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Ryšium su Pabaltijo kraštų 
(Lietuvos, Latvijos ir Estijos) 
nepriklausomybių paskelbimo 
50-ties metų sukaktimi ir šios 
sukakties paminėjimo proga bir
želio pirmą dieną Adelaidėje 
šaukiama Baltų Konvencija. Šios 
konvencijos uždavinys šiame 
krašte užakcentuoti trijų Pabal
tijo tautų esamą padėtį, iškelti 
joms padarytą skriaudą antrojo 
pasaulinio karo metu, kuri iki 
šiol nėra atitaisyta ir lygiai pa
brėžti komunizmo grėsmę pasau
liui. Drauge su Baltų Konvenci
ja Adelaidėje nuo birželio pir
mos dienos ištisą savaitę vyks 
įvairūs pabaltiečių vieši parengi
mai ir toji savaitė vadinsis Pa
baltijo tautų savaite.

Kodėl šitoks svarbus parengi
mas kaip tik organizuojamas 
Adelaidėje? Sis klausimas gal ne 
vienam kyla atsimenant, kad 
Australijoje yra ir daugiau mies
tų, turinčių didesnės politinės ir 
internacionalinės reikšmės. Tuo 
reikalu jau buvo skelbta, kad 
apsispręsta už Adelaidę dėl ke
lių priežasčių: viena, iskyrus 
lietuvius Adelaidėje yra šiuo me
tu latvių ir estų centriniai orga
nai; antra, nei Sydnėjuje, nei 
Melbourne, juo labiau Canberro- 
je neturima tokių palankių są
lygų, kokių yra Adelaidėje.

Reikia atsiminti, kad šioji 
Baltų Konvencija bene bus pir
moji tokio pobūdžio Australijo
je. Paskirai kiekviena iš tų tau
tų rengia savo minėjimus ir sten
giasi viešai iškelti dabartinį tos 
tautos statusą — pavergimą. Bet 
šioje konvencijoje bus kalbama 
visų trijų Pabaltijo tautų vardu 
išvien. Tuo tikimasi pasiekti kuo 
didesnio efekto ir svorio. Į šią 
konvenciją pakviesti įvairūs Aus
tralijos politikai ir kultūrinio gy
venimo pareigūnai, bus bando
ma kiap galint plačiau patekti į 
Australijos spaudą, radiją ir te
leviziją. Konvencijoje bus pa
rengia rezoliucijos ir memoran- riuomenės žiaurumus “atrocities” 
durnai Pabaltijo pavergtų tautų Vietname. Kaip paprastai austra- 
reikalu ir įteikta Australijos vy- lų dieninė periodika mėgsta iš 
riausybei ir parlamento bei sena- nieko išpūsti burbulą ir tuo kartu 
to nariams, o taip pat multipli- nepagailėjo kietų žodžių saviš- 
kavus išsiuntinėta ir įvairiems 
A ustralijos įtakingiems asme
nims bei spaudai.

Mūsų dėmesys šiai konvenci
jai irgi turėtų būti labai svarbus. 
Neužtenka to, kad kiekviena tau- pravesti atitinkamus tardymus. 
tybė prie šios konvencijos pa
rengimo įpareigota prisidėti ma
terialiai, būtent pinigais, nes pa
čios konvencijos ir baltų savai
tės parengiamieji ir pravedimo 
darbai pareikalaus nemažai iš
laidų, bet ypač svarbu kuo skait- 
lingiau joje dalyvauti. Reikia pa
rodyti ir užakcentuoti, kad toji 
konvencija nėra kelių entuziastų 
užsimojimas, bet mūsų visų gy
vas rūpestis pavergtais kraštais 
ir tautomis. Tad kuo gausesnis doje pasirodė knyga Australian
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susirinkimas, kuo masiškesnis 
dalyvavimas išvirstąs į savotiš
ką demonstraciją, tuo iškalbin
gesnis gausis įspūdis visiems 
tiems, kurie toje konvencijoje 
dalyvaus. Be abejo, šiuo atveju 
pirmoj eilėj tektų remtis Adelai
dėje gyvenančiais lietuviais, bet 
lygiai kviečiami ir raginami, toje 
konvencijoje ir taip pat Baltų sa
vaitėje ir visi kiti lietuviai iš 
artimesnių ar tolimesnių koloni
jų. Tiesa, laikas nėra labai pa
lankus metų vidury, kada visi 
dirba, vis tik dedant pastangų 
daugumai šitą kliūtį nugalėti ne
būtų labai sunku. Primintina, 
kad šioji konvencija yra vienas 
malas kovos etapas ui mūsų pa
vergtus brolius, bet jis tuo reikš
mingas, kad tuo mes parodome 
solidarumą ir mūsų tautinį sąmo
ningumą. Tegu visi mato, kad 
mūsų kalbos nėra tuščios ir kad 
mes mokam ir galim išreikšti sa
vo valią ir nusitatymą efektyviai 
ir vieningai.

(v.k.)

Gegužės 18 d?

REZISORIUS IR TEATRAS PENSIJOJE
STABTELĖJIMAI TIES J. GUČIAUS

kad

Iš režisūrinio darbo Juozas 
Gučius, buvęs Valstybinio Radio
fono vyriausias režisierius, pasi
traukė prieš dešimt metų. Jis ne 
iš Radiofono atsistatydino, bet pa
leido vėjais jo paties Adelaidėje 
sukurtą Teatrą-Studiją.

Nesuklysiu tvirtindamas,
Juozui Gučiui pasitraukus, Ade
laidės lietuvių kolonija sceninio 
meno srityje pradėjo trauktis at
gal, kol visai susmuko, atsiliko 
ir apsileido. Kolonijai, kuri buvo 
pratusi gėrėtis gražiais vaidini
mais, bepriekaištingais pastaty
mais, dabar jau labai retai patei
kiamas ir paprasčiausias mėgė
jiškas spektaklėlis.

1951-1958 metais Adelaidėje 
veikusį teatrinį kolektyvą, kuris 
yra žinomas Teatro-Studijos var-
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Juozas 
tik pa-

du ir kuriam vadovavo 
Gučius, buvo malonu ne 
tiems stebėti, bet taip pat pasi
didžiuojant ir “svetimiems” (at
seit, kitoms kolonijoms) rodyti.

Tai buvo Teatro-Studijos augi
mo ir brendimo laikotarpis, įrašęs 
į savo trumpą istoriją 23 vaidini
mus (keturioliką atskirų scenos 
veikalų). Per tą laikotarpį Juo
zas Gučius Teatrą-Studiją paver
tė darniu, vispusiškai pajėgiu vai
dybiniu vienetu, kuris pajėgdavo 
suvirškinti ir gana subtilius scenos 
veikalus. Geras vaidinimas tada 
sekė dar geresnį ir atkaklūs ieš
kojimai visada vedė prie gaivinan
čių atradimų. Patys aktoriai ade- 
laidiškių akyse brendo, tvirtėjo 
ir ėmė blykčioti ne pamėgdžioji
mais, bet savita, originalia kūry-

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
PASIŽVALGIUS AUSTRALŲ 

SPAUDOJE

Prieš kiek laiko australų spau
doje skaitėme apie australų ka-

kiams. Tokia laikraščių agitaci
ja pasiekė parlamentą ir armijos 
min. Mr. Lynch. Pradžioje minie- 
teris kaltinimus paneigė, bet ne
siliovus spaudimui jis pažadėjo

Iš tiesų visi kaltinimai lietė vie
ną moterį Viet Kong belaisvę. Ši, 
tardymo metu, buvo priversta iš
gerti ne tik penkias stiklines van
dens, bet dar kelios stiklinės už
pilta ant jos galvos. Aišku, tokių 
“žiaurumų” Australijos armijoje 
niekada nebuvo leistina, tad ne be 
reikalo spauda atkreipė gyventojų 
dėmesį. Po iškelto triukšmo spau
dos burbulas sprogo ir tuo baigė
si visa investigacija- Visgi spau-

LIETUVIŲ DIENŲ PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

TAUTINIAI ŠOKIAI
Kaip lietuviškos dainos, kurios 

Lietuvių Dienų metu bus pateik
tos visuomenei atskirų ir jungti
nių chorų pasirodymais, taip ir 
tautiniai šokiai bus pademonst
ruoti jungtiniais ir atskirų gru
pių šokiais.

Tautinių šokių Sekcijos vadovė 
ponia B. Lapšienė yra numačiusi 
ir visas dalyvausiančias grupes 
painformavusi apie šitokį tautinių 
šokių pristatymą visuomenei Lie
tuvių Dienų metu:

a) jungtinis tautinių šokių gru
pių pasirodymas iškilmingo 
Lietuvių Dienų atidarymo 
metu Forestville Stadione ir

b) atskirų kolonijų pasirodymai 
jaunimo koncerte.

Jungtiniame pasirodyme šoksi
mi šokiai jau seniai žinomi visų 
kolonijų tautinių šokių grupėms 
ir Sekcijos vadovė yra įsitikinusi, 
kad tos grupės šiuos šokius ati
tinkamai ruošia, prisilaikydamos 
duotų direktyvų.

Atskiruose pasirodymuose kiek
vienai grupei suteikta plačiausia 
laisvė šokių pasirinkime, jų ko- 
reografinėje interpretacijoje ir t. 
t. Čia kiekviena kolonija galės pa
rodyti, ką ji turi geriausio. Jau 
dabar turimos žinios rodo, kad 
kaikurių vietų rengiamose progra-

mose jų grupių tautiniai šokiai 
bus įjungti į bendrą vietos meni
nio pasirodymo pynę. Tautiniai 
šokiai tokiu atveju taps organine 
jų programos dalimi, kartu išlai
kydami savo grupės individualu
mą.

Pasiruošimams dar yra pakan
kamai laiko ir būtų tikrai malo
nu, jei visos veikiančios tautinių 
šokių grupės galėtų Lietuvių Die
nose dalyvauti. Sekcija turi pa
grindo teigti, kad norų dalyvauti 
šventėje tikrai netrūksta, tačiau 
kolonijose susiduriama su visa ei
le sunkumų. Ryžtas ir lietuviško 
reikalo supratimas turėtų visus 
sunkumus nugalėti.

Tautinių Šokių sekciją labai 
nudžiugino žinia, kad ir Pertho 
šokėjai daro visus įmanomus žy
gius atvykti į Lietuvių Dienas. 
Tačiau ši grupė nėra turtinga 
finansiškai ir didelės kelionės iš
laidos jos norus paraližuoja. Lie
tuvių Dienų Prezidiumas tiki, kad 
taurūs Vakarų Australijos lietu
viai ateis savo šokėjams į pagel- 
bą ir, finansiškai juos paremda
mi, padės jų norus įgyvendinti. 
Jiems, kap pirmą kartą dalyvau
jantiems ir iš toliausiai atvyku- 
siems, yra numatyta speciali pro
grama iškilmingame Lietuvių Die
nų atidaryme.

SUKAKTIM

Rež. J. Gučius

raudo-

ir Pa- 
pusėje

Atrocities in Vietnam, kuri be jo
kių varžymų parduodama 
nuošė spaudos kioskuose.

čia įdomu būtų stabtelti 
žiūrėti kas darosi kitoje
fronto, t y. kaip “laisvintojai” el
giasi su savais belaisviais. Vasa
rio mėnesį vykstant komunistų o- 
fenzyvai netoli Hue miesto, ameri
kiečių kariai rado nužudytus sa
vo draugus — surištomis ranko
mis, fizišai sužalotus ir pribaig
tus kulka į galvą. Kitoje miesto 
daly keli amerikiečių kariai rasti 
nuplautais organais. Tokie ir šim
tai kitų komunistų žiaurumų yra 
kasdieniniai reiškiniai, bet ku
riuos vietinė spauda kartais pažy
mi tarpe kitų smulkmenų. Komu
nistų vykdomos “atrocities” 
gauna tinkamo atgarsio nei 
lamente, nei spaudoje.

Pereitą savaitę Saigone
kongo komunistų buvo nužudyti 
keturi civiliai korespondentai. 
Trys jų buvo australai, vienas 
britas. Tik vienam, apsimetus ne
gyvu, pasisekė išsigelbėti. Šis at
sipeikėjęs nuo sukrėtimo pasakojo 
kaip jo draugai aiškinęsi esą'"bao 
či... bao či” (spaudos atstovai..), 
o komunistai su panieka pakarto
ję tuos pačius žodžius į begink
lius nukreipė ugnį.

Toks įvykis, mat lietė keturis 
jaunus vyrus atstovaujančius tą 
pačią spaudą, plačiai aprašytas 
vienos dienos laidoje. Tuo viskas 
ir baigėsi.
belstis 
laujant 
reikalo 
nojun. 
spauda
mis apie vietinių gangsterių “Joe 
ir Reilly” karą.

čeko- 
Vokie- 
būdais 
gyven- 
trukdo

ne- 
par-

Viet

va imtųsi tokių priemonių... (Čia 
reikėjo tik pridėti... kaip Vengri
joje).

Ne vien Maskva susirūpino Če
koslovakijos permainomis. 
Slovakijos kaimynai: rytų 
tija ir Lenkija įvairiais 
bando paslėpti faktus nuo 
tojų. Ulbrichto rėžimas
Prahos radijo transliuojamas ži
nias ir nebeįsileidžia čekiškos 
spaudos. Partiniai laikraščiai Len
kijoje kaltina čekus antisocialis- 
tinėmis ir anti-sovietinėmis ten
dencijomis. Lenkijos bosas Go
mulka tuo tarpu atsidūręs kryž
minėj ugny. Norėtųsi užtarti žy
dus, kadangi žmona tokios kilmės, 
bet nebeįmanoma — partijos 
spaudimas perdidelis. Visų nera
mumų kaltė Lenkijoje priskiria
ma žydams. Jie atleidžiami iš 
valstybinių pareigų ir dalis sodi
nama į kalėjimus.

Įdomu, kuo viskas Čekoslovaki
joj pasibaigs. Sovietams prarasti 
potencialiai stiprų industrijos ver
gą būtų didžiulis smūgis. Pasielg
ti kaip Vengrijoje? Galbūt ir lik
tų viena išeitis, kuri šiomis die
nomis ir naktimis svarstoma 
Kremliuje.

ba. Ir ji dvelkė ne vien iš atski
rų aktorių, bet ir išviso kolekty
vo. Tai buvo šeima, kurioje kiek
vienas žinojo savo vietą ir savo 
vertę.
Adelaidės Lietuvių Teatre-Studi- 

joj dirbo visa eilė entuziastų, pa
siryžusių nugalėti išorines ir vidi
nes kliūtis, norinčių veržtin pir
myn, dirbti, siekti ko nors naujo, 
ieškoti paties savęs. O tuos entu
ziastus į vieną šeimą sujungė, te
atrinių ieškojimų ugnele uždegė 
ir kaskart vis didesnius reikala
vimus jiems statė kaip tik tas 
pats Juozas Gučius.

Daug kas dar ir šiandien jį 
atsimena iš Nepriklausomos Lietu
vos laikų ,kai jis buvo vyriausiu 
Valstybinio Radiofono režisierium. 
Jeigu neatsimintų jo, privalėtų 
bent atsiminti, kad ir tokius jo 
sukurtus vaidinimus:
Krikštas, Saulės Mūšis, Vėlinės,

Golgotos misterija. Kiekviena iš
kilminga proga (Nepriklausomy
bės paskelbimas, Tautos šventė, 
Nauji Metai ir kit.) jis duodavo 
Kauno radiofonui vis labiau po
puliarėjančius vaidinimus.

Jeigu kieno nors atmintis nesie
kia taip toli, tas vistiek negalė
tų pamiršti lagerinių laikų. Dau
gis Lietuvoje buvusių reikšmingų 
asmenybių tada Vokietijoj buvo 
pavirtę dar reikšmingesniais vaiz
būnais, kurie viską supirkinėjo 
ir viską pardavinėjo. Tie vaizbū
nai keliaudavo iš vienos stovyk
los į kitą, pristatydami arba su
rinkdami savo “gėrybes”. Keliau
davo ir Juozas Gučius. Tikriau
siai atsimenate jį, sulysusį, pa
geltusį, išvargusį. Nors vargingai 
keliaudavo, kukliai savo kaulus 
dengdavo, tačiau ir jis ieškodavo 
gėrybių o suradęs, tempdavo jas 
į savo stovyklą. Skirtumas tik 
tas, kad jis ieškojo ne auksinu- 
kų ir laikrodukų, bet gyvų ir dirb
ti norinčių lietuvių menininkų. Ne
buvo tai lengvas darbas. Jo gėry
bės dažnai spardydavosi, murmė
davo keliauti kažkur į pasvietį, į 
jokio gero nežadančią, badaujan
čią anglų zoną, į patį Detmoldą. 
Nežiūrint visų sunkumų, Juozas 
Gučius savo pasiekė. Detmoldas 
virto 
kurio 
visas 
moldą
činskas, Kardelienė, Gučiuvienė, 
Paličen-Levickienė, Baltrušaitis, 
Pnškorius, Kutkus, Kubertavičiū- 
tė, Nasvytytė, Adomavičiūtė, čiur- 
lytė, Zasciplinskaitė, Viktoras 
Andriušis, Blekaitis, Rūkas, Biki
niai, Vėsulas ir kiti, Juozui Gu- 
čiui energingai sukantis, sudarė 
keliaujančių menininkų trupes, ku 
rios muzikos ir literatūros vaka
rais maitino ne tik lietuvius trem
tinius, bet ir svetimtaučius. Al
kani tremtiniai smaguriavo ne tik 
“Bubuliu ir Dunduliu”, bet taip 
pat ir “Sevilijos Kirpėju”.

