “Žvakidės” ir 
"Sulaužytos priesaikos” pastaty-

Vytaa Kapočiūnas “Most pro
mising young S A. artist”. Ade
laidėj baigė meno mokyklų. Figū
rinis romantikas. Spalva neįpras-

matininkas.
— ★ —

Vincas Samulis. Kilęs iš Salako. 
Studijavo menų korespondenciniu

Čia, Pietų Australijoje arba ti
kriau sakant Adelaidėje lietuvių 
menininkų, palyginti, nemažai. Jie 
kol kas nėra kitų tautybių pra
lenkę, bet proporcingai imant ne
atsilieka, kartais net šiek tiek ir 
prasikiša priekin, tačiau ateity net 
gali ir pirmauti.

Adelaidėje veikia dailininkų sų
jungos, kaip ir kituose didesniuo
se Australijos miestuose. National 
Galerija savo turtais nepasižymi, 
kaip Melbournas, bet pati galerija, 
sakoma, yra geriausia visoj Aus
tralijoj. čia yra Ruysdaelio, Reyn
olds, Segantini, Fantin - Latour, 
Daubigny, Derain ir Carzon pavei
kslų ir Epšteino bei Moore skulp
tūrų. Adelaidėje kiekvienu metu į- 
vairiose galerijose vyksta apie dvy 
lika parodų, o festivalio metu ke
turis kartus daugiau. Čia seniai 
jau veikia meno mokykla, kurio
je jau dabar dėsto du lietuviai: 
Ieva Pocienė skulptūrų ir V. Ka
počiūnas tapybų.

Adelaidėje lietuviai menininkai 
yra įvairių mokyklų arba ir vi
sai be mokyklų ir jie tarp savęs 
jokio ryšio nepalaiko; visi yra di
deli ir nepriklausomi individualis
tai ir viens kitam jokios įtakos 
nedaro. Nėra vadų, bet nei vie
nas nenori būti eiliniu. Su daugu
ma sunku susikalbėti, ir todėl 
bendruomenė į juos kreipiasi tk 
bėdos atveju, šaip jie paliekami 
ramybėje. Tik dabar Jonas Vana
gas nutarė iš visų jų surinkti po 
vienų darbų muziejui. Anksčiau 
Kultūros 
Tokiose 
liubšys, 
dzinskas
ir studentai. Individualines paro
das lietuviams turėjo Kudirka, Po
cienė. -Neliubšys ir žygas. Daili
ninkų sųjungos parodose dalyva
vo Rudzinskas. Neliubšys, Pocie
nė, Kudirka, Kapočiūnas ir Žy- 
gas Mišriose įvairiomis progomis 
surengtose dailininkų parodose da
lyvavo Pocienė, šerelis, Žygas, Ne
liubšys ir Kapočiūnas. Individu
alines viešas parodas turėjo Pocie
nė, Kapočiūnas ir žygas.

Gana dažnai tokiomis progo
mis plati visuomenė susidurdavo 
su Lietuvos vardu tiek pačiose 
parodose, tiek ir paminėjimuose 
spaudoje. Yra buvę, kad net trys 
Adelaidės lietuviai dailininkai da
lyvavo toje pačioje Adelaidės dai-

lininkų sųjungos parodoje.
Adelaidės gėlių dienai meniškus 

papuošimus darė Pocienė, Dauge
lis ir Žygas, meniškus plakatus, 
adresus ir scenos papuošimus darė 
Daugalis, Pusdešris, Pocienė Ne- 
liubšys ir Žygas. Laikraščio "The 
Advertiser” didelėse metinėse pa
rodose po atviru dangum dalyvavo 
Pocienė, Rudzinskas, Kapočiūnas, 
Daugalis, Žibutė Mars, Birutė 
Mars, Žygas, Leonardas Kanas, 
Matulevičius, Savenis ir Kudirka. 
Scenai dekoracijas ar kostiumus
darė Neliubšys, Matulevičius, Sa- padeda bendruomenei. Kataloguo- 
mulis, Daugalis, Pocienė, Kudirka se - Pocius, Ieva.
A. Lapšys ir žygas. Matulevičius 
ir Žygas buvo teatro administra
cijos vadovais. Lietuvių tautodai
lės viešas parodas rengė Pocienė, 
Žygas ir Neliubšys.

Susi Adelaidės lietuvė menininkė. 
Dalyvauja parodose nuo 1957 me
tų. 1965 m. Melbourne, Argus ga
lerijoj^ turėjo savo individuali
nę skulptūros parodų. Yra Pietų 
Australijos dailininkų sųjungos ta
rybos ir taip pat jury komisijos 
narė. Meno Mokykloje skulptūros 
mokytoja. Už skulptūrų laimėjo 
kelias premijas. Campbelltowno 
naujai katalikų bažnyčiai sukūrė 
stacijas. Naudoja įvairiausias me
džiagas. Mėgsta medį. Dirba ir 
grafikoj. Savo sugebėjimais daug

Stasys Neliubšys. Tapytojas, de
koratorius. Kauno Meno Mokyklos 
mokinys. Domėjosi liaudies skulp
tūra. Vokietijoje lietuviškiems sce
nos pastatymams sukūrė daug de
koracijų Adelaidėje sukūrė deko
racijas Binkio “Atžalynui”, Gus-

mams ir įvairiems minėjimams. 
Škėmos “Živilei” sukūrė dekoraci
jas ir kostiumus. Tapyboje dirba 
prie portretų, peisažų ir natur- 
mortų. Akademinio stiliaus, nau
doja sodrių spalvų plačius pate
pimus. Dalyvavo trijose dailinin
kų sųjungos ir taip pat kitose 
mišriose parodose. Kritikų neliko 
nepastebėtas. "Živilės” pastatymo 
proga “Australia Hall” suruošė sa 
vo darbų parodų. Dailininkas ne
palenkiamo charakterio. Daug pa
sidarbavo būdamas L. K. Fondo 
Adelaidės skyriaus pirmininku. Jis 
sako, kad pro šių laikų bitlinį me
nų ir iškrypimus praeina užsimer
kęs. Yra labai kritiškas mūsų 
bendruomenės silpnybėms ir nieko 
ant altoriaus nestato.

tinė, australiška, bet panašesnė į 
vokiečių ekspresionistų, o gal net 
lietuviška, jei nebūtų rašalinio ul
tramarino. Mėgsta piešini, o jo 
tapyboje linija užima reikšmingų 
vietų. Dirba taip pat skulptūroje 
ir grafikoje, kur atrodo turi nė 
kiek nemažiau gabumų. Neseniai 
buvo surengęs savo labai sėkmin
gų parodų, kurių Adelaidės kriti
kai laiko viena iš geriausių šiais 
metais. Kadangi spauda daug kar
tų minėjo esant lietuviu, tai di
delė nauda ir mūsų bendruome
nei. National galerija yra nupir- dekoracijos Moljerio 
kusi du jo darbus. Mokytojauja 
meno mokykloj. Laimėjo prancūzų 
valdžios stipendijų studijuoti me
nų pietų Prancūzijoj.

būdu ir pas p. Neliubšį. Piešia pei
zažus. Pulgio Andriušio “Vainika
vimo išvakarėms” padarė dekora
cijas, bet specialiai dėjo pastangų 
atkurti Trakų pilį, kokia ji buvu
si Vytauto laikais. Taip pat pada
rė dekoracijas savaitgalio mokyk
los "Pelenės” pastatymui. Buvo 
L. K. F. valdyboje. Domisi astro
nomija. pats šlifuoja teleskopų re
flektorius.

— ★ —
Jurgis Matulevičius. Mėgėjas. 

Gerai paišo. Tapo peizažus. Jo 
“Mokykla

žmonoms” buvo gerai įvertintos 
net australų spaudoj. Buvo Te
atro - Studijos administratorium.

Fondas rengė parodas, 
parodose dalyvavo Ne- 
Kudirka, Savenis, Ru- 
ir Žygas. Parodas rengė

leva Pocienė. Skulptorė. Tai ge
riausiai savo specialybėje pasiruo-

ČelistasIeva Pocienė

Jonas Rudzinskas. Tapytojas. 
Studijavo menų Muenchene. Pir
mutinis iš visų Adelaidės lietuvių 
dailininkų, dalyvavusių sųjungos 
parodoj Tapo peizažus ir portre
tus aliejum ir akvarele.

Ramas Daugalis. Gimnazijoj 
piešimo mokytojas. Savo meniniais 
sugebėjimais talkininkavo bendruo 
menei. Dalyvavo Advertiserio pa
rodose.

Dar ne taip mes
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žė, kad choras ir tautinių šokių 
grupė išaugo į tikrų lietuviško me
no ansamblį. Tokio telkinio svar
bų — ir kitataučių tarpe —■ iškė
lė Adelaidės LB pirmininkas p .Z. 
Vabolis, gi vaizdžius, itin tikslius 
žodžius tarė chorui gerbiamas mū
sų klebonas, kun. A. Kazlauskas, 
kuris, kaip mūsų dvasiškis, linkėjo 
chorui klestėti ir gyvuoti.

— Dainuoju nuo septyniolikos 
savo amžiaus metų, — tai p. Ra
manausko žodžiai — dabar man 
penkiasdešimt dveji. Dainavau į- 
vairiuose choruose. Dabar dainuo
ju pas maestro p. Šimkų. Ir dai
nuosiu tol, kol išgalėsiu.

Prityrusių dainininkų chore ne
trūksta, juk Lituania ir bus 
mokykla, kuri išmokys gabų, 
singų lietuviškų jaunimų net 
riau dainuoti, negu jų tėvai 
navo. Choras ateity bus jaunimo 
sambūris, kuris garsins lietuviškų 
dainų ir pats bus jos vertas. Pir
mieji žingsniai ta kryptim jau 
padaryti, nes p. Vyt. Straukas, 
Adelaidėje išėjęs muzikos mokslus, 
ruošiasi su laiku perimti choro di
rigavimų, o ir susitelkęs Jaunimo 
Choras parodė, kad pradedu gy
venti jauni lietuviai noriai dai
nuoja, kai žino, jog tuo gali ki
tiems ir sau pasitarnauti, iš to ir 
džiaugsmo turėti,

Ar galima atrasti laiko repeti
cijoms ir koncertams? Studentas 
humanitaras Gintautas Kamins
kas darbais rodo, kad įmanoma. 
Jis į ‘repeticijas atvyksta vis pa- 
sispraudęs kokį gudrų veikalų ir, 
atradęs minutę laisvo laiko, neati
traukia nuo knygos akių. Anų va
karų jis buvo įsikniaubęs į seno
vės prancūzų epų “Rolando gies
mę”, kuri savo laiku yra varginu
si kiekvienų lietuviškų gimnazis
tų ir turėjusius reikalo su romą-

toji 
bai
gė- 

dai-

nistika ar visuotine literatūra. Bet' 
pradėjus dainuoti, kai choras sten 
gėsi išgauti pilnų, skambų ir efek
tingų aidėjimų, jis dalyvavo, ne- 
atsilikdamas nuo kitų. Gintautas 
Kaminskas yra jaunuolis, pernai 
bene geriausiai iš visų Adelaidės 
lietuvių baigęs gimnazijų.

Lietuvių kalba, sako choristai la
bai tinka dainai. Jie tai patyrė, 
kai Lituania repetavo Įvairiakal
biams koncertams besiruošdama. 
Mūsų kalba tinka dainai ne ma
žiau kaip italų, todėl lietuviškai 
dainuoti yra lengva ir malonu. O 
rausti lietuviškų, visokio stiliaus 
dainų dainuojant, tikrai nėra ko. 
Tų privalo žinoti visas lietuviškas 
jaunimas. Juk mūsų dainavimo ly
gis jau prieš kelis metus nustaty
tas ABC, valstybinio radiofono įs
taigų.

