
I OOO-sis!
Baigiantis dvidešimčiai metų 

nuo mūsų įsikūrimo Australijoje 
jau daug buvo švenčiama įvairių 
sukakčių — organizacijų, meni
nių vienetų, pagaliau asmeninių, 
kurie pagal savo poreiškius ir 
nuveiktus darbus visos visuome
nės buvo ar būna atitinkamai 
įvertinami ir pagerbiami. Tačiau 
visi tie paminėjimai turėjo dau
giau lokalinės prasmės. Tačiau 
yra tokių atvejų, kurie peržengia 
siauras kolonijos ribas ir turi di
delės reikšmės visai krašto ben-
druomenei arba net dar toliau.
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Vienas iŠ tų atvejų yra mūsų 
spauda.

Štai kukliai Šia proga norime 
pabrėžti, kad Australijos Lietu
vių Bendruomenės savaitinis 
laikraštis “Mūsų Pastogė” su 
šiuo numeriu išeina kaip tūks
tantoji. Laikraščių gyvenime sa- 
vaitinuko tūkstantasis numeris 
galbūt jau ir nebūtų tokia reikš
minga proga skelbti jubiliejų ir žius rezultatus. Ir šitoje vietoje 

nepaprastai didelį vaidmenį atli
ko mūsų spauda, ypač ‘'Mūsų 
Pastogė". Garbingų patriotų ir 
veikėjų Juozo Žukausko ir An
tano Baužės iniciatyva ‘‘Mūsų 
Pastogė" savo kelią pradėjo labai 
kukliai ir rizikingai. Bet per eilę 
metų visos kliūtys buvo nugalė
tos, ir š^dj^gtes galime di- 
džitttyį&Bptyl''tyį^aštis įsistip
rini išaugo ir be 
siekė savo tūkstai 
Tai yra labai reii

"Aušra". Nereikia įrodinėti, ko- šorne savo gyvenimo ir veiklos 
kį vaidmenį lietuvių tautai suvai- istoriją. Ir visi, kurie prie Mūsų 
dino "Aušra”, nors jos išėjo vos Pastogės prisideda, šioje apimty- 
40 numerių. Lietuviai, patekę į je yra mūsų istorijos bendradar

biai ir kūrėjai.
Per įvairius mūsų kūrimosi ir 

organizavimosi laikotarpius, ku
rie turi ir Šviesių ir šešėliuotų 
pusių, Mūsų Pastogė praėjo ide
alioj formoj — nesusitepusi ir 
nenukrypusi nuo savo pirminio 
idealo, kuris tebegalioja ir iki 
šiandie: jungti visus lietuvius ir 
juose ugdyti tautinę sąmonę sie
kiant visų idealo — laisvos tau
tos ir nepriklausonmy Lietuvos.

Žengiaiu į antrąjį X tūkstantį 
viltys tikrai tebėra optimistiškos, 
gal net giedresnės, negu prade
dant pirmąjį tūkstantį. Mror pri- 

la daug moralinės ir dvasi- 
paspirffes tičk Mūsų Pasto- 
leldėjans, tiek ir j(A tiesio
ms darbuotojams dirbti, all
's ir ištverti. Tad šia proga 

į įVfū yų 
[iems 
tnė- 

_____ ...Ūsų Pastogę Išlai
kyti per tūkstantį numerių I ir 
draugę su nemažesnėm viltim ir 
pasitikėjimu žengti į ageitį. Dirb
dami Iš vien būkime 'tikri, kad 
visos mūsų viltys pas

Mūsų Pastogės

Šį penktąjį žemės kontinentą, 
pradžioje vargu ar tikėjosi išvys
tyti tokią veiklą, kuri būtų pa
traukusi ir kitų kraštų lietuvių 
dėmesį. Po dvidešimt metų mūsų 
darbuotės ir veiklos matome gra-

iŠ to daryti plačias išvadas, bet 
atsižvelgiant į mūsų išimtiną pa
dėtį reikia pripažinti, kad išleisti 
1000 numerių nėra jau toks eili
nis ir kasdieniškas dalykas. Juk 
mūsų visa lietuviška veikla grin
džiama pačiu tyriausiu ir kilniau
siu pagrindu — idealizmu. Nie
kas mūsų neverčia veikti ir dirbti 
kokiom kitokiom priemonėm, o 
tik mes patys veikiame ir dar
buojamės patys savanoriškai. 
Galbūt vien dėl to ir neturima 
savo tarpe nei išdavikų, nei saj£ 
dytų veikėjų, o dirbame kffiį 
pajėgdami ir išmanydami vado
vaudamiesi vienu ir neginčijamu puoselė] 
principu — kuo daugiau pasitar
nauti savo tautai ir savo tėvynei.

Sitų veikėjų gretose rikiuojasi 
ir mūsų spauda. Jeigu mūsų vi
suomeninė ir kultūrinė veikla 
dažniausiai ribojasi lokalizuotai, 
tai spauda peržengia tas lokali
nes ribas ir apima mus visus kuo 
plačiausia prasme: čia mes visi 
sutelpame; skelbiamės, infor- 
muojamės, pasidžiaugiame vie
noje ar kitoje vietoje pasiektais 
laimėjimais arba pasiskundžia- 
vne, kad ne viskas taip klojasi, 
kaip norima. Dar daugiau: spau
da mus visus jungia į vieną vie
netą su plačia pasaulio lietu
vių bendruomene, su pavergta 
tauta. Galop spauda palaiko mu
myse gyvą tautinę dvasią — dir
bančiuosius paskatina, abejojan
čius stiprina, atkrintanČius pri
šaukia. Ir jeigu lietuviai kiekvie
noje pasaulio dalyje jaučiasi tarp 
savųjų, kur tik yra lietuvių, tai 
šitas ryšys ir giminystė išugdyta 
per mūsų spaudą.

Mes visą laiką pabrėžiame ir 
didžiuojamės mūsų tautos atgi
mimu ir to atgimimo viršūne —

■traukų pa-
? numerio.

daly-
► kas kuris liudija ne vien atskirų .........
P pasiaiihįoįtmSiĮ asmenų besąlygi- tenka tik pareik šti padėką

ir -

8>

Atrama spaudoje

v imą lietuvybei ir 
įčiai spaudai, bet 
ir mūsų bendruo, 

■ų sąmoningumą, 
'astogę' per tuos

tas liudifį 
gilų tauti 
"Msūsų j 

tantį numerių palaikė ir rėn 
...bet ir 

bendradarbittyi-
vien tik mdįtyį 
nenutrūkstamK 
mu. v|

Didelis ir gi 
laikraščiui ture] 
rius, bet 
meni laikrašįįė gyvenime turi ir 
bendradarbiui bei skaitytojai. 
Žvelgiant iš 1000 numerių pers
pektyvos atrodo, kad Mūsų Pas
togė savo skaitytojų nepavylė: 
visi redaktoriai atidavė jos nau
dai kiek pajėgė ir sugebėjo ne
kalbant jau apie jų besąlyginį pa
siaukojimą. Lygiai ją rėmė ir pa
laikė kaip tebelaiko ir neišskai
čiuojami bendradarbiai, kurie 
nesamdyti rašė ir teberašo. Paga
liau neužmirštini ir visi skaityto
jai bei rėmėjai, kurie priklausy
dami Mūsų Pastogės šeimai pa
deda jai ne tik išsilaikyti, bet ir 
tobulėti. Šiandie nieko kito nega
lime jiems duoti, o tik tarti nuo
širdų ačiū. Per spaudą mes ra

ją Pastogės pradininkams ir visit 
lygiai tiems, kurie visomis priem 
nenės mis padėjo Mfisų Pastogę Lfi 
k kuri 
gUiAi- 
nd ne
savo

esminis dalykas 
i gerus redakto- 
nemažesnį void-

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

SUVENYRINIS LEIDINYS
Per eilę metų jau nusistovėjo 

paprotys Lietuvių Dienų proga 
išleisti specialų leidinį tas dienas

biliejiniaie metais tiek visiems lie
tuviams bendrai, tiek skautams 
specialiai. Studentų vadovybė irgi 
pasižadėjo į leidinį įsijungti.

atsiminti ir joms pavaizduoti. visi sporto klubai prašomi taip 
Rengiant penktąsias Lietuvių pat nedelsiant paruošti savo klu- 

Dienas jubiliejiniais metais, kartu bus pavaizduojančias nuotraukas, 
bus išleistas ir atitinkamas suve- Sporto klubų valdybos yra lais- 
nyrinis leidinys. Jo pilnumas di- vos pasirenkant nuotraukas. Jos 
dele dalimi priklausys nuo visų gali būti arba grupinės, arba ats- 
Lietuvių Dienose aktyviai daly- gakų, ar vadovybės ir Lt. 
vaujančių junginių ir pavienių Ypatingą dėmesį prašoma kreip 
kultūrininkų paramos. ti į grupinių nuotraukų prierašus.

Jau prieš kiek laiko sekcijų va- Mažesnėse grupinėse nuotraukose 
dovybės buvo prašiusios atitinka- (kaip jaunimo koncerto pynės gru- 
mus vienetus, esančius kitose ko- pė, tautinių šokių ir Lt.) pagei- 
lonijose, pristatyti tam leidiniui dautina išvardinti visus nufoto-
nuotraukas. Dabar šį prašymą 
viašai pakartoja Lietuvių Dienų 
Prezidiumas.

Chorai ir ansambliai prašomi 
pristatyti po vieną grupinę nuo
trauką ir po vieną choro dirigen
to nuotrauką.

Tautinių šokių grupės pristato 
bendrą savo grupės nuotrauką.

Šioms Lietuviui Denoms specia
liai kalonijose sudarytos jaunimo 
koncerto grupės taip pat nusifo- 
grafuoja bendrai. Leidinio redak
cija lygiai pageidauja gauti pavie- 
nias nuotraukas ir visų tų asmenų 
kurie šias jaunimo koncerto gru
pes krūvon sutelkė ir vaidinimų 
pynes paruošė.

Leidinio redakcija jau turi visos

grafuotus asmenis chorai duoda 
vardinį dainininkų sąrašą balsų 
grupėmis.

Leidiniui taip pat reikės visų 
programų. Jungtinių chorų (Dai
nų Šventės) programa žinoma, ta
čiau leidinpje reikės skelbti Sr 
atskirų chorų dainuojamas dainas.

Visos suinteresuotos organizaci
jos ar pavieniai asmenys leidiniui 
skirtą medžiagą gali pristatyti ati
tinkamai sekcijai su kurią palai
ko kontaktą ruošiantis Lietuvių 
Dienoms, arba siųsti tiesiog L.D. 
Prezidiumo sekretoriui V. Radze- 
veičiui šiuo adresu; 21 Selby St., 
Kurralta Pk. 5037, S.A.

Kadangi leidinų reikalinga ati-
tinkamai paruošti, visas numaty-

eilės kultūrininkų nuotraukas ar- tas nnuotraukas sugrupuoti ir ati- 
ba klišes. Jei kurių reikės, į juos tinkamas klišes pagaminti, visa 
bus kreiptasi asmeniškai. Asmeni- medžiaga turi pasiekti Adelaidę 
nis kontaktas sudarytas ir su iki š.m. rugpūičio mėnesio pabai- 
Skautų Vadovybe, kurios organi- gos. Leidinio redakcija negaran- 
zuojama skautų stovykla bus tar- tuoja, kad vėliau pristatyta me
si Lietuvių Dienų pratęsimas ju- džiaga galės tilpti leidinyje.

sins.
edakcii

pirmasis Australijo 
pirmininkas, Mūši

JUSTAS VAIČAITIS, dabar 
veną s USA, 
Liet B-nės 
™Rogę pada 
B-nės organu.

LINKĖJIMAI MŪSŲ PASTOGEI

SVEIKINU REIKŠMINGĄ TŪKSTANTĮ
Neabejodamas, kad šia proga jūs patys plačiau pasisakysi! 

apie spausdinto lietuviško žodžio reikšmę išeivijoje, galėčiau nuo 
savęs pridėti, kad aš viršum 70 metų, kai gyvenu “išeivijoje" i 
per 60 metų daugiau ar mažiau tiesioginiai gyvenu su jos lietu 
viška spauda. Ne tik man asmeniškai, bet ir daugeliu dešimčių 
tūkstančių užsienio lietuvių patyrimas sako, kad jeigu per tą lai
ką nebūtume sukūrę ir išlaikę lietuviškos spaudos mus priglaudu- 
siose šalyse, tai daugumas mūsų, o gal ir aš pats, nebegyventume 
daugiau kaip., lietuviui. Palengva nutrūktame nuo savo kalbos, 
žinių apie Lietuvą ir mūsų apiuikos gyvenimo, su tuo prarastame 
dėmesį lietuvybei ir galiausiai nutektume lietuviškos dvasios ir 
lietuviškų jausmų.

Savosios spaudos, laikraščių, žurnalų ir knygų išlaikymus 
ir sekimas nigs išlaiko lietuviais. Vertingesnio tautybės šaltinio W 
tarpusavio susižinojimo priemonių dar neturime

Kad MŪSŲ PASTOGĖ lietuviams tolimame ir 
myne galėją pradėti eiti irĮišlikti gyva ligi tūkst uitojo 

tižiausių jubiliejų, 
ūkraštis A usfralijo. 

Tai yra įrodyt 
ir pasišventimo, 

ic jūs atlikote lab

myne galėją pradėti _
yra pažymėtinas ir vienas iš g 
kad jūs esate pirmas lietuviškas l 
kė tokį savo pa. įrodymų skaiči. 
bingumo, lietuviško \:jingumo 
niame Ali '
tinį ir kul 
ir arčiau j 

N ura
č/ų nun^_ „
menės dvasiai Valai. kylį ir naujoms jėgi 
gyvuoti .tik savo tautiečių s kį ty tojų d 
kymas yra tautinės gyvybės ir ateinto

’ r uždavinijĮ

IS

tKijame 3 
fumerio, (j 
fapamiršl 
kuris pa 
jūsi{ M 

F Bendruoty
didelį 

■tlarbą. Ir kitų įemynų lietuviai jper tai gjĮįĮĮĮ 
Į j ūsų [ istogės gyvenimą. j,
f linkiu sėkmingai tęsti šį darbas i gi naujų tik 
turie btą nijjįtyngi A io trolijoty lietuvių^^

HV Ugdyti. Laiįj 
mdal remiam< 
9ų įkartų lieti

ti

’an- 
truo- 
gali 

W palat
as išlai-

kymo vienas iš svarbiausių
Sveikinu ta proga Mūsų f Pastogė* red 

darbius, skaitytojus ir rėmėjus.
Juozas

PasSfmff^ftd^'^^druomene^'Vat^yBoSrVirmininkas

faktorių, bendra-

ANTANAS BAUŽE
Pastogės iniciatorius ir 

igėjas. ALB Garbės narys

MIN. P-KO PADĖKA

Išrinkus Mr. J.G. Gorton Aus
tralijos ministeriu pirmininku 
ALB Krašto Valdyba buvo pasiun
tusi savo ir bendruomenės vardu 
jam sveikinimą, j kurį min. pir
mininkas neseniai prisiuntė laiš
ką su nuoširdžia padėka.

— * —
Jungtinių Amerikos Valstybių 

ambasadorius prie Jungtinių Tau
tų (UNO) pasitraukė iš turėtų 
pareigų. Jo vietoje paskirtas vals
tybės sekrctojįauB pavaduotojas 
Mr. George Bali.

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
SOVIETŲ SUTARTYS

Maskvoje sovietams pasirašius 
“Branduolinių Ginklų Non Proli
feration sutartį”, Kosyginas iš
siuntinėjo ‘atsišaukimus laisvojo 
pasaulio ■ kraštams kviesdamas 
stabtdyti ginklavimosi lenktynes ir 
burtis į taikingą koegzistenciją. 
Sutarties pasirašymo iškilmėse po 
daugybės rankų spaudimų, po 
daugybės šypsnių foto aparatams 
ir po nesuskaitomų vodkos stik
liukų dar viena kliūtis sovietams 
buvo įveikta, šia sutartimi bran
duolinius ginklus turinčios valsty
bės negalės jų perleisti neturin

čioms. Dar tiksliau sakant, VVash- 
ingtonas užkirs kelią Castrui, Ul- 
brichtui ir galbūt Nasseriui, Mas- 
kva-Izraėliui, vak. Vokietijai ir 
kitoms vakarus simpatizuojan
čioms valstybėms.
Viskas būtų gerai, jei tokios su
tartys būtų daromos su garbinga 
valstybe, bet ne su ta, kuri pre
tenduoja j pasaulio dominavimą. 
Kaip žinome, sovietų sutartys ga
lioja tol, kol eina Maskvos labui. 
Jos pasidaro bevertės kada prieš
tarauja imperializmo interesams. 
Nekalbant apie sovietų sulaužytas 
sutartis pasaulinėje plotmėje, mes 
turime gerus pavyzdžius mūsų

mą. žengiant j 1962 metus J.A. 
Valstybių branduolinių ginklų ga
lia ir puolamasis arsenalas virši
jo sovietus nuo trijų ligi dešimkes 
kartų. Prabėgus keliems metams 
po pasirašytos pirmosios sutarties 
strateginė padėtis keičiasi. Sovie
tai ne tik pasheja, bot ir pralen
kia amerikonus. Strateginės pozi
cijos žinovai apskaičiuoja, kad pa
dėtis 1971 metais bus atvirkščiai 
proporcinga buvusiai prieš dešimt 
metų. Kitaip sakant, Sov. Sąjun
ga bus tris o galbūt ir dešimt kar
tų pajėgesnė už visas vakarų ša
lis sudėjus krūvon. O kas bus ta
da?

TŪKSTANTAJI IŠLEIDŽIANT
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, kaip 

Mūsų Pastogės leidėjas visai pagrįstai didžiuojasi galėdama išleis
ti jos tūkstantąjį numerį. Tiesa, Krašto Valdyba nebuvo Mūsų 
Pastogės pradininkė, nes kai buvo įkurta Mūsų Pastogė, dar tuo 
metu Australijos Lietuvių Bendruomenės dabartine prasme dar 
nebuvo ir ji įsikūrė pora melų vėliau. Tačiau ir prieš bendruomenei 

įsisteigiant tuo metu Antano Baužės, tada Australijos Lietuvių 
Draugijos pirmininko ir dabartinio bendruomenės garbės nario 
leidžiama Mūsų Pastogė jau buvo bendruomeninės dvasios, tad ir 
visai natūralu, kad vėliau ji perėjo ALB Krašto Valdybos žinion
ir ligi šiandien yra Australijos Lietuvių bendruomenės nuosavybė 
ir vienintelis laisvajame pasaulyje bendruomeninis laikraštis.

Išleisti tūkstantį numerių tai yra didelis ir mūsų bendruome
nei labai reikšmingas darbas. Krūvoj, sudėjus tūkstantį numerių 
susidaro didelio formato apie 6000 puslapių knyga, kurioje sukaup
ta visa mūsų lietuviško gyvenimo kronika, mūsų istorija, sieki
mai ir aspiracijos. Tai didelis ir monumentalus darbas, kurį įgy
vendino ne keli asmenys.bet neperdėtai kalbant visa mūsų ben
druomenė. Tad ir dėkingumas už šitą darbą ir jo tęstinumą pri
klauso visų pirma pačiai bendruomenei, kuri nuo pat Mūsų Pasto
gės įsteigimo dienos ją palaikė, rėmė ne tik raštais, bet ir gausio
mis aukomis.

Lygiai negalime išleisti iš akių nepareikšdami jiems pagarbos 
ir tų atskirų asmenų, kurie tiesioginiai stovėjo Mūsų Pastogės 
darbo fronte: tai jos redaktoriai, skyrių redaktoriai ir bendradar
biai. Visų jų rūpestis buvo, kad Mūsų Pastogė atliktų savo misiją. 
Ir šiandie, visi sutartinai galime pasidžiaugti, kad darbas buvo pa
sigėrėtinai atliktas. Tai liudija ir šis 1 OOO-sis Mūsų Pastogės nu
meris.

Lygiai malonu pripažjnti, kad Mūsų Pastogė palankiai vertina
ma ir net remiama užjūrio lietuvių.

