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ADELAIDĖ SVEIKINA! PRANAS P U S D E Š RI S

Šiuo “Mūsų Pastogės” numeriu Adelaidės Lietuvių Bendruomenė prisistato 
skaitytojams kaip viena iš Australijos aktyvesnių kolonijų, kartu su Jumis gyven
dama tais pačiais tikslais ir siekimais. Ta proga sveikiname visus Australijos ir 
užjūrių lietuvius.

Adelaidės’ lietuvių tautinis, religinis, kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas, 
jau virš 20-ties metų įvairiai sukasi šiame tolimam nuo Lietuvos mieste. Sia
me “Mūsų Pastogės” laikraštyje stengiamės pavaizduoti, bent dali, to Adelaidės 
lietuvių gyvenimo, tikėdamies kad mūsų laimėjimai ir nepasisekimai, mūsų darbai 
ir nusivylimai savo pavyzdžiu padės ir kitoms lietuviškoms bendruomenėms.

J. Mockūnas.

Adelaidės Lietuvių Namų sodelyje prie žuvusiems už Lietuvos Laisvę Paminklo, 
tautinių švenčių metu susirenka Adelaidės lietuviai. Šioje nuotraukoje jaunimo 
atstovai padeda vainiką, o ramovėnai kairėje išsirikavę sargyboje.

ALB KRAŠTO VALDYBA ADELAIDĖJE _

Kraitvežiai
Akys įskaudo bežiūrint į tuščią kelią. 
Vainikais apipintuos’ vartuos’ beliko stagarai.
- Kurion šalin nuklydot laukiami mano kraitvežiai?
- Kuriuos keliuos prunkščia raštuotas skrynias

traukdami arkliai?

Rudens lietūs išplovė jaunamartės veidų skaistumą, 
Vasarų saulėje išbluko kikliko tulpių dažai.
- Kur jus, kraitvežiai, nuvežėte mano motinos

austas drobes,
- Kurių raštuose paliko mano laisvė, mano džiaugsmas

ir sapnai?

- Atvežkite bent mano tėvo - savanorio sušaudytos
milinės lopinėlį

- Ir brolio - partizano vilty užgęsusias akis,
- Atvežkit sesės ašaroms laistytą rūtą iš Sibiro,
- Atvežkit krauju užlietos laisvės bent juodas

gedulo anglis.

- Užtenka pasakų apie laimę ir lygybę -
- Noriu savo kraičio iš savų namų,
- Ne vergijos pančių, kraitinėn sudėtų -
- Savo baltų drobių ir raštų margų.

1971 m« Adelaidė.
_____ __ . ____.. ~ .......

lio mokyklų mokytojai, dirba grynai iš 
pasiaukojimo, prie esamų sąlygų: tin
kamų patalpų stokos, klasių ir moki
nių asmeniniu nevienodumu, tikrai 
■musų sąlygoms pritaikytų metodu bei 
mokymo priemonių stokos, kovoja sun
kią kovą u uaaiai jaučiasi nusivylę 
pasiektais rezultatais. Ir nors sunkio
se sąlygose, tam tikrą pradinį paruo
šimą tėvų kalboje gauna visi vaikai, 
kuriuos tėvai į lietuviškas mokyklas 
leidžia. Daug didesnė problema yra

tinkamai paruoštų, su amžiaus ribomis 
pritaikytomis programomis ir metodais 
aukštesnių lietuvių kalbos mokyklų 
nebuvimas. Čia Melbourne “Romuvos” 
iniciatyva padarytas žingsnis pirmyn, 
turi būti pavyzdžiu visoms kitoms apy
linkėms. Ir norisi tikėtis, kad Melbour
ne patyrimais ir programa bus pilnai 
kitų pasinaudota.

Bandant švietimo srityje pasiekti 
geresnių rezultatų ir buvo pataisytam 
statute įvesta ALB Krašto Valdyboje

(Nukelta į 2 Ps!->
V. Neverauskas

Kaip 1970 m. gruodžio men. 28- 
30 d. Krašto Tarybos atstovų suvažia
vime buvo nutarta perkelti Krašto Val
dybos būstinę į Adelaidę sekantiems 
dviems metams, kaip kurie asmenys 
kėlė klausimą ar bus įmanoma iš Ade
laidės vykdyti Krašto Valdybos darbą.

Paskutinių 8 mėnesių praktika 
parodė, kad K.V. reikalų tvarkymas 
gali būti pilnai atliekamas iš bet ku
rios vietovės, nes šis darbas pirmoje 
eilėje yra korespondencinis.

Pradžioje užtruko keletą mėnesių 
kol “sušilo kojos” darbe: pasiskirs
tyta pareigomis, sudaryta reikiamos 
komisijos, susirišta su Apylinkių Val
dybomis ir tvarkyta diena iš dienos 
iškylą einamieji reikalai.

Apie Krašto Valdybos nuveiktus 
darbus jau buvo rašyta spaudoje, per
duota bendruomenės nariams per susi
tikimus su Apylinkių Valdybomis ir 
organizacijų atstovais: Adelaidėje, 
Melbourne, Geelonge. Todėl šį kartą 
daugiau apie praeities veiklą nekalbė
sim, o stengsimės kiek pažvelgti į 
ateities planus.

Mūsų bendruomenės veiklos pa
gyvinimui, norima dar šių metų bėgy
je sukviesti į Adelaidę ALB apylin
kių pirmininkus bei seniūnus dides
niam bendram pasitarimui. Šio pasi
tarimo metu bus diskutuojama mūsų 
darbo problemos bei ateities veiklos 
planai. Taip pat yra pramatyta kelionė 
i Vakarų Australiją aplankyti ten gy

venančius tautiečius.
Žinant, kad mūsų, kaip ALB atei

tis, ir tai ne taip jau labai tolima, pri
klauso nuo jaunosios kartos, Krašto 
Valdyba priėmė Newcastle universi
teto lektoriaus p. Ivinskio pasiūlyma 
pravesti anketinį jaunimo apklausinė
jimą ir iš to sudaryti studiją mūsų 
jaunimo aktuoliais reikalais. Darbas 
jau pradedamas.

Kultūriniame gyvenime darbo dir
va plati. Štai laukiame Australijoj at
silankant solistų Baro, Šukytės, Stem- 
pužienės, Bičkienės ir Armono. Susi
rašinėjimas su jais jau vedamas. Per 
1972 m. Velykas numatomas simpoziu
mas Melbourne. Yra tirinėjama P. An- 
driušio raštų išleidimo būdai ir gali
mybės. Bet čia yra ne tiek išleidimo, 
t.y. atspausdinimo ir suredagavimo 
reikalas, kiek pajėgumas užtikrinti 
kad tokie raštai pasieks mūsų lietu
višką visuomenę, t.y. bus laukiami ir 
perkami, o nedūlės sandėliuose. Dvi
dešimt penkeriųmetų įsikūrimo Austra
lijoje sukakčiai paminėti planuojama 
Metraščio išleidimas. Ir čia panaši 
problema, kaip su P. Andriušio raš
tais - reikia paruošti planus ir, išdirb
ti būdas, kaip toks metraštis gali ge
riau pasiekti pirkėjus.

Švietimas! Nors ir gerai žinome, 
kad mūsų lietuviškas išsilaikymas 
šiame kontinente priklauso nuo jauno
sios kartos lietuviškumo, bet kartais 
susidaro vaizdas, kad dar vis nepa
kankamai tam dirbame. Mūsų Savaitga-

ALB KRAŠTO VALDYBA. Sėdi: V. Neverauskas - Pirmi 
E. Dainienė - švetimo reikalams, J. Vasiliauskas - vice
pirmininkas Stovi: R. Pocius - iždininkas, M. Pocius - sekr 
J. Neverauskas - narys jaunimo reikalams ir V. Baltutis - 
narys kultūros reikalams.
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RAMAUS DARBU KELIU

(LVS ‘Ramovės* Adelaidės skyriui 
20 metų.)

Netoli 50-ties Adelaidėje šiuo 
metu esančių organizacijų, padalinių, 
valdybų, grupių, ypatingų atstovų ir 
taip be pabaigos sąrašas vienus iŠ mū
sų verpia susimąstyti, kitiems atrodo 
pagirtinu reikalu. Čia įžiūrima ne mū
sų susiskaldyrąas, bet veikimas - gy
vastingumas. Šia tema nėra plačiau iš
sikalbėta, nes matomai vengiama pa
žeisti ne vieno mūsų bendruomeninės 
veiklos jausmus. .. Kiekvienu atveju, 
LVS ‘Ramovės’ Adelaidės skyrius ri
kiuojasi į skaitlingą lietuviškų orga
nizacijų sąrasą ir šiais metais atšven
tė 20-ties metų gyvavimo sukaktį.

Jei ribota šio laikraščio erdvė 
neleidžia padaryti platesnės atliktų 
darbų apžvalgos, tai nors keliais pa
vyzdžiais tebūnie pavaizduotas orga
nizacijos vidinis nusiteikimas - jos 
‘siela’, kas padėtų skaitytojui pačiam 
daryti tolimesnes išvadas.

Kai švęsdami Nepriklausomybės 
paskelbimo 50-ties metų sukaktį Ade
laidės ramuvėnai savo rankomis ir lė
šomis ■ pastatė Lietuvių Namų kieme
lyje paminklą ‘Žuvusiems dėl Lietu
vos’, tai šiuo darbu ne tik patvirtino 
skyriaus narių visada reikštą pagarbą 
musu tautos kovotojams ir kankiniams, 
bet prie paminklo ir jo minties patrau
kė ir visą Adelaidės lietuvių visuome
nę. Padrąsino gilesniam susikaupimui 
ir ateities pramatymui, kad gali būti 
pareikalauta dar ir daugiau skaudžių 
aukų.

Adelaidės ‘Ramovės’ kasos kny
ga rodo, kad per 20 metų skyrius turė
jo $2004,- pajamų. Gana kuklios paja
mos, palyginus su šių dienų kai kurių 
mūsų organizacijų prabangiomis sąma
tomis. Šias pajamas sudarė nedidelio 
skaičiaus (vid. apie 20) kuklus nario 
mokestis. Škyrius aukų nerenka ir ne
siekia pelno kitais keliais. 20-ties 
metų balansas rodo, kad iš visu turė
tų pajamų $740,- buvo paaukota lie
tuviškoms švietimo institucijoms (Va
sario 16-sios gitnnazijai ir vietos sav. 
mokykloms) paremti ir $840,- buvo pa
skirta įvairių sričių lietuvių kultūri
niam gyvenimui palaikyti. Nedidelės 
tai sumos, bet santykis tarp ‘turėta’ 
ir ‘atiduota’ kalba pats už save. O yra 
svarbu ir kam atiduota.

Derėtų sukakties proga iškelti ir 
daugiau pagirtinos skyriaus veiklos 
pavyzdžių, bet tai būtų kalba apie pra
eitį. į trečią dešimtmetį Adelaidės 
ramovėnai Žengia su patyrimu ir pasi
tikėjimu. Skyriaus p-ku jau šešti me
tai yra V. Patašius, jam valdyboje tal
kininkauja V. Bernaitis ir B. Straukas. 
Skyriaus valdybai ir nariams, retos su
kakties proga, linkima sėkmės jų dar
be, kad liktų pėdsakai, kad buvo gy
venta.

Z.

L.V.S. “RAMOVES” ADELAIDĖS SKYRIAUS V-BA. iškaitės: B. Strau
kas -sekretorius. V- Patašius - pirmininkas ir V. Bernaitis - kasininkas.

ALB KRAŠTO VALDYBA 
ADELAIDĖJE

(Atkelta iš 1 psl.) 
nario švietimo reikalams postas. Šis 
narys tuc tuojau susidūrė su sunku
mais darbe, nes viską turėjo pradėti 
iš pradžios, be jokių patyrimo iš pra
eities, net be jokių bylų. Iš darbų 
švietimo srityje šiuo metu tenka atžy
mėti ankietą, kuri per ALB Apylinkių 
Valdybas yra išsiuntinėta švietimo 
darbuotojams, iš šios ankietos bus 
bandoma susidaryti kuo pilnesnis vaiz 
das, kas turi būti daroma, ko mūsų mo
kykloms labiausiai trūksta, kur pagal
ba labiausiai reikalinga ir kokiais bu
cais ta pagalba gali būti teikiama. 
Švietimo Taryba yra numačiusi ypa
tingai dėmesį atkreipti į aukštesnių 
mokyklų steigimą.