Kaip teko iš dirigento Šimkaus 
ir administratoriaus Lapšio nu
girsti, į radiofonų pakliūti ne taip 
jau lengva. Net ir turint rekomen
dacijų krūvų iš ABC pripažintų 
muzikų, tenka atlikti visų eilę ban
dymų, nes įdainavimus vertina cen 
trinės radijo įstaigos Sydnėjuje, 
svarsto vietinės komisijos ir tik
tai tada kviečia dainuoti radijo ban 
gomis. Atrankos kelias užtikrina 
aukštų meninį choro lygį. Tad vi
si turėtų žinoti, jog niekam nėra 
gėda aukoti laikų dainai lietuviš
kame chore. Kas su Lituania buvo 
pakviestas į ABC, tas drųsiai ga
lės pažiūrėti draugams į veidų, 
pažvelgti draugėms į akis:

— Dainuoju lietuviškame chore 
Lituania. Dainuoju parengimuose 
ir koncertuose, Ar girdėjai mūsų 
chorų per radijų? Taip, verta bu
vo pasiklausyti, vargiai ar atrasi 
europiečiuose gražesnių dainų.

— Ji bus ne vienintėlė kankli
ninkė Adelaidėje, — davė supras-

Leonas Žygas, Tapytojas. Nors 
pats mažai kur mokėsi, bet Vokie
tijoje buvo pakviestas lietuvių gim
nazijos piešimo ir 'meno istorijos 
mokytoju. Sukūrė penkių scenos 
paveikslų dekoracijas ir kostiu
mus Augustaitytės - Vaičiūnienės 
statomai “Eglei žalčių karalienei”. 
Bathurste darė vitražų imitacijas 
keturiolikai koplyčios langų ir de
koravo altorių.
jas “Pirmam skambučiui” ir Če
chovo “Meškai”. Dalyvauja paro
dose nuo 1953 metų. Surengė dvi 
viešas individualines parodas ir 
penkias parodas lietuviams. Savo 
laiku vadovavo Kultūros Fondui. 
Dvejus metus sėmėsi “didelių” 
mokslų Adelaidės universitete. Ta
po laisvas kompozicijas ir portre
tus.

P-

kitam, kaip tik pieme- 
vis bandome laikytis 
kad skudučiais groja 
ir paaugliai. Tačiau 
ansamblis Amerikoje

Vytas Šerelis. Nemažiau gabus 
Adelaidės meno mokyklos mokinys, 
bet kiek jaunesnis už Kapočiūnų. 
Jau dalyvavo ir kitų valstijų pa
rodose. Dažnai buvo paminėtas 
spaudoje.

Leonardas Kanas. Mėgėjas. Me
džio “l’objet trouve” skulptorius. 
Piešia programoms viršelius. Daly
vavo Advertiserio parodose. Dar
bo pavyzdys — "Šatrijos Raga
na” lietuvių muziejuj. Mėgsta ma- 
kabrines temas, 
laidės Lietuvių 
jos valdyboj.

1949 m. buvo Ade 
Kultūros Draugi-

Tapo ir dirba

Kudirka. Grafikas ir 
bet daugiau pritaiko-

Algirdas 
tapytojas, 
mojo meno dailininkas. Turėjo sa
vo darbų, išdeginimų medyje ir 
aliejaus tapybos parodų Lietuvių

Padarė dekoraci- Namuose, kuriuos jis yra išdeko- 
ravęs. Dalyvavo dailininkų sųjun
gos parodoj. Aliejų 
našiai kaip akvarelę, 
tuviškas, religines ir 
temas.

naudoja pa- 
Mėgsta lie- 
fantastiškas

Žibutė Mars.
skulptūroje. Mokosi mokytojų se
minarijoje. Dalyvavo 
parodose.

Ad verti šerio

kokių "bai- 
nekaltinkite

Jei čia pastebėjote 
šių” klaidų, tai dar 
autoriaus - gal tik tai “korektū
ros klada”.

Dėl ateities nieko negalima pa
sakyti; visokios kritikos ir esteti 
niai principai galioja tik praei 
čiai. Ateičiai galimi tik pageida

vimai. Leonas Žygas

SEKMADIENINIS PRIEDAS 
Sekmadienio varpams skam

bant, vėl veriasi Lietuvių Namų 
durys. Nors ir iš nakties buvo 
palikti atviri aukštutiniai langai, 
bet priemenėse ir virtuvėje vis 
dar kabo ore kirvis. Po kranais 
sužardyti indų kalnai, nuorūkų 
pelenai griebia už gerklės. At- 
raitytos rankovės, žurstai, valo
mieji milteliai, šluotos, dulkin- 
tuvai, mazgotės, — štai globi- 
ninkų sekmadienio ryto pasvei
kinimas.

Po poros valandų termitinio 
darbo mūšis laimėtas. Užklysta 
koks partizanas, ieškodamas per
nykščio sniego, padeda į vietas 
atstatyti stalus, kėdes, išnešne- 
šioti šiukšlių dėžes, pro visus 
atdarus langus vėjas išnešioja 
vakarykščius šunkvapius, virtu
vėje vėl viskas blizga, jauku. 
Moteriškaitės susėda prie šva
raus stalo, geria kavutę ir links
mai atrajoja baliaus nuotykius. 
Ir uždarę kromelį eina namo?

Kur tau!
Trečią valandą kultūrinė po

pietė. Po paskaitos ir diskusijų 
kavutė su pyragaičiais, reikės 
padengti staliukus švariom marš- 
konėm. Po pietų taip pat slaps
tosi kur nuošalesniuose kamba
riuose šachmatininkai, lyg uodai 
paliūtėje ieškodami pastogės po 
lapu. Ir gi lietuviai, kartais be
džiovindami smegenis įsigeidžia 
arbatos ar pyragaičių. O vakare 
visus kitus parengimininkus iš
vaikys choras, šeštą valandą su-- 
sirinkęs repetuoti. Šachmatinin
kai prieš tą laiką nusikrausto į 
tolimiausią nuo scenos kambarį, 
užsidaro po raktu. Ne dėl to, kad 
jie chorui trukdytų, ne, jie sėdi 
prie lentų visiškai tylūs, — tik 
dėl to, kad giedotojų triukšmas 
jiems trukdo susikaupti, prasi
verždamas pro siauriausius na
mų plyšelius. Ne, šitos dvi or
ganizacijos niekada nebus drau
gai!

Jau gerokai sutemus, atlikę 
gerklinę mankštą, choristai su
sispiečia virtuvės priemenėje 
prie užtvaro, perkeldami meninį 
bendravimą į asmeninę plotmę. 
Žiūrėk, atsiranda tam tikrų vei
ksnių, kurių pasėkoje pradeda 
rištis nuo kasdienybės saito lie
žuviai, gerėti nuotaika ir gilėti 
tarpusavė draugystė...

Tai paskutiniai savaitgalio 
svečiai Lietuvių Namuose. Su
plovę kavos puodukus, globinin
kės pasitraukia iš mūšio lauko 
į užfrontę iki sekančio penkta
dienio. Ant palubės skersbalkių 
grįžta naminės dvasios ir vorai 

Tik ne globininkėms! Saukš- vėl pradeda sukti tinklus scenos 
tus reikia valyti. užkulisiuose. Optimistai!

Prašias Savenis. Tapytojas mė
gėjas peizažų su figūromis. Daly
vavo parodoj Liet Namuose ir 
Advertiser™ parodose. Geras šach-

Po motinos sparnu
Nuo šeštadienio ryto jo pyp

kutė jau smilksta šiame pogrin
dyje. Ne tik pypkė, bet ir jo šir
dis čionai. Pradžioje įspūdys ne
pritrenkia: keletas vitrinų, spin
telių, Lietuvos banknotai bei 
monetos, medaliai, ordinai, šis 
bei tas. Bet, štai, kantriai per
veikime Adelaidės lietuvių gy
venimo albumą. Čia rasime vis
ką nuo pirmojo parengimo iki 
paskutinio. Apie kiekvieną įvy
kį laikraščių iškarpos, dokumen
tai, programos, skelbimai, atsi
liepimai, pakvietimai, bilietai. 
Taip nuo Viešpaties 1948 metų 
iki šios dienos! Gimimai, mir
tys, vestuvės, nelaimingi atsitiki
mai, sukaktys, sporto pasieki
mai, teatriniai sąjūdžiai, bažny
tinė kronika. Visos tos iškarpos 
aptrauktos plastikiniais mauk- 
liais, apsaugotos nuo dulkių ir 
laiko pasikėsinimų. Pasibaisėti
nas kruopštumas! Tik kai pama
tai 17-18 metų įvykius vienoje 
vietoje surūšiuotus, staiga pra
byla kaip gyvas visas tas laiko
tarpis, nuotaikos. Jei kas rašys
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raidės, dar skoningiau, negu 
valdžios išlaikomuose muziejuo
se, niekur nepersišviečia klijai. 
Įtariama, kad J. Vanagas tam 
nesigaili įkišt rankos į savo pa
ties kišenę (duoną pelnosi jisai 
dirbdamas knygrišykloje). Ką jis 
išknis papuošti aukštutinei mu
ziejaus salei, galima tik spėlioti, 
bet kad išknis gerų daiktų, jau 
dabar esam tikri, vanagai nelai
ko be darbo savo aštrių nagų.

ti Moterų Sekcijos pirmininkė 
J. Vabolienė, mat, kai grįš iš Jau
nimo Kongreso choristė Daina Ma- 
želytė, daug kas paaiškės. Šian
dien, kada jau išsišnekėta su Ame
rikoje esančiais kanklių dirbėjais 
ir kanklininkėmis, apsimokės žen
gti ir prie to, kad choro Lituania 
prieglobstyje imtų veikti ir kan
klių orkestras.

Pavirtę miestų gyventojais, esa
me linkę manyti, kad skudučiai tin 
ka ne kam 
nims. Dar 
įsitikinimo, 
skautukai 
Čiurlionio
parodė, kad tiek kanklės, tiek sku
dučiai ekspertų rankose pasidaro 
muzikos instrumentais, kurie pa
pildo choro repertuarų, jį paįvai- kada Adelaidės lietuvių istoriją, 
rina ir patraukia jaunųjų širdis.

Tiesa, skudučiai šiais laikais bū
tų lyg ir egzotiškesni už kankles, 
bet abu instrumentai, išsiskirda
mi iš visų dabar vartojamų, turi 
tiek žavingumo, jog bus labai gra
žu, jeigu jie kada nors atras vie
tos choro Lituania repertuare. 
Nors choro pirminė paskirtis yra 
daina, tinkamas meninis žmogaus 
balso apvaldymas, tačiau nebūtina 
vien tuo apsiriboti. Kanklių ir 
skudučių interliudai koncertuose, 
tiek saviškių, tiek kitataučių tar
pe be abejo žavėtų ir atkurtų jau 
žinovų bei kompozitorių sumoder
nintų lietuvių liaudies muzikų. Jie 
suartintų jaunuomenę su lietuviš
ka amžių buitim.

Ir būtų tada tikslu su visu Ade
laidės lietuvių choru Lituania pasa
kyti, jog šiandien tobulai išpildo
mos dainos ateity dar geriau skam
bės. Maestro p. Vacį. Šimkus a- 
teinančiuose metiniuose choro su
buvimuose tada 
kys:

— Choras yra 
ti nesenstančios 
kos lietuviškos dainos atsovas. Toks 
jis buvo ir bus dainininkų, jaunuo
menės ir visų lietuvių dėka.

- aga -

galės sutaupyti sau laiką, nes ji
nai jau parašyta, tik reikės ne
didelės redakcijos.

Kitas albumas grynai fotogra
finis, taip pat liečia Adelaidės 
apylinkės praeitį, su tiksliomis 
datomis, pavardėmis. Kitas al
bumas su dokumentais. Spintose 
vietinių Adelaidės laikraštėlių, 
Mūsų Pastogės, buv. Australijos 
Lietuvio ir Tėviškės Aidų pilni 
komplektai, be to, Vokietijoje 
leistos perijodikos daliniai rinki
niai. Australijoj leistos lietuviš
kos knygos. Ir viskas švariai 
įrišta, viršeliuose paauksuotos

ĮVAIRŪS PAVEIKSLAI 
IR PORTRETAI

be abejo pasa-

tikrai vertas bū- 
ir vis moderniš-

aliejiniais dažais 
paišomi pagal užsakymus 

iš visos Australijos. 
Dirbama taip pat ir iš 

nuotraukų.