(Pabaiga psl. £)

lietuvių menininkų 
spinduliai vėliau 

tremtinių kolonijas, 
sutelkti Nauragis,

židiniu, 
gaivino 
J Det- 

H. Ka-

Lietuvos

SUSITIKIMAS PARYŽIUJE

Neatsirado drąsuolių 
į parlamento duris reika- 
investigacijų, nebuvo nei 

rašyti protesto laiškų Ha- 
Sekančią dieną Sydnėjaus 
rašė “rimtesnėmis” temo-

SUSITIKIMAS MASKVOJE
Čekoslovakijos delegacijai va

žiuojant į Maskvą kelias nebuvo 
nusagstytas raudonomis rožėmis. 
Maskvos aerodrome Dubčeko va
dovaujama vyriausybė sutikta ne- 
zervuotai — į namus palydėta 
grąsinimais.

Oficialus čekų dienraštis prisi
pažino, kad esami politiniai ir 
ekonominiai nesutarimai su Mas
kva didėja. Gi kitas dienraštis 
Prace iš įtakingų sluogsnių suži
nojęs, jog centriniame komunistų 
partijos komitete vienas sovietų 
armijos generolas reikalavo “iš
saugoti socializmą Čekoslovakijo
je pavedant tok- uždavinį sovietų 
armijai! Laikraščio vedamasis pa
brėžė, jog neįtikėtina, kad Mask-

Po ilgo delsimo ir po trijų metų 
karo pirmą kartą Paryžiuje susi
tiks Amerikos ir Šiaurės Vietna
mo atstovai. Nuo čia ir prasidės 
begalinis diplomatinis tąsymasis.

Pirmoji 20 žmonių grupė paruo
šiamiesiems darbams atvyko iš š. 
Vietnamo. Paryžiaus aerodrome 
keli šimtai žmonių simpatizuojan
čių š. Vietnamą sutiko svečius 
gausiais buketais raudonų gladio
lių. Spaudos konferencijon tik 
trys prancūzų korespondentai į- 
leisti. Komunistų partijos atsto
vui, taip kaip ir darbiečių atsto
vams ir daugybei kitų wellwisher'- 
ių teko palaukti už vartų.

MOTERŲ PROTESTAS
Centro-Rytų Europos kraštų 

moterų išeivių organizacijų jung
tinis komitetas parengė memo
randumą vyriausybių delegatams, 
dalyvaujantiems Tarptautinėje 
Konferencijoje- dėl Žmogaus Tei
sių, kuri vyksta Teherane, nuo 
birželio 22 iki gegužės 13 d. Me
morandume išskaičiuota, kaip ko
munistų valdomuose Europos 
kraštuose atvirai laužomi 29 Vi
suotinės Žmogaus Teisių Dekla
racijos dėsniai. Memorandumas 
išsiuntinėtas ne tik Teherano 
konferencijos dalyviams, bet ir 
deelgacijoms Jungtinėse Tautose, 
politikams, organizacijoms, redak
cijoms ir žinių agentūroms.

(ELTA)

SOVIETAI PERSPĖJA
Kremlaus ideologas M. Suslov 

neseniai pasakytoje kalboje per
spėja komunistinę Kiniją, Čeko
slovakiją, Rumuniją ir Jugoslavi
ją, kad šie socialistiniai kraštai 
su savo reformomis gerokai nu- 
krypstą nuo Markso idėjų. Kalba

SAVAIS REIKALAIS
KELIONE AMERIKON

Dar ir dabar nėra vėlu užsira
šyti kelionei į Ameriką su ekskur
sija, kurią organizuoja ryšium su 
Pasaulio Lietuvių Seimu ALB 
Krašto Valdyba. Išvykstama iš 
Sydney lėktuvu rugpjūčio 18 d. 
per Pacifiką ir grįžtama tuo pačiu 
keliu atgal spalio 1 d. Visi su
interesuotieji šia kelione skubiai 
kreipiasi į ALB Krašto Valdybos 
pirmininką p. S. Narušį 36 Ber- 
rille Rd., Beverley Hills, N.S.W. 
2209, tel. 535455.

SERGA KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS

buvo pasakyta kaip tik Markso 
150-jo gimtadienio proga.

Kas liečia Čekoslovakiją, tai šis 
kraštas vis dar stengiasi išsiva
duoti nuo stalinistinės doktrinos. 
Neseniai Maskvoje lankęsis Če
koslovakijos lyderis Dubček su pa- 
gelbininkais tarėsi dėl kelių šim
tų milijonų dolerių paskolos, nes 
kraštas, anksčiau valdytas stali- 
nistiniais metodais, gerokai eko
nomiškai nukentėjęs. Čekoslova
kijoje aštrios reformos, gerokai 
nukrypstančios nuo komunistinės 
bei proletarinės diktatūros, kelia 
nerimo visuose komunistiniuose 
kraštuose. Sovietų Sąjungai tas 
labai nepatinka ir bijomasi, kad 
Čekoslovakijos eksperimentas gali 
baigtis katastrofa, nes sovietų su
kauptos pasienyje karinės pajėgos 
galinčios kiekvienu metu įsiveržti 
ir toms reformoms, kurios demo
ralizuojančios kitus komunistinius 
kraštus, padaryti galą. Tuo tar
pu čekų vadovybė laviruoja steng
damasi kaip galint išlaikyti gerus 
santykius su sovietais, nežiūrint, 
kad tuo tarpu kraštui tie santy
kiai ir nenaudingi. Geriau jiems 
būtų sueiti j artimesnį kontaktą 
su vakarais. Bet raudonosios ar
mijos grėsmė pasienyje tam pasto
ja kelią.

Aštrioj formoj gavęs persišaldy
mą ALB Krašto Valdybos pirmi
ninkas p. S. Narušis kiek pasirgęs 
namuose pereitą pirmadieni išvež
tas j Fairfield District ligoninę 
Fairfield. Ligonis taisosi ir tiki
masi greitu laiku ji vėl matyti 
pasveikusi pareigose. Pirmininko 
sveikata ir gydymu specialiai rū
pinasi Dr. V. Barkuvienė, ligoni
nės direktorė.

Ilgai neišaiškinant taikos dery
bų vietą pagaliau sutarta, kad 
šiaurės Vietnamo ir Amerikiečių 
atstovai karo paliaubų tikslais su
sitiks Paryžiuje. Kaip pavyks de
rėtis, sunku pramatyti, nes su ko
munistais kalba yra sunki. Atme
name, kad taikos derybos Korėjos 
karo atveju truko apie dvejus me
tus. Nežiūrint to Amerikos pre
zidentas žada pats dalyvauti pasi
tarimuose.

1
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JONAS ŠOUŪNAS

NUSKRIAUSTIEJI IR PAŽEMINTIEJI
Neseniai Šio krašto lietuvių spaudoje buvo iškelta nepaprasta 

problema ir įdomus klausimas Clevelande leidžiamos Dirvos re
daktorius savo vedamajame užsiminė mūsų užmirštuosius Pensil
vanijos lietuvius. Tuo klausimo iškėlimu redaktorius, atrodo, no
rėjo parodyti mūsuose esamą žaizdą, kurios gydymu niekas nesi
domi. O toji žaizda yra didelė — tai mūsų nesidomėjimas paskirai 
gyvenančiais lietuviais, nutolusiais nuo lietuviškų kolonijų ir tuo 
pačiu paliktais lėčiausiai nutautėjimo mirčiai.

Seniau, vos prasidėjus gausesnei emigracijai, lietuviai būrė
si į miestus, kur buvo galima susirasti darbo, kur buvo palankes
nės įsikūrimo sąlygos. Ta pačia kryptimi pasekė ir vėliausioji 
tremties emigrantų grupė. Tačiau jei vėliausioji emigrantų grupė 
pajėgė išlikti neišsisklaidžiusi iš didžiųjų lietuviškų kolonijų, tai 
to negalime būtų pasakyti apie ankstyvesniąją emigrantų kartą. 
Ne visada ir nen visur jie išsilaikė kompaktinėje masėje. Ir už 
tat, sąlygų verčiami, jie išsisklaidė, kaip kūmo bitės po visą pla
tųjį Šiaurės Amerikos kontinentą.

šiandie nesunku surasti paskirų lietuvių ar lietuvių kilmės 
amerikiečių net ir tolimiausiuose šio krašto užkampiuose. Dauge
lis mūsų išsisklaidžiusių tautiečių yra jau nutrupėję mirusios ša
kos. Tačiau vis dar galima sutikti ir tokių, kuriems lietuviškumas 
dar vis teberūpi, kurie vis dar tebesididžiuoja savo lietuviška 
kilme. Va, apie pastaruosius ir norėtųsi šiandie pakalbėti.

Gaila, bet mūsų vadovaujantieji veiksniai, kuriems turėtų 
rūpėti lietuvybės išlaikymas svetimoje aplinkoje, jokio plano netu
rėjo ir neturi kaip padėti tiems lietuviams, kurie nebegalėjo įsi
kurti lietuviškose kolonijose, kurie palaipsniui atitrūko nuo lie
tuviško kamieno.

Išsisklaidę mūsų tautiečiai, nepalaikomi savo brolių, laikui 
bėgant nuskendo nutautėjimo jūroje. Vis dėl to ne visi jie nus
kendo. Dabar, kada tautinėmis grupėmis bei jų problemomis 
pradėjo daugiau domėtis patys amerikiečiai, neretai vienas kitas 
nutautėjęs lietuvis ieško ryšio su lietuvių bendruomene.

Dirvos redaktorius tame pačiame vedamajame nurodo pa
vyzdį, kaip į CIevelandą atvykęs jau nutautėjęs Pensilvanijos 
lietuvis labai norėjo užmegsti santykius su savo kilmės tautie
čiais. Tam lietuviui buvo papasakota apie mūsų kultūrinę veik
lą, apie bendruomeninį gyvenimą. Kiek informacijos ir žinių tas 
lietuvis Clevelande gavo, sunku pasakyti. Tačiau šis įvykis bylo
ja, jog mes tam tikrose srityse esame apsileidę ir turėtume labai 
greit susirūpinti.

Man atrodo, kad lietuvybę bandant išlaikyti nevertėtų rezer- 
vuotis didesnėmis kolonijomis, o stengtis pasiekti ir tas nutru
pėjusias šakas, kurios jau tik retais atvejais iškyla iš nutautėjimo 
jūros.

Mes savo kultūrinius parengimus rezervuojame tik gausiau 
vienon vieton susibūrusiems lietuviams. Tai didelė klaida. Kodėl 
gi užmirštame apylinkes, kur gyvena išsisklaidę lietuviai? Saky
kime, daugeliui žinoma, kad dar ir šiandie Pensilvanijos valsti
joje yra daug lietuvių. Tik jie yra labai išsisklaidę. Jų mes jau 
nebepajėgiame pasiekti, nes nededame pakankamai pastangų. Lie
tuviška spauda dažniausia jau nebėra ryšys su jais ir lietuvių 
bendruomene, nes daugumas antrosios ar trečiosios kartos lietu
viškai jau nebemoka. O ir lietuviškos parapijos, jei dar kur nors 
ir gyvuoja, vos ne vos beplevena. Vienos lietuviškos pamaldos 
yra viskas, kas šiandie bepalikę seniau buvusiose lietuvių veiklos 
tvirtovėse.

Ryšiui su išsisklaidžiusiais lietuviais atstatyti turėtų būti pa
naudotas mūsų jaunimas ir įvairios kultūrinėss grupės (teatras, 
tautiniai šokiai, chorai, solistai, rašytojai ir t.t.).

Prieš keletą metų Pensilvanijos kalnuose buvo studentų atei
tininkų vasaros stovykla. Toje stovykloje buvo suruoštas puikus 
literatūros ir dainos vakaras. Į tą parengimą suplaukė apylinkėje 
gyveną lietuviai. Ne vienam iš jų toks literatūros vakaras buvo 
pirmasis lietuviškas parengimas jo gyvenime. Įspūdis nepaprastas. 
Daugelis tų užmirštųjų lietuvių su ašaromis akyse dėkojo mūsų 
jaunimui už tokią puikią šventę ir pakvietimą joje dalyvauti.

Tai tik vienas pavyzdys, kaip galima užmegsti ryšį su ati
trūkusiais tautiečiais. Šiandie dažnai skundžiamės, kad į lietuviš
kus parengimus negalime sutraukti lietuviškos visuomenės. Skun
džiamės, kad mūsų vsuomenė neremia kultūrinių parengimų. Ta
čiau tas skundas tėra tik dalinai teisingas, nes kai mes kalbame 
apie nesidomėjimą lietuviškais parengimais, mintyje turime tik di
džiąsias mūsų kolonijas. Mūsų mažosios kolonijos ir lietuviais 
gausios apylinkės trokšte troška ir laukia mūsų parengimų. Deja, 
mes tai užmiršę verkšlename ir skundžiamės dažnai be reikalo.

Šiomis dienomis jau dabar mūsų lietuvių bendruomenė turėtų 
sudaryti planą, kaip ir kur aplankyti išsibarsčiusius lietuvius pa
tiekiant jiems aukšto lygio meninius vakarus. Nėra abejonės, kad 
toks ryšio atnaujinimas būtų abipusiai naudingas — vienus su
grąžintų, galbūt, lietuvybei, o antriems suteiktų entuziazmo toli
mesniam darbui.

PAS MENENINKUS

Rezisorius ir teatras...

LIETUVIAI PIRMAUJA

Neseniai surengtoje konkursi
nėje Hunters Hill (Sydnėjuje) 
dailės parodoje dalyvavo ne tik 
visa eilė lietuvių, bet lietuviai lai
mėjo ir daugumų skirtų premijų, 
štai aliejinių darbų sekcijoje 
pirmų premijų laimėjo dail. Hen
rikas Šalkauskas; akvarelinių dar 
bų sekcijoje pirmų premijų lai
mėjo Eva Kubbos.

Be šių minėtų ir premijas lai
mėjusių toje parodoje dar iš lie
tuvių dalyvavo: Leonas Urbonas, 
Vida Kabailienė (tapyboje), Ieva 
Pocienė (skulptūra), Jolanta Ja
navičienė (keramika).

ši.kasmetinė Hunters Hill kon
kursinė paroda sutraukia daugelį 
dalyvių. Šioje parodoje skirtas 
premijas beveik visas nusinešė 

naujieji australai: dvi lietuviai, 
vienų latvis ir vienų australas.

BALTŲ DAILĖS PARODA
Ryšium su Baltų Konvencija 

Adelaidėje ruošiama birželio pra
džioje ir pabaltiečių dailininkų 
jungtinė paroda White galerijoje 
Adelaidėje. Iš lietuvių ketina da
lyvauti visa eilė dailininkų, kurie, 
pasak minėtos galerijos direkto
riaus, sudarys visų tos parodos 
branduolį. Iš latvių ir estų ke
tina dalyvauti vos keli, kai tuo 
tarpu lietuvių turime čia nemažai 
ir beveik visi žinomi vardai.

— * _
Neseniai pasibaigusioj, Čeko

slovakijoj kas dveji metai rengia
moj, medžio graviūrų parodoj da
lyvavo ir du lietuviai grafikai —

Gyvenimas Vokietijos stovyk
lose buvo tik pereinamojo pobū
džio; tas pereinamumas ženklino 
ir visus ten atliekamus darbus. 
Tiek Gučius, tiek visi jo į Detmol- 
dų sutraukti lietuviai menininkai 
žinojo, kad jie susijungė tik laiki
nai vargingų kultūrinį darbų dirb
ti. Niekas dėl to nesistebėjo, kai 
Detmoldo kolektyvas iširo ir kai 
menininkai pasklido po visų pa
saulį.

Kiti vėjai pūtė Adelaidėje, kai 
čia iš Europos atvyko Juozas Gu
čius ir kai jis 1951 metais perė
mė į savo rankas jau beveik dve
jus metus veikusių Scenos Mėgė
jų grupę. Visi galvojo apie pasto
vumų, nes kraustymasis iš vietos 
į vietų buvo įkyrėjęs iki gyvo kau
lo. Atrodė, kad pradėjus darbų 
visai kitais pagrindais ir grupę 
pavadinus Teatru-Studija, tiek

LIETUVIAI
ATEITININKŲ 

FEDERACIJOS VALDYBA
Naujųjų ateitininkų federacijos 

valdybų sudaro:
Prof. dr. Justinas Pikūnas — 

Federacijos Vadas,
Prof, kun Stasys Yla — Dvasios 
Vadas,
dr. Romualdas Kriaučiūnas — Ge
neralinis Sekretorius,
dr. Leonas Bajorūnas — Reikalų 
Vedėjas,
dr. Kęstutis Keblys — Referentas 
sendraugiams ateitininkams, 
Vaidevutis Valaitis — Referentas 
studentams ateitininkams, 
Rimas Laniauskas — Referentas 
moksleiviams ateitininkams.

Ateitininkų federacijos val
dybos būstinė yra reikalų vedėjo 
dr. L. Bajorūno adresu: 17689 
Goldwin, Southfield, Mich. 48075, 
USA.

Visus nepriklausomos Lietuvos 
piniginių banknotų projektus iš
skyrus dešimtlitį, buvo paruošęs 
dail. A. Galdikas. Šis dailininkas 
yra daugybės pašto ženklų, diplo
mų ir plakatų autorius.

NAUJAS MEKŲ FILMAS
Vasario pabaigoj New Yorke į- 

vyko naujausio brolių Mekų filmo 
“Windflowers” premjera. Filmo 
scenarijaus autorius ir režisorius 
yra Adolfas Mekas. Muzikų kom
ponavo Adolfas Mekas ir Pola 
Chapelle. Pastatymui, talkininka
vo Jonas Mekas ir Kari Bissin- 
ger. Filmas nespalvotas, išleistas 
16 mm ir 35 mm juostose, tęsiasi 
75 minutes.

Broliai Mekai avangardiniame 
Amerikos kino mene jau yra tvir
tai įsitvirtinę, o Jonas Mekas lai
komas pagrindiniu vadinamojo 
New American Cinema sąjūdžio 
teoretiku. Jis, be to, leidžia ir re
daguoja Film Culture žurnalą.

“Windflowers”, jau nebepirmas 
brolių Mekų filmas, sprendžia 
šiuolaikines aktualias Amerikos 
visuomenės problemas.