Krašto Valdyba savo ateities pla
nus ir norus turi labai riboti - pagal 
kišenę! Negalima jokių konkretesnių 
planų pravesti ar išjudinti, neturint 
pakankamai lėšų. Pagrindinės K.V. 
pajamas sudaro mūsų bendruomeniniai 
mokesčiai. Bet štai palyginkime mūsų 
$2.00 Lietuvio mokestį asmeniui į me
tus su pavyzdžiui latvių $5.00, arba 
mūsų K.V. metines pajamas apie $900 
su latvių $9000! Dar toliau, ukrainie
čiai Adelaidėje surenka iš tėvų savo 
savaitgalio mokyklai $7000 - po $20 
nuo mokinio į metus! Ką galima su 
tokiomis sumomis padaryti, aiškinti 
nereikia. Bet gi ir mūsų $2.00 nuo as
mens pakaktų, jei kiekvienas lietuvis 
jaustų pareiga tų mokestį apsimokėti. 
Tuomet K. V. galėtų operuoti su pana
šiomis sumomis kaip latviai. Taip 
būtų iš ko paremti mūsų švietimo in-

J. J. BAČIŪNO VARDO BIBLIOTEKA IR SPAUDOS KIOSKAS

Bibliotėka ir Spaudos Kioskas 
yra Adelaidės Lietuvių Sąjungos ži
nioje, įsikūrė Lietuvių Namuose, savo 
atskirose patalpose. Ta aplinkybė pa
deda plėsti biblioteką, nes ir visas 
gaunamas pelnas iš Spaudos Kiosko 
tenka jai. •

Lietuviškos knygos platinimas ir 
skaitytojų bibliotekon patraukimas ir 
yra svarbiausias tų institucijų užda
vinys. Ne paslaptis, kad lietuviškoji 
knyga pergyvena didelius sunkumus. 
Stebint jos platinimą Adelaidėje, tenka 
su gailesčiu konstatuoti, kad mūsų 
vyresnysis jaunimas (tie, baigę, čia 
mokslus) be mažų išimčių, lietuviška 
knyga visai nesidomi, jos neskaito ir 
neperka. Daugiausia skaitytojų biblio
teka susilaukia iš vyresnės kartos. 
Kad skaitytojai būtų patenkinti, tenka 
nuolat papildyti naujomis knygomis, 
todėl kiekviena naujai išleista ir gau
ta knyga pirmiausia patenka į jos len
tynas. Taip pat svarbu prisitaikyti ir 
skaitytojų skoniui: didelę paklausą 
turi atsiminimai, apysakos, romanai, 

stitucijas; gal įrengti gerą nuolatinę 
stovyklą jaunimui ir kt. Vieta stovy
klai yra siūloma, tik turėkim už ką 
žmogaus gerus norus priimti. Galima 
būtų paruošti filmą Australijos televi
zijai apie save, nupirkti laikraščiuo
se vietos Lietuvos bylos skleidimui, 
nebijoti Metraščio išleidimo skolos 
ar, kaip tolima svajonė, įsteigti, bent 
daliniai apmokamą postą informacijos 
reikalams.

Laikas mums visiems susirūpinti 
savo organizacijų ekonomine padėtimi 
lygiai kaip ir savo pačių asmeniškais 
piniginiais reikalais. Mūsų susibūri
mas į savitarpio kooperatyvus kurie 
yra patogus ir pigus būdas gauti pini
gines paskolas, yra būtinybė. Pažvel
kime į Melbourne “Talkos” varomą, 
darbą. Pažvelkime į Australijos di
džiąsias pinigų skolinimo įstaigas. 
Štai jos susirūpino savo finansine 
ateitimi, nes įvairių darbo unijų, mo
kytojų ir panašios kooperatyvinės or
ganizacijos, pagelbėdami savo na
riams pigesniais būdais, pradeda iš
stumti didžiuosius finansininkus. Pats 
laikas ir mums savo ekonominiais rei
kalais susirūpinti.

Taip, kaip kalbame apie K. Val- 
bos veiklą, o tuo pačiu ir apie visų 
mūsų organizacijų veiklą ir ateitį, 
nenoromis turime grįžti prie pinigų. 
Neturėdami pakankamai resursų, ne
galime neribotai pasikliauti tik žmo
nių gera valia ir pajėgumu dirbti vi
suomeninį darbą, aukojant savo laiką 
ir savo išlaidas. O ligi šiol mūsų vi
sas lietuviškas gyvenimas ir yra pa
grįstas kiekvieno tame darbe dirban
čiojo pasiaukojimu, laiku ir piniginiu 
inašu. z 

politinio pobūdžio ir panašaus turinio 
knygos. Biblioteka yra apsirūpinusi ir 
naujos laidos mokslinio, filosofinio 
turinio knygomis, gerais žodynais, 
poezija, meno veikalais ir kt.

Per šiuos metus biblioteka turėjo 
94 nuolatinius skaitytojus, knygų iš
duota 852, per tą patį laiką biblioteka 
gavo virš 100 naujų knygų 300 dolerių 
vertės. Iš viso biblioteka turi 1,350 
knygų. Taip pat pasiskaitymui prenu
meruojama 17 laikraščių ir žurnalų.

Spaudos Kioskas per šiuos metus 
išplatino 484 knygas, 151 lietuviška^ 
plokštelę, 53 meno išdirbinius (medžio, 
audimo, paveikslų). Dabar Spaudos 
Kioske yra 954 knygos, 131 plokštelė,

- 1 
taip pat nemaža meno dalykėlių kurie 
laukią pirkėjų.

Per šiuos metus Biblioteka- Spau
dos Kioskas padarė 4498 dolerių apy
vartą. Iš gauto pelno galėjo apdovano
ti Savaitgalio Mokyklą, Archyvą-Mu*: 
ziejų ir Valstybinę Biblioteką vertin
gomis knygomis. Be pelno iš knygų, 
plokštelių ir meno dalykėlių platinimo 

, turima pajamų iš duosnių aukų ir įvai
rių kultūrinių parengimų, bei retkar
čiais^ ruošiamų pietų Lietuvių Namuo-

J. Rackus.
PO SVETIMU DANGUM

Dangus čia toks pavargęs
Ir debesys sustingę, 
O aš lyg paukštis margas 
Blaškausi nelaimingas.

Mačiau pilką padangę 
į šiaurę paukščiai skrido - 
Gal jie į žemę brangia^ 
Nuneš mus skunda didi... < c

Taip dienos čia pabodo - 
Nuo jų širdy apkarto 
Be tėvo žalio sodo, 
Be saulės prie jo vartų.

Taip svetima čia visą - 
Laukai, padangė ., pievos...
Kada vėl prie Dubysos 
Linguos nubalę ievos?

Kada nušvisit vėlei
Smuikeliai pakeliuose, 
Kada tu, ąžuolėli, 
išsprogsi ir žaliuosi?...

Adelaide, 1971 m.

INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI
Prieš 20 metų (1951 m. liepos 

mėn. 15 d.) Adelaidėje gyvenantieji 
lietuviai inžinieriai ir architektai 
Įsteigė Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos (PLTAS) Ade
laidės Skyrių, pirmąjį tokios rūšies 
lietuvių profesinį sambūrį Australi
joje. Vėliau įsisteigė atskiri skyriai 
Sydney, Melbourne ir Can berto j. Visi 
P LIAS Skyriai priklauso Centro Val
dybai, kuri yra J.A.V., taip pat Ame
rikoj yra leidžiamas Sąjungos žurna
las ‘Technikos Žodis’, skaitomas ir 
Australijoj.

Ateityje numatoma įsteigti at
skira Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjunga Australijoj, kaip kad pa
naši organizacija. vienija Kanados ir 
J.A.V. lietuvius.Šiuo metu Adelaidės 
Skyrius turi 26 narius, kurie renkasi 
pasidalinti savo profesiniais patyri
mais ir problemomis. Adelaidės Sky
riaus Valdyba sudaro: A. Pacevičius 
pirmininkas, J. Stačiūnas - sekreto
rius, A. Galatiltis - iždininkas. Sky
rius kviečia Įsijungti į PLIAS ir Aus
tralijoj diplomuotus inžinierius ir ar
chitektus.

A.P.

se. Čia uoliai padeda susidaręs kny
gos mylėtoju ponių ratelis, kuriam esa
me nuoširdžiai dėkingi.

Spaudos Kioską ir Biblioteka 
tvarko ir veda ALSąjungos pakviesti 
p.p. E. Reisonienė, K. ir L. Garba - 
liauskai ir M. Urbonas, pastarasis at
sidėjęs bibliografinės-statistinės me
džiagos rinkimui.

E. Reisoniene 
Bibliotekos ir Spaudos Kiosko Vedėja

J.J. BAČIŪNO Vardo Bibliotėkos-Spaudos Kiosko darbuotojai: L. Garbaliauskas, 
E. Reisonienė, M. Urbonas ir K. Garbaliauskienė bibliotekoje.
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LIETUVIU KATALIKU CENTRAS

1959 m. įsigyti Lietuvių Katali
kų Centro rūmai ir 1960 m. iš Ade
laidės arkivyskupo M. Beowich gau
tas leidimas juose Įruošti lietuviams 
skirtą Šv. Kazimiero koplyčią ir jai 
suteiktos pilnos parapijinės bažny
čios teisės Adelaidės lietuvius ka
talikus subūrė savon lietuviškon pa- 
rapijon, vienintelėn tokios rūšies vi
soje Australijoje. Kūrimo metu paro
dytas nepakartojamas parapijiečių 
entuzijazmas ir LK Centre sudėtos 
milžiniškos darbo ir meilės aukos 
pririšo parapijiečius neatskiriamai 
prie šios religinės - tautinės šven
tovės ir visi adelaidiškiai ne be pa
grindo didžiuojasi turėdami tai, ko 
žymiai didesnės kolonijos nepajėgė 
Įsigyti.

Visi dideli darbai dažniausia re
miasi saujele entuziastų, kurių ryž
tas išjudina mases. Kuriant lietuviš
ka, parapiją Adelaidėje iniciatorių 
skaičius taip pat nedidelis - kun. J. 
Kungys /miręs 1961 m./, parapijinės 
organizacijos Lietuvių Caritas Ta
ryba, ypatingai p. B. Dičiūnas, atei
tininkai sendraugiai ir kiti. Vėliau 
susiorganizavusi LK Moterų Draugi
ja taip pat aktyviai Įsijungė į darbų 
barą. Darbams neliko abejingi ir kiti 
parapijiečiai.

1961 m. lietuviškai parapijai va
dovauti atvykus Tėvams Marijonams 
/kun. A. Kazlauskui ir kun.Pran. 
Daukniui/ LK Centro tobulinimas ir 
pritaikymas parapijos reikalavimams 
nesustojo. Buvo pristatyta skoninga

LIETUVIU TEISININKU DRAUGIJOS 
UŽSIENYJE, AUSTRALIJOS SKYRIUS 

ADELAIDĖJE

1949 m. gruodžio 31 d. Adelaidė
je Įvyko pirmasis lietuvių teisininkų 
pasitarimas organizaciniais tikslais, 
dalyvaujant a.a. V. Požėlai, a.a. J. 
Kalvaičiui ir J. Stepanui. Po kelių 
mėnesių Adelaidėje Įvyko LTDU Au
stralijos Skyriaus Steigiamasis susi
rinkimas, dalyvaujant 12 teisininkų. 
Skyriaus tikslai: suburti Į vieną orga
nizuota. vienetą lietuvius teisininkus 
Australijoje, populiarinti Lietuvos 
bylą šiame krašte, puoselėti teisinę 
kultūrą narių tarpe ir visais galimais 
būdais padėti tautiečiams. Pirmojon 
valdybon išrinkta VI. Požėla - pirmin
inku, J. Kalvaitis - sekretorium ir Br. 
Plokštis - iždininku. Sydnėjuj ir Mel
bourne vėliau sukurtos seniūnijos va
dovaujamos L. Karvelio ir a.a. J. Va
lio.