LEONAS ZYGAS
50 FIRST AVĖ, 

SEFTON PARK, S.A.
Tel. 65 6062

KAUTYNES
Pavakariais globininkės

i talkininkais stoja į mūšį, stum
do stalus, skaičiuoja kėdes, iš 
virtuvės į salę nusitiesia skruzdė
lių eile tiekėjos, kiekviena neš
dama po šapelį laukiamųjų sve- 

; telių sveikatai. Žiūri į laikrodį, 
dar liko valanda iki baliaus pra
džios, greičiau, mikliau, poniu
tės! Jau ateina tvarkdariai, bi- 
lietininkės įsitaiso prie durų, 

■, pasistato priešais aukų dėžutes, 
aštrina pieštukus, pakvietimų 
platintojai duoda atskaitomybę, 

; neturėdamas kur dėtis, atvyksta 
ankstyvasis balininkas, su mau- 
kšliais prisistato muzikantai, už
kulisiuose paukši su plaktukais 
scenininkai, prieštvaninio žvėries 
garsu sugirgžda bandomo gar- 

; siakalbio aidai, prie tvarkdario 
, kimba linksmas svetelis, kad jam 

nepaskyrė vietos ten, kur jis 
, prašė. Banga po bangos publika 

plūsta salėn, mandagiai ieško 
; savo staliukų, organizuoja links

minamuosius veiksnius, praplyš- 
, ta šokių orkestro triukšmingas 
. maišas, — dabar globininkėms 
. trumpos atostogos, gali pačios 

pasižmonėti, pasijuokti iš juo- 
i kingos programos, pasigėrėti 

tuo, kas gražu, pasipiktint tuo, 
kas ne prie širdies. Va, prie vie
no stalo jau ne viskas tvarkoje, 
prie kito — viskas per daug 
tvarkoje, na, bet tai yra vyrų 
reikalas, tvarka vėl išsilygina, 
balius eina toliau, kol muzikan
tai užgroja atsisveikinimo mar
šą, vienur kitur triukšmelis, tai 
žmogus nenori eiti namo, tai ki
tas nebepagali eiti namo, bet po 
trumpų pasitampymų subirbia 
paskutinės mašinos, šaukštai po 
pietų.

SU

5



6 MŪSŲ PASTOS* 1966 m. rugsėjo mėn. 19 d.

RAMOVEI PENKIOLIKA METU
Birželio 10 d. Adelaidės /Ramo

vės skyriui suėjo lygiai 15 metų. 
Jis yra pats pirmasis iš visų 21 
pasaulyje veikiančių “Ramovės” 
skyrių, įsisteigęs ne Jungt. Ame
rikos Valstybėse Dabartinis sky
rius kaip atskira organizacija bu 
vo .įsteigtas ir įregistruotas Ade 
laidės apyl Valdyboje 1951 m. čia 
gyvenančių buv. Lietuvos kariuo
menės karių, tuo metu dar nežino 
jusiu, kad Amerikoje yra įsteigta 
Lietuvių Veteranų S-ga “Ramovė”. 
Šį įvykį prisiminus nesunku pri
eiti išvados, kad Adelaidėje vis 
vien būtų buvusi organizacija 
savo apimtimi panaši į dabartinį 
“Ramovės” skyrių.

Pirmasis šio skyriaus veiklos 
dešimtmetis buvo aprašytas L. V. 
S. “Ramovės” jubiliejiniame me
traštyje. Antrąjį dešimtmetį įpu
sėjus atsiranda proga nors ir trum 
pai pažvelgti į skyriaus kaip or
ganizacijos gyvenimą ir veiklą. 
Žinoma, aprašyti visą penkerių 
metų laikotarpį nėra šios trumpos 
apžvalgos tikslas. Tenka, tad iš
kelti tuos svarbesnius momentus, 
kurie padėtų skaitytojui susidary
ti nors bendrą vaizdą apie šio 
skyriaus siekimus ir gyvenimo bū
dą.

Ramovės skyrius Adelaidėje 
nėra “popierinė” organizacija, su
sirenkanti kartą į metus išrinkti 
naują valdybą. Skyrius reguliariai 
šaukia susirinkimus, kuriuose pas
kaitų ar atskirų diskusijų būdu 
svarstomi idėjiniai “Ramovės” ar 
bendruomenės klausimai, aptaria
mi skyriaus reikalai, pasiskirsto
ma darbais. Nariai, vadovauda
miesi Sąjungos statutu, nepripa 
žįsta savo tarpe idėjinių ar politi
nių kraštutinumų, tad skyriuje vy 
rauja nuoširdi sugyvenimo dvasia. 
Tie, kurie šito nesugebėjo, savai
me nuo skyriaus nubyrėjo, ir da
bar skyriuje yra apie 40 asmenų, 
mokančių mažą nario mokestį, ku
ris ir sudaro skyriaus pagrindi 
nes pajamas. Tokia palyginti, 
gyva vidinė ramovėnų veikla riša 
juos prie skyriaus, o per glaudžiai 
palaikomus santykius ir bendra
darbiavimą su apylinkės valdyba 
neleidžia nutolti nuo visos ben
druomenės ir jos siekimų.. t

Ramovėnų bendradarbiavimas su 
bendruomene reiškiasi keliomis 
(formomis. Pati ryškiausia iš jų 
yra ramovėnų pastangos savąją 
idėją skleisti tautiečių tarpe. Kas
met ramovėnai rengia du viešus 
minėjimus - Kariuomenės šventę 
ir Dariaus ir Girėno sukaktį, šiuos 
minėjimus rengdami ramovėnai 
pirmieji Adelaidėj atkreipė dėme
sį į jaunimą ir reikalą jį auklėti 
liet tautinėje dvasioje. Jau vi

sa eilė metų kai jaunimui paveda
ma atlikti meninės minėjimų da
lys, o paskutinis Dariaus - Girė
no minėjimas buvo atliktas išti
sai jaunimo jėgomis. Neužmiršta
mi buvo ir patys jauniausi lietu
viukai - savaitgalio mokyklų mo
kiniai. Jiems buvo rengiamos ats
kiros kariuomenės šventės su pri
taikintomis programomis, rikiuo
tėmis dainomis ir kariniais pietu
mis. Ramovėnai nori, kad jaunos 
širdys nuo vaikystės įprastų gal
voti, jog lietuvybė yra nedaloma. 
Žalgirio mūšio ir 1863 metų sukili
mo minėjimai buvo prisiminti ir 
vykdomi tik ramovėnų. Niekam 
kitam, išskyrus apylinkės valdybą, 
kuri taip pat surengia du minėji
mus nesirūpinant mūsų istorijos 
kultūriniais ar valstybiniais įvy
kiai ir tinkamu jų įvertinimu bei 
paminėjimu, tenka pripažinti, kad 
“Ramovė” žymiai papildo ir pra
turtina šiuo atžvilgiu kiek susiau
rėjusi tremties gyvenimą.

Mūsų svarbiausio tikslo — ne
priklausomybės atgavimo reika
lai ir galimybės yra labai ribotos.

VISKAS PRASIDĖJO NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO
(JAUNO LIETUVIO KELIAS AUSTRALIJOJ)

Prieš 18 metų, vos dvidešimties 
metų sulaukęs, Antanas Rakaus
kas pasiekė Australijos krantus. 
Praeity liko vokiška priverstinė 
uniforma, geležies kasyklos Belgi
joj, tremtinių stovyklos, o prieš 
akis... dviejų metų darbo kontrak
tas su Australijos vyriausybe.

Pamažu, dirbant geležinkely sta
liaus darbą, kontraktas pasibaigė. 
Kaž kur Adelaidės kalvose tarp vy
nuogynų atsirado Rakausko užpir
ktas žemės sklypas ateities namui. 
Tačiau aplinkui tuščia, Rojus 
paukščiams.

Rakauskas ir toliau dirbo kaip 
stalius, paskui pradeda statyti sa
vo namus, o korespondentiniu bū
du studijuoti statybą (building 
construction) ir braižybą. Po trijų 
metų kurso jis gavo braižytojo vie
tą kartu su dabartiniu architektu 
Algiu Navaku. Privačioj įmonė
lėj.

Kursai suteikė Rakauskui teore
tinių žinių, o savojo namo statyba 
— praktinio patyrimo. "Savo na
mus statydamas, — sako jis, — aš 
daug ko išmokau”. S» šiuo moks
lu Rakauskas pakrypo į privačią 
praktiką po žemės drebėjimo Ade
laidėje. Tada daugeliui namų rei
kėjo skubių, kad ir nedidelių, re
montų. Jis taisė sienų sutrūkimus, 
tiesino, tinkavo, dažė. Skubėjo nuo 
vieno darbo prie kito, iš vieno prie
miesčio į kitą. Nors tais laikais ir 
buvo galimybių pasibrangyti, ta
čiau Rakauskas laikėsi (ir tebesi
laiko) principo dirbti gerai ir ne
brangiai. Tas ilgainiui apsimokėjo 
šimteriopai. Jis padėjo Rakauskui 
išpopuliarėti, nes atliktas darbas 
buvo vienintėlis atestatas naujiems 
darbams gauti.

Visos skyriaus valdybos, tačiau, 
stengėsi nepraleisti pasitaikiu-« 
šių progų. Savo laiku buvo rašo
ma Brazilijos užsienių reikalų mi- 
nisteriui, J. A. V. senato ir kon
greso nariams, Commonwealth ir 
Pietų Australijos vyriausybėms, 
R.S.L. vadovybėms ir kitiems. Tuo 
pačiu tikslu remiamą atitinkama 
spauda, leidiniai ir pastangos, ku
rių tikslas yra išaiškinti ir iškelti 
pavergtų tautų klausimą.

Geriems norams vien tik žodžių 
neužtenka. Neturtingas “Ramo
vės” skyrius (nerenka aukų, ne
rengia loterijų, mugių) iš mažos 
nario mokesčio kasos per keletą 
paskutiniųjų metų yra paaukojęs: 
Lietuviškai spaudai paremti $60.00 
mokykloms ir jaunimo organizaci
joms - $112.00, spaudai anglų kal
ba $42.00, Vasario 16 - sios gim
nazijai 1961 m. $ 35.00, 1962 m. 
- $46, 1963 m. $54, 1964 m. - $68, 
1965 m. - $48, 1966 m. - $ 38. Ki
tiems lietuviškos veiklos reika
lams - per $200.00. O bendrai per 
paskutinius penkerius metus Ade
laidės “Romovės” skyrius įvairiems

Pradžioje ėmė darbus, dėl kurių 
prasimušę rangovai nesivaržė. Vė
liau Rakauskas pradėjo dalyvauti 
ir varžytynėse tuo pačiu principu: 
geras darbas, žemos kainos. Ir čia 
ne iš karto griebėsi didelių darbų, 
tenkinosi mažesniais, daugiausia 
mūrinimo darbais, kuriuose jam 
jau tada talkininkavo jo pramo- 
kinti bendramečiai krepšininkai 
Algis Ignatavičius ir W. Gurskis 
(Ir Rakauskas buvo aistringas 
krepšininkas Taure, tačiau darbai 
jį nuo krepšio atitraukė.).

Sekančioj pakopoj didesnių na
mų priestatai, architektų užsaky
mai pastatyti gyvenamus namus 
jų priežiūroje ir t.t. Persilauži
mas į industrinę statybą prasidėjo 

G. J. Rakauskas

lietuvių švietimo, kultūros ir veik
los reikalams, kaip rodo skyriaus 
kasos knyga, yra paaukojęs per 
$800.00. “Romovės" aukas paminė
jau tik dėl to, kad nors pačios są
jungos pagrindiniai tikslai yra ki
ti, bet lietuvių kultūrai ir jauni
mo švietimui šis skyrius skiria 
daug reikšmės ir praktiškai ati
duoda viską, ką turi. Šiais metais 
surengto baliaus visas pelnas taip 
pat jau iš anksto buvo paskirtas 
po lygiai kultūros muziejui ir Va
sario 16 gimnazijai.