(r)

MIRĖ DR. V. KANAUKA
JAV širdies smūgiu mirė medi

cinos daktaras Vincas Kanauka, 
buvęs Vytauto Didžiojo Universi-
toto profesorius.

prof. J. Kuzminskas (dailininkų 
pirmininkas, taip pat ir respubli
kinio sovieto pirmininko — M. 
Šumausko — pavaduotojas) ir 
jaunosios kartos grafikas Rimtau
tas Gibavičius. Gibavičiui už gra
viūrų ciklą “Vilniaus” parodoj 
pripažintas garbės diplomas. Per
nai rugsėjo mėnesį R. Gibavičius 
dalyvavo grafikos parodoj Pary
žiuj. (E)

— ★ —

Laikraštis Dirva ir šiais metais 
skelbia novelės konkursą, tik šį
met šio konkurso mecenatas Si
mas Kašelionis skiria dvi premi
jas atžymint jubiliejinius nepri
klausomybės paskelbimo metus: 
I-ji premija 300 dol. ir antroji 
— 150 dol. Konkurso terminas — 
gegužės 31 diena. Rankraščius 
siųsti Dirvos adresu Novelės kon
kursui.

(.Atkelta is Nr. 1)

pats režisierius, tiek visas kolek
tyvas, galvojo apie tam tikrų pas
tovumų, apie darbo tęstinumų. 
Juo labiau, kad plačių patirtį atsi
vežęs režisierius pareiškė: Kolek
tyvo nariai bus paruošti daugiau 
sąmoningam, o tuo pačiu ir kūry
bingam darbui; reikės pasiekti to
kio laipsnio, kada aktorius sceno
je ne save rodys, bet kurs savai
mingus ir atitinkamus charakte
rius.

Juozas Gučius kaip visur kitur, 
taip ir Adelaidėje užsibrėžto tiks
lo siekė atkakliai, nesigailėda
mas darbo ir nepaisydamas kelyje 
sutinkamų kliūčių. Jis savo pasie
kė ir Adelaidėje, tačiau tie pasie
kimai nebuvo pilnai išnaudoti. 
Adelaidiškiai ir kitų vietų lietu
viai gėrėjosi Teatru-Studija tol, 
kol aktoriai mokėsi, kol ruošėsi 
tinkamiau vaidinti. Kai jie pasiekė

PASAULYJE
Kijeve išėjęs medicinos mokslus, 

buvo vienas žymiųjų chirurgų Lie
tuvoje.

LIETUVIAI KITUR

Lietuvos Nepriklausomybės ats
tatymo 50-ties metų jubiliejui pa
minėti Brazilijos Pašto Ministe
rijos buvo išleistas “Air Letter” 
— oro paštu laiškams siųsti vo
kas su skirta jame vieta laiško tu
riniui.

Šio voko kairės pusės viršuti
niame kampe išspausdintas toks 
įrašas: “AUREO JUBILEA DA 
INDEPENDENCE DA LITUA- 
NIA RESTAURATA” Po šiuo 
įrašu atspausdinta Lietuvos Vytis, 
kurios kairiame šone įrašyta 
"CORIO”, o dešiniame “16 A 26.- 
2.68”. Paskutinysis skaitlinių įra
šas reiškia, kad šie vokai bus apy
vartoje 10 dienų, t.y. nuo 16 iki 
26 vasario 68 metų.

Šiuose vokuose rašyti laiškai 
pasiekė ir Australiją.

Vokietijoje, Bad Woerishofene 
pereitų Kalėdų metu vyko ateiti
ninkų suvažiavimas, kuriame bu
vo diskutuojama: “Katalikų reikš
mė dabarties gyvenime ir lietu
viai”.

Šiose diskusijose dalyvavo kun. 
dr. P. Bašinskas, buvęs Australi
joje leidžiamų Tėviškės Aidų re
daktorius.

Suvažiavime jo pareikštą apie 
Australijos lietuvius nuomonę 
Amerikoje leidžiamas lietuvių 
laikraštis Draugas š.m. Nr. 24 
taip aprašo:

"Vėlyvą vakarą kun. dr. Petras 
Bašinskas referavo apie Australi
jos lietuvio kataliko sąvoką, api
būdindamas to krašto sąlygas, 
komplikacijas, lietuvių nesutari
mus ir jų susitaikymą. Ten bu
vusi dvejopa lietuvio kataliko są
voka. Pradžioje kataliku buvo lai
komas tas, kas dalyvavo katalikų 
akcijoje, o po susitaikymo kata
liko vardas skiriamas kiekvienam, 
kas savo noru išpažįsta katalikų 
tikėjimo tiesas ir yra pasiruošęs 
jas praktikuoti.”

Vrž.

KITI APIE MUS
FILIPINŲ LINKĖJIMAI 

LIETUVIAMS
Filipinų respublikos Senato pre

zidentas Gil J. Puiyat 1968 m. ko
vo 28 d. išleido oficialų sveikinimą 
su linkėjimais lietuvių tautai.

Vyraiusias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, gavęs jo tekstą, 
skelbia jo vertimą:

“FILIPINŲ RESPUBLIKA. 
SENATO PREZIDIUMO IŠTAI
GA. — Minint 50-tąją Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį ir lan
kantis Filipinuose dr. J. K. Va
liūnui, Vyriausiojo Lietuvos iš 
Sovietų okupacijosl IšOaįisvįnim© 
Komiteto pirmininkui, naudojuos 
proga pasveikinti lietuvių tautą ir 
pareikšti visą įmanomą padrąsini
mą jūsų patvariam tikrai demo
kratiškos ir nepriklausomos Lie
tuvos valstybės siekimui.

Mano asmeninis įsitikinimas, 
užgrūdintas demokratijos ir tau
tų apsisprendimo principuose,

tinkamesni vaidybinį lygį, Teatro- 
Studijos užuolaida nusileido pas
kutinį kartų, aktorius diplomais 
apdalinus.

Neturiu tikslo šiandien gilintis 
į priežastis, kurios palaidojo Te- 
atro-Studijos paruoštus aktorius 
ir nutraukė visų jos darbų. Kaip 
toj studentiškoj dainoj:: “Jie iš
siskirstė kožnas sau, tarnybas ga
vo, vedė jau...”. Vienus tikrai ar 
dirbtinai paglemžė šeimyninio gy
venimo rūpesčiai, antri surado ki
tokių “nenugalimų” kliūčių, treti 
iš Adelaidės išemigravo dar Te
atrui-Studijai tebeveikiant ir dip
lomus gavo “in absentia”.

Teatro- Studijos laikais (1951- 
1958 m.) Adelaidėje buvo susida
riusi ir vaidino dar kita scenos 
mėgėjų grupė. Kaip iš Australijos 
Lietuvių Metraščio žinome, tos 
dvi institucijos buvo sujungtos, 
junginį pavadinant Adelaidės Lie-
tuvių Teatru. Solidaus vardas. 
Viltinga ateitis, teatras tačiau te- 
pastatęs tik Škėmos “žvakidę” 
taip ir pasiliko metraščio pusla
piuose, kaip negyva jo raidė ir 
mirusi sujungtų kolektyvo narių 
nuotrauka. Realiam gyvenime tas 
teatras taip ir nepasirodė. Šian
dien Adelaidė turi jau kitą teat
rą. Vaidila jo vardas. Gležnas tai 
neujagimis, trapus dar tik vys
tykluose.

MALTOS KRYŽIUS
LIETUVIUI

Vasario 28 d, Massachusetts (U. 
S. A.) gubernatorius apdovanojo 
aukščiausiu gyvybės gelbėjimo 
ženklu — Maltos kryžiumi Bos 
tono Nemuno tunto jūrų skautą 
Arnoldą Bajerčių. Jis 1966 gegu
žės 29 d., tada būdamas vos 13 
metų, su kitais dviem skautais 
buvo išvykęs į Pembroke ežerą pa- 
plaukyti. Oras buvo šaltas ir vė
juotas. Tą dieną į ežerą pasi
irstyti taip pat buvo išplaukusios 
irkline valtimi trys mergaitės. į- 
audrintam ežere mergaičių valtis 
apsivertė ir jos pradėjo skęsti. Į 
nelaimės vietą atskubėjo motorinė 
lietuvių jūrų skautų valtis ir jau
nasis Bajerčius šokęs į vandenį 
vieną po kitos išgelbėjo tris sken
duoles. Krante budėjęs skn. Jan- 
čauskas, patyręs apie įvykį pada
vė raportą raštu tuntininkui. Lie
tuviai jaunąjį gelbėtoją apdovano
jo aukščiausiu gyvybės gelbėjimo 
medaliu, bet raportas, pasiekęs 
amerikiečių skautus, nuėjo ligi 
teismo, kur reikalas buvo ištyrinė
tas, ir pagaliau šiais metais A. 
Bajerčiui buvo pripažinti nuopel
nai ir jis gubernatoriaus apdova
notas Maltos kryžiumi. įteikimo 
apeigos buvusios labai iškilmin
gos: dalyvaujant apie 12.000 žmo
nių, kurie tą dieną pagal tradi
ciją buvo susirinkę pasveikinti 
gubernatoriaus, mūsų didvyris, 
dviejų Amerikos armijos genero
lų lydimas, buvo pristatytas gu
bernatoriui. Visos ceremonijos bu
vo transliuojamos per radiją. Taip 
lietuvis jūrų skautas pagarsino 
lietuvių vardą labai plačiai.

yra toks, kad tautai turi būti su
teikta galimybė laisvai reikštis ir 
pasirinkti valdžią savo tautinei 
paskirčiai vairuoti kaip tik tokią, 
kokios ji nori.

Karščiausiai viliuos, kad jūsų 
pastangos grąžinti demokratiją į 
savo mylimą šalį netrukus susi
lauks vaisių, ir kad Lietuva ga
lės gyvuoti nepriklausomai, kaip 
civilizuotų tautų bendruomenės 
narė. GIL J. PUYAT. Manila, 
1968 m. kovo 28 d.”

(ELTA)

Sydnėjuje žydai surengė Town 
Hall salėje Izraelio dvidešimties 
metų sukakties minėjimą, kuria
me dalyvavo ir Australijos minis- 
teris p-kas Mr. Gorton. Ta proga 
premjeras pasakė kalbą tikėdama
sis greitos taikos artimuosiuose 
Rytuose. Minėjime dalyvavo apie 
2.500 žmonių.

O kur gi energingas režisierius 
Juozas Gučius? Ilgų laikų jis irgi 
tik popieriuose buvo neveikiančio 
teatro vadovu, nors faktiškai iš 
aktyvaus veikimo kaip pradžioj 
minėjau pasitraukė prieš dešimt 
metų, atseit, 55 metų amžiaus, nes 
šiandien ir šis straipsnis atsirado 
norint atžymėti jo 65 metų am
žiaus sukaktį.

Dešimts metų dingo nesugrąži- 
namai. Kai režisierius Juozas Gu
čius pasitraukė, mes nesupratome 
jo. Nepajėgiame jo suprasti ir 
šiandien. O gal ir visai nesisten
giame suprasti. Perdaug esame 
užimti savo kasdieniniais reika
lais.

Būtų klaidinga teigti, kad Gu
čius nenorėjo dirbti, kad jis fiziš
kai pavargo. Per visų gyvenimų 
jis dirbo, populiariai tariant, kaip 
juodas jautis. Aštuonerius metus 
jis nemurmėdamas dirbo ir Ade
laidėje ir savanoriškam režisūri
niam darbui skyrė kiekvienų, savo 
laisvalaikio valandų. Dažniausiai 
jis pats nešė ant savo pečių ir vi
sų administracinį bei fizinį vaidi
nimų paruošimo darbų.

Atrodo, kad čia dirbdamas, Gu
čius, kaip jam įprasta, budria 
akim stebėjo aplinką, pradedant 
studija ir baigiant lietuviais, kaip 
tremtinių mase. Jam buvo pavykę 
uždegti aktorius, įkvėpti jiems 
meilę pasirinktam scenos darbui. 
Tai jis aiškiai matė, bet jis matė 
ir tai, kad jam nevyksta išjudin
ti kolonijos iš dvasinio apsnūdimo, 
iš suaustralėjime. Gal būt Juozas 
Gučius būtų turėjęs didesnio pa
sisekimo, jei į sceną jis būtų iš
traukęs cirkinį balaganą. Tačiau 
būdamas gilios erudicijos meni
ninku, Gučius ir savo studijos 
aktorius ruošė dailiajam menui, 
rūpestingai prisilaikydamas dar 
Kommisarževskio nubrėžti} tradi
cijų.

įprasta, kad minint nusipelniu
sį asmenį, būtinai reikia suregis
truoti jo biografines žinias prira
šyti eiles skaitlinių, datų, suminė
ti pradžios mokyklos pažymėjimus 
ir universiteto diplomus. Tegul 
bus atleista, jei šią sritį liesiu 
trumpiausiai.

Juozas Gučius gimė 1903 metais 
Zirnajuose (Zarasų ap.). Mokslo 
sėmėsi Rokiškio ir Zarasų pro
gimnazijose, Kauno komercinėj 
Mokykloj, suaugusių gimnazijoj ir 
Kauno universitete laisvuoju klau
sytoju. Teatrinio darbo mokėsi a. 
a. A. Sutkaus vadovaujamoj Tau
tos teatro studijoj, satyros teatre 
Vilkolaky o 1929 metais baigė pir
mąją Valstybės Teatro Vaidybos 
mokyklos laidą. Mokantis Juozo 
Gučiaus niekas neglobojo. Jis pats 
turėjo užsidirbti sau duoną Finan
sų Ministerijoj, kur prasimušė iki 
referento kėdės.

1931 metų pradžioje Valstybinis 
Radiofonas pakvietė Juozą Gučių 
sekretorium-administratorium. Ki
taip sakant, pareigūnu, kuriam 
buvo užkrautas visas programos 
paruošimas ir jos vykdymo pri
žiūrėjimas. Lietuvoje niekas ne
galvodavo apie viršvalandžius, bet 
Gučius Radiofone praleisdavo po 
16 valandų kasdien. Darbui ne
pakeliamai padidėjus, 1936 metais 
buvo praplėsti V. Radiofono eta
tai. Darbas, kurį ligtol Gučius dir
bo vienas, buvo padalintas tarp 
trijų: režisieriaus, redaktoriaus ir 
sekretoriaus. Juozas Gučius pasili
ko tik režisierium ir juo išbuvo 
iki pasitraukimo į Vokietiją.

Neįmanoma net ir trumpai su
registruoti režisūrinių ir rašto 
kūrybos darbų, kuriuos Juozas 
Gučius atliko Kauno Radiofone, 
tačiau negalima tylomis praeiti 
pro faktą, kad jis, nuolatos kel
damas radiofono transliacijų me
ninį lygį, sėkmingai lavino ir auk
lėjo jaunuosius Kauno akt., ku
rie Valstybės Dramos Teatre te
gaudavo tik antraeilius vaidmenis, 
o dėl to ir menkučius atlygini
mus. Leisdamas jiems vaidinti ir 
mokintis, jis rėmė juos medžia
giškai ir tobulino kūrybiškai.

Adelaidėje nei jis pats, nei jo 
ruošti ir pagaliau paruošti akto
riai apie medžiaginį atpildą visai 
negalvojo ir jo nesiekė. O morali
nė parama iš tremtinių masės bu
vo nelabai didelė.

Šiandien Gučius jau oficialus 
pensininkas. Linkėtina, kad liku
sią amžiaus dalį panaudotų rašto 
kūrybai.

VL Radzevičius
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Moters ls pajautos lobyno

Diena
IŠLEISTA MELBOURNO MOTERŲ DIENŲ PROGA 

Redagavo M. Malakūnienė

BEMHH KELIU
Sakydavom — “moters darbų 

nesuskaičiuosi!” Sakydavom: — 
Trumpa yra moters diena! Jai 
ne darbų, bet laiko trūksta!”

O čia štai Melboumo mote
rys prie savo 365 darbo dienų 
sugebėjo dar pridėti 2 ir pava
dinti jas “MOTERŲ DIENO
MIS”!

Žinome, kad lietuvė moteris 
neturėjo niekad laiko nei tingi
niauti, nei nuobodžiauti. Tą pa
tį galime sakyti ir dabar, nes 
lietuvė moteris, jau nuo amžių 
pasižymėjusi savo darbštumu, 
pareigingumu, bei dideliu pa
siaukojimu ir meile, savo šeimai 
— vaikams, nenustojo tų verty
bių nei šiandien!

Atsidūrusi toli nuo gimtosios 
žemės ji, kaip ir tėviškės laukuo
se, netik stovi greta savo vyro 
ir drauge rūpinasi ir neša visą 
savo šeimos gerbūvio medžiagi
nę naštą, bet dar suranda laiko 
ir energijos padėti ir kitiems: 
paguosti, palinksminti ir būti vi
sur, kur tik moters darbšti ir 
švelni ranka yra reikalinga...

Kas išskaičiuos darbus, ku
riuos atliko, ar dar atliks mote
rys?

Kukli buvo ir kukli tebėra 
mūsų lietuvė moteris!

Nei į vadovaujančias pozici-

ną bendrą kelią bendram dar- 
bui-suruošti pirmas Viktorijoje 
Moters Dienas.

Tos dienos ruošiamos ne vien 
pasidžiaugti padarytais darbais 
— o jau būtų tikrai verta, — 
nes seklyčios įrengimas Liet. 
Namuose yra tikras trijų Mel
boumo moterų organizacijų — 
Liet. Katalikių moterų, Sociali
nės globos moterų Draugijos ir 
Liet. Evangelikų Parapijos, ir, 
žinoma, visų tų moterų, kurios 
ir nepĮriklausydamos oficialiai 
kuriai nors organizacijai, atėjo 
vedamos lietuviškumo.