Dėl to su pasitikėjimu žvelgiame į Mūsų Pastogės ateitį ir ti 
kime, kad ji ir toliau išliks tuo visus pasauly pasklidusius lietuvius 
jungiančiu ryšiu ir bus mūsų solidarumas sugyvenimo, bendro 
darbo ir siekimų simboliu. ALB Krašto Valdyba 

Mūsų Pastogės Leidėjas

pačių istorijoje. Viena tokia su- Atsakymas gana paprastas. J. 
tartis buvo pasirašyta su Leninu a. Valstybės atsiras žymiai silp- 
1920 metais, kita su Stalinu 1926 nesnėje starteginėje pozicijoje, ko 
metais. Kada pirmoji buvo Taikos pasėkoje gali susilaukti katastro- 
Sutartis, antroji vadinosi Nepuoli- fjįky politinių ir militarinių rė
mo Paktas. Ir gerai žinome kas su zultatų. Jeigu prisimintume Niki- 
tokiom sovietų sutartim atsitiko. to# Kruščiovo žodžius, jis vakarų

Non Prolifenuion Treaty, pa<jėti apibūdino gan paprastai: 
tai antra tokio pobūdžio sutartis "Mes palaidosime jus atomi- 
su sovietais. Pastaroji, palyginant nėse dulkėse”.
su 1963 metų sutartimi, randasi _  * _
svarbumo šešėlyje. Be abejo, di- Pavergtųjų Europos Tautų Sei- 
džiausias Kruščiovo laimėjimas j- mo periodinis leidinys ACEN
vyko 1963 metais. Tada Maskva, 
po serijos sėkmingų bandymų "su
tiko” pasirašyti Draudimą Ban
dyti Atominius Ginklua Erdvėje. 
Sov. S-ga atlikus savus bandymus 
1961-62 metais tuom užkirto kelią 
J.A.V-bių neišbandytiems aukštos 
išdavos sproginiams startosferoje. 
Ribojami sutarties Amerikos mo
kslininkai iki dabar nežino savo 
ginklų pajėgumo erdvėje.

STRATEGINEI PADĖČIAI 
KEIČIANITS

1963 metų sutartis ne tiek su
trukdė techninius laimėjimus erd
vėje, kiek užmarino visą Ameri
kos pranašumo ir gynymosi siste-

NEWS 134 nr. — 1968 m. gegu
žės-birželio mėnesių laida — iš
tisai paskirtas tautų apsisprendi
mo ir Baltijos valstybių proble
mai. Salia editorialo tuo klausi
mu, žurnale yra trys straipsniai: 
V. Sidzikausko apie Baltijos vals
tybių klausimą tarptautinių san
tykių plotmėj, A. Kuetto apie 
Baltijos kraštų ūkį sovietinėj 
priežiūroj ir A. Bėrzinio apie 
kultūrines bei socialines sąlygas 
Baltijos valstybėse šiuo metu.

žurnalą prenumeruotis (|3.00 
metams) ar šį numerį įsigyti ga
lima kreipiantis į ACEN NEWS, 
29 West 57th St., New York, N. 
Y. 10019.

PADĖKA
Prisųsdamas tūkstantojo numerio proga savo sveikinimą Pa

saulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas ir didelis spaudos bi
čiulis p. J.J. Bačiūoas prisiuntė ir 50 dolerių auką. Gerb. p.Ba- 
čiūnui reiškiame gilią padėką.

ALB Krašto Valdyba

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ 1968 m. liepos 8 d.

Sužavėtas darbais ir žmonėmis
©sssass© PASAKOJA ALB KR. V-BOS PIRMININKAS (.Tęsinys ii praeito M.P. numerio)

Papildžius iš naujo kavos puo- ninkauja jaunas inžinierius St. na tikėjosi, ir jis čia pat užtikri- baisu grįžus kibti prie gausybės 
dūkūs vėl domiuosi tolimesne pir- Grincevičius, kuris irgi vysto gy- no, kad choras Dainų Šventei bus darbų, kurių man išvykus susikro-
mininko kelione klausdamas:

JONAS SOL1ŪNAS
VASARA AMERIKOJE

Kai Australijoje “siaučia” žiema — čia bujoja vasara. Ji dau
gelį amerikiečių išveja į atostogas, ji padaro visuomeninį gyvenimą 
bei kultūrinę veiklą apsnūdusia.

Tiesa, ši vasara nei amerikiečiams, nei išeivijos lietuviams 
nėra eilinė. Amerikiečiai šią vasarą bando atsigauti nuo tragiškų 
savo vadų mirties. Amerikiečiai taip pat laukia ir šios vasaros poli
tinių partijų konvencijų, kurios apspręs dviejų kandidatų tinkamu
mą į U. S. A. prezidentus. Amerikiečiai šią vasarą taip pat stebi ir 
Paryžiaus pasitarimus, kurie turėtų nulemti Vietnamo ateitį. Be to, 
amerikiečiai dar tikisi ir vasarinių miestų riaušių, kurios jau beveik 
tapo tradicija. Tiesa, ligšiol padėtis miestuose buvo rami. Galbūt 
dėl neseniai įvykusių tragedijų, kurios pribloškė daugumą ameri
kiečių — norinčių demonstracijų ir joms priešingų.

Lietuviškai išeivijai šioji vasara taip pat turėtų būti neeilinė. 
Sakau “turėtų būti”, nes ligšiol jokio nceiliniškumo nepastebėjome. 
Juk pergyvenam jubiliejinius metus ir pagal skelbtuosius planus 
šiais metais laisvojo pasaulio lietuviai tikrai turėjo nemenkai “pa- 
celebruoti”. Deja, to “celebravimo” dar nedaug sulaukėme.

Ligšiol pas mus gyvenimas eina baisiai monotoniška vaga. Po 
vasario 16 d. paminėjimų kai kur prisiminėme birželio tragediją. 
Bet tai ir viskas. Iš iškilesnių įvykių nieko negalime daug paminėti. 
Kaip ir kiekvienais metais miesčionišku darbininko įpratimu vyks
tame atostogų, o vaikus ir paauglius siunčiame vasaros stovyklosna.

Vis dėl to esame neeilinio įvykio — didžios šventės išvaka
rėse. Netrukus Čikagą užplūs lietuviškas jaunimas. Tautinių šokių 
šventės laukiame su nekantrumu. Ji bus vienas iš didžiausių meti
nių švenčių. Ji išblaškys įgrisusią kasdienybę. Žinau, kad tos šven
tės ypatingai laukia toji jaunimo dalis, kuri pati aktyviai dalyvaus 
šventėje. Pasirodymas prieš tūkstančius lietuvių žiūrovų tam jauni
mui bus vienintėlis atpildas už įdėtą darbą ir paaukotas valandas 
repeticijoms, šventėje dalyvaus apie 1500 šokėjų. Tai gražus skai
čius. Dabar tai šventei ruošiasi ir pradžios mokyklos mokiniai. Ir je, Lietuvių Namų Sąjungos am- 
tie pipirai šoks ir tryps suktinį.

Čikagos bei kitų kolonijų lietuviai su entuziazmu remia šokių 
šventę. Nėra abejonės, kad šventės salė bus perpildyta. Taigi, lau
kiama apie 6 — 8000 žiūrovų. Malonu, kad pirmą kartą mūsuose 
pasirodys žinomoji Vokietijoje artistė lietuvaitė Aldona Eretaitė, 
kuri bus šventės programos pranešėja. Beje, ta pačia proga A. Ere- 

’ taitė ruošia ir savo asmenišką kultūrvakarį, kur ji skaitys lietuvių 
literatūros šedevrus.

Kontroversijų jau sukėlė ruošiamas grandiozinis banketas, 
kuris turėtų įvykti šventės išvakarėse. Mums atrodo, kad tas ban
ketas yra bereikalingas balastas. Jis jokios naudos ar pasididžiavi- muziejų priskaitė prie visuomenei 
mo mums neatneš. Turi sutikti su banketo kritikais, jog toks prieš- lankytinų kaip ir kitus pilna pras 
šventinis pabaliavojimas tik nuvargins jaunimą. Tai, nėra abejo- me muziejus tačiau lietuviai pasi
nės, paskum atsilieps ir į pačių šokių išpildymą.

Iš sporto švenčių patirties žinome, jog bet koks jaunimo pasi
linksminimas šventės išvakarėse, tiesioginiai atsiliepia į pačios šven
tės pasekmes. Nemanau, kad kitaip bus ir su tautinių šokių švente. 
Tačiau, atrodo, kad kai kurių tariamų visuomenės veikėjų tuščių 
ambicijų patenkinimui ruošiamas grandiozinis banketas tikrai 
įvyks. Manding, būtų buvę daug geriau ir kultūringiau, jei šventės palaidotas Nepriklausomybės sig

nataras Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona, žymus Karo Mu
ziejaus Kaune globotojas gen. Vla
das Nagevičius, greta kitų žinomų 
kariškių. Čia Lietuvių Kultūrinia
me Darželyje stovi paminklas ki
tam Nepriklausomybės signatarui 
Dr. Jonui Basanavičiui paminklai 
Dr. Vincui Kudirkai ir poetui 
Maironiui, kai tiems tautos vy
rams paminklai Lietuvoje nugriau 
ti. Čia svečias rado garsaus trem-

Neretai girdime, kad štai pas vieną ar pas antrą savo bičiulį tyje buvusio Čiurlionio Ansamblio 
Clevelande 
paties Mi- 
tęsia dai-

išvakarėse būtų buvęs suruoštas koks nors kitas kultūrvakaris, o 
ne paikiškas banketas.

Po tautinių šokių šventės mūsų gyvenimas vėl grįš monoto- 
niškon kasdienybėn. Vaikai išvyks į stovyklas, o tėvai prie ežero 
saulutėje kaitintis arba girion piknikauti.

Sunku ir lietuviškai išeivijai pabėgti iš supančios aplinkos. 
Dažnai savanoriškai ir gana entuziastingai ir mes įsijungiame į vi
sus nešiančią kasdienybės srovę. Turbūt negalim tai srovei pasi
priešinti todėl, jog neturime priemonių ir noro.

Nežinau, kodėl nė vienas lietuviškas veiksnys niekados nepla
navo ir negalvojo apie vasaros panaudojimą kultūrinei veiklai. Sa
kykime, nėra išnaudojami mūsų kūrėjai.

buvojo rašytojas ar poetas. Kodėl neišnaudoti tokios progos? Argi 
negalima suruošti jo kūrybos vakaro? Kad ir negausiam būreliui! 
Tačiau vis tiek būtų šis tas. Ir kūrėjas nesijaustų užmirštas, ir vie
tos kultūrininkai būtų patenkinti.

Praėjo laikai, kada ir tie patys piknikai — gegužinės praeida
vo daug kultūringiau. Seniau būdavo muzikinės programos, litera
tūriniai pasirodymai. Tikėsite ar ne, vieną kartą prieš keletą metų 
Čikagoje Margučio gegužinėje net buvo pastatytas vaidinimas! 
Taip,_ tai buvo laikai. Dabar? Gegužinė beliko tik alaus pasriūb- 
čiojimo ir susitikimo su kaimynais vieta.

Na, bet netoli jau ir rudenėlis. Tada turėsime Pasaulio lietu
vių seimą, kuriame matysime ne vieną ir šio skyrelio skaitytoją. 
Ne veltui jau dabar to seimo laukiame.

AUKOS
SYDNEY LIET. MOT. SOC. GLOBOS D-JAI

Ligoniams Sodybai Ligoniams Sodybai
1. Kusta J J. $5.00 — 26 Miniotas K. 2.00 2.00
2. Pullinen P. ir J. 2.00 1.00 27. šilinis R. 2.50 2.50
3. Vasaris K. 5.00 — 28. Kušleika J. 2.00 —
4. Baueris E. 2.00 2.00 29 Baltrimas E. 2.50 2.50
5. Burokas P. 1.00 1.00 30. Čepas L. 1.00 —
6. Karvelienė H. 1.00 1.00 31. Juragiai 2.00 —
7. Jarmalavičienė — 3.00 32. Rayson I. 4.00 — .
8. Marčiulionis K. 10.00 — 33. Reisgys 4.00 —
9. Žilys A. 4.00 2.00 34. Valiulis P. ir A. 4.00

10. Storpirštis Z. 5.00 — 35. Baltaragis J. 2.00 —
11. Sliterienė O. 2.00 — 36. Paul K. 5.00 —
12. Matūzans A. 2.00 2.00 37. Sankauskas St — 5.00
13. Karpavičius E. 1.00 1.00 38. Doniela P. 5.00 —
14. Gumeniukienė K. 20.00 — 39. Baužė A. 10. 2.00
15. Venclovas R. 2.00 1.00 40. Kapočius J. 10.00 —
16. Leveris 0. 2.00 —— 41. Dr. Doniela V. 5.00 5.00
17. Cox L. ir M. 5.00 5.00 42. Jakštai V. ir A. 3.00 1.00
18. Pūkys L. 10.00 10.00 43. Bačiulis P. 5.00 5.00
19. Žukas A. 10.00 — 44. Slavėnienė M. J. 1.00 1.00
20. Kuprys 0. 10.00 2.00 45. Janulevičius H. 10.00 —
21. Martišius M. 5.00 — 46. Dr. Kišonas V. 10.00
22. Šliogeris! V. ir V. — 4.00 47. Bernotas N. 4.00 —
23. Rimka V. 2.00 2.00 48. Kavaliauskienė 2.00 —
24. Kazlauskas P. 1.00 1.00 195.00 76.00
25. Eirošlai M. ir K. 2.00 2.00 S.L.M.Soc. Globos D-jos V-ba

— Pakely be abejonė* sustojote 
pasižvalgyti ir po Melbourn?. Ko
kie toje padangėje vėjai pučia?

— Pasimatyti su lietuviais Mel
bourne yra sunkesnė problema, 
negu Adelaidėje, ypač tokiam kaip 
man kuris keliauja pasitikėdamas 
savo kojomis. Laimei, sustojau sta 
tybininko A. Klimo šeimoje, kur 
visi šeimos nariai turi savo maši
nas ir jie buvo tokie malonūs, kad 
vėžino kur tik panorėjau Ben
drai tenka pasigėrėti dabartine 
Melbourno lietuvių išvystyta veik
la ir gražiu vieningu sutarimu. 
Kaip žinote, Melbourne paskutiniu 
metu dominuoja jaunuoji karta: 
anksčiau Melb. apylinkei dvejus 
metus vadovavo čia mokslus bai
gęs inžinierius A. E. Liubinas, 
gi šiuo metu irgi sumaniai pirmi-

vą apylinkės veiklą kaskart vis 
daugiau įtraukdamas jaunimo. 
Man pačiam teko dalyvauti jų val
dybos posėdyje, kur pakilioj nuo
taikoj ir pozityviai buvo svarsto
mi ir sprendžiami apylinkės reika
lai.

— Ar teko Melbourne sutikti ir 
daugiau lietuvių, kurie aktyviai 
reiškiasi visuomeninėj ir kultūri
nėj veikloj ?

— Kaipgi! Tik pribūk sekma
dieniais prie bažnyčios arba nu
vyk į Lietuvių namus, tai būsi pa
simatęs su visais melbumiškiais. 
Netgi buvau aplankęs ir dirigentą 
Albertą Čelną ir drauge su juo bu
vau nuvykęs į po ilgesnės pertrau
kos į pirmą Dainos Sambūrio re
peticiją. Pasirodo,', kandidatų į 
atnaujintą Sambūrio chorą prisi
rinko daugiau, negu pats p. čel-

V. DUMČIUS
savo gimines 

Australijos at
skridęs žinomas Adelaidėje veikė
jas Vladas Dumčius.

Nors jo atostogos asmeniško po
būdžio, tačiau kaip veiklus narys 
Lietuvių Bendruomenės Adelaidė-

Clevelande pas 
viešėjo iš Pietų

žinas narys, Lietuvių Karių Vete
ranų Ramovės narys ir žurnalis
tas, savo atsilankymu atlieka ypa
tingų misijų: renka eksponatus, 
liečiančius lietuvių liaudies menų, 
tautos praeities relikvijas, lietu
vių kultūrinius dalykus.

Svečias nusiskundžia: muziejų 
įkūrė, ir Adelaidės viešų kultū
rinių įstaigų direkcija lietuvių

juto kad tame muziejuje turi dar 
labai mažai ką parodyti.

Vladas Dumčius džiaugiasi pa
tekęs į Cleveland?, kur rado daug 
su Lietuvos istorija susijusių da
lykų: kad ir tautos nelaimei, čia

namus, nes ansamblis 
rado prieglaudų, ir to 
kulskio vadovaujamas 
navimą.

čia rado senų, partiotinį lietu
vių laikraštį Dirvą; dvi lietuvių 
parapijas ir daugybę organizaci-

PADĖKA
Tautos Fondo Atstovybė Aus

tralijoje reiškia gilią padėką vi
siems tautiečiams, kurie taip gau
siai dalyvavo Birželio įvykių ir re- 
zinstencinės kovos prisiminime bir
želio 23 d. Ypatinga padėka reiš
kiama tiems, kurie savo veiksmais 
prisidėdami įgalino rengėjus pri
siminimą pravesti pasigėrėtinoj 
dvasioj ir turiningai. Dėkojame: 
kun. P. Butkui už pamaldų atlai- 
kymą ir turiningą pamokslą, o 
prisiminimo metu salėje jausmin
gai skaičiusiam Putino “Montuos 
voco”; muz. K. Kavaliauskui ir jo 
vad. “Dainos” chorui už jausmin
gą giedojimą pamaldų metu ir 
paskiau salėje; Iz. Jonaičiui — 
už kruopščiai parengtą paskaitą, 
nušviečiančią rezistencijos prasmę 
ir eigą; jaunajam pianistui A. 
Laurinaičiui, gražiai paskambinu
siam M. K. Čiurlionio nokturną; 
poetei Aid. Prižgintaitei, skaičiu
siai giliai išgyventą savo kūry
bą aktoriui poetui A. Gašlūnui — 
už puikiai interpretuotą Bern. 
Brazdžionio “De profundis”; p. 
Alg. Plūkui — už prasmingas de
koracijas ir apšvietimo įrengimus; 
jaunom lietuvaitėm, kurios pasi
puošusios tautiniais rūbais padė
jo salėje ir buvo, tarsi, mūsų tau
tinė puošmena. Dėkojama visiems 
tiesioginiai ar netiesioginiai prisi- 
dėjusiems, savo auka parėmusiems 
tautos vadavimo darbą, šis gra
žus, prasmingas prisiminimas te
būna mums. visiems paskatinimas 
— budėti ir dirbti Lietuvos lais
vei.

T.F. Atstovybė Australijoj.

AMERIKOJE
jų-

Nuvežiau svečią į Knollwood 
Mauzoliejų, padėjo gėlių nuo Ade
laidės lietuvių prie Prezidento 
Smetonos karsto. Aplankė našlę 
p. Smetonienę, gavo keletą eks
ponatų ir nuotraukų. Susipažino 
su Smetonų šeima ir kitais lietu
viais.

Birž. 9 d., po pamaldų, Lietu
vių salėje, Bendruomenės I apy
linkės pirmininko pristatytas, 
svečias padarė pranešimą apie 
Australijos lietuvius ir savo tiks
lą. Parodė Adelaidės lietuvių ju
dėjimo filmą.

Adelaidės lietuvių muziejų re
mia plačiai žinomas Juozas J. Ba- 
čiūnas, kuris su ponia tris kar
tus jau lankėsi Australijoje.

K. S. Karpius

ŽINIOS
Prez. de Gaulle partija Pran

cūzijoje po sėkmingos pergalės 
rinkimuose pasiryžę dėtis su bet 
kuria kita partija, kad bendrom 
jėgom parklupdžius komunistus, 
kurie Prancūzijoje yra gana stip
rūs.

— * —
Buenos Aires (Argentinoje) fut 

bolo rungtynių metu kilus panikai 
miniai bėgant sutrypta negyvai 
71 asmuo ir apie 200 sužeista. Pa
niką sukėlė chuliganai paleidę de
gančius popierius prie išėjimų.

— ir —
Nekalbant apie raketas, kurio

mis Vietnamo komunistai apšau
do Saigoną ir sąjungininkų bazes, 
neseniai pirmą kartą kovose pasi-

pasiruošęs ir tikrai dalyvaus Lie
tuvių Dienose.