Skyrius savo veikla tebesireiškia 
iki šiol. Darbo sąlygos liko maždaug 
tos pačios, bet skyriaus narių skai
čius sumažėjo dėl mirimų ir dėl nema
žo skaičiaus persikėlimo Į JAV. Pri- 
auglio susilaukta tik is pirmojo advo
kato Australijoj St. Čibiro. Kiti, stu
dijavę ar baigę teisės mokslus šiame 
krašte neprisijungė, nežiūrint dėtų 
pastangų. Šiuo metu skyriuje yra 12 
aktyvių narių. Dabartinę Valdybą, su
daro: V. Linkus - pirmininkas, L. Mar- 
tinkus - sekretorius ir M. Rudzenskas 
- iždininkas.

Vienas iš svarbiausių dabartinių 
skyriaus tikslų yra išlaikyti Draugijos 
organizuotą tęstinumą o taip pat pa
laikyti glaudžius, nuoširdžius santy
kius narių tarpe, skatinti, pagelbėti 
jiems toliau lavintis teisinėje srityje, 
palaikyti ryšius su Draugijos Centro 
Valdyba JAV, skatinti narius aktyviam 
lietuviškam visuomeniniam darbui.

Skyrius talkininkavo Bendruome
nei sudarant testamentus ir Įvairius 
kitus dokumentus. Nuolatos aiškino 
testamentų būtinumą ir ragino juos ne
atidėliojant sudaryti. Skyriaus nariai 
talkininkavo tautiečiams valdžios ir 
kitose Įstaigose, vertėjavo teismuose, 
advokatų ir policijos biuruose.

ALB Garbės Teismuose dažniau
siai matomi Skyriaus nariai, taip pat 
daugelis jų atstovavo lietuvius Gerų
jų Kaimynų, Pavergtų Tautų, Baltų 
tarybos organizacijose.

Jau 1950 m. liepos mėn. Austra
lijos Lietuvių Draugijos Centro Val- 

sale, patalpos spaudos kioskui ir • 
bibliotėkai, eilė kambarių. Buvo iš
plėsta kultūrinė - visuomeninė veik
la, ypač i čia veikiančią lietuvių mo
kyklą ir ateitininkų organizaciją pri
traukiant didžiuli būrį jaunimo.

1969 m. Tėvų marijonų sąstatui 
pasikeitus /kun. A. Kazlauskas ir 
kun. A. Spurgis/ buvo atkreiptas ypa
tingas dėmesys Į Šv. Kazimiero ko
plyčią ir ją pertvarkius ir nuolat puo
šiant norima paversti Šv. Kazimiero 
lietuvių tautine šventove. Languose 
atsirado eilė vitražinių paveikslų, 
kurie savo lietuviška tematika ir sim
boliais yra kiekvienam tautiečiui ar
timi ir savi. Šventovėje įruošta kop
lyčia, talpinanti altoriuje buvusius 
tris kryžius, krikštyklą ir šv. Tere
sėlės jaunimo altorėlį. Atremontuo
tos lietuviškos mokyklos patalpos, 
daug rūpesčio parodoma prie mokyk
los veikiančiam vaikų darželiui, mo
kyklos kursas pailgintas dvejais me
tais.

Lietuviška parapija Adelaidėje 
savo šakota veikla teka kaip upė. Ir 
turi tekėti, nes stovintis vanduo ap
auga maurais. Per šv. Kazimiero 
šventovėj gautą krikštą nauji lietu
viai ateina Į gyvenimą, į lietuvišką 
bendruomenę, per ją iškeliausime 
poilsiui karstuose. Bet lietuviška pa
rapijos upė ir tada nesustos. Švento
vėje nauja karta maldoje kels akis į 
šv. Kazimierą.

Pr. P.

dyba Sydnėjuje kreipėsi į pirmininką. 
a.a. VI. Požėlą, prašydama paruošti 
ALB Statutą, kas ir buvo padaryta. 
Statutas per eilę metų buvo keistas ir 
papildytas, tačiau pagrinde išliko ir 
veikia iki šiol, sudarydamas juridini 
pagrindą ALB veiklai.

Pereitais metais, ALB Krašto 
Valdybai pavedus, Adelaidėje buvo 
sudaryta Teisininkų Komisija: Pirm
ininkas V. Linkus ir nariai: L. Garba - 
liauskas, L. Martinkus, a.a. VI. Ra
dzevičius, M. Rudzenskas, paruošti 
ALB Statuto papildymo ir pakeitimo 
projektą. Pereitame ALB Krašto Tary
bos atstovų suvažiavime projektas 
buvo pateiktas, priimtas ir Komisijai 
pavesta paruošti galutiną tekstą spaus
dinimui.

Tai jau padaryta ir AL Bendruo
menė gali tikėtis artimoje ateityje su
silaukti naujai paruošto ALB Statuto.
__________ V. L. 

ADELAIDĖS LIETUVIAI STUDENTAI

Dabartinė Adelaidės Lietuvių Stu
dentų valdyba, išrinkta 1970 metų pra
džioje, turėjo gana aktyvius metus.

Po 1970 m. studentų baliaus, val
dyba stengėsi sujungti visus studentus 
tolimesnei veiklai. Turėjome’ keletą 
susirinkimų, seminarą apie “morato
rium”, pasilinksminimo vakarą p. Di- 
čiūnų sodyboje ir pasitarimą dėl Mel
bourne studentų suvažiavimo kuriame 
keletas mūsiškių dalyvavo.

1971 metai prasidėjo ramiai, apa
tiškai. Valdyba nutarė vėl bandyti. 
Buvo kviečiami dalyvauti susirinki
muose naujieji, šiais metais tape stu
dentais jaunuoliai ir jaunuolės.

Prasidėjus šiems mokslo metams, 
kovo mėn. Įvyko pirmas susirinkimas 
p. Neverauskų namuose; labai mažai 
studentų atsilankė. Ar verta toliau 
tęsti susirinkimus ar ne? Nutarėm kad 
reikia - visvien yra norinčių veikti, 
nors ir nedaug. Pradėjom ruoštis 1971 
metu studentu baliui.

Buvusiai pirmininkei E. Pociūtei 
išvykus Į Canberrą, valdybon išrinkta 
p. Rūta Samulytė-Apponyi. Dažnai su
sirinkdavome jos namuose planuoti ir 
rengti salės dekoracijas. Visi studen
tai tam daug dirbo ir 1971 m. balius 
gerai pavyko.

Toliau turime numatę “wine & 
cheese tasting” Į kuri yra kviečiami 
visi studentai su draugais ir buvę stu
dentai. Po to bus naujos valdybos 
rinkimai.

ŠV. KAZIMIERO KOPLYČIOS ADELAIDĖJE, ALTORIUS SU VITRAŽU

ALB ADELAIDES APYLINKES VALDYBA IR SIEKIAI
Dabartinė Adelaidės bendruome

nės Apylinkės Valdyba išrinkta šių 
metų pradžioje yra šios sudieties: M. 
Reinkė - pirmininkas;^ V. Patašius - 
pirm, pavaduotojas; Č. Zamoiskis - 
sekretorius; I. Pocienė - kultūros ir 
švietimo reikalų vadovė; J. Bernaitis - 
iždininkas. Be to valdyba yra subūr
usi rimtus ir žinomus asmenis Įvairiem 
lietuvių atstovavimo reikalams. Štai 
jie: Pietų Australijos Baltų Tarybon - 
J. Lapšys, V. Aleksandravičius ir 
inž. A. Zamoiskis; Pavergtų Tautų 
Komitetan - arch. J. Staciūnas ir sta
tybininkas G. Rakauskas; Gerųjų Kai
mynų Komitetan: inž. D. Dunda ir inz. 
A. Zamoiskis; Gerųjų Kaimynų Meno 
komitetan - skulptorė I Pocienė (Val
dybos narė); Pietų Australijos Raudo
nojo kryžiaus Komitetan - p. K ar pienė

Su šiais lietuvių atstovais prie 
Įvairių tarptautinių organizacijų turėta 
pasitarimas, kurio metu nagrinėta Įvai
ri tiek lietuvių tiek kitų tautiečių ben
dra veikla Adelaidėje, išsamų prane
šimą padarė p. J. Lapšys. Taip pat 
pasitarime paaiškėjo kad Adelaides 
Pavergtų Tautų Komitetas atgaivina 
savo veiklą ir naujai persiorganizavęs. 
Jam vadovauja ukrainietis, o lietuvis 
inž. J. Staciūnas yra Komiteto iždin
inkas., Taip pat ALB Apyl. Valdyba 
turėjo pasitarimą su ALB Krašto Val
dyba ir Adelaidės įvairių lietuviškų 
organizacijų atstovais.

Lietuviai prisidėjo prie iškilmin
gos ukrainiečių demonstracijos nešda
mi savo plakatą, o prie kare žuvusių 
paminklo kalbėjo ir lietuvių atstovas.

Valdybai pasisekė pritraukti pa- 
gelbininkų, daugumą iš jaunimo tarpo, 
kultūros ir svetimo darbams: mok. K. 
Dundienę, mok. L. Vasiliūną, mok. R. 
Daugalį, stud. N. Masiulytę, arch. A. 
Kalibatą, aktorių J. Venclovavičių ir 
J. Mockūną.

Be visų tradicinių ir įvairių kul
tūrinių parengimų, Apyl. Valdyba nu

ALB ADELAIDES APYLINKES VALDYBA. Sėdi: I. Pocienė - kultūros 
reikalams vadovė; M. Reinkė - pirmininkas; stovi iš kairės: Č. Zamoiskis - 
sekretonus; J. Bernaitis - iždininkas; V. Patašius - pirm, pavaduotojas.

mato paminėti ir Klaipėdos krašto at
vadavimą.

Nors sąžiningiausiai Valdyba no
rėtų atlikti savo pareigas, bet trūks
tant lėšų, sunku ką nors padaryti. Ji 
užsimojo, kad paskirti atstovai aplan
kytų kiekvieną lietuvių šeimą. Turint 
daugiau lėšų, galėtume efektyviau su
šelpti savo mokyklas ir kitas pašal
pos reikalingas organizacijas.

Anksciaus lietuviai lyg ir priven
gė santykiauti su nelietuviška aplin
ka. Norėjom kad ir vaikaii taip darytų. 
Tačiau tai nepavyko, nes neturėjom 
po kojomis savos žemės. Savaitgalio 
mokyklos ir kultūriniai mūsų parengi
mai negalėjo atsverti vaikuose austra
liškos mokyklos ir aplinkos Įtakos. 
Gyvendami toli nuo vienas kito ir la
bai užsiėmę įsikūrimų pastebėjom, 
kad mūsų jaunimo dalis, atitolo nuo 
mūsų. Neabejotinai dabar yra daug ge
resnės sąlygos lietuvybės išlaikymui, 
kai turime jau geras savas mokyklas, 
namus, organizacijas ir t.t. Net ir val
stybės valdžios atstovai pataria ne
užmiršai savo kalbos, tradicijų ir pa
pročių. Sąlygos lietuvybės išlaikymui 
dabar nėra blogos tik mes praradome 
savo pasiryžimą.

Mūsų tauta yra ne vienintelė, ku
ri pasidarė agresingos tarptautinės 
politikos auka. Tačiau ir politiniam 
gyvenime nuolatos vyksta keitimasis. 
Jau senovėje, 6 amž. prieš Kristų, 
graikas Heraklitas yra pasakęs, jog 
negalima nulipti Į tą pačią upę dukart, 
nes vandenys jau bus kiti. Šiais lai
kais pasikeitimai vyksta daug grei
čiau. Matyt ir dabar Lietuvos okupan
tas skaitosi su mumis: siunčia laik
raščius ir kitą. Prisimenu W. Churchi- 
lio pasikalbėjimą su Stalinu, kuris 
reikalavo pabėgėlių grąžinimo. Chur- 
chiliui pareiškus kad tie pabėgėliai 
ne pavojingi, Stalinas atsakė “ir mes 
pradėjome savo revoliuciją iš užsie
nio”.