Pagarba ir padėka visoms už 
jų entuziazmą, už įdėtą darbą, 
kurio vaisiais galės ilgai, ilgai 
naudotis ir džiaugtis Melboumo 
bendruomenė...

Tačiau mes manome, kad su 
lietuviškos seklyčios įrengimu sa
vuose bendruose namuose mote
rų darbas nėra pasibaigęs!

Dabarties uždaviniai, praeities 
klaidos, iš kurių turėjome pa
simokyti, bei ateities rūpesčiai 
šaukte šaukia dar valandėlei su
stoti ir susimąstyti!!!

Po dvidešimties metų naujame 
kontinente laikas atėjo rimtai per 
žvelgti nueitą kelią. Paieškoti 
naujų takų, nustatyti naujesnes

gaires, o pasenusias ir atlikusias 
savo paskirtį išmesti.

— “Ar tesaugodami atsivež
tas vertybes mes suspėsime su
kurti ką nors naujo, mūsų jau
nimui priimtino?

— Ko mes nustojome?
— Ką mes įgyjame?
— Ar esame pakankamai su

sipažinę su medžiaga, kuria yra 
maitinamos mūsų vaikų sielos?

— Ar visos šio krašto teikia
mos vertybės yra priimtinos ir 
naudingos mums patiems ir mū
sų būsimoms kartoms?”

Kova tarp tėvų ir vaikų jau 
tęsiasi ir dar tęsis, nes tėvų aukš 
tai pastatyti idealai, pažiūros su
siduria su vaikų dideliu noru pri
tapti prie šiandieninės aplinkos, 
pasidaryti panašiu į daugumą... 
Tuo tarpu mes, būdami mažu
moje, bijome ir draudžiame nuo 
svetimųjų įtakos...

Bet kaip išsaugoti, ką daryti? 
Kodėl vieni galėjo išauginti vai
kus puikiai kalbančius lietuviš
kai, lietuviškai galvojančius pri
sidedančius prie lietuviškos veik
los, — gi kiti išaugino tokius 
kurie net gėdinasi prisipažinti 
lietuviais esą...

Kieno kaltė? Tėvo? Motinos?
Tai vis problemos, tai klausi

mai, į kuriuos reikia skubiai su
rasti atsakymus.

Tai nėra naujas dalykas: apie

Grįžtu namo — stūgaujant rudens vėjams, 
Ir šviesią naktį mėnesienos.

Grįžtu alyvoms kvepiant palangėje — 
Grįžtu namo kasdieną...

Girdžiu iš tolo girgždant svirties kartį.
Už klėties tebežydi ieva, jasminai...
Šventas Nepomukas stovi dar prie vartų — 
Keleivius laimindams ramiai.

Senojoj vinkšnoje gandrai tebekalena;
Švilpauja varnėnas ant pirtelės stogo...
Grįžtu piemenaite — ryte bandą genant, 
Grįžtu NAMO iš toli...

Aš pareinu pavasarį takais žibučių — 
Aš pareinu rasotomis rudens ražienom... 
Grįžtų NAMO aš tylią naktį Kūčių — 
GRJŽTU NAMO KASDIENĄ!

grįžtu
namo...

Iš namų tą vakarą mane lydėjai — 
Saulė nutvieskė seklyčios langą 

raudonai...
Verkdama tau greitai grįžti 

prižadėjau:
— Išeinu tiktai trumpam — 

neamžinai...
Likimas skyrė mums kitokią dalią!
Vargingi, sunkūs buvo mudviejų 

keliai:
Svečiuos kraštuos aš klaidžiojau 

benamė, 
Tau Sibiro naktis nesibaigė 

ilgai...
Šiandieną laukiami... nepilni 

žodžiais...
Vien ašarų ir skausmo kupini 

laiškai...
Ar grįšiu dar kada gimtajan 

sodžiun?
Ar susitiksim dar, vienos trobos 

vaikai?

jas veržiasi, nei didelius ginčus 
mėgsta, nei didelės padėkos už 
padarytą darbą laukia.

Gal dėl to ir toks gražus bend
radarbiavimas ir santaika vieš
patauja Melboumo padangėje 
— tarp visų moterų — regis
truotų moterų organizacijų są
rašuose, ar nieku neužrašytų...

Šiais Jubiliejiniais metais Mel
boumo lietuvės surado dar vie-

Kotryna Grigaitytė

Į RYTUS IR 
Į VAKARUS

į rytus ir į vakarus
Kančios mūs tiesias kelias.
Vartus palikom atdarus
I tėviškę žalią.

Visur palieka pėdsakai 
Mūs kojų kruvinų, — 
Tai jais ir vėl sugrįšime. 
Po daugelio dienų.

Jau kraičių neberasime,
Tik atdaras skrynias, 
Mūs rankos, darbui pratusios, 
Ir vėl pripildys jas.

Tie kraičiai prisisunkę bus 
Mūs’ ašarų karčių. — 
Tegul užtvindys saulę jos 
Rytų ir Vakarų! MICHAEL ANGELLO MADONA

jas jau seniai rašo ir gvildena Ir priglaudusi vaiką prie savo šiltos krūtinės motina pasilei- 
ir mūsų broliai bei sesės kituo- do į tamsų pušyną. Vidury miško kelias skyrėsi ir motina nešino
se kontinentuose — mūsų prob- jo, kuriuo pasukti, čia ji pamatė erškėčių krūmą, kuris neturėjo 
lemos yra bendros, neužtenka nei žiedų, nei lapų. Buvo pašalę, ir ant visų erškėčo šakelų kabėjo 
pasakyti — kaip Dievas duos, ledo varvučiai.
taip ir bus gerai, aš jau pavar- — Ar nežinai, kuriuo keliu man išnešti savo vaiką, kad gilti- 
gau... nė jo nepasivytų ir nenužudytų? — paklausė motina.

Gal mes čia Melbourne ir ne- — žinau, kaipgi, — atsakė erškėtis, — bet aš jau tau nesa- 
sugebėsime per tas kelias dienas kyšiu, kurį rinktis. Atšildyk mane savo krūtine, tada pasakysiu, 
tinkamai ir pilnai iškelti ir įver- Esu labai sušalęs, veikiai visas ledu pavirsiu, jei niekas nesu
tinti mūsų lietuvės moters rolės šildys.
lietuviškame gyvenime, bet ką Ir motina nusivilko savo kailinukus, apdengė vaiką ir pagul- 
šiandien pradėjo Melboumo mo- dė ant žemės, o pati apkabino erškėčių krūmą ir prispaudė jį 
terys, tą rytoj tegu tęsia, papil- taip stipriai stipriai prie savo krūtinės, kad tik jis greičiau sušiltų, 
do, paįvairina, ir iškelia mūsų Erškėčio dygliai susmigo jai j kūną, ir kraujas dideliais lašais ėmė 
sesės ir broliai Sydnėjuje, Ade- lašėti iš krūtinės. Motinos krūtinė buvo taip karšta, jog ir sušalu- 
laidėje, Brisbanėje, Perthe, Tas- sios šakelės išsprogo ir pražydo vidur šaltos žemos nakties. Ir tuo- 
manijoje — visur ten, kur tik met erškėtis parodė jai kelią.
rusena mūsų bendruomenės ži- — * —
diniai. Ėjo motina, ėjo ir priėjo didelį vandenį, kur nebebuvo nei kelio,

Kad naujų kelių mūsų išliki- nei tilto, nei laivo, ne eldijėlės. Vanduo nebuvo užšalęs, kad galėtum 
mui ieškotų ne vien Krašto Vai- eiti paviršum, o bristi buvo pergilu. Bet pereiti reikėjo ir perneš- 
dyba, bet kad giliai susirūpintų ti vaiką į antrą pusę, kur nėra mirties, nei žiemos. Ir motina pasilen- 
kiekviena apylinkė, seniūnija, o kė prie vandens, kad jį išgertų.
svarbiausia — kiekvienos šei- Išgerti vandenį iš ežero, žinoma, neįmanoma žmogui, bet nelai
mes centrinis asmuo — MOTE- mingoji motina, siaubo apimta, tikėjosi negalimo ir tikėjosi ste- 
RIS! buklo.

Tokias ir panašias mintis rū- — Ak, mesk tu tuos niekus. Tu čia nieko nepadarysi, — staiga 
pimpis klausimais ne tik per prabilo ežeras. — Verčiau geruoju pasikalbėsime. Aš mėgstu, mat, 
šias Moterų Dienas, bet ir atei- rinkti perlus, o tavo akys — du gražiausi perlai! Jei nori tai išverk 
tyje Melboumo moterys žada pa- jas j mane, aš tada perkelsiu tave į kitą krantą, į didelį tą sodą, 
gvildenti dar nekartą bendrai — kuriame nėra nei žiemos, nei nakties, kuriame vaikai auga kaip 
savo bendromis jėgomis įruoš- skaisčios darželio gėlės. Tas sodas priklauso Laisvei.
toje jaukioje SEKLYČIOJE! — O, viską, viską atiduosiu, kad tik savo vaikelį galėčiau ma- 

_  q t tikime ir toliau tyti — atsakė motina gailiai verkdama, Tariusi tuos žo- 
kaip ir ligi šiol, mūšų moterys d«u? ji puolė ant kelių į vandenį ir pradėjo raudoti taip ekau- 
visada suras to brangaus LAI- dž,ai- kad J°s abl akys ,Sknto lr nu8,nto ’ ežero du^a ,r pavirto 
jrQIII dviem brangiausiais perlais.

Tada ežeras perkėlė ją su kūdikiu rankose į antrą pusę ir švel-

M. Malakūnienė

MOTINA, IŠVERKUSI 
AKIS

Vaikas nesirgo. Tačiau motina, didelio siaubo apimta budėjo 
prie jo lovelės jau dienomis ir naktimis, ir klausėsi jo širdies pla
kimo. Neapsakomas gailesys ir rūpestis spaudė jos širdį — ką 
daryti ?

Ėjo gandas, skrido žinios, iš pirkelės į pirkelę per visą šalį: 
“Iš rytų ateina siaubas, baisesnis už badą, baisesnis už tvaną. Iš 
rytų ateina giltinė kuri sutrypia vietoje senuosius, o jaunus, kūdi
kius išsineša į šiaurę ir uždaro juos savo mirties soduose, kur nėra 
nei saulės, nei gėlių“.

— Savo vaiko aš jai neatiduosiu, — ryžtingai tarė motina. — 
Aš pereisiu visą pasaulį ir surasiu jam vietą, kur jis galės būti ir 
saugus, ir laimingas.

Staiga kažkas sprogo, sudrebėjo trobelės sienos, laikrodis nu
krito nuo stalo ir sustojo, o motina puolė suvystyti savo kūdikį 
ir pridengti jį savo kūnu ir vienintėliu rūbu, kurį ji turėjo — sa
vo kailinukais.

Antrą kartą sušvito horizontai.

Nusigandusi motina išbėgo iš trobos ir ėmė raudodama šaukti. 
Bet aplinkui buvo tylu, ir nė vieno kaimyno žiburėliai neužsidegė, 
ir nė vienas neišėjo iš savo trobos.

Kieme snieguose sėdėjo moteriškė, apsitaisiusi ilgais juodais 
rūbais. Ji matydama išsigandusią ir verkiančią motiną, tarė:

— Ir į tavo namus tuojau ateis Mirtis. Aš mačiau jau dauge
lį mirusių vaikų. Mirtis lekia greičiau už vėją iš krašto j kraštą, 
ir sunku nuo jos pabėgti....

— Tik pasakyk man, kuriuo keliu ji ateis. Aš esu greita ir 
pabėgsiu. Tik parodyk man tikrą kelią!

— Kelią žinau, — atsakė juodai vilkinti moteriškė, — bet už 
jo parodymą tu man turi išdainuoti visas tas daineles, kurias dai
nuodavai savo vaikui. Mėgstu aš tas dainas ir ne kartą jas iš ta
vęs girdėjau. Aš esu Naktis. Mačiau daug dainų ir daug ašarų 
pasaulyje, bet tavo dainos tokios švelnios, ir man budėjimas ne
pabosta tavęs besiklausant.

— Visas, visas išdainuosiu! — sušuko motina. — Tik netruk
dyk dabar, leisk man išbėgti į šviesią dieną ir išnešti mano vaiką, 
paslėpti jį nuo mirties.

Bet naktis sėdėjo tylėdama visai nekreipdama dėmesio į motinos 
prašymą. Tada ši, rankas grąžydama ir ašarodama ėmė dainuoti. 
Ir daug dainų ji išdainavo, bet dar daugiau ašarų bedainuodama 
išliejo. Ir naktis tada pasakė:

— Eik į Vakarus per Nemuną. Mirtis kelio tenai dar nežino. 
Eik per mišką.

niai pasodino prie aukštos mūro sienos, už kurios stovėjo mylių 
eilėse — dideli namai, kai kurių stogai net debesis siekė, bet varg
šė motina to jau negalėjo matyti, nes savo akis buvo išverkusi.

Motina buvo tikrai pavargus. Ji prisiglaudė prie šaltos akmens 
sienos ir valandėlei užsnūdo. Ją pažadino kieta ranka ir rūstus 
balsas paklausė:

— Kaip tu čia atsiradai? Kas tave atvedė?
— Aš esu motina. Dievas man padėjo. Pasigailėk ir tu ma

nęs, pasakyk, kur yra tas didysis sodas vaikams? Kaip man į jį 
nueitj?

— Bet tu juk nieko nematai, — tarė Laisvė, kuri saugojo įė
jimą. — Ir ką tu man duosi, jeigu tave įleisiu?

Aš jau nieko nebeturiu duoti, — atsakė motina, bet dėl tavęs 
įmanyčiau ligi žemės galo eiti.

— Na, ten man nėra ko ieškoti, — atsakė Laisvė. — Geriau 
atiduok man savo ilgus juodus plaukus— jie man labai patinka. 
Už juos atiduosiu savo žiluosius.

— Tik tiek? — paklausė motina. — O aš tau mielai juos ati
duosiu!

Ir moteris paėmė ją už rankos ir įvedė į didįjį sodą, kur ro
žių soste sėdėjo Didysis Daržininkas, kurio visas darbas buvo iš 
kiekvieno atvesto vaiko išimti jo sielą ir paversti gėle.

Motina padėjo savo vaiką prie sosto ir tarė:
— Štai čia atiduodu savo brangiausią turtą. Pasakyk, kas tu, 

kad galėčiau už tave pasimelsti?
_  Aš esu Mirtis, —• atsakė daržininkas.

3
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Užklupo mane po krautuves be
žioplinėjančią aną dieną “Moterų 
Dienų” rengimo komiteto pirmi
ninkė p. Matukevičienė ir sa
ko — tu, girdi, nedirbanti, turi 
mares laiko, tai mes čia ir tau 
tokį darbelį... Surask, girdi, ir ap
rašyk apie visas dirbančias Mel
bourne moteris, ir Viktorijos, jei 
nori... — dar švelniai pridėjo.

Gerų porų visados mažą atsar
gą ant kupros nešioju "pinigą
dirbančiųjų gvardijai” niekad ne
priklausiau, tad negi išdrįstum 
žmogus sakyti — “eik į balą, da
ryk pati”. Ir dar tokiai Matuke- 
vičienei!

Reikėtų bėgti, į bušą pasikavo- 
ti, kaip Australijos dezertyrui, 
Vietnaman siunčiamam.

Tad nespėjus įsigilinti koks kal
nas užgriūva ant mano pečių, 
pasakiau “yes”! (kad legaliau at
rodytų vietoje lietuviško 'taip”, 
nes mes tą “taip, taip” taip daž
nai vartojam ir prie kiekvieno sa
kinio pridėdami jo tikrąją prasmę, 
visiškai nudėvėjom, nuvarto- 
jom...).

— ★ —
Susirūpinusi uždėtą naštą sąži

ningai atlikti jau pakely į namu
čius traukiny pradėjau ant pirš
tų skaičiuoti visus pažįstamus vei
dus.

MOTERŲ DIENOS 
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Pirmas veidas — pirmas var
das H. Statkuvienės. Juk kas mo
kė ir moko mūsų jaunimą tauti-
nų šokių? Kas priklauso Sekly
čios įrengimo komitetui ir jau 
antri metai rūpinasi jo finan
sais? Kas apsiėmė išmankštinti 
garsiąją moterų brigadą tautinių 
šokių mene mūsų “Moterų Die
nų” pasirodymui? Kas tvarkė jau
nimo koncertą? Kas padeda kep
ti, virti, patarnauti parengimų me 
tu? Kas po pamaldų kukulius 
verda?... Kas? Kas? Jei dar sa
kyčiau kas turi “dvejas kojas”, 
“dvejas rankas", kas spėja j dve
jus lietuviškus namus?..., atsaky
mas būtų tas pats — Statkuvie
nė! Mano pirštas Nr. 1 pakyla į 
dangų. Valio už p. Statkuvienę!

— * —
Kas daugiausia laiko pašvenčia 

visokiems parengimams, kas švie
čia ir informuoja mus per spau
dą... Tik norėjau išskaičiuoti pa
reigas ir nuopelnus, kokius gali
ma pridėti prie A. Matukevičienės 
ramaus veido, kai mano nykštis 
pats automatiškai pakilo ir atsis
tojo šalia Nr. 1. Basta! Aišku. 
Ką gali bepasakyti apie žmogų, 
kurio iniciatyva buvo organizuo
jama, planuojama, klabinama ta 
“Moterų Seklyčia”, tos Moters 
Dienos? Ką beišmislysi apie tą, 
kuri jau per metų metus “išmis- 
lioja” visokius parengimus Mel
bourne ir už Melbourne, su "bly
nais ir su žvynais” ir normaliems 
žmonėms, ir žvejams! Ačiū tau, 
Dievuli, ir už Matukevičienę, kad 
tokią Melbourne turime!