— Girdėti, kad Melb. Lietuvių 
Namuose vykdomi plataus masto 
remonto ir pertvarkymo darbai. 
Ar matosi kokia pažanga?

— Daug laiko neturėjau namų 
apžiūrėti, bet melburniškiai ir 
Klubo Taryba, kuri administruoja 
Melb. Lietuvių Namus nesnau
džia: ji ir namų reikalams vajus 
skelbia ,ir talkas šaukia, ir kiek 
žinia, darbas vyksta plačiausiu 
mastu. Užbaigus visus darbus at
rodo, kad Melb. Lietuvių Namai 
bus didžiausi visoje mūsų bendruo 
menėje. Taip pat susipažinau ir 
su Kredito Draugijos veikla, net 
buvau pakliuvęs į jų valdybos po
sėdį. Draugija per šiuos metus yra 
padariusi apie 40.000 dolerių apy
vartos. Pasitikėjimas ja tautiečių 
akyse kyla ir Kredito D-jos val
dyba tikisi ateinančiais metais 
apyvartą pakelti dvigubai. Gau
nasi įspūdis, kad melburniškiai ir 
ekonominėje srityje progresuoja.

— Rodos, Melbourne išbuvote 
apie savaitę. Turėjote progos pa
sidairyti ir po kitas Viktorijos lie
tuvių kolonijas?

— Buvau pasiekęs tik Geelongą, 
kur teko nuoširdžiai išsikalbėti su 
apyl. pirmininku Dr. S. Skapins- 
ku. Geelonge tautiečiai visi inten
syviai ruošiasi dalyvauti Lietuvių 
Dienose Adelaidėje. Šiaip visur 
jaučiasi nuotaikos puikiausios ir 
lietuviška veikla visokiais būdais 
gyvinama. Bendrai turiu pasi
džiaugti, kad man sąlygos leidžia 
kartas nuo karto aplankyti lietu
vių kolonijas ir su jomis palaiky
ti ne tik oficialų bet ir asmeniš
ką ryšį. O tai mūsų kaip Krašto 
Valdybos darbui turi nepaprastos 
reikšmės.

Ta pačia proga galiu pagrįstai 
pasigėrėti mūsų bendruomenės su
tarimu ir drausmingumu. visi 
bendruomenės padaliniai Krašto 
Valdybos užsimojimus ir suplanuo 
tus darbus palaiko ir pagal išga
les remia. Grįžiau namo tikrai pa
kilioj nuotaikoj, netgi dvasiškai 
sustiprėjęs ir atsigavęs. -Tad ne-

vė galybės.
— Nenorėdamas ilgiau gaišin

ti, dar norėčiau pasiteirauti, kaip 
yra su Krašto Valdybos organi
zuojama lietuvių išvyka į Ameri
ką ryšium su Pasaulio Lietuvių 
B-nės Seimu?

— Mūsų išvykos reikalus tvar
ko Melbourne City Travel Center 
agentūra, kuriai vadovauja p. A. 
Žilinskas. Būdamas Melbourne tu
rėjau progos ir su juo pasimaty
ti. Iš agentūros pusės viskas vyk
tų sklandžiai tik visa nelaimė, kad 
sunkiai duodasi sudaroma grupė, 
o norint gauti kelionei papiginimą, 
reikia, kad grupėje būtų ne ma
žiau kaip 15 asmenų. Kelionė į 
Los Angeles ir atgal su nuolai
da kainuoja $630. Pačioje Ameri
koje turistams kelionės nupigintos 
net ligi pusės kainos visokiomis 
keliavimo priemonėmis. Žinoma, 
norint gauti ten vietoje papigini- 
mus reikia skaitytis irgi su tam 
tikrais vietos nuostatais, tad ge
riausia kelionės bilietais po Ame
riką apsirūpinti ten vietoje nuvy
kus. Kaip ten bebūtų grupė iš 
Sydnėjaus išvyks lėktuvu rugpjū
čio 18 d. 19 vai. Pernakvojus Ho- 
nolulu Los Angeles bus pasiekta 
pirmadienį po pietų, čia pabuvus 
tris dienas skrendama į Čikagą, o 
sekmadienį rugp. 25 išskrendama 
į New Yorką. Žinoma, Amerikos 
žemyne keleiviai su grupe nevar
žomi ir gali keliauti įvairiomis 
kryptmis kur kam patogiau ir kur 
nori. Kelionė atgal tuo pačiu mar
šrutu: New Yorką apleisime rug
sėjo 29 d. ir per Čikagą ir Los 
Angeles skrisime į Sydney, kurį 
pasieksime spalio 1 d. Svarbu, kad 
grįžimui per Pacifiką visi grupės 
nariai būtų drauge. Visą kelionės 
maršrutą kiekvienas grupės na
rys gaus asmeniškai, čia turiu pri
minti, kad dar ir šiandie nevėlu 
užsirašyti kelionei į Ameriką. 
Grupinė išvyka yra labai pigi ir 
tautiečiai galėtų šią progą gra
žiai išnaudoti.

Nenorėdamas ilgiau, gaišinti, ta
ręs ačiū p. pirmininkui už išsa
mią informaciją ir atsisveikinau.

n.n.

Paskutiniu metu lankydamas list, kolonijas turėjau malonumo 
susipažinti su lankytų kolonijų veikla vietoje ir patirti tiek valdybų, 
tiek ir atskirų asmenų darbingas nuotaikas. ALB Krašto Valdybos 
vardu ir pats asmeniškai dėkoju mieliems bendruomenės nariams 
už Krašto Valdybos pastangų rėmimą ir nuoširdų bendradarbiavimą. 
Taip pat ačiū visiems, prisidėjusiems rengiant Baltų Konvenciją ir 
Baltų Savaitę Adelaidėje. Ypatinga padėka p.p. J. Lapšiui, V. Lin
kui, K. Dundisnei, I. Pocienei, E. Dainiennei, Dr. Maželienei, Ma- 
ziliauskienei, D. Maželytei, M. Pociui, Rakauskienei, V. Straukui, 
solistei G. Vasiliauskienei, pianistei N. Masiulytei, dirigentui V. 
Šimkui, choristams ir visiems kitiems, kurie prisidėjo daru, auka 
ar organizavimu.

rodė ir komusistų helikopteriai, Tap pat dėkoju ir kelyje mane priėmusiems ir globojusiems: 
kurių anksčiau jie neturėjo. Tai Adelaidėje — p.p. Raginiams, Zamoiskiams, Lapšiams, Vasiliaus- 
ženklas kad nežiūrint vykstančių kams, Garbaliauskams, Bernotams, Petkūnams, V. Linkui, Taparaus- 
derybų Paryžiuje komunistai stip- kui, Patašiui ir Neverauskui; Melbourne — p.p. Klimams, Bartkams, 
rinasi. Paskutinėmis žiniomis ko- Bikulčiams, Petraičiams, Liubinams, S. Grincevičiui, Čelnoms, A. 
munistai koncentruoja jėgas ir Krausui. Visiems nuoširdus ačiū.
ketina šturmuoti Saigoną, Pietų
Vietnamo sostinę.

Lietuvoje
NAFTA LIETUVOJE

Nuo birželio 1 dienos Lietuva 
jau galėtų būti įrašyta į žibalo 
(naftos) šaltinių turinčių kraštų 
sąrašą. Tą naktį ties Gargždais, 
Šiubarių kaimo lauke ištryško 
stipri naftos srovė iš beveik 2,000 
metrų gilumos. Apie 45 iki 50 ku
binių metrų to skysčio jau teka 
į parengtus vamzdžius. Lietuvai 
tačiau, tuo tarpu nėra perspekty
vų tapti savarankišku naftos šal
tinių savininkų "klubo” nariu, 
nes vamzdžiais tas skystis teka ne 
į Lietuvos, o į maskvinės imperi
jos katilą, nors, kaip rašo Tiesos

S. Narušis
ALB Krašto Valdybos P-kas

(birž. 7) korespondentas, “Žygy
je už Lietuvos naftą dalyvavo 
apie penkis šimtus gelmių žval
gų”, ir tie žvalgai esą “daugiau
sia profesoriaus Dalinkevičiaus 
auklėtiniai”. (Prof J. Dalinkevi- 
čius kaip tik šiomis dienomis su
laukė 75 metų amžiaus. Lietuvos 
nepriklausomybės metais išsi
mokslinęs į geologus).

Tikima, kad šis pirmas trykš
tantis naftos šaltinis po kiek lai
ko bus tik vienas iš daugelio, nors 
koks tų apčiuoptų naftos telki
nių tūris, tuo tarpu negalima pa
tikrinti. šis pirmasis šaltinins už-

Mielam prieteliui ir Lietuvos Karo Aviacijos Majorui 
KAZIUI ŠIMKUI

mirus, jo liūdinčiai šeimai, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškiu ir kartu liūdžiu.

Leonas Vasiliūnas

tiktas tik po devynerių metų ieš
kojimo.

Tuo pačiu metu atsivėrė ir ki
tas šaltinis kažkur Mažojoj Lie
tuvoj (vadinamojoj Kaliningrado 
srity), bet Lietuvoj neminėjo nei 
tiksliau aprėžtos vietos, nei šal
tinio gausumo. Tik paminėjo, kad 
ten jis pasiektas dar giliau, kaip 
ties Gargždais.

— * —
Sofijoj, Bulgarijos sostinėj šią 

vasarą vėl rengiamas “Pasauli
nis jaunimo ir studentų festiva
lis”. Tai devintas toks faktiškai 
rusų komsomolo vadovybės ren
giamas atitinkamai atrinkto jau
nimo pobūvis.

Iš Vilniaus į tą festivalį siun
čia Vilniaus miesto pučiamųjų ins 
trumentų orkestrą “Trimitą ir 
“Lietuvos” ansamblio birbyninkų 
kvintetą (pernai buvo Montrealy). 
Su jais vyksta Vilniaus konser
vatoriją baigianti dainininkė Gie
drė Kaukatė. Dalyvausianti ir dar 
viena lietuvaitė dainininkė Džil- 
da Mažeikaitė, kuri dabar jau tik 
“buvus vilnietė”, nes yra rusų 
valstybinio estradinio orkestro so
listė Maskvoj.
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mask pastoge
DAIL. H. ŠALKAUSKO PARUOŠTA

Vytautas Doniela

MUSU PASTOGE tada ir dabar
Kalbėti apie Mūsų Pastogę — Pastogei, kuri savo liniją, gal ret- galima pradėti šalinti ir betkokią 

tokia šaunia jubiliejine proga — karčiais ir paslystam, tęsė per įtampą apskritai. Bet laikraštis 
galima iš įvairių pusių. Būtų šimtus numerių. Kokių straips- be įtampos, tai lyg savotiškos 
galima minėti jos finansinį atka- nių ji ir spausdino, politiškai ir “Vyriausybės Žinios; tinka la
idumą: pirmojo leidėjo Antano pasaulėžiūriškai raminančios me- biau žmonėms kaip pareigūnams, 
Baužės pranašišką pasitikėjimą džiagos ji tuibūt atspaude dau- 
josios ateitimi, vėlesnes finansi
nes bėdas ir beveik stebuklingą 
pagijimą. Galima būtų kalbėti ir 
apie įvairius redaktorius, kurie 
ilgus metus skendo nedėkingame 
darbe ir neretai tapo užtar
nautų ar neužtarnautų strėlių 
taikiniais. Galima būtų kalbėti ir 
apie dabartinio leidėjo — ALB 
Krašto Valdybos — pozityvų 
pasiryžimą išlaikyti laikraštį 
kaip vieną iš nedidelės Bendruo
menės nuolatinių jungikų.

čia betgi sustosime prie kitos 
minties, būtent, mesime žvilgsnį, 
kaip per tūkstantį numerių Mū
sų Pastogė atspindėjo išeivių 
nuotaikas, ir kaip šis atspindys 
galėtų būti tęsiamas toliau. Jei 
kas kada norės atkurti mūsų vei
dą, Pastogė bus vienas iš pagrin
dinių šaltinių. Net ir dabar jau 
patys dažnai nebejaučiame, kaip 
esame pakitę. Sklaidant prieš der- 
šimt, penkiolika metų leistus 
puslapius, prieš akis atgyja ne tik 
primiršti žmonės, bet ir kitoks 
galvojimo būdas, kuris šiomis 
dienomis atrodytų lyg laikrodžio 
sukimas atgal.

Nors iš pradžių Pastogę leido 
Antanas Baužė, netrukus ją per
ėmė ALB Krašto Valdyba. Kaip 
prisimename, tais laikais AL 
Bendruomenė buvo viena iš 
ankstyviausių Bendruomenių vi
soje išeivijoje. Net ir jos tikslai 
tais laikais buvo gana neįprasti. 
Formaliai, jos uždavinys buvo 
paprastas: suburti emigraciniame 
krašte gyvenančius tautiečius. 
Bet kiek teoretiškai šis tikslas 
buvo paprastas, tiek jis buvo 
praktiškai sunkus. Bendruomenė 
turėjo jungti visus lietuvius, ne
žiūrint pasaulėžiūrinių skirtumų. 
Čia ir slypėjo didžioji bala. Pa
saulėžiūrinė pakanta, sugebėji
mas pasiklausyti kitokios pažiū
ros, mūsų tarpe dar nebuvo do
rybė. Netrūko todėl ir bandymų 
tempti išeivius — solidarumo 
vardan — specifinėmis krypti
mis. Mūsiškiai, nors ir matę vi
sokių spalvų, visvien patys linko 
žiūrėti per savo individualius ir 
ryškiai dažytus akinius. Iš tiesų, 
jei tolerancijos perdaug neturėjo
me palikdami savo kraštą, jos 
sunku buvo įsigyti ir karo me
tais. Anaiptol, karo ir pokarinio 
laikotarpio įtemptos sąlygos tik 
dar labiau audrino neramius nėr 
vus ir tuomi stiprino dogmatize 
mą kaip lukštą ar tvirtovę, kurio
je užsidarius lengviau yra ištverti 
išorinius spaudimus ir puolimus. 
Ir į šį žemyną atvykus, žūtbūti
nio užsispyrimo netrūko. Tiems, 
kurie į ateivius žiūrėjo iš toliau, 
ateiviai su savo nervų įtampa at
rodė turbūt kaip giliai užsisapna
vę ir staiga iš lovos iškritę žmo
nės: išplėstomis akimis jie žval
gosi aplinkui ir ieško vėl nutverti 
priešą, kuris sapne juos taip ne
gailestingai galabijo.

Toksai užsisapnavimas ar, tik
sliau, nedorėlių ieškojimas kitose 
pasaulėžiūrose, buvo vienas iš 
dabar įdomiau atrodančių praei
ties bruožų. Nenuostabu todėl, 
kad pradžioje Bendruomenės 
skiepyta tolerancijos idėja atrodė 
keista, nes ji griovė nusistovėju
sią tvarką, kaip kad rami tikrovė 
griauna sapne visai realiai vyks
tančias gyvybines pjautynes. 
Šiandien, Idausimas, kas valdys: 
tautininkai, krikdemai, liaudinin
kai ar lasininkai? nebėra toks 
aktualus, nes išmokome valdytis 
ir be. politinių ar pasaulėžiūrinių 
vadovėlių. Žiūrint atgal ir sutin
kant, kad šiandien turime dau
giau tolerancijos, didelę šio dar
bo dalį tenka pripažinti Mūsų

negu žmonėms kaip žmonėms. 
Neturime galimybių tokį oficiozą 
turėti Australijoje., bet jo ir ne
reikia, nes savos vyriausybės ži
nių šešių puslapių užpildymui 
neturime. Gerai todėl, kad Pas
togė atsikreipia į kasdieninį žmo
gų, tiek kiek tokį ryšį sugeba iš- 

nesusipratimą, vėl grįžta į pavir- laikyti korespondentai. Bet nė
šių. Šiandien opesniais klausi- būtų taip gerai, jei laikraštis mė- 
mais iškyla “Sydnėjaus ar Bank- 
stowno namai”, “Kokie chorai 
turi teisę vykti į Dainų Šventę?”, 
ir taip toliau — problemos, ku
rios yra konkretesnės, bet todėl 
ir konkrečiau išsprendžiamos, 
nes čia faktams yra daugiau vie
tos, negu miglotoje politikoje. 
Anais laikais Pastogė laikėsi virš- 
partiškumo, ką ji turi daryti da
bar?

Viršpartiškumas, turįs savo šviečiant iš vienos ir kitos pusės, 
teigiamybes, turi ir savo pavojus. Skirtumų visad buvo ir bus, ir jų 
Šalinant vienos rūšies įtampas, nereikia bijoti. Vienos pusės pa-

giau, negu bet kuris kitas išeivi
jos laikraštis. M. Pastogės mė
ginimas išlikti viršpartine yra di
dokas ir teigiamas įnašas mūsų 
visuomeniniame gyvenime.

Senieji ginčai dabar yra už 
kalnų ir tik retkarčiais, lyg per

gintų nusisukti nuo sunkumų, 
problemų ir kontraversijų. Šios 
irgi turėtų atsispindėti laikrašty
je, kaip ir neginčijami laimėjimai 
ir pasisekimai.

Ilgus metus Pastogė ramino 
tautietį politiškai ir pasaulėžiū- 
riškai. Dabar jos tikslas galėtų 
būti raminti vietinius negatyvius 
subruzdimus, ir, būtent, ne tiek 
juos ignoruojant, kiek juos ap-

Didžiai Gerbiamas Kolega,

Matau, kad Tamstos vedamoji Mūsų Pastogė artinasi prie 
tūkstantojo numerio. Tai yra didelio, nelengvo ir komplikuoto 
darbo gražus vaisius.

Mums, netekesusiems tėvynės, redaktoriams teko sunkus ir 
atsakingas darbas nenormaliose sąlygose, — ir aš didžiai įvertinu 
Jūsų pastangų sėkmingumą.

Aš taip gi aukštai vertinu gausioje mūsų išeivijoje, faktą, 
kad Mūsų Pastogė yra Australijos Uetuvių Bendruomenės lei
džiamas laikraštis.

Sveikindamas Jus, Kolega Redaktoriau, laimėjusį tūkstantąjį 
kovos už tiesą ir sąžinės laisvę tarpsnį ir nudirbus visuomeninės 
bei tautinės tarnybos barą, — aš taip pat sveikinu ir Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenę, puoselėjančią lietuviškąją spaudą.

Sėkmės ir ilgiausių metų!
Su nuoširdžia pagarba

J. Kardelis
Nepriklausomos Lietuvos redaktorius

“Mūsų Pastogės” Leidėjus ir Redaktorių nuoširdžiai 
sveikiname 1000-tojo “M.P.” numerio proga, linkėdami, kad 
ir toliau “M.P.” būtų šviesiu žiburiu mūsų svetimų kraštų 
dienose.

V.s. V. Neverauskas
L.S.S. Australijos Rajono Vadas

sisakymas be abejo iššauks reak
ciją, tačiau reakcija, turinti pro
gą irgi pasisakyti, padėtį šiek 
tiek išbalansuos. Prieš kokią de
šimtį metų, su M. Pastoge nesu
sietose aplinkybėse, teko girdėti 
nuomonę, kad “mūsų žmonės 
nėra priaugę prie demokratijos 
ir todėl jų pasisakymai turėtų 
būti griežtai cenzūruojami”. Tie
sa, kad karščio mūsiškiuose ne
trūksta, o atvėsimo procesas irgi 
yra lėtas; visgi šitas atvėsimas ir 
yra galimas tik tada, kai sunku
mai ir iš jų kylančios emocijos 
nėra korkuojamos iki neišven
giamos ekspliozijos, bet verčiau 
suteikiama progos joms bent da
linai išsireikšti. Galimas dalykas, 
kad mūsų tarpe demokratizacijos 
procesas dar nėra pilnai išgyven
tas (bet kur jis yra tobulai pavy
kęs?), ir dar esame toje stadijoje, 
kur suskilusio akmens skeveldros 
tebėra aštrokos ir kitus žeidžian- 
čios.Bet kaip tik šitame suskili
me, šitame skeveldrų daugume., 
ir glūdi galimybė, kad per akty
vų, neužkorkuotą trynimąsi aš
triosios briaunos suapvalės. De
mokratinė laikysena nėra įgyja
ma per vieną dieną: iš tiesų, ji 
ateina tik per pripažinimą, kad 
visada ir visur bus skirtumu.