Jau antri metai “Ravomės” sky
riui sėkmingai vadovauja pirmi
ninkas p. V. Petkūnas, jam tal
kininkauja valdybos nariai B. 
Marmukonis ir V. Bernaitis. Ten
ka tik palinkėti geriausios sėk
mės jų darbe, kad nors ir vei
kiami pašalinių, niekada nesupra
tusių tikrosios tremties esmės “pa
vargusių” asmenų, ir toliau vado
vautųsi nusistovėjusia pastovaus 
darbo dvasia O kasmetinė Vasario 
16-sios rikiuotė prie vėliavų kad 
ilgus metus gyvu pavyzdžiu pri
mintų tautiečiams, jog viešai iš
pažinti tikėjimą į tautos praeitį 
ir į laimingesnę jos ateitį yra lie
tuvio pareiga.

Č.Z.

1960 metais, kai Rakauskui pavy
ko gauti pirmą didesnį užsakymą
— pastatyti Whyalloj ANZ Banko 
namus. Nuo to laiko ligšiol tam 
pačiam ANZ jis jau yra pastatęs 
8 namus (bankų skyrius įvairio
se vietose). Taip pat nuo tos die
nos iki šiol jo darbai Whyalloj 
tebesitęsia. Maždaug keturių pas
kutinių metų laikotarpy Rakaus
kas Whylloj jau yra pastatęs per 
20 industrinių pastatų BHP ben
drovei, vietos pašto rūmus, CBC 
College, pradžios mokyklą, bažny
čias metodistams, liuteronams ir 
Church of Crist, -motelį ir t.t. 
Šiuo metu Whyallos darbai yra ats
kiros jos suorganizuotos ir jam 
priklausančios bendrovės rankose. 
Pats Rakauskas tik retkarčiais nu
vyksta tų darbų prižiūrėti, patik
rinti.

Vien pereitais metais Adelaidėje 
Rakauskas pastatė St. Dominic’s 
College, naują pastatą Adelaide 
Boys High School, White Institu
tui laboratorijų patalpas, gyvena
mus blokus geležinkeliečiams Gle- 
nelgoje ir liuksusines West Ade
laide Footbal Club patalpas, ku
riose, tarp kita ko, šiemet lietu
viai pirmą kartą rengia iškilmin
gą Naujų Metų sutikimo balių.

Didesnieji darbai, kuriuos Ra
kauskas šiuo metu vykdo, yra The- 
bartone (Adelaidės priemiestis), 
čia jis stato Boys High School 
Craft Block ir 3-jų aukštų pasta
tą klasėms. Visas objektas
- $400.000. Tuo pačiu laiku vyk
domos statybos Whyalloj (BHP 
bendrovei, Bank of Adelaide ir 
Brembols bendrovei).

Tarp naujų darbų, kurie netru
kus bus pradėti, yra graikų bažny-

DR. J. MAZELIENĘ,

liūdinčią JAV mirusio savo brolio Vytauto Skibniausko, 
giliai užjaučia

S. ir D. Urnevičiai
V. ir L. Rudzevičiai

Lietuvoje
APIE PREKIŲ “PERTEKLIŲ”

Šiaulių gyventoja, paVarde Pra- 
garauskaitė, parašė į Tiesą, Vil
niuje:

— Labai norėtųsi nusipirkti dra 
bužių, tinkamų ekskursijai: pra
dedant batais ir baigiant galvos 
apdarais. O dabar parduotuvėje 
net padoraus maudymosi kostiumė
lio ar gražaus chalatėlio nėra. Ma
dų žurnaluose gražu žiūrėti į turis
tus ar poilsiautojus, o parduotu
vėje siūlo pirkti prieš kelerius 
metus siūtus drabužius. O apie 
akinius nuo saulės, tai ir kalbėti 
neverta.

čia Adelaidėje, nauji banko namai 
Woodvillej, pumpavimo ir chloro- 
nizavimo stotis Happy Valey, nau
ji banko pastatai Port Pirie ir t.t

Šiuo metu Rakauskas turi 38 
nuolatinius tarnautojus. Didelę jo 
pasiimtų darbų dalį atlieka taip 
vadinami sub-kontraktoriai.

Galėtų kaikam atrodyti, kad Ra
kauskas tesidomi ir tegali domėtis 
tik savo išsiplėtusiais darbais. Bu
vo laikai, kada jis tikrai neturėjo 
minutės laisvo laiko, bet tas jau 
praeity. Surinkęs kadrą patikimų 
žmonių, kurie uždirba geriau, ne
gu kur kitur, dabar Rakauskas ga
li skirti daugiau laiko tiek sau 
asmeniškai, tiek visuomeniams lie
tuvių reikalams. Jo patyrimas ir 
ryšiai labai naudingi apylinkės 
valdybai, kurios nariu jis yra jau 
antri metai. Jis priklauso AL Są
jungai ir efektingai rūpinasi Lie
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WOODFORDE PLANT HIRE
PROPRIETARY LIMITED
SAVININKAS G. J. RAKAUSKAS

* Registered Office: 41 VINE STREET, MAGILL
* Postal address: BOX 36, P.O., MAGILL

Jeigu jums reikalinga kokių nors mašinų arba invento
riaus statybai atlikti, arba ką nors iškasti ir išvežti arba nu
griauti ir pan.

Mes turime viską nuo buldozerio sunkiam darbui iki 
kastuvo lengvam darbui.

Nuomavimo kainos visiems prieinamos.

Dėl informacijos kreiptis 31 7354 R. Primomo
* «

Druskinikuose stato naują 1000 
vietų (11 aukštų) sanatoriją, ku
rioje bus ir 800 vietų koncertinė 
salė. Sanatorija priimsianti poil
siautojus ne tik iš Rusijos, bet ir 
iš užsienių.

★
Kauno Medicinos Institutas šį 

rudenį į pirmą kursą priėmė 
520, Žemės Ūkio Akademija (da
bar įsikūrusi už Aleksoto) — 600, 
o Politechnikos Institutas — į die
ninius, vakarinius ir užakimus 
skyrius — 4,400 pradedančiųjų 
studentų.

(ELTA

tuvių Namais. Jis priklauso vi
sai eilei įtakingų australiškų or
ganizacijų, kaip Rotary Club, Aus
tralian - American association ir 
tt Jo darbai nesustojo, kai jis su 
žmona (vedęs prieš 15 metų ir tu
ri 3 vaikus) buvo išvykęs pus
mečio kelionei po Europą ir JA 
Valstybes.

Mes didžiuojamės mokslu baigu
siais, didžiuojamės jaunais meni
ninkais, nors jie greitai mums a- 
tsuka nugaras, tačiau ar nebūtų 
laikas pasididžiuoti ir tinkamiau 
vertinti ir tuos lietuvius, kurie 
progresuoja ekonominėj srity ir 
vien tik savo darbu bei sumanu
mu atsiekia gražių rezultatų. Jie 
gali būti pavyzdžiu visai eilei lie
tuvių, nes mums reikalingas ne tik 
kultūrinis, bet ir medžiaginis tvir
tėjimas.
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VIIMkARSIS
Senasis Valčių vilnakaršys ilgiau nepajėgė iš 

laikyti savo karšyklos, todėl nutarė parduoti. Dar 
iki žmonos mirties šiaip taip išsiversdavo. Apmo 
kėdavo karšyklos nuomą ir keletas centų atlikdavo 
silkėms ir duonai. Tačiau kai žmona sukrito ant 
karštuvų rankenos darbą teko nutraukti.

— Pagis, tada atsigriebsiu, — galvojo nė pats 
netikėdamas savo drąsinančioms mintims. Tačiau se
nio viltys neišsipildė Žmona pagulėjo savaitę su 
diegliu paširdyje ir nė Kalėdų nesulaukus mirė. 
Pačiame karšimo įkarštyje paliko jį ir karštuvus be 
pagalbinės rankos. Pagalbininko samdytis jis netu
rėjo iš ko, o vargu ar rastum tokį čia Vaišiuose. 
Vienintėlis sūnus, baigęs karinį apmokymą, pasiliko 
kandidatu nepramatomai puskarininkio vietai užim
ti ir apie karšyklą nieko žinoti nenorėjo. Apylinkės 
ūkininkai senai jau buvo nepatenkinti prastu vilnos 
išdirbiniu ir daugelis iš jų pasuko tolimesnių mies
telių link.

— Nesugrąžinsiu jų, kad kainą ir dar žemiau 
numuščiau, — nutarė senis ir, žmoną pakasęs, pats 
dingo iš Valčių.

Grįžo jau po Kalėdų. Kartu atsivežė ir pirklį. 
Jauną, aukštą, tvirto sudėjimo jaunuolį. Jaunasis 
apžiūrėjo karštuvus, pasidairė po miestelį, užsuko 
į valsčiaus raštinę, aplankė kleboną ir, nė nuolaidos 
nepareikalavęs sumokėjo prašomą kainą. Senis su 
džiaugsmu priėmė pinigus, susikrovė savo skurdžią 
mantą ir išsirengė pas gimines.

— Tik netingėk, — pasakė atsisveikindamas, — 
apylinkė gera, ūkininkai pasiturintys, bematant 
pralobsi.

Jaunasis nieko neatsakė į senio žodžius. Palydė
jo jį iki garlaivių prieplaukos, mostelėjo ranka į 
nutolstanti garlaivį ir grįžęs užsidarė vienumoje.

*) Neseniai miręs adelaidiškis aktorius, režisie
rius ir rašytojas.

Valčių miestelis nepasižymėjo dideliais turčiais 
ar stambiais prekybininkais. Miestelis buvo apleis

tas ir skurdus išsdriekęs viena puse vieškelio, be- 
sivigiuojančio žemutine Nemuno pakrante kaip ir 
pats Nemunas. Nors apylinkės žemė buvo gera ir 
derlinga, tačiau Valčių parapija neturėjo stambių 
ūkininkų, neskaitant dvarininko Vekselio, kurio 
griūvantys rūmai dar vis tebestovėjo pasisukus ke
liui už klebonijos. Visi kiti miestelio gyventojai buvo 
sklypininkai ir versdavosi iš smulkios žvejybos Ne
mune. Gal dėl to ir patys Valčiai dažnai vadinami 
Žiobrine. Be daugybės žydų, keleto miestelio rašti
ninkų, dyka duona čia vertėsi virš tuzino perbren- 
dusių merginų, nepamirštant nė gyvanašlės Žvygie- 
nės.

Sausa sklypininko duona ir ankšta pirkia lyg 
dilgėlėmis svilino senmergių padus. Seniai norėjo
si atsiplėšti nuo to skurdo, tik nebuvo kas padėtų 
susukti naująjį lizdą. Gražiausios svajonės jas per
sekiojo nuo pat moterystės užuomazgos, bet tik
rasis gyvenimas buvo tuštesnis nė žvejo tinklas pa
čioje blogiausioje naktyje. Ar jos kada dirbo ką? 
Niekas to nežinojo Vaišiuose. Vekselio dvaras daž
nai stokodavo moteriškių lauko darbams, tai cu
krinių runkelių nuėmimui, tai bulvakasiui, bet ten 
jų niekas niekada nematė. Gal didžiausias buvo 
jų darbas, kai tekdavo susiadyti paskutines net iki 
pančiakšniūrio skylėmis išbėgusias šilkines kojines.

Priešinga visoms Valčių senmergėms buvo Lau
žų Antosė. Tiesa, metai ir jai paširdį ėdė, bet ne 
ji buvo kalta, kad Valčių parapijoje bernas tik 
kas trečias mergai tepriderėjo. Nebuvo graži, to
dėl seniai buvo pametusi viltį į moterystę. Kitos nes
kaitė jos už konkurentę ir net vengė jos. Antosės 
pagalbos pakako visam Valčių miesteliui. Ji pa
dėjo kiekvienam lygiaiuž pnigą kaip ir už gerą žo

dį. Dažnai matydavai ją maišantis po kleboniją, 
paštininko namuose ar turguje su nuovadiene. Ru

denį ji dirbdavo dvaro laukuose, o įpusėjus žie

mai, senio karšykloje. Tačiau seniui išvykus, Anto- 
sei nuobodūs pasidarė žiemos vakarai.