; — * —
Mano trečias pirštas tuoj ėmė 

judėti, kai tik pagalvojau apie A. 
Karazijienę. Kaip gi, malonaus 
veido, malonaus balso vadovė — 
skaitytoja, jau seniai pagarsėju
si parengimuose savo skaitymu, 
pranešimais... Pridėkim dar dar
bą su jaunimu, skautais, tauti
niais šokiais... Aišku — Nr. 3 p. 
Karazijienei!

— * —
Visiems gerai pažįstamas, visų 

mėgiamas veidas tuoj sušvito ma
no akyse, kai pagalvojau apie dai
ną. čia jau nei “O, ramunėle, pa
sakyk, ką mes mylim, atsakyk” 
klausti nereikia. Tai mūsų solistė 
B. Tamošiūnienė! Mes tikime, kad 
pasveikusi ir sustiprėjusi ji dar 
ne kartą džiugins mus savo dai
nomis. Geros sveikatos! Ir pirštas 
Nr. 4 išsitiesia už B. Tamošiūnie
nę.

Pakėlusi savo mažą pirštelį stab 
tolėjau: kokiam veidui jį galė
čiau skirti? Tik staiga kaip sušvi
to gyvas, energingas A. Baltru-

Pro seklyčios langą
ŽVILGSNIS Į VIKTORIJOS MOTERIS

konienės, evangelikų parapijos se
kretorės veidas! Išėjusi neperse
niausiai į viešąjį bendruomenės 
gyvenimą ji į kiekvieną pasiimtą 
darbą įdeda visą energiją ir visą 
sielą. Ir vis naujų talentų savy 
atidengia: ir susiūti, ir padažyti, 
ir vėdarus padaryti, ir pavaidinti, 
kai reikės, ir eilių, kai nebus kam 
rašyti — Kreipkitės į A. Baltru- 
konienę! Nr. 5. pirštelis už ją!

— ★ —
Taip greitai ir vikriai išdalinu

si savo dešinę ranką staiga susto
jau ir susirūpinau. Beliko tik pen
ki pirštai, kaip tie penki duonos 
kepalai dykumuoje padalinimui to
kioj gausioj bendruomenėj, kur 
moterys švyti kaip žibutės. V. 
Kuršienė — teatro organizatorė, 
režisorė, bufetų organizatorė, 
skautų globėja... E. Šeikienė — 
socialinės moterų globos aMtyvi 
veikėja, sakytume specialistė su
ruošti skanias vaišes ir nuolati
nė meno bei kultūrinių parengi
mų puoselėtoja. M. Šidlauskienė... 
O kur visos kitos dabartinių or
ganizacijų pirmininkės, ir tos, ku
rios ilgus metus nešė tą naštą 
prieš jas — buvusios ne tik pir
mininkės, bet sekretorės, kasinin
kės ir t.t.

Kas išskaičiuos ir įvertins visas 
chorų dalyves, moteris, kurios me-

MOTERŲ DYVAI MELBOURNE
I

Tikriausiai jūs galvojat, kad aš 
esu tk pagyrų puodas netauko- 
tas?! Gal perdaug ir neklystat; 
man tikrai girti smagiau, negu 
peikti. Bet šį kartą aš ničnieko ne
perdedu girdamas. Galit paklausti 
tų, kurie buvo ALUTYJE-POBŪ- 
VY Melbourne. Visi pasakys, kad 
vyrų bufetas buvo “tops”. Kur 
tau?! Publika taip įsimylėjo vy
rus, kad dabar galbūt jau nebeis 
j balius be vyrų bufeto. Bet kaip 
nemylėti, jeigu dar nespėjai pa
galvoti, kad nori žirnienių blynų 
paragauti; jau tie blynai tiesiai 
nuo pečiaus dar tebečirškėdami 
tau jau mandagiai ant stalo padė
ti. Tikrai nenoriu perdaug girti, 
bet žinau gerai, kad žirnienius bly 
nūs kepė iš trijų maišymų. O ko 
triskart prašo, to girti jau nebe
reikia. Garsieji Melbourne vėdarai 
atsidūrė antroj vietoj, nors ir tų 
stirtas suvalgė. Buvo dar balandė
liai iš grybų ruduokių, obuoliniai 
fricai (fritters), buvo buterbro
dai, pyragai, tortai su kava. Ot 
ir prašau jums, ponuliai, matote 
patys, ką vyrai gali! Bufetas bu
vo skanesnis už per amžius buvu
sius moterų bufetus. Dabar varg
šės moterys jau suka uodegą; tai, 
girdi, čia nuo amžių esanti vy
rų profesija. Geruose lordų ar 
kunigaikščių namuose vien tik vy
rai esą virėjai ir butleriai. Būk 
tai jos žinoję, kad taip bus ir 
vyrai nieko čia nenustebino. Bet 
aiškiai matėsi, kad lūpą pakandu- 
sios vaikščiojo. Net ant to varg
šo, bajoriškos kilmės ubago Kla- 
rijono atsikeršyt norėjo. Ta jo į 
kuprą susitraukus Agnieškėlė 
norėjo jį prie visų žmonių “em- 
barrassinti”, kaip jaunimas sakė. 
Išsižioja iš visos širdies senukas 
uždainuoti, tai ne; — dar palauk, 
tėvai, dar ji turinti ką pasakyti. 
Palaukęs žmogus žiojasi vėl; — 
tai dar palauk, dar ji nepabaigė. 
Dainavo žmogus apie talkas gerk
lę džiovinančias, apie vaikus bi
lijardą lošiančius ir už durų šą
lančius, apie kultūrą maišytą su 
samagonu, tai ji vis savo plonu 
balseliu šaukia: — O kas tau, dur
niau darbo? — O kaip apie savo 
bajorišką kilmę užtraukė, tai jau 
griežtai uždraudė ir liepė kitą dai
nuoti. Apie naujakurį su kumele 
ir trim vištom, kuris šokti nemo
kėjo ir žmonos negavo be žemės 
tvarkytojo ir klebono pagalbos. 
Paskui ir tos nebeleido pabaigti; 
parūpo jai ubagiuko Dominikėlio 
centus suskaičiuoti. Gerai, kad Kla 
rijono lazda buvo gerai gumbuota. 
Pasuko Agnieškai netoli nosies ir

tų metais džiugina mus savo dai
nomis? Kur tos, kurios dirba sek
madienio mokyklose? Kur šoka 
tautinius šokius, dirba skautų ei
lėse, sportuoja? Iškeldama vieną 
gal užmiršiu kitą, ir jos pasijus 
nuskriaustos ?

Antros rankos pirštų jau ne
padalinusi nuleidau ir pirmąją. 
Nieko iš to nebus — nusprendžiau. 
Į problemą reikia kibti iš kito šo
no, jeigu negalima už ragų... su
pirštais. Važiuosiu į Lietuvių na
mus per savaitgalį ir mėginsiu 
tautiečių pagalbos prašyti, infor
macijų taip sakant, bendros opini
jos, kur nereikia nei rankos, nei 
pirštų naudoti...

— * —
Lietuvių Namai, Melbourne, 

kaip jau žinote, yra beveik pačia
me miesto centre. Per savaitę jie 
stovi tamsūs ir uždari, bet šešta
dienį, sekmadienį pradeda iš visų 
šalių suskristi mūsų broliai, kaip 
tie pasakos juodvarniai į savo kal
ną... Per savaitę kaip didelė iš
tvinusi upė teka pro jį didmiesčio 
gyvenimas, klanksi tramvajai, 
burzgia sunkvežimiai, slenka auto
mobiliai pro mūsų namelius...

šeštadienį jau iš pat ryto išsi
ruošiau į N. Melbourną. šeštadie
nis didmiesty priklauso skuban
tiems. Trumpos tėra prekiavimo 
valandos. Tad ir mašinų, ir žmo
nių gatvėse padvigubėja. Jei nori 
gyvas pasiekti kitą gatvės pusę, 
turi būti ir vikrus, ir akylas. Bet 
koks mandras pėstininkas nori ei
ti ieškoti tų žalių švieselių, kai ga- 

nusivedė namo be žmonių akių 
tvarkos daryti. Buvo dar viena 
dainininkė (M. Šidlauskienė), bet 
žinote, peikti nėra ko, o kadangi 
aš esu vyrų pusėje, tai tyčia ne- 
girsiu, va! Skriaudė Klarijoną, 
tai savo programą tegul pačios 
giria. Aha, dar, kad neužmirščiau. 
Ir iš to bus jums matyti, kad daug 
kartėlio jų širdyje buvo. Žinote, 
visuomet baliuose vis būna toks 
gaspadinių šokis, šį kartą-gaspado 
rių. Išvedė vyrai savo merginas 
pašokti, tai nors tiek nabagės atsi- 
grajino; vidury šokio visos susita
rusios pabėgo. Atseit, barzdą pri
siuvo, Skaudulio paslėpti nemoka, 
ką? Man jau net ir gaila dabar, 
kad joms čia vyrus pažeminti ne
pasisekė.

Tai šitokios pirmojo lygybės 
mūšio pasekmės. Dabar laukiame 
tų Moterų Dienų, kur jos visą sa
vo meną žada parodyti. Dabar jau 
mes su linksmesne dūšia visur da
lyvausime, nes aiškiai matyti, kad 
jokio klausimo apie vergystę nė
ra. Vyrai parodė, kad jie sugeba 
viską, ką moterys padaro. Dabar 
moterų eilė įrodyti, kad jos su vy
rais lygintis gali. Todėl sakau vi
siems; einam, dalyvaukim visuo
se jų parengimuose, kad nesaky
tų, jog bijojome, ar ką nors taip 
vėl apie vyrus išsigalvotų. Į 
KONCERTĄ bilietai platinami 
jau dabar. Sakyčiau, imkit telefo
ną ir sukit vieną iš tų trijų nume
rių: 867811, 8782565, 477561 ir už- 
sisakykit vietą iškilmingai Sekly
čios užbaigimo ir atidarymo vaka
rienei. Melbourno žmonės yra la
bai puikūs; visuomet visur skait
lingai dalyvauja. Bet juokai į ša
lį! Nebijokit, moteriškaitės, mes 
jūsų neapleisim! Jūs sakėt, kad 
mus labai mylit, tik mes to ne
žinom. Mylim ir mes jus “no 
worries” dėlto. Mylim labai. Kur
gi gautume kitas tokias, kaip 
jūs? Ir kaip jumis nesididžiuoti 
ir nemylėti? Aną sykį kažikaip ne
tyčia užkritau į Lietuvių Namus 
ir pataikiau į tautinių šokių repe
ticiją. Ir žinote, žiūriu ir savo 
akim netikiu. Šoka, kaip jaunos; 
o kitos jau net ir anūkėlių turi. 
Senatvė, atrodė, taip pasieniais 
nuo scenos išdūlino, kaip nereika
linga. Aiškiai matyti, kad lietuvė 
moteris su senatve nesibovija. 
Taip miela širdy pagalvojus; čia 
mūsų moterys, lietuvės, o ne taip 
bile kokios.

Aš manau, kad man visai nė 
vieno raginti nereikia, kad ateitų. 
Aš tik pranešu tiems, kurie gal 
dar nežino, kad Melbourne yra 

Ii, kaip toji žemaičio ožka, mauti 
per vidurį daržo stačiai!

Tai ir aš — strykt pastrykt 
pro vienos mašinėlės galą, pro ki
tos priekį, kitos šoną net pabrauk
dama ne tik signalų, ne tik juodų 
žvilgsnių, bet ir australiškos šnek
tos b.... perliukų palydima vis tik 
atsiduriu prie Liet. Namų stikli
nių durų tiesiai po moterų sekly
čios langais.
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Diena žadėjo būti gera. Vyrai, 
sakė, talką kvietę, moterys vėda
rus kepti norėjo, tai mieli name
liai ne tik skambės, bet ir kve
pės...

Ir neapsirikau: gyvenimas jau 
buvo prasidėjęs. Vienas bėga per 
koridorius vilkdamas kopėčias, 
kažkas barškina bliūdus ir puo
dus virtuvėje, kita jau tempia še
pečius ir kibirus laiptais į viršų
— valysiančios seklyčios grindis, 
nes kilimui reikią paruošti švarų 
guolį... Balčiūnienė mėto popie
rines dėžes iš klubo kiosko. Klu
bo pirmininkas krapšto laiškus 
(ir pagalius, vaikų prikaišiotus) 
iš laiškų dėžutės ir, matyt, vis 
dar- tikisi kad kas nors bent per 
paštą pradės siųsti šimtines ir 
tūkstantines namų remontui...

O vyrai matuoja baltas lentas
— tokias gražias eglines, kaip 
skobnioms Lietuvoje.

— Tai kam, sakau, čia pamink
lą statysit ar inkilą budavosit?

Vyrai nepermano mano jumoro 
ir ima aiškinti, kad čia esąs “ma- 
teriolas” scenai sustiprinti ir pa
didinti. Girdi, per Moterų Dienas 
tautinius šokius šoksiančios pa
čios energingiausios, pačios mand- 
riausios, pačios geriausios (ir t.t.) 
Melbuorno moterys. Ir ne jaunik
lės, bet didelės, užaugusios. Vis 
taip pagarbiai — niekas nė paš
nibždomis neprasitarė “pasenu
sios, ar pasunkėjusios, Šusterėju
sios” ar pan. Matote, kokią mei
lę, kokią pagarbą ir pasididžiavi
mą jau dabar rodo mums mūsų 
viešpačiai vyrai!

O mes dar nė nepradėjome pro
pagandos, vyrams pritaikintos. Jie 
tą viską iš gandų susigraibė. Te
gu pasižiūrėti ir tie, kurie kaip 
Tamošiai dar abejotų moterį) pa
jėgomis. Jei grindys luš, ne mūsų 
kaltė. Lentos juk grabinės.

— * —
Bet atsiradęs vyriausias Mote

rų Dienų maršalas — p. Matiu- 
kevičienė tempia mane į seklyčią 
ir liepia atraportuoti, kaip vyks
tąs raportažas apie moteris — ko
kie žygiai, kokie faktai, kokios 
datos...

Taigi, kokie faktai! Jei ir bėg
čiau skersai ir išilgai Melbourno, 
kas galėtų pasakyti, kas yra su
vedęs tą statistiką — klebonas? 
bendruomenės pirmininkas? mo
terų organizacijos? O gerai būtų 
žinoti —

1) kiek iš viso turime lietuvių 
moterų Melbourne;

2) kiek baigusių aukštuosius 
mokslus, kiek studijuojančių 
dar;

3j kiek dirbančių įvairiose pro
fesijose, kiek nedirbančių ;

4) Įtiek menininkių, dailininkių 
ir kitokių;

5) kiek mokytojų — buvusių 
ir esančių;

6) kiek sportininkių įvairiose 
šakose;

7) kiek rašančių (proza, poezi
ja) ;

S) Įdek specialisčių kokio nors 
am(ato;

9) kiek dainininkių;
10 kiek motinų.... ir t.t.

ruošiamos LIETUVĖS MOTERS 
DIENOS. Atvažiuokit ir iš tolimų 
kraštų psidžiaugti mūsų moterų 
darbais. Visi Melbourno lietuviai, 
kaip viena šeima laukiam svečių 
iš arti ir toli. Iki pasimatymo Mo
terų DAILĖS DARBŲ PARO
DOJ, VAKARIENĖJE IR KON
CERTE.

Argus

Štai ir vėl išnaudojau visus de
šimt pirštų ir toliau nebežinoda
ma ką daryti prašausi atleidžiama 
iš pareigų ir atsiimti man priseg
tą reporterio žvaigždę — “badge”. 
Bet mano boso pasitikėjimas dar 
nesvyruoja. Ji siūlo palikti “Mel
bourne žygį” kitam kartui, kai tu
rėsim statistinių davinių. Tada 
galėsim Melbourne moteris tikrai 
iškelti ir visas išvardinti.

— Amen, — sakau aš. — Nera
šykime nei apie vieną į šį nume
rį. Kurios dirba, ateis į mūsų va
karienę, į mūsų parodą, į mūsų 

pasirodymus. Bus progos pagerbti 
ir žodžiu padėkoti.

— * —
Tačiau mano “tarnyba” su to

kiais Saliamono išminties žodžiais 
dar nesibaigia. Reikia dar Gee
long, Morwell ir Sale paminėti — 
ten rusena mūsų lietuviškumo ži
diniai. Ne tik rusena, bet šviečia 
skaidriai! Net kartais čia mes 
Melbourne sumirkčiojam, kai jų 
darbai sulaukia geresnių rezulta
tų, negu, mūsų. Tad marš į Gee- 
longą!

Geelongas nuo Melbourno tik 
už 44 mylių. Kelias, kaip sakytų 
mano tėvukas, geresnis ir lyges
nis už stalą. Dar neįvažiavus į pa
tį Geelongą pasukęs į kairę atsi
duri prie lietuvių bažnyčios. Pa
sukus į dešinę — prie lietuvių na
mų.

Lietuvių namus lankydavau 
anksčiau, kol dar jie nebuvo ap
statyti taip tankiai fabrikais tais 
laikais, kai kieviena šeima dar tik 
buvo pradėjusi pirkti po kėdę sa
lei.

Metais tais ar anais, kai sk. 
Karpavičius persikėlė į ten iš Mel
bourno. Malonūs ir draugiški bu
vo geelongiškiai tuomet — tokius 
pat ir šiandie sutinkam. Labiau 
susigyvenę, daugiau ir praturtėję. 
Jie jau nesibaido 44 mylių atstu
mo — ir mes juos net ir čia Mel
bourne pradedame pamilti, kai jie 
mums taip gražiai pašoka ir pa
dainuoja.

Bet aš juk ne visų, bet tik jų 
šauniųjų moterų važiuoju pažiūrė
ti — dviejų sesučių Manikauskai- 
čių, kurios ir groja, ir šoka, ir 
dainuoja..., p. Lipšienės — solis
tės, ir moterų choro, kuriame da
lyvauja apie 20 moterų.