ZARD VENAS.
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CHORAS LITUANIA
Ne viena tautinio meno sritis nė

ra tokia artima lietuvio širdžiai, kaip 
daina. Iš amžių sutemų, lietuvis ėjo 
per visą tautos istoriją dainos lydi
mas. Kas jį paskatino miškų glūdumo
se kurti tokias sentimentalias ir ilge
singas mėliodijas į taip poetiškai su
rinktus žodžius? Kas pasakys! Tik 
didžiuliai tomai jau išleistų, o dar 
daugiau archyvuose ir mūsų senųjų 
dainorių atminty esančios dainos liu
dija, kad musų dainų, turtai nėra fik
cija, o tikriausia realybe.

Daina sutikome dienos šviesą 
išvydusį kūdikį, ja lydėjome visus jo 
gyvenimo žingsnius ir paskutinėn ke
lionėn palydėjome graudulingomis 
raudomis. Ji mus telydi ir tremties ke
lių vingiuose. Daina yra ir liks pats 
vaizdingiausias mūsų tautinės sąžine’s 
atspindys. Kol dar pajėgiame savo 
kalba dainuoti, galime skaitytis esą 
tautiniai gyvi. Kai lietuviška daina 
mirs, greičiausiai, jau nebebus kam 
stebėtis mūsų tautiniu sunykimu.

Tik dainos meilė pašaukė į gyve
nimą ir Adelaidės chora LITUANIA, 
kuris jau 22 metus džiugina mus savo 
dainomis. Sunku net įsivaizduoti, kaip 
atrodytų adelaidiškių kultūrinis gyve
nimas be choro. Tikriausiai jis būtų 
daug skurdesnis ir nykus.

Choras Lituania per 22 metus 
išgyveno šviesių ir ūkanotų, valandų. 
Kelis kartus jo sudėtis keitėsi, bet 
jis niekuomet nenutilo. Per 20 metų 
jam vadovavo vienas ir tas pats diri
gentas - V. Šimkus. Savo gyvavimo 
metu choras suruošė daug dainų, ir 
religinių koncertų bei pasirodymų sa
viems ir svetimiems, dalyvavo visose 
dainų šventėse, koncertavo kitose 
vietovėse ir t.t. Savo repertuare turi 
virš 200 dainų ir religinių giesmių ir 
dvi kantatas. Choro sudėtis pastarai
siais metais beveik nesikeičia: 50-60 
dalyvių.

Be lietuviškos dainos propagavi
mo, choras reiškėsi ir apylinkės so
cialiniam gyvenime. Neskaitant tarpu
saviu, šeimyniškų pobūvių, buvo ruo
šiami ir metiniai baliai, kuriuose vi
suomenė skaitlingai dalyvaudavo. Šie 
ir kiti parengimai teikė ir materiali
nės naudos. Jų dėka choro kasa pa

ADELAIDES CHORAS LITUANIA per 
G. Vasiliauskiene.

STIPRYBĖ IŠ PRAEITIES

Adelaidės Lietuvių Muziejus ir 
Archyvas yra įžengęs į antrą dešimt
metį.

Lietuviško archyvo reikalais Jo
nas Vanagas pradėjo rūpintis dar 1960 
metais. Palaipsniui išryškėjo, kad vien 
archyvu išsiversti bus neįmanoma, nes 
atsiranda daug dalykų, kurie nėra ar
chyvinio pobūdžio. Taigi J. Vanagas 
ėmė rankioti ir muziejinius eksponatus.

Kai 1965 m. prie Lietuvių Namų 
buvo įrengtos muziejui ir archyvui skir
tos patalpos, J. Vanagas pasigėrėtinai 
aptvarkė turimą turtą bei medžiagą, 
kad lankytojas ne tik matytų, bet ir 
suprastų, kas čia išdėliota.

Oficialus muziejaus-archyvo ati
darymas Įvyko 1967 m. sausio mėn. 
28 d.; šias apeigas atliko J. Bachu-
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dengdavo keliones į Lietuvių Dienas 
choristams, įsigydavo daugybę gaidų 
ir kt. Šiuo atveju dideli nuopelnai pri
klauso ilgameciui choro administrato
riui p. J. Lapšiui.

Pačiame choro žydėjime, atšven- 
tus jo dvidešimtmetį, paaiškėjo kad 
choro kūrėjas ir dirigentas V. Šimkus 
išsikelia Canberron. Choras liko be 
dirigento ir nubyrėjimo grėsmėj, nes 
nepasirūpinta surasti ir paruošti Įpė
dinį dirigentą, kad choro ateitis nebū
tų atremta į vieną asmenį. Ši tęstinu- • 
mo neturinti vadovavimo padėtis buvo 
ne vien Adelaidėje. Ir kiti sanbūriai, 
kitose vietovėse, yra panašiam stovy
je. Nekarta spaudoje skaitėme kai 
pasitraukus vadovui griuvo ne tik cho
rai, bet ir tautinių šokių grupės nes 
iš anksto nebuvo pasirūpinta prisiau
ginti pakaitalo. Lituania choras, ne
tekęs dirigento, o vėliau ir administra
toriaus, nesirengė mirti. Prisiprašė 
solistę G. Vasiliauskienę chorui va
dovauti. Pradžioje, pasikeitus dirigen
tams, choras lyg ir stabtelėjo, bet po 
pusmečio darbo vėl įėjo į normalias 
vėžes; naujoji dirigentė susigyveno 
su dainininkais, susipažino su jų pa
jėgumu ir naujo repertuaro ruošimas 
vyksta toliau. Ponia G. Vasiliauskie
ne jau iš pirmųjų dienų susirado sau 
pagelbininką V. Strauką, o šiam išvy
kus iš Adelaide's - konservatorijos 
studentę Rasa Kubiliutę, kuri su cho
ru dirba sėkmingai ir yra mėgiama. 
Kita konservatorijos studentė N. Ma
siulytė puikiai vadovauja bažnytiniam 
chorui. Taigi choras Lituania vėl gy
vas, nors ir švelnesniu moteriškų ran
kų vadovaujamas su pasitikėjimu žvel
gia i ateitį.

Tiesa, vieno ko trūksta chorui, 
tai jauno kraujo, jaunų dainininkų, 
kuriuos prisivilioti receptų dar nesu
rasta. Tikėkimės, kad nauja vadovybė 
ir šią kliūtį nugalės. Ne vienas cho
ras neturi per daug dainininkų. Jų ga
lėtų būti daugiau ir Lituanijos chore. 
Tad kviečiami visi balsingi tautiečiai 
jauni ir netaip jauni papildyti choro 
gretas, patys pasidžiaugti ir kitus pa
džiuginti lietuviška daina.

B. Straukas

1970 m. Meno Dienas su Dirigente sol 

nas, tuometinis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas.

Pagerbiant Joną Vanagą už atlik
tą darbą, jam suteiktas muziejaus-ar
chyvo įkūrėjo titulas, atžymint tai mu
ziejuje pritvirtintoje garbės lentoje.

1970 m. gegužes mėn. J. Vanagui 
pasitraukus iš muziejaus-archyvo ve
dėjo pareigų, jas perėmė J. Pyragius, 
tuoj pat pakvietęs būti tvarkymo ben
dradarbiais P. Šatkų, J. Vebrį ir K. 
Jurgelionį.

Mūsų muziejus kartu istorinis, 
kultūrinis, liaudies meno, paveikslų 
galerija ir t.t., vienu žodžiu lituanis
tinis. Dar vienas laisvame pasaulyje 
panašus į mūsiškį yra Chicagoje; tai 
Balzeko kultūrinis muziejus. Tik anas 
tvarkosi kiek kitokiais būdais.

Daugumas eksponatų mūsų muzie
juje yra jaunesnės datos, sukurtų išei
vijoje. (Nukelta į 6 psl.)

TEATRAS VAIDILA

Adelaidės lietuvių teatro veikla 
nuo pat pirmųjų dienų buvo stipri ir 
pulsyvi. Žinoma, teko patirti ir valan
dų, kada teatro likimas priklausė nuo 
poros asmenų pastangų. Kai kada veik
la kiek apmirdavo, bet vėį lyg gaivinan
čiam vėjeliui papūtus, atgydavo.

Australijoje teatrui sąlygos yra 
gana sunkios. Ne vien tik lietuviams, 
bet ir patiems australams, ypatingai 
mėgėjams, kurie be valstybės paramos 
negali išsilaikyti. Lietuviai savo te
atrą remia ne vien tik iš meniško po
žiūrio, bet ir grynai iš tautinio, kadan
gi lietuviškas teatras yra vienas iš 
svarbiausių lietuvybės ir lietuviško 
žodžio puoselėtoju.

Lietuvių bendruomenės parama, 
tai lankymas spektaklių ir aukos pa
vienių asmenų ir organizacijų, iš šių 
pajamų teatras bando išsilaikyti, nes 
jokių kitų lėšų neturi. Pagal turimas 
lėšas teatras yrajjastatęs gana aukš
to lygio veikalų. Šiaip, pastatoma vie
nas, kartais du veikalai metuose. Bū
tų idealu jei lietuviškas teatras galė
tų sau leisti kai kurių lengvatų; kaip 
turėti atskirą personalą, kuris rūpin
tųsi visais techniškais teatro reika
lais. Dabar aktoriai ne tik vaidina, bet 
keičia dekoracijas, sufleruoja ir atlie-

J. Rackus

PUŠIS PRIE NEMUNO

Žaliavo ant Nemuno kranto
Žaliavo ir ošė pušūs -
Kas norą mylėt ir gyventi 
Kas skausmą širdies aprašys...

Skambėjo ji vėtroj kaip styga, 
Su vėtromis žaidė jinai - 
Nei saulės, nei oro nestigo, 
Nei skambančio juoko jaunai
Vainikais žaliais vis dabinos,
Vėjelis šukavo kasas, 
Ir stebino savo kaimynes 
Ir ūgiu ir grožiu visas.

Bet kartą, kai blaškė giružę 
Atklydę gandai negeri -
Pušis neatlaikė ir lūžo 
Jaunystės pačiam vidury...

Ir sukrėtė viesulas pirkią, 
Subildo perkūnas kalnuos -
Ir ąžuolas senas pravirko 
Pagailės kaimynės jaunos....

Adelaidė, 1971 m.

ADELAIDES TEATRAS
■ ' i".’aor

ka kitus, visiškai su vaidyba nieko: 
bendro neturinčius, scenos darbus. 
Gastrolių metu tenka pasitenkinti pa
čiomis pigiausiomis ir dažniausiai ne
patogiausiomis priemonėmis, kad tik 
sutaupius keletą dolerių ir išvengus 
nuostolių. Apie darbo dienų praradimą 
netenka nei kalbėti.

Adelaidėje veikė kelios grupės 
įvairiais vardais, bet pagrindą sudarė 
veik tie patys asmenys, mylį teatrą 
žmonės. Vien jų pasiaukojimu ir nenu
ilstamu darbu, lietuviškas teatras Ade
laidėje vegetuoja ir dar įstengia ret
karčiais patiekti spektaklį ir kitoms 
lietuvių kolonijoms. Neįmanoma sumi
nėti visus asmenis, kurie ant savo pe
čių per paskutinius dvidešimts metų 
neše visus teatro rūpesčius ir vargus.

Jų atlikto darbo dydis ir svarba yra 
tiek susipynę laiko tėkmėje, kad vie
no ar kito iškėlimas būtu skriauda ki
tiems, gal būt, nemažiau prisidėju
si ems prie teatro veiklos.

Dabartinė grupė - Adelaidės lie
tuvių teatras Vaidila, jau virš dviejų 
metų kaip veikia. Nors pastaraisiais 
metais nepatiekė Adelaidės lietuviams 
naujo spektaklio, bet tai pateisinama, 
nes po sėkmingų ir lietuviško teatro 
Australijoje, istorinių gastrolių: Mel- 
bournas, Sydnėjus, su V. Putino Val
dovu ir A. Ruko Bubuliu ir Dunduliu, 
teatras pasijuto kiek pavargęs. Trys 
repeticijos savaitėje atbaido ne vieną 
norintį jungtis į teatro darbą. Bet tai 
vienintelis būdas, norint pastatyti vi
dutinio lygio, meniškai apipavydalintą 
veikalą.