Laikraščio leidėjų ir redakci
jos darbas nėra pavydėtinas. Bet. 
iš kitos pusės, savo rankose, jie 
turi svarbu tolerancijos ugdvmo 
jrankj. Žinoma, kontroversijų 
jvedimas laikraštin yra rizikingas 
dalykas, ir čia susiduriame su pa
ties skaitytojo mentalitetu. Į gin
čus įsivėlusiam skaitytojui laik
raštyje matyti savo nuomonę yra 
malonu, bet kai ten kalba ir ki
tas, sukelia kartumą, kuris pra
deda maskaraduoti kaltinimais 
kaip ‘partiškumas’, ‘neteisybė’, 
net ‘moralinė nuoskauda’. Kon
troversijų atvedimas laikraštin 
reikalauja todėl ne tik leidėju 
takto, bet ir skaitytojo subrendi
mo. nes visgi didele dalimi yra 
teisinga, kad laikraštis atspindi 
pačiu skaitytojų reikalavimus ir 
galvosenos papročius. Mūsų są
lygose. sunrantant. kad vienas ar 
du laikraščiai turi talpinti gana 
plačia pažiūrų skalę, tolerancija 
yra vienintelė išeitis.

Mūsų Postovė sugebėjo per
plaukti nasaulėžiūfriniu aštrumų 
audras. Žengiant j antraji tūks
tanti. linkėtina, kad ji, laikvda- 
mosi demokratinio ir toleranci
jos principo, šia kryptimi ženg
tu ir toliau. Tegu sekanti ‘mileni- 
iuma’ ženklina skilčių atvirumas 
ir aktyviųiu skaitvtoiu-bendrai- 
darbin mandagi savitvarda. To
kiu būdu turėsime pa^eidauiama 
informaciją be nena^eidaujamu 
kaltinimu, norima įvairumą be 
nenorimų emocijų.

10 m. be J. Kalakonio
Keistas sutapimas: štvendiant bai gyvai reiškėsi ir visame lietu- 

Mūsti Pastogės tūkstantojo nume- viškame gyvenime — tiek visuo- 
rio sukakti drauge lenkiame gal- meniniuose darbuose, tiek kultūri- 
vas prisimindami ir vieną iš Mū
sų Pastogės redaktorių a.a. Jurgi 
Kalakauską-Kalakonj, kuris lygiai 
prieš 10 metų padėjo daug pasi
darbavusią žurnalisto plunksną ir 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo. Tai 
jvyko 1968 m. liepos 7 d. Jo neti
kėta mirtis skaudžiai buvo išgy
venta visos Australijos lietuvių 
bendruomenės, jo trūkumas mūsų 
gyvenime atsiliepia dar ir šiandie.

Dar iš Lietuvos turėdamas pa
tyrusio žurnalisto ir redaktoriaus 
stažą Jurgis Kalakonis, perėmęs 
redaguoti Mūsų Pastogę ją iš kar
to atgaivino ir patobulino. Jo ran
kose Mūsų Pastogė atrodė tarsi 
iš naujo gimusi. Visą laiką Mūsų 
Pastogę remdamas savo gyvais 
raportažais pasitraukus iš parei
gų redaktoriui Juozui Žukauskui, 
šio sunkaus darbo 1953 m. lapkri
čio mėn. imasi velionis J. Kala
konis, kuris šiose pareigose išbū
na iki savo mirties.

šalia savo pamėgto darbo — 
žurnalistikos, Jurgis Kalakonis la-

Buv. M.P. redaktorus 
a.a. Jurgis Kalakonis

niuose baruose. Ir visur jis tiko. 
Savo žurnalistiniu pastabumu ir 
dalykų esmės Įžvalgumu jis buvo 
laukiamas ir net šaukiamas kiek
viename darbe. Jo šeima buvo pa
likus Lietuvoje, tad čia gyvenda
mas vienas jis savo gyvenimą ir 
jėgas be rezervų buvo pašventęs 
lietuvybei. Ja jis gyveno iki pasku 
tinio savo atodūsio ir galima sa
kyti jis ir mirė už lietuvybę.

šiaip gyvenime žuranlisto dar
bas yra bene pats nedėkingiausias. 
Nežiūrint, kad jis yra ne tik gy
venimo faktų vaizduotojas, bet ir 
nuomonių formuotojas, žurnalis
tas visuomet palieka šešėlyje; jis 
net gi nustumiamas, o dažnai ir 
pašiepiamas. Kiek iškilmingų ir 
patetiškų kalbų skiriame pabrėž
dami spaudą ir jos galią, bet daž
niausia nematome šalia esančio 
spaudos darbuotojo — žurnalisto 
kuris yra tos spaudos variklis ir 
siela. Sklaidydami spaudos pusla
pius paprastai ieškome jvykij 
sensacijų, bet neužtinkame paties 
žurnalisto. Kai kitiems pasitrau
kusiems iš turėtų postų statomi 
paminklai, tai žurnalisto gyveni
mas pasibaigia su tos dienos laik
raščio numeriu. Ne kartą šia liūd
na tema buvo išsikalbėta ir su 
a.a. Jurgiu, kuris irgi pripažino, 
kad žurnalistika yra labiausiai gy 
venimo nuskriausta profesija, nie
kad iš savo tarpo neišauginanti 
herojų. Kaip traktuojamas ir mū
sų akyse žurnalistas, prisiminki
me kad ir tok; liūdną pavyzd;. 
Savo vizito metu Amerikos lietu
viai krepšininkai čia buvo žvaigž
dės ir herojai, bet juos lydėjusie
ji žurnalistai kurie anų darbus 
kėlė ir propagavo, daugeliu atve
jų nebuvo įleisti ir palikti už du
rų.

Tad 
lakonj 
burių
me, vardan jo šviesios atminties 
gal parodytume daugiau dėmesio 
ir respekto ir visiems spaudos dar
buotojams.

prisimenant a.a. Jurgi Ka- 
— vieną iš šviesiausių ži- 
mūsų lietuviškame gyveni-

n.

TŪKSTANSTIS ŽINGSNELIŲ
( Ilgas bendradarbio atsakymas 
į trumpą redaktoriaus laišką)

sudarei man nemaža rūpesčio kad tas straipsnis bus tinkamai siųsti. Ir jeigu kas nors ir kada
- pavesdamas jubiliejaus proga parašytas. Naivu būtų klausti, nors rengtųsi daryti Sveikam 

"pristatyti skaitytojui "Mūsų Pa- kokį redakcinį branduolį Tams- priekaištų, turėtų gerai atsimin- 
stogę tarsi iš naujo". Iš kur Svei- ta turi šiandien ir kiek patyru- ti sąlygas, kuriose "Mūsų Pasto

gė" redaguojama, skaičių ben
dradarbių ir sumas išteklių, 
kuriais disponuoji.

Prieš kiek laiko "Mūsų Pasto
gėje” buvo padarytas pasiūlymas 
įvesti honorarų mokėjimą laikraš tik tas laikraštis užsitarnauja vi- 
čio bendradarbiams. Mano su
pratimu, pasiūlymas neįgyven
dinamas dėl paprasčiausio daly
ko, kad "Mūsų Pastogė” neturį 
lėšų. Ji galėtų tai daryti, jeigu

Mielas Prieteliau,

kam tokie norai ir iškilo? Mano šių savo darbe žmonių pasto- 
akimis. “Mūsų Pastogę” šiandien viai "Mūsų Pastogėje” bendra- 
Australijos lietuvis pažįsta jau ir darbiau ja. Tikriausia yra tai, kad 
nuluptą. Jis puikiai žino ne tik Sveikas neturi jokios redaktoriš- 
tai, kas joje buvo rašoma, bet kos galios duoti kokius nors pa
ir tai, kas artimiausioje ateity- vedimus rašyti klausimais, ku- 
je bus rašyta... Žino, kas ir su riuos iššaukia gyvenimas ir ku- 
kuo tuose senutės "Mūsų Pašto- riuos būtina vienaip arba 
gės” puslapiuose ginčysis, kas taip ryškinti lietuviškoje spaudo- 
kam ir už ką padėkas reikš, kas, je. Visas redakcinis štabas, visas 
kam ir už ką priekaištaus, kokie tas branduolys, kuriuo remiasi

Mūsų Pastogės, esi pats, mielas ją skaitytų 10.000 prenumerato- 
redaktoriau. Ir c ' 
duoti tik vienam ir vieninteliam 
redakcijos bendradarbiui: Vin
cui Kazokui. Reikia pasakyti,

"Mūsų Pastogės” veidas keitėsi aš išporinęs savo mintis laikraš- 
ir keisis redaktoriams keičiantis, tyje, dalį atsakomybės, gal pačią 
Savo laiku čia buvo Žukausko didžiausią, uždedu ant Sveiko 
veidas, Vėteikio veidas, Kalako- pečių, o tikrai noriu, kad visa 
nio veidas. Dabar "M. Pastogė- atsakomybė pasiliktų man vie- 
je” ryškiai, išsiskiriančiai, atsi- ----- ”------*-------- * ‘ ‘ ‘ *
spindi Kazokas.

Per savo netrumpą amželį (be
veik 20 metų) "Mūsų Pastogė” 
susikūrė ir kaikuriuos savitus 
bruožus, kuriuose jau galima į- 
žiūrėti tam tikras tęstinumas, pa
stovumas, laikraštinės tradicijos, 
su kuriomis skaitytojas mielai 
susigyveno, kurias pamėgo ir 
kurias vertina. Šiuo atveju Svei
kas, atrodo, tikrai nesigaili jėgų ge” ir gėriuosi jos pastoviu tobu- 
ir, sumaniai naudodamas savo pa įėjimu ir nesibaigiančiais ieškoji, 
tyrimą, pastoviai eini keliu, ku
ris veda į laikraščio savitumą, 
kuris ryškina tipiškesnius “Mū
sų Pastogės” bruožus. Esu tikras, 
kad stebuklų nesitiki ir jų ne- 
kuri. Darai viską, kad laikraš
tis būtų įdomus ir mielai skaito
mas. Laikraščio populiarumo 
paslaptys nėra tiksliai apčiuopia
mos ir niekas neginčijamų recep. 
tų nėra prirašęs. Šiuo atveju ga
li būti ir yra įvairiausių nuo
monių, tačiau visi sutinka, kad

nam. To turėtų norėti ir tai turė
tų jausti kiekvienas kitas atsitik
tinis "Mūsų Pastogės” bendra
darbis. Dabartinėse sąlygose, re
daktorius yra lengviausiai ap
gaunamas ir suvedžiojimas as
muo, kurio pareigos sunkesnės, 
negu mes galime įsivaizduoti.

Tikriausiai jau daug priplepė
jau, Mielas Prieteliau. Asmeniš
kai aš džiaugiuosi "Mūsų Pasto-

ki-

lietuviškumo aspektai bus rytoj 
ryškinami ir 1.1.

Susimildamas nepagalvok, kad 
tuos "nuopelnus” priskiriu re
daktoriui. Juos iššaukia tremties 
gyvenimo sąlygos ir tie žurna- kad jis klauso. Jis rašo apie vis- 
listiniai ištekliai, kuriais Sveikas ką ir visais klausimais. Ištikimas 
gali disponuoti. Ir labai dažnai draugas, tas ponas Kazokas, 
aš tiesiog stebiuosi, kad, nežiū- Žurnalistine akimi žiūrint, 
rint visų sunkumų, nežiūrint ne- Sveikas redaguoji “Mūsų Pasto- 
priteklių, "Mūsų Pastogė” atkak- gę” neįmanomose sąlygose be 
liai žengia į priekį ir skaitytojui pastovių bendradarbių, be užtik- 
duoda daugiau, negu tremties są- rinimo, kad laikraštyje bus gali- 
lygos leidžia. ma paliesti ir tinkamai pagvil-

Jeigu sąlygos būtų normalios, denti skaitytojus dominančias 
Sveikas, kaip "Mūsų Pastogės" problemas. Nepavydžiu jausmo, 
redaktorius, turėtum redakcinį kada, vieną numerį šiaip taip 
branduolį ir puikiai žinotum, kas sulipdžius, nežinai, kas ir kaip 
ir ką galės parašyti. Žinotum, suplauks savaitės bėgyje ir ką 
kas, atėjus laikui, atneš reikalin- malonės plunksną atsitiktinai pa- 
gą straipsnį. Taip pat žinotum, bandantieji "Mūsų Pastogei” al

gali įsakymus rių! Manau, kad Sveikas įsivaiz
duoji, koks tai būtų malonumas 
— 10,000 prenumeratorių!

Tikrai nėra nuodėmė truputį 
pasvajoti. Tačiau, kad "Mūsų 
Pastogė" būtų pilnai įdomus 
laikraštis, prie redaktoriaus rei
kėtų prijungti dar keturis V. Ka
zokus, kaip pilnai apmokamus 
redakcijos bendradarbius. Žino
ma, laikraštį tam tikru laipsniu 
pakeltų ir apmokėjimai — hono
rarai atskiriems bendradarbiams 
už specifinius rašinius aktualiais 
klausimais, tačiau tai būtų tik da 
linis laikraščio pagerinimas.

Atsitiktinai apmokami bendra 
darbiai suaktualintų laikraštį, o 
pastovus bendradarbių branduo- , u_______________ ___ r
lys suteiktų jam tipišką veidą, manęs ir Sveiko yra tik tas, kad

mais patenktinti išsišakojusius 
mūsų tremties gyvenimo reika
lavimus. Tremties gyvenimas tu
ri visą eilę specifinių ligų ir ne
galavimų. Net patys pasidarėme 
irzlūs, priekabingi. Mums ne sve 
timas įtarinėjimas, kad kitiems 
nerūpi tai, kas mums rūpi. Mes 
susmulkėjom, susiskaldėme ne 
tik geografinėmis parapijomis, 
bet ir organizaciniais vienetais, 
tą patį darbą dirbančiomis, bet 
viena kitos nenorinčiomis su
prasti organizacinėmis grupėmis, 
vienetais. Mes galvojame, kad tik 
tai, ką mes dirbame, yra svar
biausia, kad tik mes nešame at
sakomybę, kad tik mes saugojo
me, kas turi būti išsaugota. Mū
sų akis graužia tremties dulkės, 
mūsų širdyse perdaug savimylos 
ir aš, mielas Prieteliau, tikrai 
nežinau, kokiais keliais eidamas

šuolinės pagarbos, kuris pajėgia 
išlaikyti nešališkumą. O tai nėra 
taip lengva, kaip gali iš karto at
rodyti. Ir nešališkiausią reikalo 
pristatymą šališki žmonės paver
čia šališku.

Keista, atrodo, visi tremtiniai 
turėtume būti vieningi, visiems 

turėtų rūpėti tiei patys reikalai, _ .... _____ ______
tačiau kiekvienas iš mūsų į tuos Sveikas bandysi negalavimus gy

dyti, nesutarimus lyginti ir vesti 
"Mūsų Pastogę” į antrąjį tūks
tantį. Bandymų Sveikas šiuo ke
kių jau darei ir dar daugiau da
rysi. Jei jų bent maža dalelė pa
siseks, bus labai daug padaryta. 
Norėčiau pažadėti savo pagelbą, 
tačiau bijau, kad ir aš kartais į 
ugnį įpilu žibalo. Esu žmogus ir 
gyvenu tarp Žmonių. Visi nega
lavimai vienaip ar kitaip liečia 
ir mane. Todėl prašau priimti ir 
mane tokį, koks esu. Pasižadu 
pasiduoti gydymui.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais 
Vlądas Radzevičius

reikalus žiūrime pro kitokius aki
nius. Ir jeigu "Mūsų Pastogės" 
akiniai kartais pasirodo kitokie, 
jai irgi be mažiausių svyravimų 
prisegama šališkumo etiketė. Ta
da jau prasideda dantų griežimas 
ir šoblių aštrinimas. Tiek aš, tiek 
kiti atsitiktiniai "Mūsų Pastogės" 
bendradarbiai, dažnai patys to ne 
norėdami, sudarėme progų pri
segti tą šališkumo etiketę ir prie 
Sveiko redaktorinio švarkelio at
lapo. Aš pats asmeniškai nieka
da nebijau ir nebijojau pasaky
ti, ką galvoju. Skirtumas tarp
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Pokalbis apie bendradarbius
Šį Mūsą Pastogės numerį išlei

džiame su jubiliejine iškilme, kur 
kaip pridera nepagailėta gražių 
žodžių pačiai sukaktuvininkei — 
Mūsą Pastogei ir jos leidėjams 
bei redaktoriams. Baisu, kad vie
nas kitas neapdairus skaitytojas 
iš to gali pasidaryti išvadų, jog 
Mūsą Pastogė pati savaime nubė
go tuos anot V. Radzevičiaus 
“tūkstantį žingsnelių” nereikš
mingai palaikoma leidėjų arba 
kiek pakoriguojama redaktorių. 
Bet kad Mūsą Pastogė per tuos 
dvidešimtį metų sėkmingai nu
žingsniavo tokį palyginamai ilgų 
kelių ir tai ne tuščiomis, bet kaip 
ta bitelė ratuota, tenkindama tūks 
tančius savo skaitytojų, už tai tek
tų žemai galvų lenkti jos gau
siems bendradarbiams ir skaityto
jams. Jie ir tik jie sudaro visų 
Mūsų Pastogės nugarkaulį, kad 
ji išsilaikė, kad ji įsistiprino ir 
kad ji net progresavo. Neliesda
mas šiuo metu skaitytojų ir rė
mėjų pusės noriu visų pirmiausia 
sustoti kiek prie pačių Mūsą Pa
stogės bendradarbių, kurie savo 
rašiniais — straipsniais, informa- 
cija, kūryba per ištisus dvidešimt 
metų Mūsą Pastogę rėmė stipri
no ir maitino.

Būdamas šiandieninėse sųlygose 
Mūsą Pastogės redaktorium leng
vai galiu įsivaizduoti, kiek turėjo 
drųsos ir rizikos pirmasis Mūsą 
Pastogės redaktorius p. Juozas 
Žukauskas, kuris šio darbo ėmėsi 
neturėdamas jokio užnugario: 
praktiškai jis negalėjo ir neturė
jo niekuo remtis, o tik pasitikėjo 
savo jėgomis ir tomis galimybė
ms, kurių jis pradėdamas leisti 
laikraštį nežinojo ir net negalėjo 
skaitytis. Bepigu buvo vėlesniems 
redaktoriams, kada jau buvo susi
daręs patikimas skaitytojų kadras 
ir kada iš tų pačių skaitytojų tar
po atsirado vienas kitas raštingas 
asmuo, kuris drįso laikrašty pa
rašyti, kas jo aplinkoje vyko ar 
nutiko. Vėliau atėjusiems po Juo
zo Žukausko redaktoriams, lygiai 
kaip ir man buvo lengvas palygi
namai darbas, nes visi perėmė jau 
įsibėgėjusi darbų ir turėjo poten
cialų užnugarį. Todėl kaip beban- 
dytumėm nuvertinti Kolumbo nuo
pelnus, kad jis atrado Amerikų, 
kas šiandien atrodo visai natūra
lu ir paprasta, bet Kolumbo nuo
pelnas ir yra, kad jis drįso leis
tis į niekieno dar neišbandytas 
keliones. Tas pats buvo ir su Juo
zu Žukausku. Už tat jam ir tiktai 
jam ir pridera tie visi novato
riaus ir pionieriaus nuopelnai.

Bet lietuviška visuomenė yra ir 
pasirodė labai gaji. Lietuviškas
spausdintas žodis ir buvo tasai 
akstinas, kuris išjudino ne vien 
prenumeratorius, bet ir bendra
darbius: pradėjo rašyti ne tik tie, 
kurie mokėjo rašyti, bet ir tie, 
kurie galėjo. Australijos lietuvių 
bendruomenė pamažu augo, lygiai 
augo ne vien tik Mūsą Pastogės 
skaitytojai, bet ir bendradarbiai. 
Ir būtina šiandie pasidžiaugti, 
kad p. Juozo Žukausko pasėtoji 
neliestoje (virgin) žemėje sėkla 
išbujojo ir maitino bei tebemaiti- 
na Mūsą Pastogę iki šiandien. Už 
tat net ir šiandie, kad pasirodė 
Mūsą Pastogės 1000 numerių, ku
rių didelė dalis ne jo redaguota, 
su didele pagarba ir padėka turi
me prisiminti p. Juozų Žukauskų, 
kurio pasėlio šaknys ir vaisiai sie
kia ir gyvenamų momentų.