Savaitgalio mokykloje dirba pa- 
sišventusios dvi ponios mokytojos: 
Slavinskienė ir Šimaitienė. Turi 
geelongiškiai ir moterų sportinin
kių, puikiomis uniformomis pasi
puošusių. Sako, p. čerekavičienė 
esanti vienintelė visoje Australi
joje moteris šachmatininkė. Po vi
są Australiją jau yra paplitę p. 
Šimkuvienės tautiniai raštai bei 
juostos. O kas nėra girdėjęs apie 
dosnius Geelongo ūkininkus, kurie 
savais gaminiais paremia ir pa

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
“Moters Dienų” komiteto narė 

p. D. Baltutienė pirmoji ėmėtei 
organizuoti pirmąjį diskusijų va
karą — simpozium, kuris įvyko 
jos pačios namuose Mt. Waver- 
ley. Visos diskutuotos mintys bu
vo užrašytos į magnetines juoste
les ir vėliau jų turinys bus sutvar
kytas, perrašytas ir patiektas 
spaudai ištisai. Dabar visai trum
pai:

Diskusijas pravedė p. D. Ži
linskienė. Be jos ir p. Baltutienės 
dar dalyvavo šios ponios: Grigai
tienė, Gasiūnienė, Simankevičie- 
nė. Dvi jaunesnės kartos atstovės 
dėl susidėjusių darbo aplinkybių 
negalėjo dalyvauti, nors buvo pri
žadėjusios. Diskusijos, sako, buvo 
labai gyvos ir įdomios, užtruko 
apie 2 su puse valandos. Disku
tuota įvairūs moteris liečią klausi
mai, kaip:

D

2)

3)

moters rolė šeimoje ir bend
ruomenėje dabartinėje ..so
cialinėje santvarkoje;
moteris ir profesija, kiek ji jei jie bus suinteresuoti bendrai 
turi įtakos moters kaip moti- diskutuoti visas mūsų kasdienes 
nos ir žmonos funkcijoms; problemas ir ieškoti kelių ir išei- 
emigrantės moters ir motinos ties.

skanina visus parengimus? Tai p. 
p. Ivaškevičienė, Karpalavičienė, 
Valodkienė. Šauniųjų tautinių šo
kių šokėjų neteko sutikti.

Jau visą puslapį prirašiau, o 
dar nespėjau paminėti p. Skapins- 
kienės, kuria visi geelongiškiai di
džiuojasi. Su pagarba jie mini ir 
buv. geelongiškę Eleną Vaičekaus
kaitę, kuri išvyko Amerion ir ta
po vienuole.

Tad susėdę ant Geelongo Liet. 
Namų laiptų priėjome išvados, kad 
čia yra daug šviesių žiburėlių, ku
rių pasišventimas, darbas dar il
gai neleis užgesti lietuviškumui 
Geelongas — tai viena didelė lie
tuviška šeima, ir aš drąsiai pake-
liu abi rankas išsyk ir nematau 
reikalo jų išskirstyti ar sustatyti 
į eilę. Tegu tęsia tą darbą ir to
liau mūsų mielos geelongiškės mo
terys 1

Jei tik gali pabėgti iš Melbour
no į “country”, sako žvejai, tai ir 
dumk. Ir prie Yalourn, ir prie 
Morwell kokį karosą raudonikį vi
sada pagausi. Aš ne ešerių, bet 
lietuvių ieškau, bet vis tiek į tą 
pusę suku — pakely p. Sodaitie- 
nę aplankysiu. Ji juk tą mokyklą 
lietuviukams įsteigė, ji koncertus 
organizavo ir net lietuvišką vėlia
vą miesto vidury iškėlė! Kad dau
giau tokių moterų mes kiekviena
me provincijos miestelyje turėtu
me — ateitis lietuviškumui būtų 
užtikrinta!

Bet įsibėgėjusi mašina pati ne
pasuko iš viešojo kelio, o aš pra
žiopsojau, tai taip ir atsidūriau 
už 113 mylių nuo Melbourno — 
Salėje. Vieną adresą težinojau — 
tai p.p. Eskirtų viščiukų ūkis 
“Rūta”. Girdėjau jų namuose bu
vo rengiami tautinių švenčių mi
nėjimai, susirinkimai, nes nedaug 
lietuviškų šeimų čia tegyvena. Nei 
salės, nei mokyklos neturi. Jie 
bendrauja su Latrobės lietuviais, 
lanko jų parengimus, o p.p. Es- 
kirtus ir Sodaitienę tai dažnai net 
ir Melbourne pamatysi — judrūs, 
paslankūs žmonės...

Kad judrūs tai žinojau, bet kad 
jie gali būti tiek malonūs ir pri
imti kiekvieną pakeleivį kaip 
brangiausią svečią — nė sapne ne
sapnavau.

Tiek daug optimizmo, nuoširdu
mo ir lietuviško vaišingumo nebu
vau patyrusi per 20 metų, kiek 
patyriau pabuvusi jų sodyboje ke
letą valandų. Ir pasijuokusi iš p. 
Eskirtienės pasakojamų, pergy
venimų iki ašarų ir privaišinta, 
dar apdovanota lietuvišku sūriu 
namo į Melbourną, kuris nebeat
rodė jau toks didelis ir malonus.

O sutikusi seklyčioje vyriausią 
maršalą ir vėl tą patį sušukau — 
visus pirštus už provincijos lietu
vius!

— Kad tu, Skruzdėlytė, tik iki 
dešimties temoki suskaičiuoti. Ma
tau, kad netinki į reporterius. Ati
duok “žvaigždę” ir eik į virtuvę 
indų plauti, — pasakė p. Matu
kevičienė ir išstūmė iš naujos sek
lyčios.

Skruzdėlytė

specifinės problemos, kaip 
vaikų auklėjimas dvejopoj 
kultūroj (lietuvių ir austra
lų);

4) moters teisių klausimas (mo
ters teisinė padėtis nepap
rastai pasikeitė per paskuti
nį šimtmetį), ar moteris tu
ri kovoti ir toliau dėl visiš
kos lygybės su vyrais;

5) priemiesčių neurozės proble
ma. Kodėl moteris šiandie 
nebepasitenkina savo role 
kaip namų šeimininkė, kur

glūdi jos gyvenimo prasmė?
Bus įdomu išgirsti ir susipa

žinti su mūsų moterų nuomonė
mis ir kiek jos taikintinos spe
cialiai mūsų liet, bendruomenei. 
Tai tik pirmieji drąsūs žingsniai 
į aiškesnę ateitį ir geresnį mūsų 
padėties supratimą. Pradėjusios 
nuo uždarų mažesnėse grupėse 
diskusijų tikime, kad moterys 
išeis ir į didesnius atvirus viešus 
pasirodymus, kur aktyviai galės 
savo nuomonę pareikšti ir vyrai,

4



MOŠŲ pastogė1968 m. gegužės 18 d.

VARPO METINIS SUSIRINKIMAS?iOjPOPTM-^
KOVO

ŠACHMATININKŲ 
ĮVERTINIMAS

šių metų NSW oficialiame 
šachmatininkų pajėgumo įvertini
mo (Grading) sąraše, paskelbta
me šachmatų laikraštyje, yra pa
minėta 15 Sydnėjaus lietuvių 
šachmatininkų. Sugrupavus pagal 
pajėgumą lietuvių šachmatininkų 
sąrašas yra toks:
V. Patašius 1880,
V. Liūgą 1720,
Dr. A. Kabaila 1720,
J. Maščinskas 1630,
J. Darmbrauskas 1550,
V. Koženiauskas 1490,
J. Slidžiūnas 1460,
V. Augustinavičius 1220,
J. Kapočius 1060,
P. Grosas 1060,
J. Jenčius 980,
P. Kabaila 960,
P. Dirkis 890,
J. Baikovas 850,
J. Abromas 530.

KOVAS-CHASTWOOD 2-3
Pirmame rate Sydnėjaus miesto 

šachmatų kamondiniame turnyre 
koviečiai žaidė prieš stiprią aus
tralų komandą ir pralamėjo 2-3 
santykiu. Šiame turnyre teks žais
ti penkiolika ratų.

Komandą sudarė ir taškus lai
mėjo: J. Dambrauskas 0, T. 
Agarskis 1, V. Augustinavičius 0, 
P. Grosas 0 ir J. Jenčius 1.

Af.

S. MOTIEJŪNAITĖ 
NSW RINKTINOJE

Praėjusią savaitę Sydnėjuje

Šiais metais Mūsų Pastogės 
sporto skyrius patalpino kelis įdo
mius pasisakymus, atvirus laiškus 
ar straipsnius. Skaityti vien ko
respondencijas, rungtynių rezul
tatus greit atsibosta, pasidaro ne
įdomu. Visai kas kita, kada spor
tinė veikla pajudinama iš skirtin
gų taškų. Nauji žmonės iškelia 
naujas mintis, suranda naujų pa
siūlymų, įžiūri klaidų. Tokie ra
šiniai sporto skyriuje yra labai 
naudingi, jį nudažo naujomis, 
šviežiomis spalvomis. Sujudimas, 
skersvėjai spaudoje visuomet pa
gyvina sportinį veikimą mūsų 
klubuose, blogiausiu atveju nelei
džia užsnūsti.

Pasisakymai visuomet naudin
gesni, kada jie susiranda atgar
sio, pritarimo arba kritikos.

Kad ir pavėluotai pamėginsiu 
kai kuriuos iš tų rašinių prisi
minti ir pateikti savo nuomonę.

XVIII-jai sporto šventei praė
jus Mūsų Pastogės 9 Nr. (982) 
tilpo laiškas redakcijai, tituluotas 
“Pagyvinkime Sporto Šventes”, pa 
sirašytas Dalgio. Laiško rašyto
jas nagrinėja “mūsų sporto silp
nybių priežastis”, padaro išvadas, 
kodėl žiūrovai nesidomi sporto 
šventėmis kodėl mūsų krepšinio ir 
tinklinio žaidimo lygis kritęs, siū
lo vaistų kaip pagyvinti sporto 
šventes.

Laiške iškeltos mintys aktua
lios, žiūrint vien iš sportinio taš
ko iš dalies teisingos. Praktiškai 
peržiūrėjus laiške siūlomus spor
to šventėms pagyvinti metodus jie 
pasirodo neįgyvendinami.

Laiško autorius sielojas, kad lie
tuvių žaidimo lygis kritęs, kai 
tuo tarpu latvių ir estų labai pa
kilęs. Greičiausiai autorius netu
ri tikslių žinių iš latvių ir estų 
sportinio gyvenimo. Ne iš to taš
ko žiūrima į mūsų lietuvių sporti
nę veiklą bei pažangą. Mūsų pa
jėgumas matuojamas tų laikų 
masteliu, kada turėjome po vieną 
tarp nemokančių krepšinį žaisti 
australų pirmaujančią komandą. 
Negalima ginčyti, kai kurie iš tų 
laikų žaidėjų tikrai buvo aukšto 
lygįo. Taip pat faktas, kad tuo 
laiku nieks nesirūpino prieaugliu. 
Kiekybinė stoka jaunių, jų neor- 
ganizavimas, įsikūrimo naujame

KLUBE
lankėsi Korėjos moterų krepšinio 
komanda, kuri jau baigia kelionę 
po Australiją aplankydama visas 
valstijas. Ši Korėjos moterų krep
šinio komanda yra pagarsėjusi vi
same pasaulyje. Praėjusiais me
tais pasaulio pirmenybėse Prago
ję laimėjo antrą vietą.

Sydnėjuje naujame krepšinio 
stadijone korėjietės rungėsi su N. 
S.W. moterų krepšinio rinktine, 
kurioje žaidė kovietė Snaigė Mo
tiejūnaitė. Tai labai didelis pasi
didžiavimas visiems lietuviams, 
kurie domisi sportu. Patekti j 
valstijos rinktinę yra nelengva 
žinant, kad krepšinis Sydnėjuje 
yra aukšto lygio ir rinktinės tre
neriui buvo pristatyta labai dide
lis skaičius kandidačių. Kartu ir 
sporto klubui Kovui tenka garbė, 
nes be Snaigės Motiejūnaitės ir 
antra kovietė A. Jamieson žaidė 
rinktinėje. Korėjos moterys nuga
lėjo NSW rinktinę 69-36 santy
kiu.

Rašant apie S. Motiejūnaitę ne
galima nepaminėti, kad gegužės 
4 Snaigė susižiedavo su P. Gus- 
tafsonu, kurį susipažino bežaisda
ma krepšinį. P. Gustafson žai
džia garsioje Sydnėjaus Paratels 
komandoje. Sužieduotuvių puota 
įvyko p. Kraucevičienės gražioje 
sodyboje Sydnėjaus priemiestyje 
Greenacre. Dalyvavo virš šimto 
svečių daugiausia jaunimo. Pasi
linksminta iki paryčių. Teko nu
girsti, kad neužilgo seks ir vestu
vės, po kurių P. Gustafson paža
dėjo žaisti už Kovo klubą.

Buvęs

SPORTINIAIS KLAUSIMAIS
B. Nemeika

krašte sunkumai — visa tai atsi
liepė mūsų progresui. Tokius pa
čius vargus, rūpesčius turėjo ir 
latviai su estais. Klaidingai auto
rius informuoja, kad latviai ir 
estai prisiaugino jaunių, padarė 
pažangą. Estų padėtis yra daug 
blogesnė, negu mūsų, kadangi jų 
čia Australijoje yra mažiau negu 
lietuvių. Latviai, kurių daug dau
giau, yra be mažesnių išimčių ne
geresnėje padėtyje už lietuvius. 
Vieną stiprią krepšinio komandą 
iki šiolei šiaip netaip latviai išlai
ko Adelaidėj; tai ir viskas. Šios 
komandos išsilaikymas tai ne jau
nių prisiauginimas, bet aukšta'- 
ūgiai Danciai ir dar pora žaidė
jų. Tie iškilūs žaidėjai sensta ir 
jų komandos žaidimo lygis krin
ta. Jie kaip ir mes tik dabar su
judo jaunius verbuoti.

Nežiūrint, kad neątsiekfiami 
skambūs laimėjimai, sporto Klu
bai padarė didelę pažangą. Vie
toje anksčiau turėtų trijų krep
šinio komandų Sydnėjuje, Mel
bourne ir Adelaidėje dabar yra 7 
sporto klubai. Didesnieji iš jų tu
ri po kelias komandas. Turima 
jaunių, mergaičių komandos, sta
lo, lauko teniso, tinklinio, šachma
tų sekcijos. Į sporto šventes 
kiekvienais metais vis didesnis 
skačius suvažiuoja sportuojančio 
jaunimo. Steitų rinktinėse turime 
taip pat ne vieną atstovą iš sa
vų klubų.

Tragiškai smukome žemyn žiū
rovų skaičiumi. Apie tai pakalbė
sime vėliau.

Patariama seniems treneriams 
priimti naujus mokinimo metodus, 
daryti žaidėjų atranką. Treneriai, 
nors ir iš senų žvaigždžių, kurie 
domisi žaidimu, daro pažangą, se
ka šių dienų krepšinį ir pritaiko 
naujus metodus. Trenerių visuo
met trūksta, ir jų atrankos pada
ryti neįmanoma. Žaidėjų atranka 
taip pat neįmanoma. Lietuvių 
sporto klubų tikslas yra ne vien 
siekti laimėjimų, bet, galbūt, svar
biausia — suburti lietuvišką jau
nimą per sportą į savus klubus. 
Taigi, tenka žiūrėti ne į ūgį, bet 
į tautybę. Mūsų labai mažas skai
čius, labai maža atranka. Turime 
ir privalome priimti kiekvieną, 
kuris tik parodo noro įsijungti į

Metinis visuotinis Melbourne 
lietuvių sporto klubo Varpo susi
rinkimas įvyko balandžio 28 d. 
Susirinkimas buvo gana skaitlin
gas, nes atsilankė į susirinkimą ne 
tik didesnioji dalis aktyviųjų spor 
tininkų, bet gana daug tėvų bei 
sporto globėjų. Susirinkimui pir
mininkauti pakviestas p. J. Ta
mošiūnas. Sekretoriavo p. V. Ali
šauskas.

Metinį atskaiton^ybės praneši
mą padarė Varpo klubo pirminin
kas p. A. Bladzevičius, kuris pla
čiai nušvietė visus per praėjusius 
metus atliktus darbus, kurie tu
rėjo kokio nors sąryšio su Varpo 
klubu. Baigdamas savo kalbą 
Varpo pirmininkas p. A. Bladze
vičius paskelbia nelauktą ir ne
tikėtą naujieną: jis nesutinka to
liau kandidatuoti į pirmininkus ir 
nenori būti renkamas į bet ko
kias valdybos pareigas. Pagrin
das: jis turi kitas pareigas Lie
tuvių Bendruomenės Valdyboje ir 
nori laikinai nuo sportinės veik
los atsipalaiduoti, likdamas ir to
liau Varpo klube. Susirinkusių 
Varpo klubo narių ir rėmėjų p. A. 
Bladzevičius buvo paprašytas ir 
toliau vadovauti Varpui, bet jis 
savo nusistatymo nepakeitė.

Norint plačiau paminėti p. A. 
Bladzevičiaus sportinę veiklą, tam 
reikėtų daug laiko ir daug popie
riaus lapų prirašyti. Jo sportinė 
veikla yra gerai žinoma visų Aus
tralijos lietuvių sporto mėgėjų. 
Jam teko vadovauti ir Australi-

ADEL. VYTIES KLUBE
PRALAIMĖTI FINALAI

Abidvi Vyties krepšinio koman
dos finalus pralaimėjo. Vyrų “F” 
klasės komanda finalus žaidė su 
Postą] ir pralaimėjo 45-50 (22-14) 

mūsų eiles.
Siūlymas rengti Pabaltiečių 

sporto šventes neįgyvendinamas. 
Latviai ir estai turi atskiras sa
vo sporto šventes, vargu ar norė
tų ruošti bendras. Mūsų sporto 
švenčių tikslas yra platesnis, nei 
tik sportinės varžybos. Sporto 
šventės suburia į vieną vietovę 
nors sykį per metus didelį šal
čių lietuviško jaunimo. Jaunimas 
susipažįsta, susidraugauja, suar
tėja. Rengiant bendras pabaltiečių 
sporto šventes jose dalyvautų tik 
ribotas lietuvių sportininkų skai
čius — rinktinės.