Dabartiniu metu Vaidila repetuoja 
A. Rūko,Vieno kiemo gyventojai. Tai 
trijų veiksmų komedija, kurią režisuo
ja rež. J. Venclovavičius. Po šio pa
statymo jis žada vėl grįžti dramon ir 
statyti J. Griniaus, Stella Maris, kuri 
yra jo svajonė galimai pavirsianti rea
lybe.

Rež. J. Neverauskas, sąlygoms 
susidėjus, kurį laiką atostogauja, bet 
netrukus vėlei žada grįžti į jo taip pa
mėgtą darbą - teatrą.

Teatrui teko išgyventi ir adminis
tracinius sunkumus, kurie atrodo yra 
nugalėti ir jau antri metai jį adminis
truoja V. Baltutis, kuris mielai ir ak
toriaus ‘darban’ įsijungia.

Veik visi Vaidilos teatro aktoriai 
yra veiklūs musu bendruomenės kul
tūrinio ir tautinio gyvenimo nariai.

Kaip ir visos kitos kultūrinės gru
pės bei organizacijos, taip ir teatras 
Vaidila, turi daug sunkumų ir proble
mų, nes pasišventėlių, kurie neboda
mi jokių priekaištų, trugdymų temptų 
mūsų kultūrinio gyvenimo vežimą vis 
yra sunkiau ir sunkiau surasti.

vb
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TAUTINIAI ŠOKIAI
M. Baronaitė - Grebliūnienė
Toli nuo tėvynės būdami išaugi- 

nom naują kartą. Jaunimas čia gimęs 
ir augęs lengvai pritampa prie šio 
krašto kultūros, papročių. Tai sveti
mos mokyklos įtaka. Bet ir mūsų kal
bos; pamokymai apie lietuvių tautos 
kultūrą, savaitgalio mokyklose, šei
moje, minėjimuose ir kitur, išlėto ir 
jų sąmonę pasiekia. Ir taip augdami 
bresdami pradeda domėtis ir tuo kas 
lietuviška. Prie tautinio įsisąmonimo 
daug prisideda ir tautiniai šokiai. Šo
kiai, kuriems pagrindą davė mūsų kū
rybingi senoliai ir kuo pagrįstai di
džiuojamės.

Tokie puikūs, vaizdingi, turtingi 
ir gilūs savo turiniu yra mūsų šokiai, 
kurie ir svetimtaučių žinovų augštai 
vertinami. Kas gi gali prilygti mūsų 
Blezdingėlei, Sadutei, Malūnui, Pjo
vėjų ar Audėjėlės šokiams? Jie, be to, 
yra dar ir smagūs šokti, tad nenuosta
bu, kad ir mūsų jaunimas, juos besi
mokydamas pamilo ir šoka su dideliu 
entuziazmu ir noru, mokyklose, šven
tėse, minėjimuose, Meno Dienose ir 
kitur, šoka negailėdami nei laiko nei 
jėgų. Šoka iš peties, net “stogas ki
lojasi’’. Abejoti tuo gali tik tas, kas 
nebuvo Adelaidėje liepos 31 d. Lietu
vių Namuose surengtoj jaunimo šven
tėje - “Įvykyje“.

Jaunam Vyt. Straukai į Melbournat 
išvykus, Adelaidės tautinių, šokių va
dovu vieton stojo kiti jaunuoliai: mok. 
L. Vasiliūnas - vadovu, E. Brazaus
kas - padėjėju, kurie energingai dirba 
su jaunaisiais, o Marytė Neverauskai- 
tė, pati šokdama, vadovauja vyres
niems šokėjams. Tų vadovų pastango
mis buvo suruošta tarptautinė tautinių 
šokių šventė kurią gausi publika, jų 
tarpe ir mudvi su p. B. Lapšiene su 
pasigerėjimu ir džiaugsmu sekėme.

Nelengvi naujiems vadovams pir
mieji žingsniai (nelengvi buvo jie ir 
mums dar Lietuvoje). Čia reikia nau
jų šokių, čia reikia juos išstudijuoti, 
sutvarkyti. Tai žiūrėk šokis per sun
kus, čia dar praktikos trūksta, kaip tą 
šokį ar žingsnį perduot, kad jis būtų 
aiškus šokėjui ir žiūrovui. Bet mūsų 
jaunieji vadovai drąsūs, energingi - 
viską nugali. Argi nesmagu tėvams, 
žiūrovams, buvusiems mokytojams? Jų

ADELAIDĖS TAUTINIŲ,ŠOKIU GRUPĖ "ŽILVINAS”

ADELAIDĖS ALB SAVAITGALIO 
MOKYKLA

Lietuvių bendruomenės lietuviš
kos veiklos svarbiausias uždavinys 
yra perduoti naujai kartai žinojimą ir 
mokėjimą lietuvių kalbos, tikrų žinių 
apie Lietuvos praeitį ir dabartį ir ug
dyti meilę Lietuvai.

Įvairiais vardais pasivadinusios 
lietuvių bendruomenės organizacijos 
ar vienetai vienokių ar kitokių būdu 
tarnauja šiam uždaviniui. Tačiau pa
grindinis to uždavinio vykdytojas yra 
mokykla.

Viena tokių mokyklų yra Adelai

darbas, pastangos nenuėjo veltui. Au
ga naujos, jaunos, gabios jėgos - va
dovai.

Leiskite patarti. Ruošiant dides
nio masto, ilgesnes taut, šokių progra
mas patartina ateityje:

1. Susirasti didesnę sceną. Savai
me aišku teatre, salę reiktų užsakyti, 
iš anksto. Kultūriniams parengimams 
salės nėra brangios, o ir publikos 
daugiau prisirinkus - nuostolio nebus. 
Mūsų scenos ir salės yra permažos 
kad galėtume šokį patogiai ne tik sek
ti bet ir matyti. O ką galima pasakyti 
apie jų išpildymą, jei šokėjai visai 
čia pat. Nuo to šokis labai nukenčia, 
taip pat ir žiūrovas.

2. Šokių parengimus numatyti iš 
anksto, taip kad šokėjai galėtų pasi
ruošti su visais atskirais šokiais.

3. Siek tiek sumažinti greitų šo
kių tempą, kitaip dingsta šokio vaiz
das, šokėjai vos spėja-nespėja išpil
dyti žingsnį, ar nubėgti iki paskirtai 
vietai. ,Žiūrovas nepajėgia sučiupt 
šokio. Šokėjai uždūsta, veidai ištįsta 
ir tuo šokis pameta savo eleganciją, 
kurio mūsų šokiuose yra daug.

4. Grupuoti šokius keičiant grei
tus - lėtais; moterų su mišriais ir pa
našiai. Tuo daugiau šokiai išryškės. 
Nebijokim lėtu šokių, nors publika už 
juos ir mažiau ploja. Bet jei šokama 
vienas po kito smarkūs šokiai, kaip 
gražūs jie bebūtų, jie susilieja, publi
kos nebeuždega, žiūrovas pavargsta.

Nemanau, kad jaunieji vadovai 
užsigaus dėl “patarimų“, bet mano 
mintys gal iškels juose naujų minčių, 
kurios bus geresnės, įdomesnės ir jie 
išspręs jas savaip, darydami bandy
mus (kad ir su “Lenciūgėliu”).

Liepos 31 d. tautinių šokių šven
tė Adelaidėje pradėta ir užbaigta gra
žiai. Tiek Melbourne) “Klumpakojo”, 
tiek Adelaidės “Žilvino” vadovai 
perdavė savo išmokintiems šokiams 
savitą perdavimą. Pranešėjai J. Ne- 
verauskaitė (lietuviškai) ir V. Neve- 
rauskas (angliškai) buvo gerai pasi
ruošę.

Švenčių vadovams patariu, bai
giant programą, visas grupes vėl pa
rodyti publikai linksmai apžygiuojant 
salę, akordeonams palydint, išėjusi 
šokėjų masė uždegtų žiūrovą ir šokė
jai dar kartą sulauktų Įvertinimo - plo
jimų.

dės ALB Savaitgalio Mokykla. Ji nuo 
pat savo įsikūrimo /3-12-1949/ dienos 
iki šiandieną atlieka mokymo darbą. 
Per ją perėjo ilgiau ar trumpiau su
stodami, 314 mūsų vaikų. Taip pat per 
mokyklą perėjo 66 mokytojai.

1963 metais mokykla persiorgani
zavo į 8 skyrių mokyklą ir tuo laiku 
buvusio mokyklos vedėjo p. Renkės 
dėka atidarė ir Vaikų Darželį, kuris 
yra mokyklos dalis. Mokykla veikia 
Lietuvių Namuose, dirba šeštadieniais 
Į0-13v. /42 šeštadienius metuose/. 
Šiandien mokykloje yra 41 mokinys. 
Dirba 12 mokytojų: Kun. A. Kazlaus
kas MIC, p. A. Šiandienė, p. O. Za- 
moiskienė, p. A. Petruškevičienė, p.

Pranas Pusdešris

A b s t r a k c i j a

Ne, tai ne tėvo lino marškiniai tarpuvartėje šviečia, 
Tik tu, mano palangės skurdus berže, sugrįžti pas mane 
Ir atneši dienas, jaunystės žalumu lapotas, 
Ir paberi užgęsusias žvaigždes.

Žinau, ko stovi prieš mane tu liūdesy sustingęs - 
Nelinksmas tavo žalias pumpuras rugpjūtį, 
Kada kažkur kiti beržai barsto šalnų pakąstus lapus, 
Kada iš tolių tolimų tavo pavasarius rudens tyla užlieja 
Ir tavo pavasario paletėje Įmaišo rudenio dažus.

Žinau, kodėl gegužyje be garso tavo lapai krenta, 
Kada iš tolių tolimų visu savim girdi,
Kaip jauna sula kamienuose baltuos Prisikėlimo

varpais skamba,
Kaip sulos perteklium molio ąsočiai sklidini 
Dainuojančiais lašais palaisto gyvybės pulsu 

tvinksinčias šaknis.

Yra kažkur tikri pavasariai ir rudenys.
Beržynų tikrą auksą pakeičianti Sekminių žaluma, 
Yra kažkur ir tikras džiaugsmas, 
Tikroji vasara, tikra žiema.

Tik tu, palangės berže, šiandien man netikras -
Tu tik graudi abstrakcija Venecijos užuolaidom 

surėžytam rėme,
Tavyje aš matau ir tėvo drobės marškinius,

ir motinos skarelę,
O tavo šakose - bespindinčias senai užgęsusias žvaigždes.
Adelaide.

A. Maželis, p. M. Petkūnienė, p. M. 
Pečiulienė, p. J. Vitkūnaitė, p. K. Pa- 
cevičiutė, p. R. Bielskytė, p. A. Biels
kytė ir p. V. Statnickas.

Atskiruose skyriuose yra nedaug 
mokinių, todėl mokytojas gali išvys
tyti individualų mokymą, pilnai įtrauk
ti mokinį į darbą. Abejoju ar šito tipo 
mokykla galėtų daugiau žinių duoti mo
kiniui , kiek ji duoda šiandien. Moky
tojai yra pilnai pasiruošę, metodiniai. 
Lietuvoje vartotieji metodai tik dabar 
ateina į australų mokyklas ir yra va
dinami moderniais. Tai gali patvirtin
ti mūsų mokyklos mokytojai, dirba aus
tralų mokyklose.

Mokyklos Tėvų Komitetą sudaro 
p. Aleksandravičius, p. L. Pocienė, 
p. Birikevicienė, p. E. Kalibatas.

Dėka energingų Tėvų. Komitetų, 
mokykla yra įsigijusi magnetofoną, 
skraidėms rodyti prožektorių, visoms 
klasėms šildytuvus, kilimą Vaikų Dar
želiui, užuolaidas.