Nyku būdavo žiemą Vaišiuose. Toji nykuma 
lygiai visiems spausdavo širdį, bet Valčių senmer
gėms piaustydavo lyg negaląstu piūklu. Labai retai 
Valčiuose pasimaišydavo naujas vyriškio veidas ir 
nors trumpam suteikdavo joms laimės ir vilties 
kibirkštėlę. Šį kartą taja laimės kibirkštimi buvo 
jaunasis vilnakaršys.

Geidulys, pagunda ir viltis, viskas susimetė į 
vieną sopulį? Kas žino katrai yra pažadėta būti vil- 
nakaršio žmona?

Dar gandas nebuvo.pasiekęs miestelio galo, kaip 
Valčiškės pranyko nuo apšarmojusių langų, šį kartą 
jos sukruto ne vakaruškos kelti, kaip naują rašti
ninką sutinkant, bet vilnos ieškoti. Paprastos, ne
karštos vilnos. Išgraibė pelėpes, išvartė motinų pa- 
sogines skrynias, katra nerado namuose - skolinosi 
apylinkėje ar mainė į geriausius mezginius, kokius 
tik turėjo. Tiktai gyvanašlė Žvygienė, dėl savo ge
ro būdo, nesitikėjo pagalbos iš kitų ir namie vilnų 
nesuradusi į kaimą nėjo.

Ištisą savaitę žvirbliai straksėjo ir čirškė tur
gavietės mėšlynuose.

Sekmadienį grįžo paskutinės su skepetaitėmis 
vilnų, žvygienė stovėjo prie lango ir ją ėmė ap
maudas. Staiga ji šyptelėjo ir išėjo į prieangį. Pas
kiau atsitempė nuo aukšto pabėgusio vyro skrandą 
ir, stvėrusi žirkles, įknibo į avies kailį.

Dienos driekėsi kaip tinklo plūdės Nemune, o 
Valčiškių širdis draskė nekantrumo kirminas. Va
karais, viena kitos privengdamos, jos praslinkda
vo karšyklos palangėmis, Bene pamatys ką? Bet 
ten buvo ramu lygiai kaip ir šalia karšyklos apleis
tos žydkapėse. Niekas nematė vilnakaršio miestelyje, 
net jo paties kieme. Praslinko visa savaitė ir Val
čiškės pradėjo pamesti visas viltis. O gal jis ne 
vilnakaršys? Gaila būtų tiek vargo ir nuostolių. Gal 
jis stalius? Gal koks graborius?

žiema vilnos sezono metas. Esant darbo kar
šykla dirba dieną ir naktį. Kaip nedirbsi, jei už
darbis nėra kasdienis. Po geros žiemos vasarą ga
lėjai prastumt visai dykai. Iš pagrindų atremonta
vo karštuvus. Ištepė perdžiuvusius krumplius. Lė
tesniam sukimui pailgino karštuvų rankeną. Geros 
karŠtyklos vardo išlaikymui didžiausios reikšmės 

sudarė geros vilnos išdirbinys. Dvi savaites truku-, 
sį remontą užbaigęs, ant stogo iškėlė baltą lentą su' 
didelėmis ir gražesnėmis net už pašto įstaigą rai
dėmis: “PETRO ŠUKIO VILNŲ KARŠYKLA IR 
DAŽYKLA”.

Tą dieną Petras vėl pasirodė miestelyje. Vėl 
lankėsi klebonijoje, valsčiaus raštinėje ir grįžda
mas, užsuko į kooperatyvą. Po pietų kooperatyvo 
vedėjo palydėtas, grįžo namo. Grįžo susirūpinęs.

Petras nesibijojo darbo. Ne tinginiavimo tiks
lais jis ir karšyklą pirko. Tiktai vienam nebuvo 
įmanoma pradėti. Patys karštuvai reikalavo keturių 
rankų. Klausinėjo valsčiuje ir kooperatyve, bet be 
naudos. Valčių vyrai, kurie neturėjo pastovaus dar-< 
bo buvo įsitraukę į žvejybą, žvejojo per vasarą ir 
rudenį. Žiemą naujus tinklus megzdavo ar senuo
sius lopė. Dažnai eketėse užmesdavo šniūrus vėgė
lėms. Ir tai nedaug jų buvo. Dažniausiai moterys 
talkininkaudavo rudeniniame tinklo plėšime.

Trys pundai vilnų gulėjo kampe dar prie senio 
atvešti. Klebonas savo reikalams vilną žadėjo jau 
rytoj pristatyti. Pažadėjo taip pat ir merginą į tal
ką,, bet tai tik trumpam. O kas tolau? Panašių 
minčių kankinamas, Petras grįžo iš miestelio. Jis 
nenujautė, kad viskas klosis daug geriau, nei jo 
galva galėjo išplanuoti.

Petrui grįžus į namus, Valčiškės galutinai pa
siruošė. Dieną netiko su ryšuliais rodytis mieste
lyje. Reikėjo sulaukti bent vištakio. žiemos metu tai 
dar tik ankstyva popietė.

— šuns uodegą atsineš iškaršti, o vistiek ateis! 
— galvojo Valčių panos ir rengėti į niekieno ne
kviestą susirinkimą.

Petras dar nebuvo suradęs jokios išeities, kai 
pas jį pradėjo rinktis pirmieji svečiai. Neramus šiur
pulys perbėgdavo visu kūnu kiekvienai peržengiant 
tos prastos pirkelės slenkstį. Kas žino, o, gal, kar
tais čia bus vienos laimė?

— Turiu kuokštelį vilnų karšiniui, — suraiz- 
gydavo pirmąjį sakinį, piktai šyptelėdavo į pirmes
nę už save ir pasitraukdavo j kampą.

Petras nespėjo kiekvienai atsakyti ar žodį iš
tarti. Viena paskui kitą jos rinkosi karšyklon, ligi 
susidarė pilnas velnio tuzinas. Stigo tiktai Laužų 
Antosės ir gyvanašlės Žvygienės.

(Bus daugiau)
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Redaguoja: Antanas Laukaitis

A. L SPORTO KLUBU S-GOS z 
PRANEŠIMAI

A.L.S.K.S. Valdyba prašo vi
sus Australijos Lietuvių sporto 
klubus kaip galima greičiau re
gistruotis XVII-jai Sporto šven
tei S.L.S.K. Kovo sekretoriaus 
adresu: Z. Motiejūnienė 112 
Sixth Avenue, Berala N.S.W.

XVII Sporto šventė vyks nuo 
1966 m. gruodžio mėn. 27 d. iki 
31 d. Sydnejuje šiose sporto ša
kose:

Vyrų: krepšinis, tinklinis, lau- 
ko-stalo tenisas, šachmatai.

Moterų: krepšinis, tinklinis,

lauko-stalo tenisas.
Jaunių: mergaičių ir berniukų 

krepšinis.
Vincas Binkis —■— 

Valdybos pirmininkas 
— ★ —

A.L.S.K. Valdyba praneša, kad 
Australijos Lietuvių vyrų ir mo
terų krepšinio rinktinių varžy
bos Melbourne įvyks 1966 m. 
spalio 15-16 dienomis Albert 
Park krepšinio stadijone.

Vincas Binkis
Valdybos Pirmininkas

ŠACHMATAI
Šachmatinis aktyvumas daugu

moje pasireiškia tarpkluįbinėse 
varžybose. 1965-tais metais Vy
ties Šachmatų Sekcija turėjo pen
kias komandas keturiose klasėse. 
A klasėje ir A - Rezervo klasėse 
Vyties komandos baigė 2 - je vie
toje, o C klasėje pirmoje vieto
je. 1966 metų rugpjūčio mėn. pa
sibaigusiose Pietų Australijos šach 
matų pirmenybėse R. Arlauskas, 
kuris ankščiau sėkmingai dalyva
vo pasaulio korespondencinėse pir
menybėse, užėmė 3 - čią vietų. 
1966 metų tarpklubinėse varžybo
se dalyvauja šešios Vyties koman
dos. A. Klasėje Vytis pirmauja ir 
vargu ar kitos komandos galės ją 
pavyti. Kitose klasėse Vyties ko
mandos visos stovi tabelių pirmo-

COSMOS TRADING 
CO. TĄSĄS PTY. LTD.

Kavos staliukai, paveiks
lų staliukai, indiški kilimai. 
Tautiečiams urmo kaina.

ADELAIDES ATSTOVAS

ADELAIDĖJE
je pusėje.

Komanda susideda iš penkių 
šachmatininkų; už Vytį taigi žai
džia 30 žmonių, bet iš jų tik 16 
yra lietuviai. Pilnai lietuviška yra 
tik viena komanda, dvi kitos ko
mandos turi tik po vieną lietuvį 
žaidėją.

Vyties šachmatininkams vado
vauja P. Lukošiūnas, kuris neti
kėtinu apsukrumu sugeba surasti 
pakaitą, jeigu trūksta kurioje ko
mandoje žaidėjo.

Ateityje ,atrodo, reiktų suma
žinti komandų skaičių dėl pasto
vių žaidėjų trūkumo. Sudaryti gry 
nai lietuviškas komandas vargu ar 
pavyks dėl žaidėjų klasifikacijos 
pagal taškų sistemą .Mažinti skai
čių reikės ir todėl, kad sunku pri
prašyti žmones žaisti ir sunku su
rinkti nario mokestį iš esamų žai
dėjų. Daugeliu atvėjų sekcijos va
dovas turi sumokėti žaidimo mo
kestį už paskirus asmenis iš savo 
kišenės. Idealu būtų, jiegu žai
dėjai sumokėtų visus mokesčius 
metams iš anksto; tada būtų vi
ešiems daug mažiau vargo ir reika
lai vyktų daug sklandžiau.

M, Pocius

Norint užtikrinti sporto klubo 
ateitį yra būtina turėti prieauglį. 
Ankščiau maža buvo kreipta dėme
sio į jaunių prisiauginimą ir Vy
ties Klubas, kaip ir kitų vietovių 
lietuvių sporto klubai, dėl to turė
jo pergyventi krizę. Dabar planin
gai stengiamasi turėti nuolatinį 
prieauglį, ypač krepšiniui.

Vyties klubas šiuo metu turi ber
niukų (iki 14 - kos metų) koman
dą ir mergaičių (iki 16 - kos metų) 
komandą. Ankščiau buvo dar viena 
jaunių berniukų (iki 12 - kos me
tų) komanda. Ši komanda dabar
tinį sezoną nežaidžia, bet būtina 
ją atgaivinti.

Organizuojant jaunių komandas 
susiduriama su įvairiais sunku
mais. Jaunių berniukų žaidimo lai
kas susikerta su savaitgalio mo
kyklos pamokomis. Mergaičių run
gtynės vyksta vakarais ir tėvai 
nevisada gali žaidėjus atvežti į 
rungtynes. Labai sunku gauti tre
nerių.

Nežiūrint visų kliūčių, turimos 
dvi komandos žaidžia ir progre
suoja. Berniukų komanda turi 
daug stiprių varžovų. Per praėju

sį sezoną ši komanda buvo var
žybų lentelėje vidury, šį sezoną 
turi du laimėjimus iš penkių var
žybų. Pralaimėta buvo mažais 
skirtumais. Komandą treniruoja 
jaunas Vyties žaidėjas J. Smit (o- 
landas). Jauniai pagal savo amžių 
neblogai apvaldę pradinius žaidi
mo reikalavimus.

Jaunių mergaičių komandą tre
niruoja A. Merūnas. Rungtynių 
metu šią komandą dažnai prižiūri 
E. Taparauskas arba kartais S. 
Visockis. Be esančių nuotraukoje 
žaidėjų retkarčiais patalkininkau
ja N. Vyšniauskaitė. Šiais metais 
iš amžiaus ribos išėjo komandos 
kapitonė R. Marcinkevičiūtė. Pra
ėjusį sezoną ši komanda iškovojo 
Pietų Australijos čempijonių var
dą. Per visą pernykštį sezoną te- 
pralaimėjo vienas rungtynes, šį 
sezoną irgi einama be pralaimėji
mų, teisingiau pasakius, laimima 
dideliais rezultatais.