Šioje vietoje kalbėdamas apie 
Mūsą Pastogės bendradarbius ne
siryžtu kiekvieno jų išvardinti as
meniškai —• per dvidešimtį metų 
jų skaičius susidarė toks didelis, 
kad reikėtų skirti net ištisų at
skirų numerį, kuriame būtų pa
minėtos jų pavardės ir atlikti dar
bai. Bet tuo nenorime pasakyti, 
kad spaudos bendradarbis turėtų 
likti anonimas ir kad mes norime 
pasidžiaugti tų bendradarbių dar
bo vaisiais nesiskaitydami su jų 
autoriais.

Klausimas su bendradarbiais, 
arba tikriau santykis su jais ne
pasikeitė nuo pat pirmojo Mūsų 
Pastogės numerio: Mūsą Pastogės 
bendradarbiai kaip buvo taip ir 
yra pirmiausia atsitiktiniai, t.y. 
tie, kurie įvertina išimtinų mūsų 
spaudos padėtį ir kurių tautinis 
sųmoningumas ir idealizmas skati 
na bendradarbiauti, Rūpindamiesi, 

kad būtų apmokėtos visos bėgamo
sios Mūsą Pastogės suskaites, lei
dėjai pirmiausia suka galvas, kaip 
suvesti galus su galais, kad Mūsą 
Pastogei būtų atviras kelias tech
niškai. Tuo tarpu bendradarbiavi
mas pačiam laikraščiui palieka
mas patiems bendradarbiams. Ir 
jų prisidėjimas ir savo raštais bei 
laiškais parama priklauso nuo to, 
kaip jie vertina dabartinę lietuviš
kų spaudų, koks jų tautinis sųmo- 
ningumas ir pagaliau kaip tekius 
spaudos bendradarbius respektuo
ja ir įvertina pati bendruomenė.

Reikia atvirai pasidžiaugti, kad 
visi Mūsą Pastogės buvę ir dabar
tiniai bendradarbiai nesidairė į ša
lis, kaip jie bus įvertinti ir su
prasti, bet vien tik meilės spaudai 
ir tautinio sųmoningumo vedini 
rašė ir teberašo tvirtai tikėdami, 
kad jų darbas ir įnašas yra nepa
lyginamos vertės. Nekalbant apie 
redaktorius kurie Mūsą Pastogės 
puslapių skiltis užpildydavo tik 
tokiais atvejais, kad jos nepaliktų 
tuščios. Visa Mūsų Pastogė, ne
svarbu, kokios apimties ji išeida

MINTIS IR MCSU PASTOGE

šia Mūsų Pastogės jubiliejine proga norisi žodeliu užsi
minti ir apie spaustuvę Mintį, kur Mūsų Pastogė spausdinama 
nuo 143 numerio, t.y. Mūsų Pastogė perėjo į Minties spaustu
vę 1951 m. lapkričio 14 d. Perėjus į Minties spaustuvę Mūsų 
Pastogės spausdinimo sųlygos nepaprastai pagerėjo ir techniš
kai ir estetiškai. Rūpestingi spaustuvės savininkai lietuviai 
p.p. Pranas ir Elena Nagiai ir Zigmas Kyzelis dėjo ir tebededa 
visas pastangas, kad Mūsų Pastogė švariai ir dailiai būtų at
spausdinta ir kad laiku išeitų. Ši,e nuoširdūs lietuviai šiam dar
bui visa širdimi atsidavę ir yra patys ištikimiausi ir idealūs 
Mūsų Pastogės techniniai bendradarbiai. Ne vienų kartų 
p. Pr. Nagys užtikrino: “Nors ir kokios bebūtų techninės kliū
tys, kiti darbai kad ir terminuoti gali palaukti, bet Mūsų Pa
stogė turi laiku išeiti”. Už šitokį jų nuoširdų bendradarbia
vimų ir besųlyginį atsidavimų Mūsų Pastogės gerovei Redak
cijos ir skaitytojų vardu reiškiu gilių padėkų.

Mūsų Pastogės Redaktorius

1000 ir kas toliau?
ti palankios politinės padėties, bet 
kada ji ateis — niekas nežino.

Turime susitaikinti su mintimi, 
kad tremtyje dar liksime ilgesnį 
laikų. Ir štai kyla klausimas — al
mės sulauksime dar 2000-sios Mū
są Pastogės? Noriu tikėti, kas su
lauksime, bet mūsų visų laukia la
bai didelis darbas.

Jeigu pažvelgsime į lietuvių ka
pus Australijoje tai pamatysime, 
kad skaičius medinių baltų kryžių 
kasmet vis didėja, ir eilės mūsų 
pailsusių tautiečių gula į amži
nos ramybės prieglobstį o su jais 
retėja ir mūsų aktyvistų gretos 
— Mūsą Pastogės bendradarbiai.

Tiesa, turime savo aktyvų jauni 
mų, studentus ir gražų būrį akade
mikų dalinai baigusius mokslus 
Lietuvoje, kurie ryžtingai papildo

Lietuviškoji spauda — tai tau
tos atsparumo pulsas, ir reikia 
džiaugtis, kad dar po dvidešimt 
ketverių metų tremtyje tas pul
sas ne mažėja, bet eina stipryn.

Štai šiandien su tūkstantąją 
Postage mes tartum pasiekėm sa
vo tremties veiklos vienų etapų, 
kuriuo visi Australijoje gyvenų 
lietuviai gali didižiuotis.

šiuo tarpsniu įleidome gilias 
bendruomenės šaknis šioje sveti
moje žemėje ir pašalinę bendruo
menės brendimo negeroves 
visi vieningai susijungėme ben
dram darbui — lietuvybės išlai
kymui ir kovai dėl Lietuvos lais
vės.

Žvelgiant pirmyn mintys nėra 
ramios. Galimybių greitai grįžti 
laisvon Lietuvon nėra; reikia lauk

vo, paparstai buvo ir tebėra už
pildoma mūsų pasišventėlių ben
dradarbių rašiniais, kas padaro 
Mūsą Pastogę ir originalių, ir 
patrauklių ne vien tik jos skaity
tojams tiesioginiai, bet ir visiems, 
kurie jų gauna ir paskaito. Jau ne 
trukus baigiasi septynbri metai, 
kai aš esu Mūsą Pastogės redak
torius bet per tų laikų įsigytas 
patyrimas liudija, kad Mūsą Pa
stogė niekad nepritrūko medžia
gos iš bendradarbių taip, kad re
daktoriui būtų rūpestis, kaip čia 
užpildžius tuos puslapius. Tiesa, 
ne visi rašiniai būna spausdina
mi, ir dėl to vienas kitas užsiga
vęs bendradarbis atkrinta. O ne
patenka atmesti rašiniai vien dėl 
to, kad kaip ir kiekvienas laikraš
tis, taip ir Mūsą Pastogė turi ati
tinkamus tikslus ir rėmus, kurių 
apribojama ji gali skelbti ir kal
bėti neperžengdama nustatytos 
kad ir labai plačios amplitudės. 
Tokie užsigavę bendradarbiai, daž 
niausiai patys suprasdami, kad 
buvo peržengtos tam tikros ribos, 
arba paties redaktoriaus įtikinti, 

vėl pradeda be jokių kompromisų 
ir toliau bendradarbiauti.

Bendradarbių gausumas ir jų 
minčių originalumas privedė Afū- 
są Pastogę prie to kad šiandie 
pasaulio lietuvių tarpe mes visi 
galime pasididžiuoti, jog ji laiko
ma vienu iš pirmaeilių laikraščių, 
su kuriuo skaitomasi kuriame 
pareikštos mintys ar nuomonės yra 
toliau skelbiamos arba net jomis 
vadovaujamasi. Ir tai yra ne kie
no kito, kaip Mūsą Pastogės ben
dradarbių nuopelnas. Net jeigu 
Mūsų Pastogė ir samdytų bendra
darbius tai gal tik palengvintų 
redaktoriaus darbų, bet abejotina, 
ar tuo pakeltų laikraščio lygį. 
Samdiniais leidėjas ir redaktorius 
garantuoja, jog laikraštis bus už
pildytas, bet drauge ir pastoja 
iniciatyvų tiems, kurie ateina su 
originaliomis mintimis ir pasiūly
mais. T.ačiau atsitiktiniai bendra- 
darbai pastato laikraščio leidėjų 
ir redaktorių labai netikroj būse
noj, nes jis neturi garantijos, ar 
niekuo neįpareigotas bendradar
bis prisius medžiagos ar ne.

šia prasme reikia pasidžiaugti, 
kad beveik be jokių išimčių visi 
Mūsą Pastogės bendradarbiai bent 
mano praktikoje redaktoriaus ne
apvylė: korespondentai nuolat in
formavo ir informuoja apie vietos 
gyvenimų prisiunčia straipsnių, 
kurių daugumas yra palyginamai 
aukšto lygio ir laikraščiui bei re
daktoriui tėra vienas malonumas 
tokius rašinius skelbti. Iš kitos pu
sės reikia pripažinti, kad yra ben
dradarbių, kurie ištikimai Mūsų 
Pastogei bendradarbiauja nuo pat 
pirmojo numerio, yra ir tokių, ku
rie naujai įstoja. Kiti nusiskun
džia kieta redaktoriaus ranka, 
kad jis status bendradarbiui atitin 
karnų reikalavimų neatsižvelgiant 
į rašančiojo bendradarbiavimo sta
žų ir nuopelnus. Patarčiau supras
ti ir redaktorių: jo rūpestis yra, 
kad laikraščio prestižas kiltų, bet 
ne smuktų. Tad ir šitos jo inten
cijos verčia jį žiūrėti, kad į laik
raštį patektų ne atsitiktinė me
džiaga o mums visiems aktuali, 
vertinga ne vien šiandie, bet ir ga
liojanti vienokiais ar kitokiais at
žvilgiais ir rytoj. Redaktorius, 
ypač bendruomeninio laikraščio, 
dažnai prilygsta dirigentui kuris 
kreipia muzikantus groti tam tik
ra pasirinkta tema, o ne kad kiek
vienas grotų, kas jam tuo mo
mentu patinka. Čia ir yra tarp 
redaktoriaus ir atsitiktinių bei sa
vanoriškų bendraminčių nesutari
mo pagrindas. Juo labiau šis pa
grindas turi racijos, kai yra ben
druomenės laikraštis ir kai rašan
tysis remiasi demokratiniu princi
pu, kad, esu kiekvienas bendruo
menės narys turi teisę be-nės lai
krašty pasisakyti jam norimu 
klausimu. Tačiau šituo reikalu 
ekstremistų labai retai pasitaiko, 
o reikia viešai ir nuoširdžiai pa- 
sidžaugti, kad daugiau kaip 90% 
visų Afūau Pastogės bendradarbių 
pilnai įsisųmoninę bendruomenės 
tikslus ir šių tikslų ribose jie ir 
bendradarbiauja.

Šia proga ir drįsčiau išreikšti 
visiems buvusiems ir esamiems 
Mūsų Pastogės bendradarbiams 
gilių padėkų už jų nuoširdų dar
bų, nes, kaip minėta, Mūsą Pasto
gės turinys, progresas ir presti
žas pirmiausia priklauso kaip tik 
nuo bendradarbių kadro. O jų nuo 
širdžių bendradarbiavimu iki šio
lei bent man pačiam tikrai neteko 
nusivilti.

V. Kazokas
Mūsą Pastogės Redaktorius 

mūsų retėjančias gretas, bet jų 
skaičius nėra pergausus — o kas 
toliau?

Ateina laikas, kada mūsų bend
ruomenės ir Mūsą Pastogės priešą 
kyje turės stoti lietuviai jau gi
mę ir užaugę čia Australijoje.

Jeigu bendruomenė ir Mūsą 
Pastogė išsilaikys ir jiems vado
vaujant, tik tada galėčiau tvirtin
ti, kad mee lietuviai čia Austra
lijoje pateisinome savo buvimų ir 
atlikome savo tremties uždavinį 
perduodami savo idėjų bei laisvės 
troškimo tęstinumų savo ainiams.

Šis uždavinys turi būti pagrin
dinis mūsų tremties tikslas. Nesi
gailėkime laiko pašvęsti savo vai
kams jungtis, glaustis prie lietu
viškos bendruomenės, parapijos, 
organizacijų, mokyklų, kuriose 
plaka tyra lietuviška širdis ir au
ginkime sau įpėdinius lietuviškai 
veiklai.

Nesigailėkime lėšų mokslinti sa-

Sveikinimai
SU DŽIAUGSMU SUTINKAME “1000” M.P. NUMERĮ.
Tas džiaugsmas nebūtų pilnas, jeigu mes Australijos lietu

viai, bent kiek abejotume M.P. ateitimi.
Po sunkios pradžios ir nemažų pastangų M. P. išaugo į soli

džią lietuvybės tvirtovę, kuri mūsų išeivijos gyvenime išlaiko tau
tinį sąmoningumą ir palaiko ryšį tarp lietuvių, išsibarsčiusių šiame 
plačiame kontinente.

Kaip asmuo, kuris ketverius metus atstovavau M. P. leidėją — 
A. L. B. Krašto Valdybą, žinau, kiek pasiaukojimo, kantrybės ir 
išminties pareikalavo iš redaktorių ir bendradarbių M. P. gerinant. 
Tik jų dėka mes šiandien turime visus Australijos lietuvius jungian
tį savaitraštį, su taisyklinga lietuvių kalba, techniškai gerai apipavi
dalintą ir svarbiausia, bešališkai ir kultūringai svarstanti bendras 
lietuvių problemas. Brangintini ir M. P. pasidalinimas naujienomis 
su kitų kontinentų lietuviais, o taip pat apsčiai patiekiamos žinios 
iš pavergtos tėvynės gyvenimo.

Tad jubiliejinio numerio proga reiškiame pagarbą ir padėką 
dabartiniam ir buvusiems redaktoriams ir visiems M. P. bendra
darbiams. Tęskite darbą su tuo pačiu pasišventimu ir energija.

Iz. Jonaitis

Mūsų Pastogė pasirodo jau tūkstantąjį kartą. Tai yra 20 me
tų lietuviškojo spausdinto žodžio kelias šiame kontinente.

Pagarba šio laikraščio kūrėjams — Sydnėjaus Lietuvių Drau
gijai, garbė jo išlaikytojui — ALB Krašto Valdybai. Ištvermės 
ateičiai!

Dvidešimečio sukakties proga sveikiname visus šio laikraš
čio Redaktorius — buvusius ir esamą, o šiame darbe amžiams 
užmerkusiam akis (A.A. J. Kalakauskas) maldoje lenkiame galvą.

Visiems laikraščio darbuotojams lietuvio krikščionišku nuo
širdumu linkime ir toliau kurt mūsų tautinę ateitį!

Tėviškės Aidų Redakcija

1000-JI SAVAITĖ
Džiugu ir miela pasveikinti Tave, “Mūsų Pastoge”, mus lankan

čių jau tūkstantųjų savaitę. Tavo nueitas kelias nebuvo rožėmis klo
tas. Buvai ne kartų pulta savųjų ir svetimųjų. Tačiau tuos smūgius 
kantriai pernešei ir nepasidavei jokiai bangai iš šalies likdama išti
kima bendram lietuviškam reikalui ir tiesai. Tai Tavo stiprybė.........
......O kų gi žada ateitis? Ar ištesėsi dar 1000 savaičių? Ar dabarties 
mūsų jaunimas lauks Tavęs kas savaitę, kaip kad laukia tavęs šių 
dienų vyresnieji? Žvelgdama ateitin turi tuo susirūpinti ir savo skil
tyse žadinti tautinį susipratimų ir meilę lietuviškam spausdintam 
žodžiui.

Lankyk mus tiek ilgai, kiek truks mūsų tremtis. Tad nesakome 
“Ilgiausių metų”. Telinkime ir toliau kaip ligi šiol niekam nesilen- 
kiant ir nepataikaujant drąsiai ir atvirai kelti mūsų lietuviško gyve
nimo ydas, težiūrėti bendrųjų lietuviškų reikalų ir būti ištikimai 
tiesai.

šios sukakties proga esame dėkingi pirmajam Tavo leidėjui 
Antanui Baužei, pirmajam redaktoriui Juozui Žukauskui, visiems bu
vusiems redaktoriams, dabartiniam leidėjui — ALB Krašto Valdybai 
ir dabartiniam redaktoriui V. Kazokui. Jų visų rūpesčiu ir pastango
mis sulaukei šios sukakties ir likai savo išore puošni ir turiniu pa
traukli.

J. Valy.

SUKAKTIES PROGA
MŪSŲ PASTOGEI

Mūsų Pastogę jos sukakties 
proga malonu sveikinti dėl dvie
jų priežasčių: pirma, kad Mūsų 
Pastogė yra lietuviškas laikraš
tis, antra, kad ji taip pat ben
druomeninės minties ir dvasios 
laikraštis.

Pagrindinė laikraščio reikšmė 
yra ta, kad jis savo skaitytoją 
lanko reguliariai. Lietuviško laik 
raščio reikšmė — kad jis, be 
bendrųjų tikslų, dar turi ir speci
finių tautinių uždavinių. Šiuo 
atžvilgiu mūsų spauda atliko li- 
kiminį vaidmenį: prikėlė lietuvių 
tautą iš miego ir išvedė į nepri
klausomos valstybės gyvenimą. 
Prisiminkim, Aušrą, Varpą, Tė
vynės Sargą, vėliau Vilniaus Ži
nias ir Viltį, Draugiją ir Lietu
vos Aidų bei kitus tautinės dva
sios lietuviškus laikraščius, atve
dusius į 1918 Vasario 16. Nepri
klausomos Lietuvos gausi spauda 
stiprino jos laisvės pamatus. Išei
vijos lietuvių spaudai skirta iš
laikyti gyvus tautinius mūsų ide
alus svetur, ir matome, kaip ji 
šitai sėkmingai atlieka. Štai kodėl 
reikia sutikti su prof. St. Šalkaus- 

vo vaikus, siekime aukščiau, nebū
kime patenkinti egzistavimu, bet 
siekime mokslo, nes vienas tarp
tautinio masto susipratęs lietuvis 
— ar tai būtų jis mokslininkas, 
muzikas, dailininkas, daktaras ar 
inžinierius — gali daugiau duoti 
savo tautai ir jos laisvės bylai, 
negu šimtai protestų ar memoran
dumų.

Atlikime savo šventą pareigą ir 
atiduokime Lietuvai kas jai pri
klauso — savo jauniiną!

Jei mes tai pasieksime, tai nė
ra abejonės, kad nei bendruomenė, 
nei Mūsą Pastogė neišnyks kaip 
“dūmas“ blaškomas vėjo” šia
me penktame kontinente, bet atė
jus laikui atiduos savo duoklę tė
vynės labui.

V. Bukevičius 

kiu, savo metu teisingai pabrė
žusiu, “jog spausdintas tautos žo
dis yra tautos išraiška, pagal 
kurią yra vertinama visa tauta, 
ir jog ta išraiška kartu yra kas
dieninis tautos penas, nuo kurio 
priklauso jos moralinė ir net fi
zinė sveikata”. Mūsų Pastogė, 
kiek ją pažįstam, tautinio peno 
Australijos lietuviams teikia my
linčia širdimi ir pilna ranka.

Bet Mūsų Pastogė turi ir speci
finį uždavinį: skleisti Bendruome 
nės mintį, ugdyti Bendruomenės 
dvasią ir rodyti, kaip šitai reiš
kias Bendruomenės darbu. Nors 
Bendruomenei laisvojo pasaulio 
lietuvių spauda apskritai yra pa
lanki, bet Mūsų Pastogė čia tu
ri iskirtinę padėtį: šiuo metu ji 
yra vienintelis bendruomeninės 
paskirties laikraštis, leidžiamas 
bendruomeninio organo — Aus
tralijos LB Krašto Valdybos. Dėl 
šios priežasties Mūsų Pastogė 
bendruomeninį reikalą dažniau 
savo iniciatyva kelia pati ir jam 
skiria pačias geriausias laikraš
čio vietas. Tuo pabrėžiama, kad 
bendruomeniniam reikalui duo
dama pirmenybė kitų reikalų 
eilėje.