Mokykla labai didžiuojasi pernai 
baigusiu mūsų mokyklą Algiu Dunda, 
kuris šiais metais studijuoja neaky- 
vaizdiniu būdu Lituanistiniame Peda
goginiame Institute Čikagoje. Jo ąt- 
liekami darbai vertinami gerai ir labai 
gerai. Taip pat mokykla džiaugiasi 
matydama bendruomenės veikloje labai 
aktyviai, dažnai vadovų pareigose, 
dalyvaujant buvusius mokinius (p. N. 
Masiulytė, p. Bielskytės, p. Neveraus- 
kaitės, p. Paceviciutė, p. Vitkūnaitė, 
p. L. Vasiliūnas, p. R. Kubiliutė, p. 
G. Šimkus, p. Reivytis, p. V. Straukas 
ir daug kitų).

Didižiausias mokyklos rėmėjas 
yra ALB Moterų Sekcija, kuri kasmet 
mokyklai skiriaS100.00 ir teikia prieš
piečius visiems mokiniams ir mokyto
jams 42 šeštadienius per metus. Kiti 
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rėmėjai yra Bačiūno vardo biblioteka, 
ALB Apylinkės Valdyba, LVS Ramovė 
L. Atg. Sąjūdis, Akademikai Skautai, 
Liet. Sąjunga ir kt., daug pavienių 
asmenų.

Mokykla laiko tamprius ryšius su 
Sv. Kazimiero lietuvių mokykla, vei
kiančia Katalikų Centre St. Peters. 
Abi mokyklos kartu pradėjo mokslo 
metus pamaldomis Šv. Kazimiero baž
nyčioje ir kartu dalyvavo Motinos Die
nos minėjime. Viena kitai skolina mo
kymo priemones.

Ukrainiečių mokyklos vedėjui 
kviečiant, mūsų mokykla lankėsi ukrai
niečių mokykloje Hindmash’e. Ištikro 
daug ko turi ukrainiečių mokykla, ko 
mes neturime. Mokymas einamas 11 
metų. Pamokos vyksta šeštad. 9-13.20 
vai. Tautinių šokių ir dainavimo pamo
kos atliekamos sekmadieniais ar prieš 
pamokas. Mokykloje yra 350 mokinių, 
į mokykla^ vaikai pristatomi ir iš toli
mų apylinkių (30 mylių). Už mokymą 
kiekvienas mokinys moka $20.00 me
tams. Mokytojams atlyginimas. Beveik 
kiekvienas mokytojas turi padėjėja 
(dažniausiai mokytojų kolegijos stu- 
dentą-ę).

Atrodo ukrainiečiai yra pilnai su
pratę savo pagrindinį uždavinį išeivi
joje ir sugeba perduoti jaunai kartai 
tautiškumą.

Adelaidės ALB Savaitgalio Moky
kla nori:

1. Kad tėvai įsisamonitų, kad tik 
jų vaikams mokykla reikalinga, o ne 
mokytojams.

2. Kad mūsų bendruomenės vadovai 
akcentuotų ir išryškintų mokyklos 
svarbą.

3. Kad pasektume ukrainiečių mo
kyklos pavyzdžiu.
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ADELAIDES LIETUVIŲ NAMAI
P. Bielskis

Praktiški lietuviškumo išlaikymo 
ir lietuviškos veiklos puoselėjimo* 
reikalai iššaukė gyveniman Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga. Ji buvo Įkurta (in
korporuota) 1955 m., visoms lietuviš
koms organizacijoms Adelaidėje pri
tariant, su tikslu parūpinti lietuvių 
bendruomenei patalpas ir priemones 
tautinei, kultūrinei ir socialinei vei
klai, sportui, pramogoms ir 1.1, bei 
remti visuomenės, labdaros ir kitokias 
lietuviškas organizacijas ar instituci
jas. Nuo pat pirmos Įsteigimo dienos, 
Sąjunga, vadovaujama energingų idea
listų vadovu ir pareigūnų, darė ir daro 
viską kas buvo ir yra reikalinga ar 
naudinga tuos tikslus įgyvendinti. Tų 
pastangų pasiaukojimo ir darbo rezul
tatai yra tikrai verti pasigerėjimo. Jau 
nuo 1957 m. turime Adelaidėje Lietu
vių Namus, per 8 metus praplėstus, 
perstatytus ir išpuoštus su gera sale 
ir scena, puikia virtuve, licenzijuotu 
baru ir kambariais mokyklai, skautams 
ir sportininkams. Taip pat turime tur
tingą biblioteką, sėkmingai veikiantį 
spaudos kioską, puikiai įrengtą ir su
tvarkytą muziejų-archyvą, sporto aik
štę ir kas 2 savaites Adelaidės lietu
vius lankantį rotatorium spausdintą 
laikraštį - “Adelaidės Lietuvių Zi
nias’’, ir kasoje 10.000 dolerių. Tai 
yra 16-os metų Sąjungos darbo rezul
tatas, kuriuo naudodamasi lietuviškoji 
bendruomenė gyvena savu tautišku 
gyvenimu. Šiuo metu Lietuvių Namais 
naudojasi: ALB Krašto Valdyba, ALB

ADELAIDĖS LIETUVIU. SĄJUNGOS VALDYBA.
Sėdi iš kairės dešinėn: P. Launikaitis - sekretorius, P. Bielskis - pirmininkas, 
S. Dunda - sekretorius, Č. Ostrauskas - iždininkas. Stovi: J. Langevičius - turto 
globėjas, V. Neverauskas - vice pirmininkas, K. Pocius - vice pirmininkas, B. 
.Marmukonis - iždininkas ir P. Andrijaitis - Liet. Namų prižiūrėtojas.

STIPRYBĖ IŠ PRAEITIES
(Atkelta iš 4 pusi-')

Bet žymi dalis yra ir atvežtų 
iš tėvynės. Žmonėse yra apsčiai iš 
Lietuvos atsivežtų dalykų, vertinges
nių už turimus muziejuje, su kuriais 
jų savininkai dar nelinkę skirtis. Gal 
juos paveldėjusi čia augusi jaunesnio
ji karta nebus taip varžoma sentimen
tų... Tada mūsų muziejus taptų kur 
kas turtingesnis.

Visi muziejuje turimi eksponatai 
yra dovanoti adelaidiškių ar iš kitų 
Australijos vietovių. Bet yra nemaža 
gauta ir iš Amerikos.

Australijoje gyvenantiems ir ku
riantiems menininkams pritiktų, kad 
jie visi būtų atstovaujami mūsų mu
ziejuje. Tai būtų lyg ir tautinės gar
bės reikalas. Deja, taip nėra. Kitas 
nelinkęs savo kūrinio dovanoti, kitam 
mūsų muziejus esąs net perprastas...

Per metus muziejų aplanko vidu
tiniškai apie 400 žmonių: iš jų maž
daug kas ketvirtas - kitatautis. Atvy-
kę Adelaiden iš kitur tautiečiai lanko 
turbūt be išimties. Adelaidiškiams - 
kadangi čia pat - lankyti neskubu. To
dėl dažnai džiugu matyti muziejuje 
nustebusi tautieti, atėjusi pirmą kartą 
(jis čia gyvena 20 metų!).

Beveik nėra atsitikę, kad tėvai w Latvestų muziejun čia gimusius vaikus 
ir paaiškintų jiems, ką patys žino ir 
sudomintų prieauglį tuo, kas, jiems 
vadinasi - LIETUVA - MANO TĖVŲ. 
ŽEMĖ... Gerai, kad savaitgalio mo
kykla lankančius muziejun atveda mo
kytojai.

Kultūros Taryba, ALB Adelaidės Apyl- 
Valdyba, ALB Moterų Sekcija, ALB
Savaitgalio Mokykla, vaikų darželis, 
A.L. Sąjunga, LVS Ramovė, L.A. Są
junga, choras Lituania, tautinių šokių 
grupė “Žilvinas”, AL Sporto Klubas 
VYTIS, Teatras “Vaidila”, lietuviai 
teisininkai, inžinieriai, skautai, stu
dentai, A.J.K. Komitetas, Baltų Tary
ba ir kt.

A. Lietuvių Sąjunga turi 200 tik
rųjų narių ir tiek pat rėmėjų. Sąjungos 
reikalus tvarko ir darbus vykdo Valdy
bos nariai ir pareigūnai. Jie nėra ap
mokami - dirba iš pasiaukojimo savai 
bendruomenei. Sąjunga atlieka šiuos 
darbus: administruoja Lietuvių Namų 
muziejų-archyvą, Biblioteką-spaudos 
Kioską, palaiko tvarką ir švarą, atlie
ka remontus, įgyja papildomą invento
rių, apmoką mokesčius, leidžia “Adei. 
Lietuvių Žinias”, veda baro prekybą, 
laiko draudimo agentūrą, telkia lėšas 
visom išlaidom padengti: apie $3000 
Į metus!

Sąjungos ateities veiklos pers
pektyvoje pirmoje eilėje stovi Lietu
vių Namai ir jais besinaudojančios 
Adelaidės Lietuvių Bendruomenės rei
kalai. Ateityje numatoma, be nuolat 
esančių darbų suaktyvinti Sąjungos 
veiklą, kad atsiekus dar geresnių re
zultatų.' Tam yra planuojama praplėsti 
Lietuvių Namus, pastatant naujas mo
demiškas baro (klubo) patalpas, nau
ją butą prižiūrėtojui ir keletą kambarių 
(posėdžiams, bibliotekai, jaunimui, 
mokyklai), pagražinti Lietuvių Namų 
salę, pertvarkyti šviesas ir atlikti ki
tus gyvenimo padiktuotus darbus.

Vienu apsilankymu Įmanoma tik 
labai paviršutiniškai susipažinti su 
muziejum. Todėl yra keletas nuolati
nių lankytojų, kurie kas kartą atranda 
ką naujo.

Archyve yra gausios medžiagos 
iš Nepriklausomybės laikų, pokario 
metų ir laisvojo pasaulio lietuviškų 
židinių. Bet - jei laikytis archyvo są
vokos pagal Liet. Enciklopedija (I t. 
246 p.) - dalis jame padėtos medžia
gos turėtų būti atiduota bibliotekai. 
Kitaip archyvo patalpos artėtų i savo 
imlumo ribą.

Mūsų archyvas palaiko ryšius ir 
keičiasi archyvine medžiaga su Ameri
kos Lietuvių Kultūros Archyvu Putna
ms, gal didžiausiu laisvame pasaulyje 
(jo vedėjas - Monsinj. F.M. Juras).

Muziejaus - archyvo įrengimo ir 
išlaikymo naštą kelia Adelaidės Liet. 
Sąjunga. Vien tik inventoriui ligi šiol 
ji išleido virš 1200 dol. ir jo išlaiky
mas S-gai atsieina kasmet apie 200 
dol. (Nukelta j 7 psl.)

Iš kaires: J. Vebrys, J. Pyragius, 
P. Satkus ir K. Jurgelionis.

ADELAIDĖS ŠEIMININKĖS

jei ruošiat namuose šeimyninę šventą-pobūvį, dali darbo ir rūpesčių galit atiduoti 
mums.
Adelaidės Moterų Sekcija paruošia Šeimyniniams pobūviams, nemažiau 20-čiai 
asmenų, 

užkandžius išsinešimui [namus.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Moterų. Sekcija

ALB ADELAIDĖS MOTERŲ SEKCIJA
Nuo 1952 metų prie ALB Adelai

dės Apylinkės Valdybos veikia Moterų 
Sekcija. Ją steigiant buvo planuota 
lankyti ligonius ir globoti į vargą, bei 
sunkumus patekusius tautiečius, ta
čiau jau nuo pirmųjų veikimo dienų 
Moterų Sekcijos veikla išsiplėtė daug 
platesne vaga. Šiandien ji talkininkau
ja visiems kam globa ir parama yra 
reikalinga. Jos narėmis gali būti visos 
Adelaidės lietuvės.