Tai būtų didelė skriauda daugu
mai mūsų sportininkų, nepateku
sių į rinktines. Kad tokios pabal
tiečių varžybos sutrauktų daug 
žiūrovų, abejotina. Kitados Ade
laidėje kas metai buvo ruošiamos 
pabaltiečių krepšinio pirmenybės. 
Pradžioje žiūrovų buvo daugiau, 
vėliau pradėjo tirpti ir galop tas 
pirmenybes teko likviduoti, nes 
pasidarė nuostolingos. Savo tarpe 
sporto šventės yra šeimyninio po
būdžio: nesklandumai, klaidos ir 
kitką palieka mūsų tarpe. Ruo
šiant šventę tarp tautybių, tegu ir 
pabaltiečių, ją reikėtų suorgani
zuoti jau be priekaištų, aukšto ly
gio. Kitokiu atveju paliks tik 
skambus pavadinimas, o naudos 
jokios. Galbūt, būtų tikslu padary 
ti tokias varžybas tarp rinktinių, 
bet jau atskirai, šalia mūsų spor
to švenčių.

Sportininkams sporto šventės 
nenusibodo; jie jų laukia ir žais
dami nėra abejingi, kas laimės. 
Aišku, jie tiek tragiškai, kaip se
niai, nežiūri į pralaimėjimus.

Įvesti atletiką į sporto šventes 
buvo daug sykių svarstoma. Neį
vedama dėl to, jog neturima pa
kankamai lengvaatletų. Judo, bok
sas iš viso nesvarstytinas, nes jį 
praktikuoja pora asmenų. Leng
voje atletikoje vienas antras pa
sireiškia. mokyklose. Klubuose 
tam sekcijų neturime. Abejotina, 
ar jas kada nors apsimokėtų steig
ti. Mokyklose keliems pasireiškian 
tiems sąlygas geresnės, negu mū
sų klubuose.

(Bus daugiau) 

jos Lietuvių Sporto Klubų Sąjun
gai.

Jei dabartinis Melbourne lietu
vių sporto klubas yra skaitomas 
lietuviškiausių visoje Australijoje, 
tai tik dėka p. A. Bladzevičiaus. 
Jis pirmoje eilėje nežiūrėjo ar tas 
sportininkas bus, taip sakant, 
žvaigždė savo pasirinktame spor
te, bet jis norėjo ir davė viską, 
kad Varpo sportininkas pirmiau
sia būtų geras lietuvis, pavyzdin
gas tautietis. Melbourno Varpo 
klube nėra sportininkų su nelietu
viškomis pavardėmis. Taipogi nė
ra čia ir tokių sportininkų, su ku
riuo negalima lietuviškai susikal
bėti. Ar kam nors yra malonu 
skaityti sportinę spaudą, kur ra
šoma, kad daug taškų klubui pel
nė kaž koks Smith ar Brown? 
Daug maloniau skaityti kad klu
bui taškus pelnė nors ir mažiau, 
bet pelnė Jonaitis ar Petraitis. 
Dar nemaloniau skaityti svetimas 
pavardes tokiuose klubuose, kurie 
turi užtektinai ir lietuvių. A. Bla
dzevičius visą laiką buvo tos nuo
monės, kad nereikia mums ieškoti 
ar norėti padaryt iš savo klubų 
sporto žvaigždes, bet reikia juos 
pirmiausia padaryti gerais lietu
viais kurie brangintų savo kal- 
bą.

Man pačiam teko būti liudinin
ku tokio įvykio: Vienoje metinė
je sporto šventėje, kuri vyko ki
tame mieste, sėdint sporto salė
je pro šalį eina dvi jaunos Varpo 
klubo sportininkės ir tarp savęs

rezultatais. Ši komanda, atrodė, 
turėtų užtikrintai laimėti, visgi 
taip neįvyko. Pralaimėjimo prie
žastis bus kelių žaidėjų susižeidi- 
mai žaidžiant futbolą.

Labai skaudų pralaimėjimą pa
tyrė jaunių iki 16-kos metų ko
manda. Finalus žaidė prieš M.B. 
H.S. komandą, kurią per pusfina
lius lengvai nugalėjo. Šių rungty -

metu mūsų jauniai, buvo la- 
įtemptais nervais, gal dėlto, 
teko pirmą sykį žaisti fina- 
Toji nervinė įtampa atsispin

nių 
bai 
kad 
lūs.
dėjo visame žaidime. Blogi, ne
tikslūs kamuolio perdavimai, ne
tikslūs metimai ir svarbiausia la
bai bloga gynyba. Reikia pripa
žinti, kad prešininkai šį sykį žai
dė labai gerai, ypatingai gera jų 
gynyba. Puslaikis baigtas 23-28 
mūsų nenaudai. Antrame puslan
kyje beveik išlygintas rezultatas 
ir atrodė, bus pasiekta persvaros. 
To neįvyko. Su penkiomis pražan
gomis iškritus A. Jaunučiui dingo 
viltis laimėti. Rungtynių pabaigo
je gerai rinko taškus A. Pauliu
kevičius bet jau buvo šaukštai po 
pietų.
Vyčiui 
17, P. 
10, ir 
vičius ir K. Pauliukevičius po 4. 
Finalų pralaimėjimas šiai koman
dai neatima turėtų kreditų, pelny
tų sezono metu padarant gerą pa
žangą ir iškovojant teisę žaisti 
finalus.

Pralaimėta 59-70. Taškus 
pelnė: A. Pauliukevičius 
Arlauskas 11, A. Jaunutis 
A. Skiparis, R. Beinora-

TINKLINIS
komanda laimėjo prieš

S.I.S.U. vienetą 15-7, 15- 
Dabartiniu metu

Vyrų 
suomų 
13 rezultatais, 
mūsų komanda stovi trečioje vie
toje. Moterų komanda nugalėjo 
latvių A.S.K (White) 15-2, 6-15, 
15-13. šios rungtynės neskaitant 
pirmo seto buvo laimėtos labai 
sunkiai. Moterų komanda pirmoj 
vietoj varžybų lentelėje.

Adelaidės Vyties buvusi krep
šininkė, dabartiniu metu stalo te
niso žaidėja Laima Kuncaitytė su
kūrė šeimą. Vytiečiai linki Laimai 
laimingo šeimyninio gyvenimo.

B.N. 

GEELONG
GEELONGIŠKIAMS

Visos mergaitės ir berniukai, no
rį krepšinio aikštėje aktyviai pa
sirodyti publikai ir
uniformą vilkėti, prašomi 
rinkti 
Hali, 
riebių 
Tėvai 
liu į

‘Vytiecių £< 
SUSI- ;♦( 

šeštadieniais St Mary’s X 
Ten treneriai lauks visų: ‘J’ 
ir liesų, trumpų ir ilgų, J 

kviečiami kartu su jaunuo- 
“Vytiečių” eiles. ;*į

“Vyties"

kalbasi svetima kalba. Tai girdė
damas p. A. Bladzevičius sustabdo 
tag mergaites, grasina joms pirš
tu ir sako — Vaikai, negražu kal
bėti svetima kalba kitur atvykus. 
Jūs kalbėdamos tarp savęs sveti
ma kalba duodate blogą pavyzdį 
kitiems sportininkams. Ar tai ne 
tėviškas pamokinimas? Kada tuo 
pačiu tarpu už poros žingsnių nuo 
mūsų stovėjęs kito klubo valdybos 
narys su savo sportininkais kal
bėjosi tik svetima kalba. Savo 
klubo sportininkams jis buvo kaip 
tėvas. Likę be jo jauni Varpo klu
bo sportininkai dabar jaučiasi kaip 
našlaičiai vaikai.

Susirinkimas, įvertindamas bu
vusio pirmininko ilgą ir sąžiningą 
sportininę veiklą, išrinko p. A. 
Bladzevičių Varpo klubo garbės 
nariu. Be to sportininkai atmin
čiai įteikė jam dovanėlę knygą -al
bumą “Lietuva Mūsų Tėvų Žemė’’ 
Toliau buvo revizijos komisijos 
pranešimas. Pranešimą padarė re
vizijos komisijos pirmininkas P. 
Šalkauskas. Pagal revizijos komi
sijos aktą, buvo matoma, kad klu
bo kasininko p. A. Adomkavi- 
čiaus vedamos atsiskaitomybės 
knygos rastos pilnoje tvarkoje ir 
pavyzdingai tvarkomos.

Renkant naują Varpo klubo 
valdybą, buvo išrinkti šie asme
nys: pirmininkas p. J. Tamošiū
nas, ilgametis Varpo klubo sekre
torius p. V. Ališauskas — vice
pirmininkas, sekretorius p. J. 
Smilgevičius, kasininkas, tas pats 
kaip ir anksčiau p. A. Adamkavi- 
čius. Na, ir ūkio reikalų vedė
jas p. Mockus, kuris yra jaunių 
treneris. Veik visi valdybos na
riai turi suaugusius vaikus, išski
riant tik p. Mockų, kurio duktė 
dar visai jauna. Valdybos narių 
vaikai yra aktyvūs ir ir pavyzdin
gi Varpo klubo sportininkai. Gal 
tai ir bus netikslus mano palygi
nimas ir juokingas, bet jei tėvai 
valdyboje bus toki veiklūs kaip jų

TIK PER ANGLIJA. ¥ Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- !♦;
liūs savo artimiesiems Lietuvoje. >$

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį $ 
dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius.

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 

3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

$A 55.00.

VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia- 

3įf jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinėga, jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

$A 55.00

Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50> vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos patsSu malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
jei siuntiniai siunčiami šeimai.

8 s’*

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. 

Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

vaikai sporte, tat naujoji valdyba 
turėtų būti darbšti ir veikli.

Į revizijos komisiją išrinkti p.p. 
B. Vanagas, Dagys ir P. Šalkaus
kas. Klausimų ir sumanymų punk
te iškeltas klausimas išrinkti spor
tininkų tėvų komitetą, kuris esant 
reikalui padėtų klubo valdybai 
skubiuose reikaluose. Na ir į to
kį sportininkų tėvų komitetą bu
vo išrinktos tik moterys: p.p. 
Baltrūnienė, Bladzevičienė, Bai- 
kauskienė, Baltrukonienė, Savai- 
tienė, Statkuvienė, Smilgevičie
nė, Vyšniauskienė ir p. Tamošiū
nienė. Tokio komiteto pareigos — 
padėti valdybai .ruošiant metinius 
balius, priimti ir apgyvendinti iš 
kitur atvykstančius sportininkus ir 
tam panašios kitos pareigos, pa
sitaikiusios sportinėje veikloje.

Toliau sporto veteranas p. L. 
Baltrūnas iškėlė klausimą, kad vi
sos sporto klubo Varpo laimėtos 
dovanos-taurės turi būti tinkamai 
įtrauktos į katalogą-dienyną, su
tvarkyta joms laikyti spinta ir 
laikomos lietuvių klubo namuose 
jaunimo kambaryje.

Dar klausimų ir sumanymų ei
goje buvo iškeltas pageidavimas 
naujai klubo valdybai, kad ji dau
giau reklamuotų įvykstančias 
sporto rungtynes. Tenka girdėti 
nusiskundimų, kad mūsų tautie
čiai neatvyksta į sporto rungty
nes tik dėl to. kad nežino kada 
tos rungtynės vyksta.

Po susirinkimo gretimoje salė
je buvo sportininkams ir jų tė
vams suruošta vakarienė, kur 
prie kavos puoduko buvo toliau 
pasikalbėta sportiniais reikalais, 
pasidalinta bendrais įspūdžiais ir 
aptarta tolimesnė sportinė veikla. 
Baigus vakarienę, buvęs sporto 
klubo pirmininkas p. A. Bladzevi
čius pirmas pagriebia šluotą ir 
pradeda šluoti salę, tuo parody
damas naujai valdybai, kad jai 
teks atlikti ir tokias pareigas, 
kurios nieko bendro neturi su spor 
tine veikla.

P. Šalkauskas
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SYDNEY
JAUKUS “DAINOS" POBŪVIS

Gegužės 4 d. Bankstowno Liet. 
Namuose jaukiai ir sklandžiai pra
ėjo nuotaikingas “Dainos” choro 
pobūvis. “Dainavos” salė buvo už
pildyta choro rėmėjų ir bičiulių. 
Netgi matėsi svečių iš tolmesnių 
vietų, kaip Brisbanės, Newcastlio, 
net Melbourno. Neskaitant links
mosios dalies, kur svečiai galėjo 
prie geros muzikos gražiai pasi
šokti, pasivaišinti pačių choris
čių paruoštais užkandžiais, dar 
buvo pravesta gana patraukli 
programa: "Dainos” choro mote
rys, diriguojamos p. K. Kava
liausko, darniai sudainavo tris 
dainas, kurių vienų publikai nesi
liaujant ploti net teko pakartoti. 
Toliau dvi jaunos choristės — 
Aleknaitė ir Zigaitytė, akompa
nuojant Z. Belkutei, jautriai du
etu sudainavo porų dainelių. Kon
certinę . parengimo dalį užbaigė 
“Dainos” mišrus choras trim dai
nom. Vakaro svečiai dėkingi nė 
vien tik choristams, bet juo la
biau ir choro dirigentui p. K. 
Kavaliauskui, kuris nenuilstamai 
jam vadovauja jau daugiau kaip 
12 metų.

Programos pabaigoje pasirodė 
sydnėjiškių taip mėgiami “Links
mieji broliai”, kurie apdainuoda
mi ir išsakydami perdavė storai 
Jumoru pateptas vietos aktuali
jas.

Dar gerokai prieš šį pobūvi 
"Dainos” choras buvo surengęs 
loterijų ir platino bilietus. Tų va
karų buvo jos traukimas. Laimin
gus bilietus traukė "Dainos” 
krikštytojas ir rėmėjas kun. P. 
Butkus. Laimikiai atiteko: “Rū
pintojėlis (medžio drožinys) se-

niausiam choristui A. Kapočiui, 
Lietuvoje austa staltiesė tautiniais 
motyvais p. O. Burokienei 
radio-transistorius australui 
N. Bailey.

Prie geros muzikos užteko 
ko pasišokti ir pasilinksminti, 
ra vakaro nuotaika žadino choris
tų ūpą ir toliau tęsti savo darbų. 
Už tokį jaukų turiningą vakarų 
ačiū “Dainos” chorui ir dirigentui.

Dalyvis

ir 
Mr.
lai-
Ge-

NEWCASTLE
TĖV. GAIDELĮ IŠLEIDŽIANT 
Metams slenkant niukasteliečiai 

atsisveikino su visokio kalibro 
dvasiškiais, vyskupais, misijonie- 
riais, vizituojančiais kunigais. Vi
sus juos, kiek sąlygos leido, ma
loniai priėmė, vaišino ir išleido 
su mažais mementais rankose. Vi
zituojančiu dvasiškių gražbylystė 
sukeldavo mažą Vilnelę niukaste- 
liečių bendruomenės prūdelyje, bet 
neilgam. Vandenėlis greitai nu
rimdavo ir gyvenimas keliaudavo 
sena vaga. Nuolatinis to prūdelio 
švarintojas buvo vietinis kunigas 
tėv. Gaidelis. Jis pažino visus ir 
visi pažino savo sielovadą. Į dva
sinę krizę patekę tikintieji ieško
davo pagelbos pas savąjį kunigą. 
Kartais Jis pabardavo, kartais 
pagirdavo, paguosdavo, nutylė
davo. Kaip pamatęs tėvų sūnus 
nebėga j namus apsivilkti išeigi
niais rūbais ar padengti stalų gra
žiausia staltiese ir indais, taip ir 
niukasteliečiai nesitampydavo 
prieš kapelioną. Jis buvo savos 
šeimos narys, kuriam buvo galima 
atverti ir patikėti sielos skausmus 
ar džiaugsmus. Tačiau mūsų šir
dies gelmėse sielovadas buvo dau
giau gerbiamas ir mylimas kaip

bet koks kitas vizituojantis dva
siškis. Todėl tėv. Gaidelio išvyki
mas j Melbournų. (yra keliamas 
j Melbourne latvių kat. parapi
jų) niukasteliečius labai nuliūdi
no. Tuo labiau, kad dėl lietuvių 
kunigų trūkumo, mes negalime ti
kėtis kito, dažnai mus lankančio 
lietuvio kunigo. Tėv Gaidelis nėra 
vienas iš tų dvasiškių, kurie ats
kiria geruosius katalikus nuo blo
gųjų. Net su nekatalikais lietu
viais mūsų kapelionas mielai bend
raudavo ir aplankydavo. Per 17 
metų tėv. Gaidelis nė karto neat
sisakė bažnyčioje paskelbti apie 
vaidybines ar choristines sueigas, 
repeticijas, gegužines.. Parapijai 
nustojus egzistuoti ateities apylin
kių valdybų veikimas bus labai su
varžytas.

Mes nenorime tikėti, kad tėv. 
Gaidelis mus apleidžia savo noru. 
Jam keltis į naują avidę įsakė 
Jezuitį ordino Viršininkas. Linkė
dami mūsų buvusiam sielovadui 
visokeriopos Dievo palaimos mes 
prašome tų patį Dievų, kad į- 
diegtų Jėzuitų Viršininkui naujų 
mintį ir gražintų mūsų ilgametį 
ir mylimų kapelionų tėv. Gaidelį 
atgal į mūsų tarpų.