Iš kitos pusės Mūsų Pastogėje 
taip pat nuolat ryškinami ben
druomeniniai nusiteikimai — tar 
pusavio susiklausymas, tautinis 
solidarumas, bendravimo bei ben 
dradarbiavimo būtinumas. Tokių 
nusiteikimų ugdomąjį darbą rei
kia ypač vertinti, nes jis laiduo
ja ir pačios Bendruomenės stip
rybę. Tai yra priešinimasis sklai- 
dymosi dvasiai, nešančiai tauti
niam mūsų gyvenimui be galo 
didelę žalą.

Vadinas, Mūsų Pastogė eina 
teisingu ir geru keliu. Ko geriau
sios sėkmės jos Redaktoriui, 
Bendradarbiams, Leidėjams ir 
Rėmėjams!

Stasys Barzdukas

Pasaulio Lietuvio redaktorius 
P LB Valdybos vykd. vicepirm.
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TEGU “M. P.” DAUGIAU PASAKO
Kaso Vaclovas Ratas

ŽODŽIO GALIA
MUSŲ PASTOGĖS TŪKSTANTAJAM NUMERIUI

Pas p.p. Jonaičius vardinės. Sė
džiu bičiulių tarpe ir įsikalbam 
apie lietuviškus papročius. Kiek 
ir kokių gražių turėta! štai kad 
ir vestuvės. Devynias diena® apie 
šimtas žmonių linksmybėse sken
dėdavo. Jaunosios ir jaunojo gyve
nimas dainomis apdainuojamas. 
Išsipuošęs piršlys ,jo teismas, kur 
dokumentu® rašantieji žąsies 
plunksnas j pelenus mirko, iškal
būs jumoristiniai pašnekesiai ir 
galop piršlio korimas. Tai opera 
su linksmom ir liūdnom dainom, 
kur ypač jaunosios busimieji var
gai apdainuojami. Tokias vestu
ves tik mūsų tėvai teprisimena. Ir 
kaip gaila, kad net fotografijų iš 
tų laikų neturime. Vyresnieji tai 
bent šiokį tokį vaizdą prisimena, 
tačiau mėgink visa tai papasako
ti mūsų jaunimui — čia gimusiems 
arba nemačiusiems Lietuvos. Neį
manoma!

Taip bešnekant prieina Mūsų 
Pastogės redaktorius ir kreipiasi 
su prašymu. Sako, priartėjam prie 
Mūsų Pastogės tūkstantojo nume
rio. Gal šia proga pasisakyčiau 
laikrašty? čia ir kilo man mintis.

Redaktorius atsitolino, o man 
prieš akis pradėjo slinkti vaiz
dai — pirmieji transportai, pri
verstinis darbas, lietuvių bendruo 
menės pradžia, Mūsų Pastogė. Ir 
štai dvidešimties metų tarpas pa
stato Mūsų Pastogės leidėją ir re
daktorių ant slenksčio. Jiems iš 
kairės nueitas kelias, dešinėj — 
ateitis su uždaviniais: eiti pra
mintu keliu toliau o gal jį pla
tinti, tvirtinti, nešti ko nors nau
jo? Čia ir kyla man mintis, kurią

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Mielas Redaktoriau,

Neseniai skaičiau Jūsų redaguo- 
moje Mūsų Pastogėje, kad rengia
tės jubiliejiniam — tūkstantiniam 
Mūsų Pastogės numeriui.

Mes skaitytojai paprastai nume
racija nesidomime. Gavę laikraš
tį, vieni iš vieno galo kiti iš ki
to jį suskaitome ir laukiam kito 
jo numerio. Gerai, kad atkreipei 
mūsų dėmesį, o tikrai verta susi
mastyti. Reiškia, per mūsų rankas 
praėjo 1000 numerių, kurių mes 
ypatingai laukėm tik atvykę į šį 
kraštą. Tada Mūsų Pastogė daug 
kam buvo kaip turtinga oazė dy
kumoj.

Šiandien, kada mūsų “jaunystę” 
pridengė jau 1000 svarių laikraš
čio numerių, pasidarėm jam la
biau abejingi, nors laikraštis nuo 
pirmųjų jo numerių yra padaręs 
didelę pažangą. Bet, jei jis susto
tų, tada mes pastebėtumėm, ko 
netekom.

Atrodo dar taip neseniai skaitė
me pirmuosiuose Mūsų Pastogės 
numeriuose, tuometinio jos leidėjo 
Australijos Lietuvių Draugijos pa 
reiškimą, “kad, Mūsų Pastogė bu

vo, yra ir bus Australijos Lietu
vių Draugijos nuosavybė. Laik
raščiui leisti leidimas yra išduo
tas ne privačiam, asmeniui bet 
Australijos Lietuvių Draugijos 
pirmininkui.’’

Jeigu pirmasis, prieš 85 metus 
pavergtai Lietuvai skirtas laikraš
tis Aušra, savo 40 išėjusiais nu
meriais prikėlė Lietuvą iš miego, 
netenka abejoti, kad 1000 Mūsų 
Pastogės numerių pratęsė lietuvy
bę šiame kontinente viena genera
cija.

šiandieninė Jūsų redaguojama 
Mūsų Pastogė, kaip matosi, visų 
kraštų lietuviškųjų laikraščių re
daktorių labai vertinama, nes daž
nai randame Kanados, Anglijos, 
Argentinos, Jungtinių Amerikos 
Valst. lietuviškuosius laikraščius, 
cituojančius Mūsų Pastogę ar pa
siskolinus iš jos ištisas skiltis.. 
Tik pati Pastogė kuklinasi, labai 
skūpiai išsitaria apie “paskolas” 
kitiems laikraščiams. Jei Kuka kai
tai® to neišbliautų, tai taip daug 
kas apie tai ir nežinotų. O tai yra 
mūsų pasididžiavimas ir prestižas.

Žinom, kad Mūsų Pastogė atei
na į mūsų namus, didžiausias nuo
pelnas priklauso Jums, ponas Ka
zokai. Aš dažnai stebiuos, k aip 
Jūs vienaą galite eiti redaktoriaus 
korektoriaus laužytojo, mašinistės 
ir kitų redakcijos darbuotojų pa
reigas. Kiek stebėjau, nėra kito 

norėčiau šia gražia proga patiek
ti ir mieliems Mūsų Pastogės skai
tytojams.

Virš trisdešimt metų bendradar 
biaudamas spaudoje ir dirbdamas 
Vytauto Didžiojo Kultūros Muzie
juje kaip meno konservatorius pa
tyriau, kad laikraštis be visiems 
žinomų patarnavimų, kaip infor
macija, žinių praplėtimas ir t.t., 
dar atlieka labai svarbų uždavinį, 
kurį retas skaitytojas teįvertina. 
Būtent, laikraštis yra kartu ir 
dokumentas arba nurodo kelius į 
dokumentus. Ir kaip toks jis pa 
tarnauja istorikams, mokslo, meno 
žmonėms, muziejams ir panašiai. 
Asmenys panaudodami panašiems 
tikslams laikraštinę medžiagą, ten 
kinasi ne vien tik spausdintu žo
džiu. Jiems be galo brangi me
džiaga yra spaudoje skelbtos nuo
traukos. Laikas sunaikina pėdsa
kus. Kiek šiandie yra išlikusių 
Lietuvoj medinių kryžių ir turtin
gai išpuoštų koplytstulpių? Laimė, 
kad laiku buvo apie tai kai kurių 
žmonių pagalvota. Šiandie mes tu
rime pakankamai fotografinės me
džiagos apie lietuviškus kryžius. 
O šioje srityje daugiausiai nusi
pelnęs yra dailininkas Adomas 
Varnas!

Kokį vaizdą susidarytų mūsų 
ateities kartos apie lietuvių gyve
nimą D.P. stovyklose Vokietijoj, 
jeigu neturėtume pašonėj penke- 
rių metų Žiburių komplektų, kur 
reguliariai kas savaitė buvo skel
biama apie 50 foto nuotraukų, 
vaizduojančių stovyklinį gyveni
mą?

Australijoje gyvename jau dvi- 

lietuviško savaitraščio, kur visa 
ta našta gultų ant vieno žmogaus. 
Tad stebiuos Jūsų ištverme.

Šio 1000-tinio Mūsų Pastogės 
numerio proga su padėka tenka 
prisiminti ir jos steigėjus.

Geležinės ištvermės Jums, po
nas Kazokai, sunkiame redakto
riaus darbe, žengiant į antrą tūks
tantinę linki ,

<7. Reisgys

M lis ii Pastogės užuomazga
1947 metų pabaigoje iš Vokieti

jos “General Heinzelmann” laivu 
atvyko Australijon pirmas pabal- 
tiečių D.P. transportas. Jame bu
vo 437 lietuviai, kurie tapo apgy
vendinti Bonegilloje, Viktorijoj.

Aš tuo laiku buvau Australi
jos Lietuvių Draugijos Pirminin
kas iš Imigracijos Departamen
to gavau specialų leidimą aplan
kyti savo tautiečius. Man lankant 
juosius ir kalbant su jais teko iš 
daugelio išgirsti, kad pageidauja 
lietuviško laikraščio Australijoje. 
Kiti atvykę lietuvių transportai 
taippat pageidavo laikraščio. Pri
simenu žurnalistą p. Mockūną, ku- 

■ ris rašė man iš Bonegillos saky
damas “Kaip Įgalima greičiau 
pradėkime leisti laikraštį”. Pana
šiai rašydavo ir kiti, bet kaip tik 
nelaimei nė vienas žurnalistas ar 
spaudos darbui pasiruošęs nebuvo 
paskirtas darbams į Sydney. Gal
voju sau vienas, kaip pradėti laik
raštį- nėra redaktoriaus, nėra pri
tyrusių žmonių, nėra pinigų!

1948 m. pradžioje, gerai apgal
vojęs, nutariu pradėti žygius laik- 
Iraščiui gauti leidimą. Kreipiausi 
asmeniškai į vieną iš aukštesnių 
valdininkų Immigracijos Depart- 
mente Canberroje, kuris patarė 
parašyti prašymą, davė kaip ku
rių nurodymų ir patarimų ir už
tikrino, kad leidimą gausiu. Vė
liau buvau du kartus pakviestas 
pas Commonwealth Security valdi
ninkus, kurie mane peržvelgė nuo 
kojų iki galvos. Šiek tiek apklau- 
sinėję, priminė man ne tik mano 
20 metų išgyventą laiką ir darbą 
Australijoje, bet ir Lietuvoje (bu
vau nustebintas) ir pastebėjo, 
“mes nerandame kliūčių kad tu 
negalėtum gauti laikraščiui leidi
mo. Taip pat čia priminė kad'per 
laikraštį nevaryčiau propagandos 
prieš Immigracijos patvarkymus, 
ir kad 1/4 laikraščio būtų spaus

dešimt metų. Kiek tilpo Afūaų 
Pastogėje fotografijų vaizduojan
čių lietuvius, kaip jie atrodo, ren
giasi, gyvena, mokosi sportuoja, 
pasižymi ir t.t. Mūsų čia yra apie 
10,000. Rašytos medžiagos yra, 
nors ir čia daug ko esminio trūks
ta, tačiau fotografinės medžiagos 
galima sakyti yra mažiau negu 
mažai!

Čia reikia pridurti kad fdtogra- 
finė medžiaga pas privačius asme
nis dažnai yra kitokio charakte
rio, negu toji, kuri spaudoje skel
biama o be to ją laikas sunaiki
na ir dažnai net neprieinama ja 
susidomėjusiems. Taigi, grįžkime 
prie Mūsų Pastogės.

Jeigu neatkreipėm dėmesio į fo
tografinę medžiagą, vaizduojan
čią mūsų gyvenimą per praėjusius 
20 metų, nedarykime žalos patys 
sau ateičiai. Plačiau neanalizuoda
mas šio reikalo kreipiuosi tiesiai 
į mielus Mūsų Pastogės skaityto
jus ir visus lietuvius tiek Austra
lijoje tiek ir N. Zelandijoje su 
konkrečiu pasiūlymu: padėkime 
šiuo svarbiu reikalu Mūsų Pasto
gei, padėsime ir patys sau susi
darydami patikimą mūsų išgyven
to laiko dokumentaciją. Pradėki
me kukliai. Lietuvių bendruome
nėje vykstą susirinkimai, pasi
linksminimai minėjimai .sportas, 
iškylos, jaunimo gyvenimas, pri-

ŽODIS REDAKTORIUI
Malonusis Redaktoriau,

Pone Vincai, 

jau būrys metų, kai turiu progos 
nuolat sekti “Mūsų Pastogę“ ir 
grėtis ja, Tavo redaguojama.

Nenoriu užrūstinti kaip nors 
kitų laikraščių, bet man atrodo, 
kad “Mūsų Pastogė“ yra vienas 
pačių geriausių lietuviškų savait
raščių svetimuose pasauliuose — 
turiningas, nestokojęs bendradar
bių, dėl to įvairus, ypač kiek tai 
susiję su Australijos lietuvių gy
venimu. Gražu, kad Redaktorius 
pajėgia dar ir šiandien ne tik pats 
visada aptarti aplinkoje ir aps
kritai lietuvybės laukuose išky-

dinama anglų kalba. Tuo metu jie 
šito labai griežtai laikėsi. Pame
nu, vieną kartą per neapsižiūrė
jimą nebuvo 1/4 anglų kalba 
spausdinta, ir tuojaus gavau per
spėjimo raštą. Dabar yra kas ki
ta!

Apie šį laiką, teisininkas p. J. 
Žukauskas — rašytojas buvo pa
skirtas cukrinių nendrių kirsti į 
Queenslandą. Iš Bonegillos išva
žiavus ir vykstant per Sydney, tu
rėdamas keletą valandų laiko, už
suko pas mane nors trumpam lai
kui, nes tą patį vakarą traukiniu 
išvyko į Queenslandą. Besikalbant 
p. J.' Žukauskui pasakiau, kas yra 
padaryta, kas daroma ir ką atei
tyje manau daryti. Jis parodė di
delio entuziazmo laikraštį išleis
ti ,pritarė ir dar kai ką patarė. 
Taip pat mano kviečiamas sutiko 
būti laikraščio redaktorium.

1948 metais, A. L. Draugijos 
pasėdis, kuriame dalyvavo valdy
bos nariai: p.p. W. Marcinkevi
čius, D. Kuodis ir aš. Inžinierius 
p. J. Motiejūnas posėdyje nedaly
vavo, nes buvo jis iškeltas dar
bams į Tasmaniją. Valdyba buvo 
kooptavusi du patarėjus — inž. M. 
Bogušą ir dantistę p. E. Guobie- 
nę-Cvirklienę, su teise dalyvauti 
posėdyje, bet be teisės balsuoti. 
Šiame posėdyje svarstėme ir laik
raščio išleidimą. Aš pranešiau, 
koks didelis žmonių skaičius pa
geidauja laikraščio. Apie tai buvo 
anksčiau kalbėta, dabar ir primi
niau, kad iš valdžios leidimas man 
jau pažadėtas, ir kad buvau trum
pai sutikęs p. J. Žukauską, kuris 
man prašant sutiko laikraštį re
daguoti, ir nurodžiau maždaug jo 
formatą.

Siūliau, kad laikraštis gali bū
ti Australijos Lietuvių Draugijos, 
išrenkant patikėtinį juridinį asme
nį, o už visa kita Jcaip tai finan
siniai ir ūkiniai atsako A.L.D.

valdyba. Išklausius, mano prane
šimą ir pasiūlymą prasidėjo svar
stymas ir nutarimas. Po ilgų kal
bų ir truputį pasiginčijimo valdy
bos nariai nesutiko laikraščio leis
ti pareikšdami, kad dėl laikraščio 
jokios atsakomybės neprisiimą. 
Man beliko tik pasakyti, kad lie
tuvišką laikraštį leisiu aš, ir bus 
mano nuosavybė, visus A.L.D. 
skelbimus, aprašymus pakol kas 
skelbsiu veltui! p. M. Bogušas pa
reiškė: “jei draugijai už skelbi
mus ir kitus patarnavimus reiktų 
laikraščiui mokėti, draugijai kai
nuotų pinigo, o dabar jei p. A. 
Baužė sutinka veltui, už tai mes 
jam galim pasakyti ačiū! ir pa
linkėti sėkmės”. Aš perdaug A.L. 
D. Valdybos nekaltinu, kad nepri
siėmė už laikraštį atsakomybės, 
nes tuo metu draugijos kasoje bu
vo apie £30. Valdybos nariai, pri
siėmę atsakomybę būtų turėję mo
kėti iš savo kišenės taip, kaip ir 
aš.

Apie birželio mėn. 1948 metais, 
iš Canberros gavau pranešimą, 
kad laikraščiui leidimas duotas ir 
reikalavo laikraščio pavadinimą
— vardą. Rašiau p. J. Žukauskui 
į Queensland laišką ir jis man 
prisiunčia — apie 10 vardų sąra
šą. Jų tarpe ir “Mūsų Pastogė”. 
Su šeima svarstėme ir išrinkau 
"Mūsų Pastogę”, su ta mintimi, 
kad mieli mūsų tautiečiai paliko 
savo namus, sodybas atiteko į šį 
tolimą kraštą Australiją, atrado
— sukūrė savo “pastogę”. Teko nu 
girsti kad kai kas nori savintis — 
būk tai jis išrinko laikraščiui var
dą “Mūsų Pastogė”. Netiesa, nes 
iš kitų jokiais pasiūlymais nesu 
pasinaudojęs.

1948 metais šv. Kalėdų metu, iš 
Queenslando parvyko į Sydney, p. 
J. Žukauskas, ir intensyviai ruo
šėsi išleisti “Mūsų Pastogę”. 1949 
metais Sausio pradžioje mano žmo

vačios nuotraukos važiuojančios 
mus kaip atrodome, kur ir kaip 
gyvename mokomės, dirbame ir t 
t. — visa tai brangus dokumentas 
ateities laikams. Tos medžiagos
niekada nebus perdaug. Visokiom 
progom pasirūpinkime, kad būtų 
padaryta foto nuotrauka ir sura
šykime išsamią jos metriką — kas 
vaizduojama (proga ir dalyviai), 
kada ir kur nuotrauka daryta, 
kas fotografavo. Susidėkime po ke 
liasdešimt centų, kad redakcija 
galėtų padaryti klišę ir pasiųski
me Mūsų Pastogei. Tai padarę pa- 
įvairinsim, pagyvinsim laikraštį, 
o svarbiausia kad tuo neleisime 
pražūti taip brangiai dokumenti
nei medžiagai, kuri ateity turės 
svarbios dokumentinės reikšmės. 
Nepaskelbta nuotrauka yra kaip 
ir dingusi nes reikalui esant ne
žinančiam sunku būtų surasti rei
kiamą nuotrauką pas privačius 
asmenis. Tuo tarpu laikraštis pasi 
daro istorikui ar kultūrininkui 
kaip tam tikrų vaizdinių faktų 
katalogas: jeigu tokios nuotrau
kos nerasi laikraščio archyvuose, 
tai bent lengvai atseksi, kur jos 
ieškoti. Visi žinome, kad klišių ga
myba laikraščiui brangiai kainuo
ja, bet siunčiant nuotraukas dar 
sumetus po kelis dolerius klišei 
pagaminti keliems ar grupei ne
būtų sunku. O darbas būtų kele
riopai reikšmingas: ir laikraštis 
nuotraukomis pagyvintas, ir pa
tiems džiaugsmas, ir svarbiausia, 
konkretus mūsų gyvenimo doku
mentas.

lančius lietuviškus klausimus ta
vo vedamuosiuose, bet ir bendra
darbių visoms sritim* >u»ira*ti ir 
vietoje ir dar, pavyzdžiui, visa ko 
centruose — JAV.

Tai, be abejo, nuopelnai Redak
toriau* ir leidėjų, kurie rūpinasi 
laikraščio lygiu. Malonu ir aps
kritai, kad mū«ų lietuviškieji že
mynai laikosi.