Moterų Sekcija, artimai dirbdama 
su Apylinkės Valdyba yra nepamaino
ma talkininkė jai ir kitoms organizaci
joms. Visų Apylinkės Valdybos ren
giamų suvažiavimų, minėjimų, paren
gimų ir priėmimų ūkiškoji - medžiagi
nė pusė gula ant Moterų Sekcijos pe
čių. Ypatingai Moterų Sekcijos globą 
jaučia savaitgalio mokykla.

Moterų Sekcija prisidėjo aukomis 
ir darbu prie Adelaidės Lietuvių Namų 
įsigijimo, praplėtimo ir papuošimo. 
Šiomis dienomis vėl savo lėšomis ir 
darbu ji papuošė Lietuvių Namų šoni
nės salės langus naujomis užuolaido
mis.

Prieš eilę metų, Moterų Sekcijos 
pradėti parengimai tapo gražiomis tra
dicijomis ir tęsiami toliau. Ji kasmet 
su atatinkama programa ruošia Moti
nos Dienos minėjimus, rengia bendras 
Kūčias, ruošia vaikams Kalėdų Eglu
tes. Vaikai, savaitgalio mokytojų pa
rengti, išpildo programą, Kalėdų sene
lis apdovanoja dovanomis.

Moterų Sekcija, tur būt yra dau
giausiai dirbanti organizacija Adelai
dėje. Savaitės bėgyje jos narės supir
kinėja ir suvežioja savaitgaliui reika
lingus produktus ir kitus reikmenis. 
Per ištisus metus, kas šeštadienį, iš 
savo išteklių, savaitgalio mokyklos 
mokiniams ir mokytojams ruošia prieš
piečius. Sekmadieniais Lietuvių Na
muose gamina pietus už minimalų at
lyginimą visiems tautiečiams. Visiems 
yra gera proga draugų bei pažįstamų 
rateliuose, lietuviškoj aplinkoj, pa
pietauti ir pabendrauti. Be šių nuola
tinių darbų, ji kas mėnesi paruošia 
bent po vieną stambesnį parengimą: 
minėjimą, vestuves, balių, gimtadienį 
ir t.t. Tiems parengimams jau reikia 
didesnio skaičiaus dirbančių rankų. 
Metų bėgyje, Sekcijos narėms tenka 
aplankyti su dovanėlėmis ir paguosti 
didelį skaičių lietuvių ligonių esan-

ALB Adelaidės Apylinkės MOTERŲ SEKCIJOS Valdyba. Šėdi iš kairės dešinėn: 
E. Bernaitienė - pirmininkė; B. Vabolienė - vice-pirm.; K. Garbaliauskienė - ligo
nių. lankymui; J. Kutkienė - sekretorė. Stovi iš kairės dešinėn: M. Navakienė - iž
dininkė; M. Neverauskienė - narė; N. Arminienė * parengimų vadovė; E. Matiukie
ne - narė. Trūksta narės F. Kazlauskienės.

cių įvairiuose ligoninėse, institucijo
se ir namuose.

Savąitgalio mokyklos priešpie
čiams, pašaipoms, ligonių lankymui 
ir įvairiems kitiems reikalams reika
lingos lėšos. Moterų Sekcija iš savo 
narių jokių mokesčių nerenka ir spe
cialių aukų rinkimų lėšoms telkti ne
daro. Vienas kitas bendruomenės na
rys aukomis paremia Moterų Sekciją. 
Pagrindinis lėšų šaltinis yra pačių 
Sekcijos narių uždarbis už gaminamus 
sekmadienio pietus, iš ruošiamų pa
rengimų ir organizuojamų loterijų. Mo
terų Sekcijos Valdyba, kadencijos pa
baigoje likusias lėšas paskirsto lie
tuviškom organizacijom ir instituci
jom. Valdyba baigdama savo kadenci
ją, veiklos apyskaita pateikia ALB 
Apylinkės Kontrolės Komisijai patik
rinti.

Šių metų Moterų Sekcijos Valdyba 
sudaro: Pirmininkė - E. Bernaitienė; 
vice-pirm. B. Vabolienė; iždininkė - 
M. Navakienė; sekretorė - J. Kutkienė; 
parengimų vadovė - N. Arminienė; li
gonių lankymui - K.Garbaliauskienė; 
narės - M. Neverauskienė, F. Kaz
lauskienė ir E.Matiukienė. Moterų sek
cijos Garbės Pirmininkė yra teisinin
kė E. Reisonienė, kuri buvo viena iš 
svarbiausių Sekcijos organizatorių ir 
savo nenuilstama energija prisidėjo 
prie Sekcijos veiklos išplėtimo.

Sekcijos šių metų darbo plane be 
nuolatinių, kasdieninių darbų, numaty
ta: talkininkautų Apylinkės Valdybai 
ruošiant Tautos Šventės minėjimą, tal
kininkauti ALB Krašto Valdybai ruo
šiant Spaudos balių, suruošti bendras 
Kūčias, suruošti vaikams Kalėdų eg
lutę, talkininkauti Apylinkės Valdybai 
ruošiant Naujų Metų sutikimo balių.

Moterų sekcijos veikimo sritis 
plati, jos užsimojimai bendruomenei 
reikalingi ir naudingi, darbų ateičiai 
daug. Tačiau talkininkų tiems darbams 
nėra perdaug. Tos nuolatinės Sekcijos 
narės, kai kurios dirbančios nuo pat 
Moterų Sekcijos isisteigimo, kartais 
jaučiasi pavargusios ir pageidautų, 
bent retkarčiais, būti pavaduojamos. 
Būtų gera ir naudinga visai lietuviš
kai Adelaidės bendruomenei, kad į Mo
terų Sekcijos eiles įsijungtu, daugiau 
moterų. Mielai laukiamos jaunesnio
sios kartos atstovės, kurios Moterų 
Sekcijos darbą plėstu, ir tęstų toliau.

* - ****

Mūsų Pastogė Nr. 39 1971.10.4 psl. 6

6



AADELAIDĖS LIETUVIU SPORTO KLUBAS
“VYTIS”

ADELAIDĖS L.S.K. "VYTIS”

Pasikalbėjimas su pirmininku.
-įdomu būtu mums adelaidiškiams 

ir kitiems Sporto Skyriaus skaityto- 
- jams sužinoti kokius užsimojimus, sie

kimus turi dabartinė Adelaidės L.S.K. 
“Vytis” valdyba?

-Valdybos pagrindiniai siekimai 
yra: įjungti kuo daugiau lietuvių jau- 

• nimo i sportininkų gretas. Geru pavyz
džiu siekti tolerancijos narių tarpe ir 
sudominti adelaidiškius Klubo veikla.

-Sakykite kokius didžiausius sun
kumus ir veiklos išvystymo kliūtis 
turi sporto Klubas?

-Veiklos išvystimodidžiausia kliū
tis yra tėvų neįsipareigojimas įjungti 
savo vaikus į Klubą ir nuolatinė tre
nerių problema.

-Kaip šie sunkumai galima būtų 
pašalinti arba nors dalinai sumažinti?

-Klubo valdyba stengiasi, ir dali
nai buvo sėkminga, tvarkydama trene
rių problemą. Tačiau, tėvų įsipareigo
jimas įjungti savo vaikus į lietuviška^ 
Klubą yra jų pačių sąžinės reikalas. 
Aš tikiu kad gražiu sugyvenimu mes 
galėtume atkreipti kaip kurių dėmesį.

-Kas Jūsų nuomone duoda kibirkštį 
tolimesnei Klubo veiklai, jo gyvavimo 
tęstinumui?

-Geriausią kibirkštį tolimesnei 
Klubo veiklai ir jo gyvavimo tęstinu
mui duoda K. Jaciunsko trener uojama 
žemiau 12 m. berniukų komanda, S. 
Visockio trener.uojamos jaunos mer
gaitės, A. Merūno merginų komanda, 
A. RęivyČio vyrai ir trys jaunosios 
kartos nariai valdyboje: - A. Morkū- 
naitė, J. Morkūnas ir A. Reivytis.

-Ar jūs galvojate kad mūsų lietu
vių vaikų tėvai įvertina ir supranta 
sporto reikšmę ir naudą jų vaikų atei
čiai ir tuo pačiu “Vyties” reikalingu

ADELAIDES L.S.K. “VYTIS” VALDY3A. Sėdi (iš kairės į dešinę): Vice- 
pirm. P. Andrijaitis, parengimų vadovė - A. Morkūnaitė, pirmininkas - A. Skiparis. 
Stovi: sporto vadovas - J. Morkūnas, sekretorius - E. Taparauskas, krepšinio va
dovas - A. Reivytis, iždininkas - V. Daugalis ir stalo teniso bei lauko teniso 
sekcijų vadovas R. Sidabras.

STIPRYBE IŠ PRAETIES

(Atkelta iš 6 psl.)
Muziejuje prie užrašo: - PAREM

KIME SAVO MUZIEJŲ - padėtas ir 
aukų lapas. Praėjusiais metais 24 mu
ziejaus lankytojai jame pasirašė 36.60 
dol. auku...

Muziejai ir archyvai tvarkomi pri
silaikant tam tikrų dėsnių. Muziejinin
kai ir archyvarai išeina specialų mok
slą. Yra mūsiškių, įgijusių bibliotek
ininko diplomą, bet negirdėti, kad kas 
specializuotusi anose mokslų šakose. 
Mėgėjiškas muziejaus ir archyvo tvar
kymas ilgainiui nebus patenkinamas, 
todėl norėtųsi, kad atsirastų kas iš 
mūsų studijuojančio jaunimo, kas su
sidomėtų anais mokslais.

Muziejus ir archyvas įsteigti ir 
laikomi pirmiausia mums patiems. Čia 
yra ko pamatyti ir pasimokyti, kad bu
simos mūsų palikuonių kartos galėtų 
atsekti savo kilmės šaknį ir pasisem
tų stiprybės iš protėvių garbingos pra
eities.

J. Pyragius.

mą jų vaikų gerovei?
-Nevisi, kitaip mūsų jaunųjų gre

tos būtų penkeriopai gausesnės.
-Ar mūsų vadovaujac organai ir vi

suomenė užtektinai remia sporto Klubo 
veikla?

-Visuomenė yra puiki Klubo rėmė
ja finansiškai ir valdyba yra jai labai 
dėkinga.

"Kaip įvertinate sporto Klubo tėvų 
Komiteto darbą?

-Pasakiškai! Be jų mums nebūtų 
įmanoma išsiversti. Savo pasišventi
mu pareigose jie puikiai įrodo Klubo 
reikalų supratimą ir svarbumą.

-Kas darytina kad pagyvinus spor
to klubo siekimus ir darbą?

-Nors demonstracijos šiais laikais 
madoje, tačiau aš nemanau kad jos 
mums pagelbėtų. Mano manymu gražuę 
tarpusavis sugyvenimas, geresnis su
pratimas šių dienų jaunimo, nuolatinė 
apeliacija į tėvu ir buvusių sportinin
kų sąžinę turėtų pagyvinti sporto Klu
bo darbą.

-Paskutinis klausimas - ar Jūsų 
nuomone “Vyties” sporto Klubas at
neša nauda mūsų lietuvių bendruome-i 
nei ir tautiškumo išlaikymui? Ar spor
to Klubas iš viso mums yra reikalin
gas?

-Neabejotinai taip. Jeigu aš many
čiau kitaip nebūtų ir prasmės dirbti 
Klubo valdyboje. Mano asmenišku 
Įsitikinimu, sporto Klubas yra vienas 
iš veikliausių organizacijų, ypatingai 
dirbanti lietuviško jaunimo labui. Su
būrimas lietuviško jaunimo į sporto 
Klubo eiles gali atnešti lietuvių ben
druomenei ir tautiškumo išlaikimui tik 
naudą. Aš neabejoju kad šis mano 
pasisakymas atsako teigiamai į jūsų 
paskutinį klausimą.

- Ačiū už pokalbį!
B.N.

*****

Skulptorės Ievos Pocienės
Meno Kurinių Paroda

Adelaidėje gyvenanti žymi mūsų 
skulptorė ir visuomenininke Ieva Po
cienė surengė Llewellyn Galerijoje 
(16 Swift Avenue, Dulwich, S.A.) sa
vo meno kūrinių parodą, kurios atida
rymas įvyko š.m. rugsėjo 13 d.