Gegužės 5 d. po 17 metų kape- 
lionavimo Niukastelio parapijoje 
Tėv. Gaidelis atnašavo paskutines 
mišias. J bažnyčių susirinko visi 
kas tik galėjo ateiti. Nevc. liet, 
choras gražiai mišių metu giedo
jo. Po pamaldų parapijos komite
tas parapijos salėje surengė bu
vusiam kapelionui iškilmingus pie
tus. Gražiai papuošti stalai ir 
gardūs valgiai priviliojo daugiau 
svečių, kaip tikėtasi. Reikėjo su
rasti daugiau stalų ir kėdžių.

p. Stasys Žukas Niukastelio
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kuris įvyks gegužės 18 d., šeštadienį 7 vai.

MEMORIAL SALĖJE (PARK RD. ir MARY ST. KAMPAS AUBURNE).

{ėjimas — $2.00; moksleiviams $1.00
Stalus galima užsisakyti iš anksto tel. 92 5027 skambinant tarp 5-9 vai. vakaro.

Visi nuoširdžiai kviečiami ir laukiami!
A.L.S.S. Sydney Skyriaus Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-*»

Dar būdamas gimnazijoje Sid
nėjuje Helmutas Bakaitis jau 
garsėjo kaip daug žadantis akto
rius, dabar jau visai įsistiprinęs 
scenos mene. Gegužės 5 d. Mel
bourno dienraštis The Sun savo 
teatro kritikoje pristato spektak
lį “Bourkes Company” ir pabrė
žia, kad verta jame pamatyti du 
jaunus aktorius: Helmutų Bakaitį 
Ir Sean Scully. Jis ypač išryškė
jo bevaidinant veikale Where’s 
Daddy" pagrindinį vaidmenį.

Pereitų savaitę į ligoninę 
buvo paguldyta dantų gy
dytoja p. Jarembauskienė. Ligo
nė taisosi ir tikimasi netrukus 
grįš pasveikusi namo.

PADĖKA
malonius 

bei gra- 
metų su-

Melbour-

Jautriai išgyvenau 
sveikinimus, linkėjimus 
žias dovanas mano 60 
kaktiea proga.

Mieliems prieteliams
niškiams, maloniems Pietų Aus
tralijos vienminčiams ir korpo- 
rantams ir visiems kitiems žodžiu 
ar laiškais sveikinusiems nuošir
džiai dėkoju.

Ypatingų padėkų už sveikinimų 
reiškiu ALB Krašto Valdybai jos 
pirmininko p. S. Narušio asmeny
je.

Ignas Alekna

PADĖKA
Dėkojame "Dainos” choro bičiu

liams prisidėjusiems auka ir dar
bu prie sėkmingai pavykusio po
būvio, surengto gegužės 4 d. Dai
navoje. Ypač didelė padėka p.p. 
Ališauskienei, Grosienei, Juzėnie- 
nei, J. Reisgytei, A. Stasiūnaitie- 
nei, Šidlauskienei, K. Belkui, B. 
Geniui, Kasperaičiui ir Šatkaus
kui.

Drauge nuoširdus ačiū ir vi
siems mieliems tautiečiams, parė- 
musiems “Dainos” chorų perkant 
loterijos bilietus.

Loterijos traukimas įvyko cho- 
Bo pobūvio metu (geg. 4 d.).

Laimėtojai: bilietas Nr. 708 
(medžio drožinys-Rūpintojėlisf te
ko p. A. Kapočiui;

Nr. 44 tautiniais raštais stalt 
O. Burokienei ir

62 (transistorius) p. N.

kartų visiems nuoširdus
"Dainos" choro Valdyba

Nr. 
Bailey.

Dar 
ačiū.

MOTERŲ KONCERTĄ
kuris įvyks gegužės 19 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North; 

•♦‘Melbourne.

Programoje:
Išraiškos šokiai.
Moterų tautiniai šokiai.
Moterų oktetas.

Dalyvaukite visi iš arti ir toli. Niekas nebus apviltas!
Moterų Dienų Melbourne Rengėjos

Piano ir vargonėlių muzika. 
Geelongo moterų choras. 
Poezija ir humoristika.
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bendruomenės vardu padėkojo tėv. 
Gaideliui už ilgametį pasiaukoji
mų dirbant sunkų sielovados dar
bų. Susirinkusieji sudainavo il
giausių ir džiaugsmingiausių me
tu, o jaunosios panelės Rasa Ba- 
jelytė ir Vida Levickaitė bendruo
menės vardu įteikė šv. Marijos 
statulėlę ir voke paslėptų pinigų 
sumų.

Tėv. Gaidelis padėkodamas niu- 
kasteliečiams už gražų bendradar
biavimų ir dovanas pareiškė, kad 
Dievo planai nežinomi ir dar yra 
vilties, kad mūsų ateities keliai 
vėl gali susitikti.
Sėkmingos kelionės, geras kunige.

GEELONG
TOBULINAMI GEELONGO 

LIET. NAMAI
Nors Geelongo ir maža lietuvių 

kolonija, bet jie pirmieji Austra
lijoje pasistatė savo bendruomeni
nius namus ir išsimokėjo.

Anų savaitę užklausiau vienų 
tautietį, daug valandų dirbusį 
prie namų statybos, ar jie tebe- 
jaučiąs nuovargį, ar nesigailįs pa
aukotų darbo valandų ir prakaito. 
Paklaustasis tik papurtė galvų 
pareikšdamas, kad jam viskas pri
simena kaip gražus sapnas tie sa
vaitgaliai prie statybos ir jis tuo 
dabar tik didžiuojasi.

Bet dabar Apylinkės Valdyba 
vėl planuoja turimus namus padi
dinti ir patobulinti. Namai pasi
rodo pasidarė permaži ir reikalin
gi kapitalinio remonto praplėsti 
salę, įrengti virtuvę su bufetu, 
persirengimo kambariai, įtaisyti 
po tuo pačiu stogu tualetus ir t.t 
Tam reikalui buvo sušauktas vi
suotinis susirinkimas balandžio 
28 d., kuriam pirmininkavo kun. 
P. Dauknys, sekretoriavo p. A. 
Skėrys. Apylinkės valdybos p-kas 
Dr. Skapinskas nušvietė reikia
mas reformas ir patiekė eilę pro
jektų. Susirinkimas gyvai išdisku
tavo patiektus projektus ir galop 
buvo įgaliotas p. J. Gailius pa
ruošti galutinai susirinkime jo 
patiektus planus. Nors ir labai 
užimtas p. Gailius sutiko tai pa
ruošti sekančiam susirinkimui.

Dalyvis

NAUJA PERTH 
APYLINKĖS VALDYBA

Visų Pertho lietuvių vardu nuo
širdžiai dėkojame buvusiai Perth 
apylinkės valdybai už visus atlik
tus darbus. Visuotiniame apylin
kės susirinkime išrinktoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirminin
kas A. Kateiva, vicepirm. G. Vyš
niauskienė, sekretorius J. Kuzmic- 
kienė, iždininkas F. Grinevičius ir 
narys švietimo bei kultūros reika
lams A. Klimaitis. Pertho Apy
linkės Valdybos adresas: G.P.O. 
Box 1445, Perth, W.A., 6001.

Perth. Apylinkės Valdyba

NAUJA NEWCASTLE 
APYL. VALDYBA

Newcastle Bendruomenės susi
rinkimui pirmininkavo dr. V. Ki
šonas, sekretoriavo p. J. Ivins
kienė. Buvusios valdybos pirmi
ninkas p. Henrikas Zakarauskas 
savo pranešime pareiškė, kad pe
reitais metais buvo surengti du 
pobūviai: kaukių balius ir geguži
nė. Kasininkas p. Nekrošius pra
nešė, kad valdyba perėmė $88.23, 
o šiuo metu turi $56.57. Revizi
jos komisijos narys p. Jonas Vil
kas pranešė, kad padaryta kasos 
revizija ir kasos knyga, pakvitavi
mai ir pinigai rasti tvarkoje.

Bendruomenės susirinkimas išrin
ko naujų valdybų: 
pirmininkas Stasys Žukas, 
sekretorius Algis Ivinskis, 
kasininkas Alfonsas Bajelis, 
nariai Juozas Levickas ir Viktoras 
Nekrošius.

Revizijos komisijų: 
dr. V. Kišonas, dr. M. Šeškus 

ir p. Jonas Vilkas.

Daugelis mūsų redaktoriui ant 
galvos mietų tašo, bet atsiranda 
ir jam gailestingų širdžių. Besi- 
ruošdamos savo garsiam "Alučiui” 
Melbourno ponios A. Matukevičie- 
nė, A. Ramanauskienė, A. Baltru- 
konienė, H. Statkuvienė ir J. Pet- 
raitienė, prikrovusios vėdarų pa
siuntė redaktoriui sakydamos — 
nasistiprink, vyruk, kad kojos ne
iškryptų po pastogės našta! Re
daktorius kelias dienas vaikščio
jo girdamasis, kad toji staigmena 
jos vos iš balno neišmetė.

*
Smagu pasveikinti jaunų gydy

tojų Vidą Mikutavičių, kuris sėk
mingai užbaigė egzaminus ir da
bar jau daktaras!

Moterų Dienos Melbourne jau 
ateinantį
18-19 d.d. Tai bene pirmas toks 
moterų iniciatyva ir pastangomis 
parengimas Australijoje. Šiose 
dienose numatoma dailės ir rank
darbių paroda, koncertas ir kt. 
Sveikiname melburniškes moteris 
su gražia iniciatyva!

savaitgalį — gegužės
NAUJA ORGANIZACIJA 

GEELONGE
Gegužės 5 d. Geelongo apyl. 

p-ko D r. S. Skapinsko pastango
mis buvo sušauktas Geelongo apy
linkės moterų susirinkimas, kur 
buvo įsteigta

Melbourne moterys taip kaip pa 
vasarį upė pralaužusi ledus ir ne
sulaikoma! Jos pirmos įrengė Mo
terų Seklyčią, surengė “Alutį”, o 
jau ateinantį savaitgalį ir Moterų 
Dienos. Ir ką pasakysit? Dvide
šimt metų vyrai išbuvę valdžioje 
dar nė karto neturėjo “Vvru Die
nų”!

PATIKSLINIMAS
Š.m. Mūsų Pastogės Nr. 13 

skelbtoje korespondencijoje apie 
jaunimo chorų Sydnėjuje buvo 
paminėta, kad tų jaunimo chorų 
organizuoja p. A. Plūkas. Šis tei
gimas nėra tikslus, nes to jaunimo 
choro tikrasis iniciatorius ir or
ganizatorius yra Sydney liet, ka
pelionas kun. P. Butkus, ir šis 
jaunimo vienetas buvo pavadintas 
“Sydnėjaus Liet. Parapijos Jauni
mo Choru”. Gi p. A. Plūkas pak
viestas tam chorui vadovauti ir 
diriguoti. Suinteresuotuosius ma
loniai atsiprašome.

M.P. Red.

GEELONGO APYLINKĖS 
MOTERŲ DRAUGIJA

Į jos valdybų išrinkta: pirmi
ninkė L. Skapinskienė, sekretorė 
A. 'žvirblienė ir kasininkė E. 
Stuikevičienė. Draugijos pirmi
ninkės adresas: L. Skapinskienė, 
6 Glenleith Ave., Geelong, Vic., 
3220.

Draugijos tikslas apjungti visas 
Geelongo apylinkės moteris, ku
rioms rūpi bendruomeninis gyve
nimas ir 
kultūrinis 
sirinkimas 
nuoširdus 
Kiek teko „ _ , _ ...
dyba labai džiaugiasi 
Draugijos įkūrimu, nes ji žadanti 
glaudžiai bendradarbiaujant daug 
kur padėti apyl. Valdybai.

Samanis

tarpusavis tautinis — 
bendradarbiavimas. Su- 
buvo labai darbingas, 
ir pilnas entuziazmo, 
girdėti, Apylinkės Val- 

i Moterų

MELBOURNE
MELBURNIŠKIAI 

STEBISI...
Melbourne parengimų — kaip 

grybų po lietaus. Retas šeštadie
nis ar sekmadienis bėra laisvas 
vienas po kito, vienas šalia kito...

O tačiau su nuostaba reikia pa
reikšti ,kad žmonės eina ir eina 
pripildo sales! Gal dėl to, kad 
kiekvienas šių metų užsimojimas 
bei parengimas yra vis kitoks 
ir duoda ką nors naujo.

Be pramogų ir pasilinksminimų 
(su blynais, vėdarais, žvejonėmis 
bei kitokiais pravojais) turėjome 
didelį vasario 16 minėjimų, turė
jome šaunių jaunimo šventę, turė
jome įdomų ir išsamų Vydūno mi
nėjimų.

Dar nespėję atsigauti ir atsi
džiaugti po lituanistinės sekcijos 
suruoštos Prometėjaus šventės, 
kuri savo naujovišku pravedimu 
atgaivino mūsų dvasių ir gražiai 
perduotu žodžiu ir gražiu spalvų 
bei garsų koordinavimu, štai 'ir 
vėl esame kviečiami į naujų šven
tę! — j Melbourno moterų ruo
šiamas “Moters Dienas” gegužės 
18-19 d.d. Lietuvių Namuose.

Programa ir čia žada būti įvai
ri ir įdomi. Ir čia pamatysite ko 
dar nematėte, išgirsite, ko negir
dėjote...

Salė ir šį kartų turėtų būti ne 
tik pripildyta, bet ir perpildyta! 
Negi atsiras Melbourne tokių vy
rų, kurie mylėdami savąsias ir 
gerbdami svetimas žmonas norės 
tų dienų pasilikti namuose?

Juk moterys tų šventę ruošia 
visiems, visus kviečia ir visus ti
kisi pamatyti. Tad visi į MOTE
RŲ ŠVENTĘ! (Marsilius)

PRANEŠIMAS
Melbourno Apylinkės Valdyba 

šiuo raštu praneša, kad kovo 2 d., 
įvykusiam visuotiniam ALB 
Melbourno Apylinkės Valdybos su
sirinkime į naują valdybų buvo 
išrinkti sekantys asmenys ir pa
reigom pasiskirstė sekančiai: 

Pirm. Grincevičius Stasys P.
Tel. 211-2809;
Vicep-kas Bladzevičius Albertas 
337 .-6492;
Sekr. Bulakas Algimantas J. 
337-6492;
Narys Kultūros reikalams Rama
nauskas Antanas 47-7561.

Visų korespondencijų prašom 
adresuoti šiuo adresu: —

The President, 
Australian-Lithuanian Community 
Melbourne District, 901 Danden- 
ong Rd., EAST MALVERN, Vic., 
3145.

Melbourno Apylinkės V-ba 
PRANEŠIMAS

, Birželio 1 d. (šeštadienį) New! 
Digest-Intenational leidėjai rengia 
tradicinį koncertųl-ballių UlneH 
iniečių salėje Lidcombe, 71 Joseph 
St.. Koncertas prasidės 7.30 vai., 
baigsis 2 vai. ryto.

Koncertinėj programoj daly
vaus įvairių tautų dainininkai ir 
šokėjai.

Leidėjai kviečia lietuvius gau
siai dalyvauti šiame baliuje ir tuo 
paremti kovų dėl Lietuvos lais
vės.

Vėliau bus skelbiama smulkes
nė informacija.

N.D.-I. leidėjai

SEKLYČIOS 
UŽBAIGTUVĖS

Melbourno Moterų Dienų atida
rymas 5 v. vakaro Lietuvių Na
muose. Po to 6 v. vakaro iškil
mingas Moterų Seklyčios atidary
mas ir pašventinimas ir iškilmin
ga vakarienė. Kviečiami visi skait
lingai dalyvauti šiose Moterų Se
klyčios darbų užbaigtuvėse.

Norintieji vakarienėje dalyvau
ti, prašomi registruotis telefonais: 
867811, 8782565 ir 477561.

Jūsų visų nuoširdumu duosnu- 
mu ir parama įrengta Moterų 
Seklyčia, todėl maloniai kviečiame 
visus kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti atidaryme ir pašventinime.

Laukiame visų tikrai nuošir
džiai dėkingos.

Melb. Moterų Seklyčios
Rengimo Komitetas

AUKOS SKAUTŲ BŪKLUI
Atvelykio metu skautų žemėje 

Inglebume buvo pravesta rinklia
va skautu būklo statybos užbaigi
mui. Šiam tikslui aukojo:

$10: Ąžuolas; $5: J. Leveris; po 
$2: B. Barkus, P. Milacamp (olan
das). A. Šidlauskas, A. Kataržis, 
P. Nagys. J. Mikalauskas. $1.60: 
J. Kataržienė. Po $1: A. Jablons
kis, T. Rotcas. K. Bačiulis, V.J. 
Zablockis, J. Penkaitis, J. Mede
lis, N. čelkienė, D. Martynas, V. 
Medelis, V. Kasperaitis, J. Ivins
kienė, A. Jakštas, V. Antanaitie
nė, B. Šarkauskas, P. Antanaitis, 
E. Lašaitie, V. Simanauskas, K. 
Narbutas. J. Daubaras, V. Juzė
nas, E. Vailokas, E. Bartkevičius. 
$0.40: Mr. X.

Viso suakota tų dienų 51 dole
ris. Visiems auktojusiems didi pa
dėka.

Už Atvelykio gegužinėje snako- 
tus fantus ir atliktų darbą vir
tuvėj© dėkojame p.p. A. Jablons
kienei, P. Gilienei, P. G. Kasperai- 
tienei, I. Bačiulienei, V. Antanai
tienei, J. Sviderskienei.

Skautų Tėvų Komitetas

MALONIAI KVIEČIAME Į

SYDNĖJAUS SPORTO KLUBO “KOVO’

JU TIM RALIU
I t

kuris įvyks gegužės 25 d. (Šeštadienį)

UKRAINIEČIŲ SALĖJE
11-15 CHURCH STR. LIDCOMBE

Gera muzika, tautiniai šokiai, jaunimo duetas ir Ukrainiečių 
Cossacks šokėjų grupė

Turtingas Bufetas. Pradžia 7.30 vai. vakare.
Bilietai: jaunimui $1 suauguusiems $2.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas "Kovas"

HVSU PASTOGE
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