Kaip berniukų, taip ir mergaičių 
komandoms dar reikėtų najų žai
dėjų. Gausios jaunių komandos 
tegali būti garantija tolimesnei 
Vyties veiklai.

B.N.

A.L.S.K. "Vyties?’ jaunių iki 14-kos metų krepšinio koman
da. Iš kairės klūpo: A. Skiparis, J. Vachiami, K. Jaunutis, 
R. Beinoravičius. Stovi: A. Pauliukevičius, A. Jaunutis (ka
pitonas), J. Smit (komandos treneris), R. Ramanauskas ir 
V. Pauliukevičius.

Nuotrauka A. Budrio

G. PATUPIS
10 SANDILANDS ST., 

LOCKLEYS, S.A.
Tel. 56 3988

Nuotrauka A. Budrio

Adelaidės Liet. Sporto Klubo 
"Vyties” pirmosios vyrų krepšinio 
komandos treneris Rimas Dauga- 
Hs.

DU TYLUS DARBININKAI VYTYJE
Sporto Klubo rėmus, nugarkau

lį, sudaro Klubo valdyba, sekci
jų vadovai ir treneriai. Tai žmo
nės kurie suka visą ratą, neša 
naštą, ir dirba darbą. Aišku, 
dirbdami iš pasiaukojimo. Vyties 
Klubas turi dabar ir turėjo ankš
čiau tikrai neblogų darbininkų, 
nors jų galėtų būti daug daugiau.

Sunku išvardinti visus, kurie 
dirbo “Vyties” Klube; per eilę me
tų jų buvo gana 
norėtųsi paminėti 
dirbančių.

Jau keli metai
Klube Sparto Vadovo pareigas 
eina P. Andrijaitis. Tai tylus, 
kuklus, bet nepakeičiamas Klubo 
darbininkas. Petras kelinti metai 
iš eilės aukojo visą savo laisva
laikį Klubui. Kelis vakarus per 
savaitę turi atvykti į Forestville, 
kur varžosi Vyties komandos. Ir 
ar tai lietus, ar dideli karščiai,

daug, šį kartą 
porą iš dabar

iš eilės Vyties

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. 
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINE — CHERRY VODKA
Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONJ

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.

Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A.

kaip laikrodis, dažnai tie- 
darbo, atsiranda stadijone. 
dar įvairūs Klubo parengi-

Petras 
šiai iš 
O kur 
mai, posėdžiai, treniruotės ir ki
ti rūpesčiai. Neatsisako jis padėti 
ir kitoms organizacijoms per jų 
parengimus. Kartais, neatvykus 
žaidėjui jam tenka užsidėti uni
formą ir užimti vietą aikštėje. 
Tokiu darbščiu Sporto Vadovu ten
ka tik pasidžiaugti ir palinkėti jam 
dai* ilgai nepavargti.

Labai maža aktyvių sportininkų 
kurie be žaidimo dar dirbtų ir or
ganizacinį darbą. Išimtis yra Ri
mas Daugalis. Jis yra kilimo že
maitis, bet augęs ir išsimokslinęs 
jau čia, Australijoje. Krepšinį ir 
tinklinį pradėjo žaisti Vytyje 1959 
metais. Kelerius metus iš eilės Ri
mas buvo Australijos lietuvių 
krepšinio rinktinės dalyvis. Jisai 
taip pat buvo Sporto Klubo Val
dyboje sekretorium. Dabar, pade-

damas K. Jaunučio, treniruoja Vy
ties I - mą krepšinio komandą. 
Pats taip pat ir žaidžia už šią ko
mandą.

Savo laiku Rimas buvo ir stu
dentų Sąjungos valdyboje. Jis dės
to meną gimnazijoje ir pats lanko 
Meno mokyklą, kur turi valdžios 
stipendiją. Jo tapybos paveikslų,

Adelaidės Liet. Sp. Klubo "Vy
ties” sporto vadovas Petras An- 
driejaitis.

Pietų Australijos jaunių iki 
vytietės. Iš kairės: (klūpo) ,
N. Marcinkevičiūtė. Stovi: V. Jucyte, rv.
(kapitonė), B. Latvėnaitė. Nuotraukoje trūksta M. ir R. Stau-
gaityčių, R. Galinskaitė ir J. Jucytės. Nuotrauka A. Budrio

WOODFORDE BUILDING SUPPLIES LTD. «►
:: SUPPLIERS OF GENERAL BUILDING MATERIALS ::* *
” Phone: 31 7355 41 Vine Street, ”
” P.O. Box 36, Magill. Woodforde, S.A.

Parduodame įvairią naują ir vartotą statybinę medžiagą, ’
“ taip pat įvairius gaminius daržų bei sodų auginimui, ir kt.
" * - *
Z Nuolatiniams klijeniams duodami papiginimai. ”

" Telefonu 31 7355 kviesti p. G. Couch

‘ ’ Savininkas G. J. Rakauskas \ ’;

ir išdeginimų medyje teko matyti viniams. Net išėję į kitą gyvenimo
parodose. Bendrai tai netik pui- “stoną”, sukūrę šeimas su šia gru- 
kus sportininkas, bet ir aktyvus 
susipratęs lietuvis jaunuolis. Šiais 
metais Rimas sukūrė šeimą su 
Vyties sportininke, stalo teniso ir 
tinklinio žaidėja A. Mikužytė. No
rėtųsi Rimą pastatyti pavyzdžiu 
daugeliui mūsų jaunuolių.

Klubui visada trūksta darbinin
kų ir ypač tokių kaip čia pami
nėti.

pe nenutraukia ryšių ir toliau jo
je dalyvauja, kas ypač džiugu vi
siems lietuviams.

Tautinių šokių repetavimas per 
eilę metų nuolat didėjo ir keitė
si. Vieni šokiai liko nuo pat įsi
kūrimo, kaip Kubilas, Kepurinė, 
Malūnas, Žiogeliai, Kalvelis, kiti 
buvo retkarčiais pakartojami, o 
dar nauji pastaruoju metu įtrau
kiami repertuaram Iš pastarųjų 
šokama Mikita, Oželis, Blezdingi- 
nis Jonkelis, Gyvatvaras. ir Suba
tėlė (chorui pritariant). Ateity 
numatoma su choru išpildyti Kal
velį ir Suktinį ir paruošti naujus 
šokius - Džigūną, Šiaudelę ir Lan- 
dutę.

Tautiniams šokiams akordeonu 
groja sesutės Germanaitės ir L. 
Vasiliūnas: reiktų dar daugiau 
akordeonistų.

Artėjant Lietuvių Meno Die
noms Sydnejuje ir Adelaidės tau
tinių šokių šokėjai ruošiasi. Tiki
masi šventėje dalyvauti su devy- 
nom porom. Kartu su visu Aus
tralijos lietuviškuoju jaunimu bus 
išpildyta dešimt bendrų šokių ir 
po vieną šokį išpildys kiekvienos 
kolonijos šokėjai.

Ponia B. Lapšienė, Krašto Kult. 
Tarybos Taut. Šokių sekcijos se
niūnė kartu su kitais Kult Tary
bos nariais yra paruošiusi puikią 

aukštesniųjų programą dainų ir šokio vaka- 
studentai,

B.N.

JAUNIMUI PATINKA ŠOKTI
Aplankyk šeštadienį Lietuvių 

Namus ir Katalikų Centrą Adelai
dėje ir tenai rasi daug gražaus 
jaunimo. Vieni iš jų, jaunesnieji 
mokosi klasėse lietuvių kalbos, is
torijos ir kitų dalykų, kiti kieme 
mėto sviedinį, dar kiti repetuoja 
tautinius šokius.

Virtinė metų prabėgo Adelaidės 
lietuvių bendruomenės gyvenime, 
eilė draugijų, sambūrių užbaigė 
savo veiklos dienas ar “atostogau
ja”, bet tautinių šokių grupės iš
liko. šiuo metu Adelaidėje veikia 
keturi tautinių šokių vienetai, ku
rie apima apie 80 lietuviško jau
nimo.

Bendruomenės savaitgalio mo
kykloje Liet. Namuose tautinius 
šokius eilę metų moko p-lė V. Bra
zauskaitė. Čia mažiausieji šokėjai 
išmoksta lengviausių tautinių šo
kių kartu pajusdami ir šokių rit
mą bei grupinį betndravimą. Iš 
savaitgalio mokyklos vaikų tikima
si gauti prieauglio vyresnėm gru
pėm. Taip pat ir šv. Kazimiero 
parapijos savaitgalio mokykloje 
mokoma tautinių šokių, kuriuos 
dėsto p. M. Grėbliūnienė. Abiejų 
mokyklų jaunieji šokėjai mokslo 
metų pabaigtuvėse ar kitomis pro
gomis puikiai pasirodo visuome
nei.

Baigusieji mokyklas jaunuoliai 
jungiasi į jaunesniųjų tautinių 
šokėjų grupę, kuriai šiuo metu 
vadovauja mokyt. V. Straukas 
Lietuvių Namuose, šioje grupėje

jau mokomasi įvairių, kartais ir 
labai komplikuotų tautinių šokių 
ir jau dalyvauja įvairiuose vie
šuose pasirodymuose. Čia vyksta 
intensyvesnis mokymasis, malonus 
bendradarbiavimas tarp savo am
žiaus jaunuolių, čia pradedama 
pajusti ir atsakingumas už savo 
grupės tautinių šokių išpildymą. 
Grupės šokėjų tarpe pasigendama 
didesnio berniukų skaičiaus.

Pati vyriausioji - reprezentacinė 
Adelaidės Tautinių Šokių Grupė, 
vadovaujama daug darbo ir pa
sišventimo įdėjusios B. Lapšieiiės, 
per eilę metų turėjo gausybę sėk
mingų pasirodymų lietuvių bei sve
timtaučių publikai, šiai grupei pri
klauso vyresnis, gyviausias lietu
viškasis jaunimas: 
mokyklų moksleiviai, 
mokytojai ir jau savarankiškai be- 
siverčiantieji, kurie pašvenčia daug 
savo laiko repeticijoms bei pasi
rodymams. Jų tarpe vyrauja nuo
širdus lietuviškas bendradarbiavi
mas ir atsidavimas grupės užda-

rili, kuris įvyks IV-se Meno Die
nose Sydnėjaus miesto salėje 
(Town Hall). Šiame kancerte kar
tu su tautiniais šokiais dalyvaus 
visi šeši Australijos lietuvių cho
rai.

J.M.

JUOZUI AUGLIUI

mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu jo našlę 

žmoną Albertiną, sūnus, dukterį ir žentą Vailokus.

N. Zaborskis
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HOBART
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rugsėjo 10 d. šeštadienį, 

barto lietuviai paminėjo lietuvių 
tautos šventę. Gausus būrys tau
tiečių šventiškai nusiteikę išklau
sė trumpos apylinkės pirmininko 
L. Simanausko kalbos ir kuklios 
A. Kantvilo paskaitos.

Pasididžiuodami garbinga lietu
vių tautos istorija ir garbingu 
lietuvio vardu minėjimų užbaigė 
galingai Tautos Himnu.

Ho-

METINIS SUSIRINKIMAS
Po Tautos šventės minėjimo 

Hobarte įvyko lietuvių bendruome
nės metinis susirinkimas ir val
dybos rinkimai. Susirinkumui pir
mininkavo A. Kantvilas ir sekre
toriavo J. Vasiliauskas.

AUKOS ADEL

IAI AUSTRALIJOJE
Apylinkės valdybos pirm-kas L. 

Simanauskas savo pranešime per
žvelgė paskutinių dviejų metų Ho- 
barto lietuvių b-nės gyvenimą. Ho- 
bartiškiai galėjo pasidžiaugti, kad 
valdyba atliko savo pareigas tik
rai pavyzdingai. Visos istorinės 
lietuvių tautos dienos buvo pami
nėtos pabrėžiant birželio mėn. 
tautos tragedijos demonstracijų, 
pastebėtų australų visuomenės, 
spaudos, TV ir radijo. Kultūrinėj 
veikloj paminėtinas įvykis - Geelon 
go “Suktinio” menininkų viešnagė 
ir koncertas ,palikęs čia gilų įs
pūdį.