Sveikinu Redaktorių ir “Mūsų 
Pastogę“ tūkstantojo numerio 
proga. Tegu jums ten sekasi ir 
toliau sėkmingai palaikyti lietu
vybę gyvą, kol tik būsite privers
ti gyventi tolimoje Australijoje.

K. Barėnas
“Europos Lietuvio“ Redaktorius

Kaip gyventų žmogus be žo
džių? Kaip kitą žmogus pasiektų, 
gerą jausmą išsakytų, draugystę 
užmegstų, mintimi pasidalintų ? 
Kam teko vaikščioti didelio visai 
svetima ir nesuprantama kalba 
kalbančio miesto gatve, tas žino, 
kokią vienatvę atneša bendro žo
džio neturėjimas: esi minioje, o 
vienui vienas, aplinkui girdi sro
ves garsų bet ne kalbą; ir viskas 
nejauku, ir viskas gąsdina... Žo
dis yra dovana ir turtas; juomi ir 
paguoda liūdesyje atnešama, ir nu 
raminimas rūpestyje ir pasidalini
mas džiaugsme.

Bet žodis gali būt ir ginklas, 
ir nuodai: juom ir užgauti gali
ma skaudžiau negu ranka, ir vil
tį nužudyti, iškreipti tiesą iki 
mirties išgąsdinti... Todėl ir mo
komasi nuo pat mažens ir visą 
amžių, kaip branginti žodį ir 
kaip jį išlaikyti gerą, taikų gra
žų, ir kokia tai atsakomybė.

Kai vietoj žmogaus lūpų žodis 
atsiranda popieriuje, jojo galia 
dar padidėja: nebėra šypsenos ar 
judesio Šiurkštumo pridengimui, 
ar pikto žvilgsnio jo paryškinimui. 
Žodis kalba vienas ir pasidaro 
pastovus: ir vėl, ir vėl gali karto
ti jį skaitantis, ir jis įstringa at
mintin ir joje pasilieka — kaip 
dovana, ar kaip nuodai.

O kiek dar kartų žodžio galia 
padidėja kai jis ne plunksna per
gamente parašytas, tik vieno skai
toma® bet tūkstančiuose kopijų at
spaustas kasdien minias pasiekia! 
Koks kaltinimo ar pateisinimo bal
sas taip plačiai girdomas, kaip 
tas, kaip tas, kurs spaustu žo
džiu virtęs kalba antrašte dien
raščių? Koks mažutėlis įvykis, 
spaudoj pagarsintas, nevisada mil 
žinišku, nes j jį sukoncentruotas 
milijonų dėmesys ir milijonai lau
kia jo sprendimo, ar tąsos, ar 
bent išaiškinimo? Ir koks herojiš- 
klausias veiksmas, ar gili skriau
da ar žiauri neteisybė yra bent 
kieno žinomi, bent kam patikimai 

na, p. J. Žukauskas ir aš apžiūrė
jome keletą spautuvės mašinų 
parduotuvių, bet neradome kas 
mums būtų tikę ,o be to norėjome 
kaip galima greičiau išleisti “M. 
P.” Po daug ieškojimų galų gale 
australų spaustuvė — Publicity 
Press” sutiko spausdinti svetima 
kalba laikraštį. Susitarėm su jais, 
£30 už 4 puslapius, lOOOiki 1200 
kopijų. Spaustuvininkams svetima 
kalba buvo labai sunku o dar 
sunkiau buvo redaktoriui nes jam 
reikėjo keletą kartų daugiau tai
syti korektūras.

1949 metais sausio 14 dieną, 
Petty Sessions teisėjas patvirtino 
“Mūsų Pastogės” leidimą; savi- 
ninkas-leidėjas, Anthony Baužė, 
liūdininkai, Mr. H. Paterson, Mr. 
M. Bogušas ir advokatas — aus
tralas: ir jau sausio 28 dieną 
1949 metais išėjo "Mūsų Pasto
gės" pirmasis numeris su antraš
te, kurią nupiešė p. J. Bastys.

Laikraštį administravo mano 
žmona, laikraščio būstinė buvo 
mano name, ekspedijavo visa šei
ma. Kai kada susirinkdavo nema
žai talkininkų, tada buvo lengviau. 
Laikraštis buvo siunčiama tautie
čiams į stovyklas. Bonegillos sto
vyklai siųsdavom 100 egzemplio 
rių, Gretos 50 egz. Bathurst 50 
egz., Cowra 50 egz. ir mažesnę da
lį kitur. Pradžioje siuntėme ne
mokamai. Vėliau susitvarkę pra
dėjo mokėti. Administruoti per pir 
iriuosius metus buvo labai sunku 
nes kiekvieną savaitę apie 20-30 
skaitytojų pakeisdavo darbovietę, 
antrašą ir pan.

Laikraštį pradėjau leisti ne pa- 
sipelnijimo, bet tautiniu tikslu, nes 
jaučiaus kad jis laba reikalingas 
ypatingai tuo metu A.L.D. Valdy
ba vėliau suprato reikalą ir “M. 
P”, truputį parėmė. Kad visuome
nę supažindinus su "M.P.” finan
sine padėtimi, A.L.D. Centro Val
dybos iždininką kviečiau, kad kas 
mėnesį subalansuotų kasos knygas 
ir Revizijos Komisijai leidau ti
krinti kad per metinį atstovų su
važiavimą praneštų. Ar Kontrolės 
Komisija davė teisingą praneši
mą? 1951 metais, bendruomenės 
suvažiavime Sydnėjuje, Revizijos 
Komisija revizavusi "M.P.” patie

tikri, jei apie juos spaudoj nera
šoma?

Seniai, seniai, beveik jau tik 
legendų ir tik pasakų praeityje 
paliko tie laikai, kai gyventa ne
žinioj kas dedasi kitam krašte, ar 
kitapus ano kalno; kada vaidilos 
ir jo kanklių — ar minstrelio ar 
trubadūro — laukta kad papasa
kotų kitos kunigaikštystės įvy
kius, ar atkreiptų dėmesį į čia 
pat įvykusį, nors nepastebėtą he
rojaus žygį.

šiandieną absorbuojame pasau
lio įvykius be pastangos: Spaus
dintas žodis pakartojamas garsiu 
žodžiu per radiją, vaizdu per tele
viziją; lietum jis krenta į eilinį 
žmogų, kurs žino tai, kas jam ži
noti leidžiama ,ir tiki tuom, kuom 
norima kad jis tikėtų; ir gailisi, 
pateisina ir pritaria, ar smerkia, 
kaltina, nekenčia — pagal spren
dimą tų, kur valdo žodžius spaus
dintus, ar garsu vaizdu pavirtu
sius. Kokia galia modemiškojo žo
džio ir kokia atsakomybė tiems, 
kurie jį valdo!

Mūsų mažam būrelyje mūsų 
spausdintas žodis nepasikartoja 
milijoną kartų ir neišauga j gar
su, vaizdu sustiprintą galios ir į- 
takos pabaisą. Jis panašesnis į 
vaidilų, ar minstrelių perinimus, 
— panašiai laukiamas ir pana
šiai reikalingas. Nuolatiniame dun 
dėjime pasaulio įvykių, padiktuo
tų masinių emocijų jis mus apsau
goja nuo anonimiškumo, iškelia in
dividų mintis ir išgyvenimus, pa
pasakoja apie tuos, kuriuos pažįs
tame iš nepasiekiamų gyvenimo 
atneša žinių, svarsto niekur nebe- 
keliamus mūsų rūpesčius ir viltis, 
dažnai padrąsina, kartais prasi
veržia susirūpinti, o visad, kaip 
kraujas gyslose palaiko mūs pa
sklidusios bendruomenės pulsuo
jančią gyvybę.

Džiaugiamės, Mūsų Pastogės 
tūkstantuoju nemeriu. Džiaugia
mės ir sveikiname!

Elena Jonaitienė

kė protokolą iš 30 lapų. Profeso
rius Raulinaitis susirinkime pa
sakė “Iš mano ilgų metų advoka
tavimo ir teisių praktikos, pirmą 
kartą matau tokį skystą protoko
lą”! Tam pritarė ir kiti ir siūlė 
jį atmesti. Nuo to laiko daugiau 
į “M.P.” Revizijos Komisijos ne- 
įsileidau.

“Mūsų Pastogę” leidau trejus su ‘ 
puse metų; sąlygos buvo sunkios, 
tas man kainavo daug sveikatos, 
energijos, darbo ir pinigo, bet vis
ką prisimenu su malonumu ir nie
ko man negaila išskiriant viena, 
tai yra: tuo laiku mano vyresnio
ji dukrelė Irena studijavo Sydney 
Universitete. Mūsų namuose, A. 
L. D. Centro Valdybos būstinė, 
posėdžiai, “Mūsų Pastogės" expe- 
dijavimas ir administarvimns ir 
tt. Atvykdavo žmonių įvairiais rei 
kalais patarimų, daug kas su sa
vo vargais, rūpesniais taip, kad 
bent koks pasiruošimas studijoms 
buvo neįmanoma tas labai atsilie
pė j jos mokslą. Aš kaip šeimos tė
vas už tą jaučiuos kaltas.

1952 metais, Krašto Valdyba at
pirko nuo manęs “Mūsų Patsogę“, 
už £208; daviau išsimokėjimui. 
Susitarime iš Krašto Valdybos pu
sės dalyvavo p.p. Vaičaitis, S. 
Grina, J. Žukauskas ir J. Kala- 
kauskas. Teisiniai pardavimo do
kumentus sutvarkė Australų advo
katai, vienas iŠ pardavėjo pusės o 
kitas iŠ pirkėjo.

Prasidėjo kitas rūpesnis — De
partamentas neduoda p. J. Vaičai
čiui leidimo ir dar kiek laiko, ma
no ir p. Vaičaičio, vadinasi, abie
jų pavardės buvo rašomos į “M. 
P." kaipo leidėjų. Atrodė juokinga 
ir vaikiška. Aš rašiau du laiškus 
ir kalbėjau telefonu, netik p. Vai
čaitį rekomendavau bet ir išgy- 
riau. Po gana ilgo laiko pagaliau 
leidimas tapo duotas.
Prisimindamas pirmuosius tingi

nius “Mūsų Pastogės” su Jos var
gais man labai džiugu matyti 
tūkstantąjį “M.P.” Nr., ta proga 
nuoširdžiai linkiu "M.P.” Redak
cijai, leidėjams, skatytojams ir 
bendradarbiams, sveikatos ir iš
tvermės nenuilstamai dirbti ir su
laukti sekančio tūkstantojo nume
rio.

Antanas B aute
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Yra visokių redaktorių — gerų 
ir blogų, ir dar gal kitokių, bet 
aš save galėčiau priskirti prie pa
čių blogiausių. O tas atsitiko to
dėl kad tam darbui visai nebuvau 
pasiruošęs. Tai ko tenai lindai?
— paklausite. Paklausykite, kaip 
atsitiko, o tada jau teiskite.

Mūsų Pastogės leidėją 
Baužę jau seniai pažinau: 
durdavome susirinkimuose, 
džiuose beplušinėdami visuomeni
niais reikalais. Jis dažnai skųsda
vosi, kad sunku yra su Mūsų Pa
stogės leidimu ir pridurdavo: ot, 
kad taip turėtume savo spaustu
vę, tai ir laikraštis pagerėtų ir 
pelno būtų.

— Žiūrėk, p. Bauže ,tai kurki
me spaustuvę, aš prisidėsiu.

— O yes kurkime.
Bematant, viens du, ir Minties 

bendruovė buvo įkurta bet dar rei
kėjo suorganizuoti pačią spaustu
vę. O tai buvo jau sunkiau.

Vieną dieną žiūriu p. Baužė ne 
juokais susirūpinęs; matėsi iš rim 
to veido ir sunkios nuotaikos.

— Kas atsitiko, mielas priete- 
liau?

— Blogai, reikės Mūsų Pastogę 
uždaryti, neturiu iš ko redakto
riui algos mokėti.

— Nebūk pasiutęs, dabar kada 
tiek nedaug reikia, greitai įeisi
me j savo spaustuvę, uždaryti 
Mūsų Pastogę būtų tikra nuodė
mė.

— Nebegaliu, pinigų nebeturiu. 
Ir taip esu daug pridėjęs savo pi
nigais.

— Pridėk ir dar biskj.
— Neturiu, —• trumpai ir kate

goriškai atkirto p. Baužė.
Po ilgos ir nemalonios pauzės jis 

sako:
— Gal pats paimtumei reda

guoti? Kitos išeities neturime...
* — Na, bet kaip aš be pinigų 
galėčiau redaguoti, juk man rei
kia gyventi? Aš darbo negaliu 
atsisakyti, o du darbu kaip galė- tų daugelį dalykų ištisai perrašy-

t. Tad nieko nežiūrėjęs ėmiau žirk 
les ir pradėjau karpyti. Taip su- 
lipdęs pirmąjį numerį> išleidau jį 
į dienos šviesą.

p. A. 
susi- 
posė-

poros mylių nuo mano darbovietės. 
Laikas buvo griežtai nustatytas, 
kada reikia medžiagą paduoti, ka
da korektūrą peržiūrėti ir sulau
žyti laikraštį. Medžiagą reikėjo 
paduoti mašinėlė perrašytą, kad 
australas linotipininkas galėtų iš
skaityti. Tos tvarkos reikėjo griež 
tai laikytis, nes kitaip gali pa
brangti laikraščio leidimas.

Ruošdamas medžiagą pirmajam 
numeriui dalį jos gavau iš p. 
Baužienės mašinėlė perrašytą, o 
kita dalis, kurią pats buvau pa
ruošęs, tebebuvo rankraštyje. 
Mat, savo mašinėlės dar neturė
jau P. Baužienė gyveno 10 mylių 
atstume nuo manęs, automobilio 
dar taip pat neturėjau, susisiekti 
laiškais per tokį trumpą laiką taip 
pat praktiškai pasidarė neįmano
ma, o važiuoti pas ją traukiniu ir 
tenai laukti kol ji perrašys, tiek 
laiko neturėjau. Tai ką daryti? 
Perrašiau visą medžiagą dailyraš
čiu ir patiekiau spaustuvei. Kitą 
dieną turėjau tarp 12-14 valandos 
peržiūrėti korektūrą ir sulaužy
ti laikraštį.

12 vai. išbėgau iš darbovietės 
ir skubėdamas pasileidau bėgti 
skersai kelio prie autobuso. Stai
ga sukaukė ne savo balsu maši
na ir pri slydo prie manęs, gal per 
kokį sprindį nuo kairiojo šono. To 
negana, tuo tarpu kita mašina už
lėkė ant pirmosios. Akcidentas. 
Aš kaltas. Kaip nori — mokėk po 
£5 kiekvienam arba šaukiame poli
ciją. Laimei turėjau pinigų su sa
vim, akcidentas baigėsi laimin
gai — apmokėjau.

Spaustuvę pasiekiau vieną va
landą pavėlavęs; kopijos sudėtos 
ant stalo, laukia peržiūrėjimo. 
Spaustuvės vedėjas perspėjo, kad 
2 vai viskas turi būti paruošta, 
darbininkai pradės darbą. Jokioms 
pataisoms laiko nebeliko, o jeigu 
ir būtų buvę, tai vargiai ar bū
čiau galėjęs beištaisyti, nes reikė-

siu...
Iš darbo neatsisakyk, kaip 
abu... aš vėliau sumokėsiu 
algą, persikelsime į savo

nors
visą
spaustuvę bus lengviau, o ir nau
ja prenumerata metų gale pradės 
plaukti, bus lengviau. Yes, aš su
mokėsiu.

— Mano namai dar nebaigti, 
taip laiko trūksta.

— Gal kaip nors...
— Gal kaip nors...
Taip tapau Mūsų Pastogės re

daktorium. Medžiagos jokios pasi
ruošimo jokio ir laimės jokios, bet 
pasiryžimas buvo didelis.

Audringa reakcija
Pirmasis reagavo mano mielas 

prietelius Juozas Tininis, jis rau
donu paišeliu ištaisė visas klaidas 
stipriai jas pabraukdamas taip, 
kad laikraštis atrodė, kaip papjau
ta antis padėta ant padėklo, ir to
kį jį patiekė leidėjui ant stalo sa
kydamas: 
laikraštis 
Ii".

Greitai
Daukus ir p. J. Grina, kaip Atgi- 

Spaustuvėje, kurioje buvo spau- mimo Sąjūdžio vadai, su greižtu 
sdinima Mūsų Pastogė ,buvo už protestu. Girdi, toks laikraštis da-

“Daryk ką nori, o toks 
toliau gyvas būti nega-

MŪSŲ PASTOGĖ 1968 m. liepos 8 d.

Pirmoms nepasisekimas
po to atsiliepė p. B.

VIŠČIUKU ŪKIS
Jau gana ilgas laikas, kaip Mel- 

bourno Teatro grupė kas savaitę 
susirenka Lietuvių Namuose. Tai
gi. Susirenka ne smagiai laiko 
praleisti bet dirbti. Beveik pu
santrų metų Auiros vaidintojai iš
sijuosę dirba.

Šių metų liepos 14 d. 5 vai. ši
toji grupė pasiruošusi parodyti 
lietuvių visuomenei savo darbo 
vaisius. Tą dieną matysime, kaip 
mūsų jaunoji karta perima ne tik 
visuomeninį, bet ir kultūrinį dar
bą.

štai pradėsime nuo mūsų jau
nos teatro režisorės. Monika Gyly
tė studijuoja dramos meną Aus
tralų National Teatre. Ji daug 
kartų yra vaidinusi australų sce
noje. Tačiau nesvetima jai yra ir 
lietuvių scena. Jau kelis kartus 
melburniškiai žavėjosi šia jauna 
aktore, nors tie scenos vaizdeliai 
buvo gana trumpi. Monika, kaip 
ir daugumas jaunų lietuvių lanky
dami angliškas mokyklas ir pra
leisdami didesnę dalį dienos aus
tralų tarpe, turi sunkumų su lie
tuvių kalba bei jos akcentu. Gal 
dėl to mes ją taip mažai matėme 
tarp lietuvių. Nežiūrint kalbos 
sunkumų sužinojusi, kad “Auš
ros” teatrui reikalingi žmonės, nu
simaną teatro mene ji pirmoji at
vyko į susirinkimą ir pasisiūlė 
teatrui padėti.

Buvo peržiūrėti keli veikalai ir 
pagaliau apsistota prie satyros 
"Viščiukų Ūkis”. Visų prašoma,

Monika sutiko režisuoti, o vėliau, 
kai viena iš aktorių atsisakė, rolę 
perėmė ji pati. Malonu pažymėti, 
kai per tą laiką ji tiek daug dar
bo įdėjo, ne tik vaidinimo pastaty
mui, bet ir lietuvių kalboj. Jeigu 
pas ją dar truputis svetimo ak
cento ir liko, tai manau kad publi
ka už tai jos nesmerks!

Kaip ir kiekvienoj veikloj, taip 
ir svarstant vaidinimus susiduria
ma su įvairiais sunkumais. Ne
žiūrint tai, su dideliu pasišventi
mu ir norais stengiamasi, kad to
kia didelė bendruomenė, kaip Mel- 
bournas, turėtų taip labai reika
lingą kultūrinį vienetą — lietuviš
ką teatrą. Gal būtų ne visai tikslu 
sakyti kad tai teatras, o tik vai
dintojų grupė, tačiau vadinkite, 
kaip kas išmano — svarbu, kad 
mes dirbame ir stengiamės atneš
ti malonumo tautiečių daugumai. 
Neminėsiu visų kitų aktorių — 
juos įvertinsite patys atvykę šio 
vaidinimo pasižiūrėti. Gal tik vie
no prašyčiau, turėkite omeny, jog 
tai tik mėgėjai ir pasišventėliai, 
kurie savo laisvą laiką aukoja ne
žinodami, kiek iš mūsų tautiečių 
ateis ir įvertins jųjų pastangas. 
Ta proga kviečiu ir prašau vi
sus, kurie myli lietuvišką sceną, 
atvykti ir pasižiūrėti lietuviško 
vaidinimo “Viščiukų Ūkis”. Esu 
tikra, kad išeisite su gera nuotai
ka ir nepagailėsite scenos darbi
ninkams gausių katučių.