Parodoje buvo išstatyta 25 nau
jausios metalo skulptūros, kurios, 
tiek savo forma, tiek minties perdavi
mu metale, yra tikrai pasigėrėtinos.

Susidomėjimas šia paroda buvo 
gana didelis, o atidaryme - lankytojai 
vos tilpo galerijoje. - -

■ - P.B.

DĖMESIO

Turime atsiprašyti gerb. Adelai
dės “Mūsų Pastogės” numerio rašy
tojų, kad ne visą medžiagą galėjome 
atspausdinti, dalis straipsnių liko ir 
mes juos panaudosime kita proga.

Red.

“Vytis” - vyrų tinklinio komanda. 
Iš kairės į dešinę klupo: S. Visockis, 
J. Morkūnas, M. Mauragis; stovi: A. 
Bernaitis, A. Zamoįskis, G. Rakaus
kas ir J. Donėla.

TINKLINIS ADELAIDĖJE

Tinklinis Adelaidės vytiečių bu
vo kultivuojamas beveik nuo Klbbo 
įsikūrimo. Kartais turėta neblogų žai
dėjų ir buvo pasiekta gerų rezultatų.

Kelis kartus adelaidiškiai vyrai, 
taip pat ir moterys žaidė finalus Pie
tų Australijos pirmenybėse. Buvo lai
mėtą titulai Australijos lietuvių spor
to Šventėse. Visgi tinklinis apgailėti
nai mažai turi pasekėjų jaunimo tarpe 
ir neišpopuliarėjo; Galbūt daugiau pro
pagandos šia linkme padėtų.

Dabar turima vyrų komanda žai
džianti “BI” klasėje. Varžybų lente
lėje dalinamasi taškų vienodu skai
čiumi pirma vieta su kita komanda. Iš 
turėtų 17 rungtynių laimėta 13.

Tinklinio vadovas kartu ir koman
dos kapitonas J. Morkūnas. Daugumo-

SVEIKINAME
visus draugus ir klijentus
ADELAIDĖJE, DARVINE, MELBOURNE ir SYDNEY

K o operaty v i n i o Bityno 

N E R I N G A - K. M. D.

savininkai: S. Kaniene, J. Meškauskas ir Č. Dubinskas 
Adresas: NERINGA - K.M.D., 44 Brickford Street, .

RICHMOND, S.A. 5033

ADELAIDĖS L.S.K. “VYTIS” TĖVŲ KOMITETAS, iš kairės į dešinę: A. Krivio- 
kienė, U. Jucienė, Ks. Vilutienė, J. Jaruševičius, Klubo narys - P. Andrijaitis, 
J. Jaunu tis ir Komiteto pirm. V. Skobeika.

Šį “Mūsų Pastogės” numerį išleidžia Adelaidės lietuviškos organizacijos, 
ALB Adelaidės Apylinkės Valdybai organizuojant. Foto nuotraukos A. Budrio, 
A. Fišerio ir kitų. Redagavo J. Mockūnas.

*****

ADELAIDĖS L.S.K. ‘VYTIS’ PIRMOJI 
MOTERŲ KREPŠINIO KOMANDA. Iš 
kairės į dešinę klupo: R. Damasevičiu- 
tė - Petkūnienė, S. Kelertaitė - Visoc- 
kienė; stovi: O. Kelertaitė - Kalnins, 
J. Gumbytė, M. Kelertaitė - Atkinson 
ir D. Užubalytė - Paul.

je Jono dėka ir pastangomis ši koman-l 
da buvo sudaryta.

Komanda treneriuoja M. Mauragis. 
Visi žaidėjai entuziastai, stengiasi 
nepraleisti rungtynių. Ši komanda tin
klinį žaidžia ne iš pareigos bet iš pa
mėgimo šiai sporto šakai.

Gaila kad moterys nepaseka vyrų 
pėdomis irneturi nuolatinės komandos. 
Vyrų komandai linkėtina sėkmės var
žybose ir treniruotėse.
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Viši į “Musų Pastoges’’

B BALIU
jOJ melbourno lietuviu namuose

spalio 9 diena 7.30 vai.
Gros pasaulinio masto orkestrai!
Tradiciniai puiki Socialinės Globos 
Draugijos vakarienė.
Visuš gėrimus bus galima gauti 
normaliomis kainomis.

Bilietų kaina $2.99
Bilietus užsisakyti pas .Martyną Didžį, 
192 Queen Street, Altona. Tel: 398 2469.

Pranešimai

"MUSU. PASTOGES" BALIUS ADELAIDĖJE

A.L.B. Krašto Valdyba pirmų kartą Adelaidėje rengia grandiozinį

^SPAUDOS
RBbaliu

Į svečius kviečiame visus! Jaukioje Lietuvių Namų atmosferoje 
garantuojame įdomų ir linksmą vakarą.

ALB Krašto Valdyba
Daugiau apie balių skaitykite sekančiame MP numeryje.

MURRAY'S ILF. STORES
Newcastlio Apyl. Valdyba prane

ša, kad Newcastlio liet, jaunimo pasi
tarimas Jaunimo Kongreso reikalu į- 
vyks sekmadienį, spalio mėn. 10 d., 
3 vaL p.p., dr. V. Donielos bute, Unit 
10, Lemnos Court, Lemnos Parade, 
Newcastle, telef. 2-3611. Kviečiamas 
dalyvauti visas apylinkės liet, jauni
mas, nes bus aptariami svarbūs klau
simai.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Lit. 
švietimo komiteto sekantis posėdis su 
jaunimo organizacijų atstovais įvyks 
š.m. spalio mėn. 8 d., penktadieni , 
7.30 v.v. Lidcombe, Liet. Klubo pa
talpose.

J. Ramanauskas.
*****

Pakartotinai kviečiame visus da
lyvauti Sydnėjaus Filisterių Būrelio 
ruošiame simpoziume, kuris įvyks spa
lio 10 d., sekmadienį 4 vai. p.p. Dai
navos salėje, Bankstowne.

Preligentai - dr. A. Mauragis, dr. 
R. Zakarevičius ir dr. D. Kairaitis. 
Tema - “Kur mes stovime po 20 metų
gy ve nimo Au strali j o j e.”

SFB Valdyba.
VISU. DĖMESIUI

L.S.S. Australijos Rajono Skąu- 
tai-tės šiemet išleis lietuviškų Sv. 
Kalėdų ir Naujų Metų atviručių, kurios 
bus pardavinėjamos jau spalio mėn. 
viduryje. Atvirutės bus šešių skirtin
gų piešinių (tautiškais motyvais) ant 
įvairių rūšių popieriaus ir skirtingomis 
spalvomis atspausdintos. Dalis bus 
atspausdintos ir su anglišku tekstu.

Platintojai kreipiasi į Tiekimo 
Skyriaus vedėja, A. Bučinską, 63 Ox
ford Street, Bankstown. 2200 N.S.W. 
Tel: 707592.

ATTENTION FIBRO & WEATHERBOARD HOME OWNERS ' 
25% DISCOUNT OCTOBER ONLY

We put brick veneer on existing fibro & weatherboard homes (life time guarantee) 
Also new roofs and all additions and alterations.

We are a well established Victorian company now commencing operations in 
Sydney.

The discount operates only in October and is an introductory offer
Please ring: 599 7560 any time

747 6933 <9 a.m. - 5 p.m.
or call at BOLT ON HOMES PTY. LTD.

135 Burwood Road, Burwood.
We shall send out a representative to give you an obligation free quote at 

any time to suit you.
Compare our prices with others and you shall see the difference!!!
Al! our work is guaranteed
We offer NO DEPOSIT, EASY TERMS to suit your pocket!!!

***********

PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS
Maloniai pranešame Sydnėjaus 

Liet. Plunksnos Klubo nariams, kad 
spalio 16 d., šeštadienį, 4 vai. stau
ki amas Plunksnos Klubo susirinkimas 
p. V. Šliogerio (senj.) namuose - 17 
Belmore Avenue, Belmore.

Visi Klubo nariai maloniai prašo
mi aktyviai ir laiku dalyvauti. Susi
rinkimo programoje:

1. Pirmininko apyskaitinis prane
šimas.

2. dail. Leono Urbono sensacinis 
pranešimas iš savo kelionių ir išgy
venimų beviešint Siaurės Amerikoje,

3. paklausimai, diskusijos ir ben
dri pašnekesiai.

Pirmininkas.
*****

Š.m. rugpiūčio 5 d. Salzburge, 
Austrijoje, mirė Jurgis Bieliūnas, Ve- 
nezuelos Lietuvių Bendruomenės stei
gėjas ir jos ilgametis pirmininkas. 
Jis mirė turėdamas 64 metus amžiaus, 
šią vasarą atvykęs i Europą gydymosi 
tikslais. Velionis šalia našios veik- 
lo s Venezuelos lietuvių tarpe, buvo 
žymiai prisidėjęs, į Pietų Ameriką 
pakvietus JAV lietuvių sportininkus, 
Grandinėlės sambūrį ir šių metų vasa
ra, Clevelando mieste veikiantį Čiur
lionio ansambli. J. Bieliūnas buvo 
Vliko atstovybės Venezueloje pirmi
ninku. Palaidotas rugp. 9 d. Salzburge.

(Elta)

• Georgijos valstijoje JAV 
— iš kalėjimo pro tvorą išsikasė 
ir pabėgo dresiruoti šunys, ku
rie yra laikomi pabėgusiems ka
liniams gaudyti. Kaliniai sugaudė 
pabėgusius šunis.

646 GEORGE STREET SYDNEY - TEL: 26 - 1768

In.orr uoja sav : gausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
j USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR 
kaip ir anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame p i n i g u s prekėms pirkti „Sovietų 
Rusijoje pasrinktinai“ arba „Sovietimėms prekėms“. Smulkesnę 
informacija duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų 
įstaigoje.

GALVENAIS B1R0JS SIDNEYA ( HEAD OFFICE SYDNEY)

REGISTERED AGENTS:
SYDNEY N.S,W.
CABRAMATTA: MURRAY’S" H.F. STORES 143 Cabramatta Road, 

CABRAMATTA Tel: 728 - 7078
BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitcchncr Parade 

BANKSTOWN Tel: 709 - 8089
PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church Street, 

PARRAMATTA Tel: 635 - 9728
NEWCASTLE N.S.W.
WICKHAM: MURRAY’S H.F. STORES 93 Norhtumberland Street, 

WICKHAM NEWCASTLE Tel: 61 -5180
NEWCASTLE: MURRAY’S H.-F. STORES 557 Hunter Street, 

NF.WC AST 1.E Te 1: 2 - 3 596
MELBOURNE- VlfL MURRAY’S H.F. STORES

C/- CONTAI. CD.
(Corner) Mutual Arcade, 266 Flinders Street, 

MELBOURNE Tel: 63 - 789?

STAR MEMORIAL CO 

(Direktorius B.C. Jago)
Stato paminklus pagal lietuvių, tautinius motyvus.

Dirbtuvė ir raštinė: 20 Railway St. Lidcombe

Tel. 649-6301, po darbo vai89/5451; savaitgL913-9018

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
HAVEN"

Australijos Lietuvių. Bendruomenės 
laikraštis

LEIDĖJAS . AL B Krašto Valdyba 
adresas: Box 130 P.O. Rundel St., 

Adelaide.
Leidėjo ir “M.P." Administracijos 

adresas: Box 4558 G.P.O.
SYDNEY. N.S.W. 2001 

REDAGUOJA REDAKCINĖ KOLEGIJA 
E. ir I. Jonaičiai. A. Laukaitis, ir 

P. Pullinen.
Atsakomasis red ■ A. Mauragis, 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point N.S.W. 2213 
Redakcijos tel.77 - 6707 
Redakcija rankraščius taiso ir 

trumpina savo nuožiūra. 
Administracijos tel. 649 — 9062.. 
“M.P.’’ prenumeratą: metams *10.00 

pusei metų * 5.00 
Užsienyje metams*! 2.00 
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