Gal tik Hobarto korespondentai 
apsileido paskutiniu laiku neprisi- 
ruošdami aprašyti bendruomenės 
gyvenimo taip, kad kiti Australi
jos lietuviui lyg ir užmiršo apie 
Tasmanijų, negirdėjo apie jos 
grožybes, meškeriojimo galimybes. 
Lietuviai Tasmanijoj dar tebegy
vena ir kiekvienų kultūros ir 
šviesos trupinėlį iš didžiųjų kolo
nijų sutiktų išskėstom rankom.

Naujos valdybos rinkimai pra
ėjo labai sklandžiai ir valdžion 
tapo išrinkti senieji nariai - L. 
Simanauskas ir S. Domkus ir jau- 
nuomonės at-vas M. Kožikas. Itin 
džiugu, kad šis energingas ir vei
klus sporto klubo “Perkūno” dar
bininkas įėjo į apylinkės valdybų. 
Gal juo pasekdami ir kiti jaunes
nieji pradės reikštis bendruomenės 
gyvenime ir pamažu pakeis poil
sio užsitarnavusius vyresniuo
sius.

vičiūtė padainavo dvi daineles; H. 
Urbonavičius pagrojo čelo, o Ro
žytė Makarevičiūtė ne tik pade
klamavo, bet ir dailiai paskaitė; 
R Urbonavičius smuiku ir sūnus 
Henrikas čelo pagrojo. Prieš pa
baigų D. Vildovas solo padaina
vo tris dainas.'*'Pabaigai R. Ur
bonavičius dar pagrojo du kūri
niu smuiku. Dainininkams, muzi
kantams akomponavo ponia Beke- 
szy.

Pasibaigus programai sekė mū
sų ponių paruoštas pobūvis. Vai
šių metu kalbėjo p.p. S. Čėsna, S. 
Valys ir svečias S. Narušis. Apy
linkės iždininkas P. Duoba rinko 
aukas Krašto Valdybos paskelb
tam vajui.

Tautiečiai minėjime dalyvavo 
gana skaitlingai. Taip pat turėjo
me keletu svečių ir iš Melbourne.

Buvęs

Rugsėjo 12 d. pirmų kartų su- + ♦♦♦♦♦« I ♦♦♦»!
sirinko pavergtų tautų atstovai * — ----------------------------------------
pasitarti organizaciniais reikalais 
rengiantis Vengruos sukilimo de
šimtmečiui paminėti. Iš lietuvių 
dalyvavo p.p. V. Bindokas ir J. 
Gailius.

Sutarta, kad demonstracija į- 
vyks spalio 15 d. kur sutiko daly
vauti ir imigracijos ministeris p. 
Operman. Demonstracijose daly
vaus vengrai (rengėjai), lietuviai, 
latviai, lenkai, ukrainiečiai ir kro
atai. Visa tai įvyks West Geelong 
Town Hall spalio 15 d. 2.30 vai. 
p.p. Planuojama ir demonstraci
ja per miestų, bet detalės dar ne
išaiškintos.

Susirinkimo metu sutarta steig
ti nuolatinį ateivių organų, kuris 
turės didelės svarbos ir vietos po
litinėje plotmėje.

G.J. RAKAUSKAS PROPRIETARY LTD.
MASTER BUILDERS 

SAVININKAS G. J. RAKAUSKAS
Phone: Adelaide 31 7353, Whyalla 5 8419

* Registered Office: 41 VINE STREET, MAGILL
* Postal address: BOX 36, P.O., MAGILL

Mes praktikuojame įvairią industrinę, komercinę, 
mokyklų, bažnyčių ir privačių namų statybą.

Dėl informacijos skambinkit 31 7353

ka.

KLBVWI
PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTlĖ 

Albury Apyl. Valdybos pastan- 
. gomis buvo suorganizuotas rugsė
jo 8-sios minėjimas, įvykęs rug
sėjo 3 d. šį minėjimų reikia skaity
ti istoriniu įvykiu, nes mūsų nes
kaitlingų apylinkę aplankė Krašto 
Valdybos p-kas p. S. Narušis.

Valdybos pirm. p. D. Vildovas 
trumpu žodžiu atidarė _ minėjimų 
pakviesdamas sugiedoti Tautos 
Himnų. Toliau svečias Kr. V-bos 
p-kas p. S Narušis kalbėjo apie 
garbingų Lietuvos praeitį pabrėž
damas, kad mūsų tauta išgyveno 
labai daug sunkių valandų. Lietu
viai visada kovojo dėl laisvės, tad 
ir dabar turime vieningai su pa
siaukojimu kovoti dėl Lietuvos 
laisvės ir dirbti lietuvybės išlai
kymui.

Po paskaitos sekė _ meninė pro
grama, kurių pravedė p-lė J. Va
lytė. M. Vildovas paskambino pia
ninu, Algis Duoba padeklamavo, o 
jaunoji dainininkė Irena Urbona-

LIET. NAMAMS

Dalyvis

NEWCASTLE
PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTE 

Newcastle lietuviai Tautos šven
tę paminėjo rugsėjo 10 d. vaka
re susirinkę K. Jazbučio sodybo
je South Wallsend.

Apylinkės pirm. p. S. Žukas pa
sakė šventei pritaikintų kalbų: 
“Mes galime būti geri lietuviai ir 
geri australai-. Kas išsižada savo 
tautos tėvynės, tas nusideda gam
tos ir Dievo įstatymams”, kalbėjo 
pirmininkas.

Danutė Skuodaitė, Newcastle 
liet, jaunimo atstovė Jaunimo Kon
grese Čikagoje, nupasakojo to 
kongreso darbus. Savo žodžius Da
nutė parėmė parodydama jos pa
čios darytų filmų iš Dainavos sto
vyklos ir Kongreso. Vietos lie
tuviai plojimais dėkojo jaunimo 
atstovei už gražų pranešimų. To
liau S. Žukas rodė savo gamybos 
filmų iš Newcastle lietuvių gyve-

GEELONG
ĮVYKIAI GEELONGE

Rugsėjo 6-8 d.d. Geelonge lankė
si ALB Krašto Valdybos pirm. p. 
S. Narušis. Tautos Šventės išva
karėse visos Geelongo organizaci
jos turėjo bendrų posėdį, kur visi 
turėjo progos susitikti vyriausių 
bendruomenės “bosų” ir jam iš
reikšti savo pageidavimus. Posė
dis įvyko p.p Skapinskų namuo
se, kur dalyvavo šalia Krašto 
Val-bos p-ko p. S. Narušio p.p. 
Dr. S. Skapinskas, A. Karpavi
čius, K. šimkevičius, L Bungarda, 
L. Valodka, J.Gailius, č. Valod- 
ka ir V. Bindokas.

Iš kr. Vaidybos p-ko pranešimo 
paaiškėjo, kad į Lietuvių Dienas 
metų pabaigoje atvyksta P.L.B. 
pirm. p. J.J. Bačiūnas, kuris pa
gal išgales gal aplankys ir kitas 
kolonijas.

*
Kita staigmena - rugsėjo 11 d. 

Geelonge lankėsi su šeima p. J. 
Juška, ir dalyvavo pas pp.. Gailius 
vietos choro vadovybės pasitarime. 
Čia p. R. Zinkevičius svečiui iš
dėstė savo sunkumus bei šeimos 
padėtį, kas jam ypač trukdo dir
bti su choru ir pasiruošti Dainų lietuviškos pamaldos St. Patricks 
Šventei, ir pakvietė p. Juškų pe- bažnyčioje Braddone.
rimti chorų ir jį paruoštų nuvež- 3 vai. p.p. Lietuvių Klube įvyks 
ti į Dainų Šventę. Svečias p. Juš- p-lės Daivos Labutytės paskaita, 
ka, supratęs esamus sunkumus, su- 'Maloniai kviečiame tautiečius kuo 
tiko aukotis ir važinėti iš Mel
bourne į Geelongų ir paruošti cho
rų. Pats p. Zinkevičius prižadė
jo kiek galint talkininkauti, kiek 
sųlygos leis. Žinia, kad choras 
tikrai galės vykti į Sydney, visus 
choristus pradžiugino ir tuo net 
pustuzinis naujų prisidėjo.#

nimo. Jame mes matėme patys sa
ve bešvenčiančius tautines ir šei
mynines šventes.

Po minėjimo buvo dainuojamos 
sutartinės dainos, o joms nutilus 
šokama.

Sekmadienį, rugsėjo 11 d. kun. 
S. Gaidelis atlaikė pamaldas ir 
pasakė Tautos Šventei skirtų pa
mokslų. Pamaldų metu buvo gieda
mos lietuviškos giesmės, o baigian
tis pamaldoms galingai sugiedotas 
Tautos Himnas.

Kor.

BRISBANE
TAUTOS ŠVENTĖ

Tauto sšventė paminėta rugsėjo 
10 d. Jį pradėjo Tautos Himnu 
ir Marijos giesme apyl. valdybos 
pirm. p. S. Reutas pakviesdamas 
garbės prezidiuman A. Vilkinu, 
E. Sagatį, P. Kviecinskų. Paskaitų 
skaitė p. J. Kriaučiūnuas.

Savo paskaitoje prelegentas per
žvelgė laisvos Lietuvos Tautos 
Šventė minėjimus, liūdnų tėvynės 
padėtį okupacijoje ir tautos pavo
jų fizinio ir dvasinio sunaikinimo 
akivaizdoje. Nežiūrint kritiškos pa 
dėties prelegentas pabėrė ir pra-

Pranešimai
PASKAITOS CANBERROJE

Canberros Apyl. Valdyba prane
ša vietos lietuviams, kad rugsė
jo 25 d., 11.30 vai. bus laikomos

skirtų specialiam Adelaidės nume
riui. Juos paskelbsim vėlesniuo
se M. P. numeriuose.

Mūsų Pastogės Red.

skaitlingiausiai dalyvauti pamal
dose ir paskaitoje.

Canberros Apyl. Valdyba

giedrulių, kad yra vilčių, jog lie
tuvių tauta vėl ' 
priklausoma.

Po paskaitos 
viškos muzikos 
liau šešiametis 
nas ir Ona Stasiūnienė padekla
mavo po du eilėraščius. Mergaitės 
ir moterys, lydint akordeonu p. 
Vyt. Liorencui, pašoko du taut šo
kius, o K. Stankūno vadovaujamas 
moterų - mergaičių choras darniai 
išpildė penkias daineles.

Chorui gražiai pasirodžius mes 
plojimais pakėlėme tokių audrų, 
kad dar iškaulijome vienų dainelę.

Tuo ir pasibaigė meninė dalis. 
Toliau sekė šokiai, kurių pertrau
kų metu Irena Luckaitė ir Reg. 
Kviecinskaitė padainavo naujo 
stiliaus dainelių pritariant 
gitaromis, šios naujovės maloniai 
nustebinti vėl gausiai plojome.

Pasirodė, kad K. Stankūno ve
damas moterų choras yra gerakai 
pažengęs. Linkime jam tobulėti ir 
augti. Reikia pripažinti, kod to
kio minėjimo jau ilgesnį laikų ne
turėjome. Jame dalyvavo beveik 
visa mūsų bendruomenė. Širdin
gas ačiū visiems, kurie jį suruo
šė, prie jo prisidėjo ir pravedė. 
Pabrėžtina, kad taut šokiams va
dovavo Regina Platkauskienė.

Corindas Povels

bus laisva ir ne-
transliuota lietu- 
iš plokštelių. To- 
Rimantas Permi-

SPAUDOJE
DAR PETICIJOS REIKALU

Kaip žinoma, kiekvienas Ade
laidės Lietuvių Sųjungos narys be 
aukų dar moka ir privalomus na
rio mokesčius. Nariai, kurie pri
klauso ALS-gai nuo jos įsikūrimo 
(1955.11.6.) iki š .m. sausio 1 die
nos turėjo sumokėti po £27.8.0. 
(nario ir įstojamasis mokestis).

Bendrai, visi Adelaidės Lietuvių 
Sųjungos nariai (196 asmenys) 
Lietuvių Namams per minėtų lai
kotarpį yra sudėję (nario mokes
čiais ir aukomis) £9.656.12. — vi
durkis vienam nariui - £49.5.0.

Proporcingai imant, didžiausių 
asmeninę duoklę yra sudėję amži
nieji ALS nariai - 29 asmenys. 
Jie vieni per minėtų laikotarpį 
įmokėjo £3. 777.3.0. (vidutiniškai 
kiekvienas amžinasis narys Lietu
vių Namų reikalams davė po 
£130.3.0.). Likusieji 167 Sųjungos 
nariai sudėjo £5.879.9.0. (viduti
niškai po £35.4.0.).

Adelaidės Lietuvių Sųjungos 
kartotekoje yra dar 567 pavieniai, 
daugiau ar mažiau pastovūs au
kotojai (Ne ALS nariai), kurie per
minėtų laikotarpį Lietuvių Namų 
reikalams suakojo £5.089.0.0. Vie
no aukotojo vidurkis - £8.19.0.

Būdinga, kad visų asmeninių au- 
74% sudaro 196-šių Sujungus 
narių aukos. Bendrai paėmus, 
ALS narys aukoja beveik keturis 
kartus daugiau, negu nenarys.

Atsitiktiniai ir anoniminiai au
kotojai yra davę £119.18.0.

Be aukščiau minėtų pavienių as
menų, Lietuvių Namams tuo pa
čiu laikotarpiu aukojo:
ALB Apylinkės Valdyba £742. 2.0 
ALB Moterų Sekcija 
ALB Savaitgalio M-la
ALB S. Mok. Tėvų K-tas £ 80. 0.0 
Adelaidės Kult. Fondas £ 65. 0.0 
Lietuvos Atgimimo S-dis £102.18.0 
Skautų Vilniaus Tuntas 
Adei. Liet. Stud. S-ga 
“Vyties” Sporto Klubas 
“Vyties” šachmatų Sekc.
Choras Lituania
Tautinių Šokių grupė

čia suminėtos pavienių 
grupės ir organizacijos 
sausio 1 dienos Lietuvių 

suaukojo £17.880.12.0.

LIET. KLUBO KOMITETAS 
SKELBIA

Cenberros Lietuvių - Australų 
Klubo Komitetas spalio 3 d. 2 vai. 
p.p. Klubo patalpose ruošia pas
kaitų. Pakviestas svečias iš Sydnė- 
jaus p. Leonardas Karvelis skai
tys paskaitų tema “Tautybė ir nu
tautėjimas”.

Kviečiame visus Canberros ir a- 
pylinkių lietuvius gerb. svečio iš 
Sydnėjaus paskaitoje skaitlingai 
dalyvauti ir jo pasiklausyti.

Klubo Komitetas

BANKSTOWNO APYLINKES 
SUSIRINKIMAS

Bankstowno Apylinkės Valdyba 
kviečia apylinkės narius į visuo
tinį susirinkimų išrinkti atstovus 
į ALB Krašto Tarybų. Susirinki
mas įvyks spalio 16 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Bankstowno Lietu
vių Namuose Dainavoje.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.— 2. 

Priezidiumo sudarymas. 3. Manda
tų Komisijos sudarymas. 4. še
šių atstovų rinkimas. 5. Klausi
mai ir sumanymai. 6. Susirinkimo 
uždarymas.

Bankstowno Apylinkės Valdyba

£606. 2.0
£ 51. 9.0

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£

54.15.0 
73.13.0 
37. 3.0 

5. 0.0 
11. 4.0 
3.16.0

vo gauta Lietuvių Tautinės Sų- 
jungos auka — 225.0.0. Iš ALB 
Chicagos apygardos valdybos bu
vo gauta £21.19.0. Bendros Ame
rikos lietuvių aukos sudaro £1.181. 
18.0.

Visos 
asmenų 
iki š.m. 
Namams
Pavertę šių sumų į naujų valiutų 
gausime $35.761.20.

Adelaidės lietuviams priklau
santis nejudomas turtas, kurio 
įsigijimui buvo suaukota minėta 
suma, šiandien rinkoje yra verti
namas arti $60.000.

P.S. Žinias apie lietuvių aukas 
suteikė veiklus ALS-gos valdybos 
narys p. S. Dunda, kuris, be vi
sa ko, yra pavyzdingai sutvarkęs 
visų aukotojų kartotekų; per su
sirinkimus ji pateikiama adelai- 
diškiams pasitikrinti.

SOLIDARUMO BALIUS 
ATIDEDAMAS

Dėl susidėjusių aplinkybių 
lidarumo balius š.m. rugsėjo 
d., kaip buvo M.P. skelbta,
įvyks ir yra atidedamas vėlesniam 
laikui.

Dainavos Namų Valdyba

So-
24 

ne-

L-s.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Leidžiant šį specialų Adelaidės 

apylinkės numerį jame negalėjo 
tilpti visa eilė rašinių ir korespon
dencijų iš kitų vietovių. Paskelbta 
tik aktualiausi pranešimai.

Taip pat dėl vietos stokos ne
galėjome paskelbti ir eilės rašinių,

Iš viso £1.833. 4.0

Gražios paramos Lietuvių Na
mai susilaukė ir iš Amerikos lie
tuvių J.J. Bachuno suorganizuo
tas Širdies Fondas šiam reikalui 
paskyrė £934.19.0, o per tų patį 
p. J.J. Bachunų dar anksčiau bu-

LITUANISTIKOS INSTITUTAS
Pedagoginis Lituanistikos Insti 

tūtas, kuris veikia 'Čikagoje, jau 
nuo 1962 metų tame Institute ei
namus dalykus dėsto ir neakivaiz
diniu bei korespondenciniu būdu. 
Dėstomieji dalykai yra šie:

1. Lietuvių kalba: bendrinė lie-

baigę aukštesniųsias arba tolygias 
lituanistines mokyklas.

Tokių mokyklų nebaigusiems, 
bet norintiems jas baigti, neaki
vaizdiniu būdu dėstomas aukstes 
niosios lituanistinės mokyklos kur
das.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, ku

rie prisidėjo ruošiant Spaudos Ba
liaus bufetų. Aukojusiems maistu: 
p.p. Ankudavičienei, Ališauskienei, 
Bačiulienei, Baravykienei, Berno
tienei, Bukevičienei, Cibulskienei, 
Čuješ, Daukienei, Dryžienei, Ga- 
siūnienei, Aid. Kapočienei, D. Ka- 
počienei, O. Kapočienei, Maura- 
gienei, Marašinskienei, Migevi- 
čienei, Petniūnienei, Reisgienei, 
Šaparienei, Skirkienei, Vaičiur- 
gienei, Vilkaitienei, Žygienei; Pre
kybininkams: Bižams, Kedžiams, 
Pranuliui, Simniškiams, p. Daugi
nienei už $3.00, p.p. Adomienienei, 
Grudzinskienei, Kovalienei, Mila
šienei, Pūkienei, po $2.00.

Atėjusioms valdybai į talkų: p. 
p. Baravykienei, Mauragienei, 
Montvydienei; ypatingai ačiū Kęs
tučiui Narbutui, už S.L.M.S.G.D. 
didelę paslaugų.

O. Baužienė 
S.L.M.S.G.D.

Pirmininkė

Kanųdiškės “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius J. Kardelis, 
pasakodamas apie “didžiųsias die
nas Čikagoje” prisimena ir petici
jos reikalų. Štai kaip jis pasisako 
N. L. Nr. 27:

“Peticija pagal planus turėjo 
būti smogiamuoju Kongreso fina
lu. Tačiau Kongrese ji nebuvo mi
nima.

“Visų pirma 100.000 parašų tai 
ne jaunimo vertas darbas. Kai 
jaunimo rezoliucija smerkia vyres
niuosius, tai kol kas, kaip mato
me iš peticijos vykdymo, jaunimui 
dar toli ligi vyresniųjų. Juk vieni 
senieji lietuviai ir vien Amerikoje 
surinko milijonų parašų, o jauni
mas, ir dar talkinamas vyresnių
jų, tesurinko tiktai 100.000.

“Akivaizdoje tokių faktų ir tu
rint prieš akis viltis, kad Kongre
sas jaunimų bus stipriai paveikęs 
veiklumui, yra toks pasiūlymas: 
parašų rinkimų reikia pratęsti iki 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo 50 metų sukaktuvių ir tam 
laikui surinkti 50 milijonų para
šų ir Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukaktuvių 
proga įteikti Jungtinėms Tau
toms.”

PAGAUSĖJO
ŽEMĖS DREBĖJIMAI

Paskutiniu metu pagausėjo pa
saulyje žemės drebėjimai. Nese
niai skaudūs žemės drebėjimai pa
lietų Turki jų, Graikiją, Mažųjų 
Azijų, o anų savaitę persimetė i 
Pietų Amerikų, kur Kolumbijoje 
supurtė sostinę Bogotų padarant 
medžiaginių nuostolių. Žmonių au
kų nedaug.

mūsų Pastogė
Ryšium su mūsų mylimos žmonos ir motinos 

MARCELĖS GEDMINIENES

mirtim, gilią ir nuoširdžią padėką reiškiame kunigams P. Butkui, 
S. Gaideliui ir P. Martuzui, lankiusiems ją sergančią namuose ir 
ligoninėje, o jai mirus dėkojame kun. P. Butkui ir kun. P. Martu
zui už atlaikytas pamaldas ir laidotuvių apeigas. Dėkui choristams 
už gražias giesmes bažnyčioje ir prie jos kapo.

Ačiū visiems už lankymą velionės Marcelės namuose ir ligo
ninėje, už palydėjimą į amžino poilsio vietą, už jos pagerbimą gė
lėmis, už pareikštas mums užuojautas asmeniškai ir spaudoje. Ypač 
dėkingi p.p. J. ir P. Tallat-Kelpšams už jų rūpestingumą ir užuo
jautą.

Taip pat giliai dėkingi esame Edvardui ir Adelei Žemaičiams 
Amerikoje, o ypatingai p. Adelei Žemaitienei, velionės sesutei, ku
ri atskridus iš Amerikos rūpestingai ją prižiūrėjo ligoje ir pergyve
no visą skausmą iki a.a. Marcelės mirties.

Nuliūdę
vyras Stasys,

sūnūs Vytautas ir Algimantas Gedminai

tuvių kalba ir specialiniai jos kur- Be viso būrio kvalifikuotų dės- 
sai (lietuvių kalbos fonologija ir tytojų, neakivaizdiniame dėstyme 
fonetika, morfologija, akcentologi dirba šie profesoriai: dr. Jonas Ba
ja, dialektologija ir lietuvių kai lys, dr. Jonas Grinius (Vokietija), 
bos istorija. dr. Albinas Liaugminas, dr. Hen-

2. Lietuvių literatūra: lietuvių rikas Nagys (Kanada), dr. Pranas
liaudies poezijos žanrai, literatu- Skardžius, dr. Vanda Sruogienė, 
rinės srovės ir jų atgarsiai lietū-i Neakivaizdines lituanistinių da 
vių literatūroje. lykų studijas gali pradėti bet

3. Lietuvių tautos istorija: Lie kada ir bet kur gyvenų lietuviai,
tuvos istorijos šaltiniai ir perio- Smulkesnės informacijos reikalu 
dizacija, Lietuvos kaimyninių kraš prašoma kreiptis šiuo adresu: P. 
tų istorijos bruožai ,Lietuvos kul- L. Institutas, 5620 S. Claremont 
tūros istorija, Lietuvos istorijos Avė, Ccicago, Illinois 60636. 
problemos, lietuvių tautos ištari- Instituto Vadovybė
jos metodologija, pasaulio lietu-   * _
vių istorija. .

4. Aukščiau minėtų dalykų dės Rugpjūčio gale pas Lietuvos kvis-
tymo metodikos, mokyklinė prak- lingus lankėsi Australijos komu- 
tika ir kiti papildomieji kursai nistų partijos vadas ir laikraščio 
(psichopedagogika, žurnalistika, redaktorius. Vėliau lankėsi Angli- 
Lietuvos menas, Lietuvos etnogra- jos komunistų grupė ir Italijos ko- 
fija). munistų laikraščio redaktorius.

Studentais priimami asmenys, (ELTA)
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