Viltis Kružienė

BE PASAUKIMO

ro tik žalos: vaikai negalės išmok
ti lietuvių kalbos ir nutautės. Ba
rė leidėją ir redaktorių, žadėjo 
imtis griežtų priemonių, jei ne
pasitaisytume.

Krašto Valdybos pirmininkas p. 
J. Vaičaitis gražino laikraštį su 
prierašu: “Daugiau nesiuntinėki-

Kun. P. Butkus, sutikęs mane, 
pasakė:

— Tu daugiau netaisyk mano 
straipsnių — aš žinau, ką rašau. 
— O kas ten negerai?

— Šv. Jonas turėjo apreiški
mą ne Fatimos, o Patmos saloje.

Padėtis pasidarė tikrai nemalo
ni. Niekas nenorėjo manęs supras
ti ir niekam negalėjau pasiaiš
kinti. Ne tik mano priešai, bet ir 
draugai tokiu redaktorium buvo 
nepatenktinti, o labiausiai aš 
pats. Pamačiau, kad du darbu 
dirbdamas negaliu spėti nė vie
no gerai padaryti. Jau buvau be
einąs pas leidėją su griežtu nu
sistatymu: “Daryk, ką nori, o aš 
toliau redaguoti negaliu”. Bet 
štai į mano rankas pateko Nepri
klausoma Lietuva, Kanadoje lei
džiama ir redaguojama žinomo 
žurnalisto J. Kardelio. Skaitau ir 
netikiu savo akimis, tenai nema
žiau klaidų, kaip ir mano sureda
guotame Mūsų Pastogės numeryje. 
Gi ant galo toks šaltas pasiaiški
nimas: susirgus linotipininkui 
lietuviui, laikraštį renka lietuvių 
kalbos nežinąs linotipininkas, ir 
dėl gausybės daromų klaidų nėra 
įmanoma korektūros ištaisyti, nes 
tektų kelis sykius visą laikraštį 
perrašyti.

Tos klaidos Nepriklausomoje 
Lietuvoje mane sustiprino ir aš 
pasilikau redaktorium iki patoges
nio momento.

Savoje spaustuvėje

Pagaliau atėjo laikas, kada ga
lėjome įeiti į savo spaustuvę. En
tuziastingai išleidome pirmąjį Mū 
sų Pastogės numerį, du pirmuo
sius egzempliorius aukso raidėmis. 
Tai progai atžymėti sukvietėme į 
spaustuvę oficialius ir spaudos 
žmones pasidžiaugti ir pasivaišin
ti.

Pro plačiai atvertas spaustuvės 
duris rinkosi svečiai. Pulgis And
riušis tik įėjęs pro duris giliai 
atsikvėpė, apžvelgęs vienu žvilgs
niu visą spaustuvės turtą ir jam

Jubiliejaus proga

Praeitis yra mūsų 
todėl brangi prisiminimais, nes tu 
rime tenai palikę savo dalį sielos. 
Ateitis mums nežinoma ji visados 
pilna netikėtumų, todėl į ją visada 
žvelgiame su rūpesčiu. Bet atei
tis, kaip taisyklė, atsirėmusi į da
bartį. Taigi, besirūpindami ateiti
mi turime žiūrėti į dabartį, o da
bartis mums priklauso.

įprastu jumoru prašneko: “Mėgs
tu spaustuvės dažų kvapą, sma-

> gu žiūrėti į popierio krūvas, į 
sunkų šviną ir j judančias maši
nas; nevengiu ir šmiro ir jis man 
patinka". Taip džiaugėmės visi ir 
naujagimiui linkėjome ilgo am
žiaus. Tačiau džiaugsmas mūsų 
buvo nepastovus, nes greitai atsi
rado naujų bėdų. Mes visi buvo
me neprityrę spaustuvės darbinin
kai, išskyrus p. Malaitį, kuris bu
vo spaustuvininkas, bet ir jis ne
galėjo rinkti linotipu. Todėl lino
tipininkai buvo atsitiktiniai, daž
nai neprityrę, lietuvių 
moką australai, kurie 
darydavo daug klaidų, 
dodavo ir daug darbo 
kas blogiausiai, sugadindavo ir 
patį linotipą. Pataisyti patys ne
mokėjome ,dėl kiekvieno nieko rei
kėjo šaukti mechaniką. Prie to
kių sąlygų ir korektūra nevisa- 
da galėjo būti pataisoma. Kartą 
ateinu į spaustuvę, žiūriu, Malai- 
tis spausdina laikraštį o aš dar 
korektūros nebuvau žiūrėjęs. Ma
nau, Malaitis bus peržiūrėjęs. Pa
imu lapą į rankas, žiūriu, o gi 
didelėmis raidėmis atspausdinta 
— Karsto Valdyba, vietoje — 
Krašto Valdyba.

— Malaiti, stabdyk mašinas, ką 
tu darai? Krašto valdyba įsi
žeidusi susprogdins visą mūsų 
spaustuvę.

Tokių atsitikimų buvo ne vie
nas. Reikėjo kuo skubiausiai mo
kytis darbo patiems, ypač linoti
pu. Čia mūsų atžalynas p. Šo- 
pys ir p. Nagys kas dieną gėrė
jo Malaičiui nesutikus vadovauti 
spaustuvei, man teko prisiimti 
šias pareigas, su tuo prisidėjo daug tuvis, nustojęs kalbėti savo kal- 
naujo rūpesčio. Nežiūrint tų sun
kių sąlygų ir perkrauto darbo mū
sų padėtis gėrėjo: laikraštis apsi
valė nuo tų nemalonių klaidų, p. 
Baužė jau įstengė sumokėti man 
visą algą, ir jau atėjo laikas pra
dėti žvalgytis apie naują redakto
rių, kuris galėtų skirti visą lai
ką laikraščio redagavimui.

Vieną dieną, p. Baužė sako man, 
kad p. Br. Zumeris sutinka atsi
kelti iš Melbourne į Sydnėjų ir pe
rimti Mūsų Pastogės redagavimą. 
Labai nudžiugau tai išgirdęs, nes 
žinojau, kad laikraštis pateks į ge
ro ir prityrusio žurnalisto rankas 
ir tikrai jau 1952 m. vasario mė
nesį galėjau perduoti Mūsų Pasto
gę p. Br. Zumeriui redaguoti.

kalbos ne
ne tik kad 
bet sunau- 
valandų, o

Nors Mūsų Pastogės dabartis 
yra gera, (vargiai ar galės būti 
kada geresnė): turi pastovų kon
tingentą skaitytojų ir rėmėjų, ku
rie ją išlaiko, gerą ir prityrusi 
redaktorių, kuris daugumą skaity
tojų patenkina, tvarkingą admi
nistraciją ir geras spausdinimo 
sąlygas Minties spaustuvėje, ta
čiau galėtume ir reikėtų daugiau 
rūpesčio įdėti į jaunosios kartos 
paruošimą spaudos darbui. Reikė-

tų jaunųjų spaudos būrelius orga
nizuoti, kursus, nes kitaip mes pa- 

išgyventa, liksime be spaudos darbininkų.
Kuo daugiau turėsime spaudos dar 
bininkų, tuo stipresne dvasia gy
vensime.

Mūsų Pastogės jubiliejus iš tik
rųjų yra mūsų pačių darbo re
zultatų apvainikavimas. Tai vaiz
di ištvermė tų žmonių, kurie dir
bo, kurie kūrė ir palaikė laikraš
tį. Keitėsi redaktoriai, rašytojai ir 
skaitytojai, dalis jų išnyko iš aki
račio, bet 
dideliame 
vadiname 
šiandiena
norisi juos šia proga pasveikinti, 
ypač tuos, su kuriais tekoi artimai 
dirbti. Gi pačiai jubiliatei Mūsų 
Pastogei linkiu tvirtais žinsniais 
žengti į ateitį ir su Dievo pagal
ba ir mūsų darbštumu išlikti gy
vai, iki bus gyva lietuviškoji dva
sia Australijoje.

A. Mauragis

jų darbai paliko tame 
bendrame darbe, kurį 
Mūsų Pastoge. Jie visi 
matomi ir mieli, tad ir

1000 NUMERIU TAUTINES
GYVYBES SARGYBOJE

Štai jau tūkstantis numerių turime atgaivinti savigarbos jau- 
pasirodė “MŪSŲ PASTOGĖS”, smą ir daugiau pamilti savo 
Jos Redaktoriui ir Leidėjams pri- motinos kalbą, jąja spausdintą 
klauso didi padėka ir įvertini- žodį, kuris ir svetimųjų taip 
mas. Atsižvelgiant į dabartines aukštai vertinamas. Juk mūsoji 
sąlygas atliktas nepaprastas dar- kalba yra viena iš seniausių ir 
bas. Jam įvykdyti buvo reika- gražiausių kalbų. 
linga stipraus ryžtingumo ir ne
palaužiamos valios. Bet šios pa
stangos yra labai prasmingos ir 
turi gyvybinės reikšmės. Juk gim 
toji kalba yra tautinės gyvybės 
rodiklis. Gimtosios kalbos pra
radimas yra nukirtimas šaknų su 
gimtąja protėvių šalimi. Ir lie-

MOTERYS TOLI GIRDIMOS

ba, miršta savo tautai lyg iš
rautas medelis sudžiūsta.

“Mūsų Pastogė” per eilę metų 
gaivina savo tautiečius ir ap
jungia juos į vieną bendrą šei
mą savo straipsniais žadindama 
išlikti lietuviais ir išgyventi mū
sų tautos kultūrines vertybes. Ji 
žadina išlaikyti lietuviškumą mū
sų bendruomenėje ir siekti tau
tos laisvės bei valstybės atstaty
mo.

Todėl turėtų kiekvienas lietu
vis Australijoje prenumeruoti 
Mūsų Pastogę ir ją skaityti. Bet 
jau nemaža mūsų brolių nusi
kreipia nuo gimtojo žodžio. Ne- 
beskaito lietuviško laikraščio, ne 
beperka lietuviškos knygos. Ir 
taip išlengva pradedama nebe
gerti iš to gyvybės šaltinio van
dens, kuris palaiko mūsų kalbą, 
savuosius papročius, mokslą ir 
kitas kultūrines vertybes.

Šiais Lietuvos laisvės metais

Mūsų Pastogės vaidmuo yra 
labai reikšmingas. Jos vedamieji 
straipsniai stiprūs ir turinys įvai
rus. Teturėdamas šiandien laiko 
tik trumpam žodžiui, jį baigsiu 
palinkėdamas Redaktoriui ir Lei
dėjams ištvermės tame labai 
svarbiame darbe. Te lanko Mū
sų Pastogė dar ilgus metus tau
tiečių namus gaivindama širdį 
ir dvasią. Te.uždega mus vis di
desniems žygiams ir darbams ko
voje už mūsų tautos prisikėlimą 
ir laisvę!

A. Krausas

KITUR
Pavergtųjų Europos Tautų Sei

mas birželio 26 d. New Yorke su
rengė akademiją Baltijos valsty
bių 50 metų sukakčiai nuo nepri
klausomybės atstatymo paminėti. 
Akademija vyko Carnegie Endow
ment salėj, 365 East 46 St., prie 
United Nations Plaza. Pagrindi
nis kalbėtojas —• Christopher Em
met, Pavargtųjų Europos Tautų 
Amerikiečių Bičiulių pirmininkas.

(ELTA)

REIKŠMINGAS MINĖJIMAS buvo apsčiai išstatyta įvairiausių 
tautodailės darbų ir spaudos. Ypa
tingai dėmesį patraukė akmens 
skulptūros ir albumai. Minėjime 
gausiai dalyvavo estų ir latvių. 
Gaila, kad mažai matėsi jame lie
tuvių.

kurie jame dalyvavo

įžanginę kalbą pasa- 
visuomenininkė latvai-

JONAS GAIŽAUSKAS — Syd- 
nėjaus Lietuvių Meno Ansamblio 
moterų choro vadovas ir dirigen
tas.
Baigęs lietuvių gimnaziją studija
vo Rygos universitete. Baigęs gam 
tos matematikos fakulteto mate-

Estų bendruomenės komitetas 
birželio 29 d. Pictone (N.S.W.) 
surengė iškilmingą Pabaltijo val
stybių (Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos) 50 metų nuo nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimą, į ku
rį buvo pakviesta eilė Australijos 
pareigūnų, 
ir kalbėjo.

Minėjime 
kė žinoma
tė p. E. Rodze pereituose rinki
muose kaip liberalų partijos ats
tovė kandidatavusi į Australijos 
federalinį parlamentą. Ji išdėstė 
skaudžią Pabaltijo tautų padėtį matikos skyrių dirbo kaip gimna- 
ir grėsmę jų egzistencijai.

Meninėje minėjimo dalyje daly
vavo latvių vyrų choras (dirigen
tas Janis Puisens), Sydnėjaus 
Lietuvių Meno Ansamblio moterų 
choras, (dir. J. Gaižauskas)) ir 
estų mišrus choras, (dir. L. Ram- 
pe).

Tenka pasidžiaugti, kad ypatin
gai gražiai skambėjo lietuvių mo
terų choro dainos kurias šiltai į- 
vertino gausi publika nesigaįilė- 
dama gausių plojimų. Latvių cho
ro dirigentas p. Puisens pareiš
kė, kad jis stebėjęsis, kada p. J. 
Gaižauskas išėjo į sceną su 16 mo
terų choru: 
sęs rodytis 
po koncerto 
sveikino
16 moterų choras 
skambiai ir stipriai sudainuoti.

Moterų chorui dainuojant piani
nu akompanavo dr. R. Zakarevi
čius.

šio minėjimo proga buvo suruoš- tuviškuose parengimuose, šiuo me
ta ir estų dailės paroda Picton tu moterų choras įsijungė į Lietu- 
Masonic salėje, kur šalia kūrinių vių Meno Ansamblį.

jis tikrai nebūtų drį- 
su tokiu sąstatu. Bet 
p. Puisens sužavėtas 
stebėdamasis, kaip 

galėjęs taip

zijos mokytojas Rygoje. Čia dirb
damas lankė Rygos konservatori
ją, kur mokėsi dainavimo pas prof. 
Saks.

Rygoje gyvai reiškėsi lietuvių 
meno ir sporto organizacijose, 
drauge ir dirbo Rygoje leidžiamo 
laikraščio Lietuvių Balso kaip 
technikinis redaktorius.

Okupacijų metais šalia mokyto
javimo reiškėsi meno ansambliuo
se. Su koncertais aplankė dides
nius Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
miestus. Karui baigiantis pasi
traukė į Vakarus ir pasiekė Aus
traliją. Ir čia įsijungė į lietuviš
ką darbą: pirmas Sydnėjuje ėmė 
organizuoti lietuvišką giedojimą 
pamaldose ir lietuvių chorą. Po ke
lių metų dėl darbo sąlygų turėjo 
pasitraukti iš lietuviškos veiklos. 
Paskutiniu metu vadovauja Syd- 
nėjaus Lietuvių Moterų Chorui, 
kuris sėkmingai reiškiasi pabaltie- 
čių bendruose minėjimuose ir lie-

Dalyvis

Sydn. Moterų choro 
dirigentas J. Gaižauskas

Iš kelių dešimčių Lietuvoj da
bar esančių specialių mokyklų, 
dvidešimt trijose mokymas vyksta 
rusų kalba. Trylika tokių rusams 
pritaikytų mokyklų — technikumų 
yra Vilniuje, po du Kaune ir 
Klaipėdoj, po vieną Šiauliuose ir 
Panevėžy, kiti mažesnėse vietovė
se. <

(ELTA)

Prez Johnson ryžtasi kreiptis į 
JAV kongresą, kad 
licenzijos asmeniškai 
lą.

būtų 
laikyti

įvesta 
gink-

King,Dr. Martin Luther _ 
rikos negrų vado žudikui surasti 
įkinkytos visos JAV saugumo pa
jėgos. Spėjama, jog žudikas galė
jęs būti papirktas už labai aukš
tą kainą (prileidžiama net už vie
ną milijoną dolerių) suinteresuo
tų Kingo mirtimi grupių arba net 
svetimų valstybių agentų siekiant 
daugiau sukelti sąmyšio pačioje 
Amerikoje. Įvykdęs uždavinį ir 
nuėjęs atsiimti pinigų žudikas ga
lėjęs būti pats nužudytas ir jo 
kūnas sunaikintas.

Ame-

MŪSŲ
SPAUDOS BA LIŪS

PASTOGĖS

RUGPIŪČIO 3D.
UKRAINIEČIŲ KLUBO SALĖJE 
LIDCOMBE

UŽSAKYMUS IŠ ANKSTO PRIIMA

V. KAZOKAS 13 PERCY ST. BANKSTOWN, TEL. 708395
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SPORTAS GEELONGE
Vyrų krepšinio komanda pra

laimėjo tris kartus iš eilės: pra
lošta prieš Saints I 29:39, prieš 
Pivot City 35:52 ir prieš Saints II 
47:63.

— ★ —
Moterų krepšinio komandai se

kasi kiek geriau: šiame sezone tik 
kartų pralaimėta prieš Pivot City 
komandų, kuri jau treti metai 
kaip Geelongo čempionė. Pasku
tiniųjų varžybų rezultatai: Vytis 
— E.G.Y.C. 40:14, Vytis — Pivot 
City 25:30, Vytis I — Vytis II 
41:18, Vytis — Imps 39:20. šiose 
rungtynėse taškų sumetė: R .Sta- 
rinskienė 15, M. Savickaitė 35, 
V. Vaičekauskaitė 43, A. Turne- 
rytė 22, N. Wolf (Bratanavičiū- 
tė) 11, L. Valodkaitė 11, Mani- 
kauskaitė 8.

Vyties jaunės kaip ir vyrai pra
lošė penkerius rungtynes iš eilės: 
prieš Thunderbirds 14:27 East Rov 
ers 25:40, Imps 17:21, Vytis I 
18:41 ir Pivot City 17:69. Sumesti 
taškai: R. Vaičekauskaitė 24, Lily 
Luckaitė 26, Liucija Luckaitė 27, 
R. Deckytė 15, A. Bungardaitė 6, 
J. Tumerytė 4.

— ★ —
Pati sėkmingiausia geelongiš- 

kių komanda yra jaunių žemiau 
18 metų. Iš suloštų 5 rungtynių 
keturios laimėtos. Laimėta prieš 
Bell Park 71:26, Try Boys 59:9, 
E.G.Y.C. 59:19 ir Y. M.C.A. Dem
ons 42:41. Ši komanda lentelėje 
stovi pirmoj vietoj.

Per šias 4 rungtynes sumesta

NERIS — DAR ŽINGSNĮ 
PIRMYN!

Gerai, kad turint daugiau darbo 
negu liuoso laiko, “Neries” raša
lu šioje skiltyje pasitaškome tik 
kas antrų savaitę, kitaip “Kuku
čio kukuvimas”, sakau, ar neį
gristų tiek skaitytojams, tiek ir 
pačiam redaktoriui. Kaip ten be
būtų, su redaktoriumi dar sekasi 
susišnekėti. O ta visa “baimė” ky
la tik iš to, kad yra žmonių, ku
rie net gavę du raštiškus užtik
rinimus, reikalingi trečio. Pasėdė
ti su žmonėmis už stalo, žinia, dar 
bas nesunkus tačiau kalbėti vis 
apie tų patį grynas laiko ir ben
zino eikvojimas.

Treniruotės, mūsų pačių samdo
moje salėje, vyksta pilnu tempu 
ir, atneša gerų rezultatų. Mūsų 
jaunučiai (12-14 metų berniukai), 
atlikę bandymų stažų Bankstowno 
aikštelės žvyre ir apšlifuoti salė
je, jau užregistruoti tikroms žai
dynėms. Be tam tikrų “techniškų” 
kliūčių neapsieinama ir čia, vis 
dėl to tikimės, kad jaunučiai “pir
mųjį krikštų” gaus Beverley Hills 
High School krepšinio salėje lie
pos 15 d.

Mūsų “veteranai” vis dar nie
kam galvos nelenkia. Birželio 20- 
tą susitikome su Summer Hill vi
jurkais. To vardo “Vasarkalnie- 
čiai” tikrai verti. Pats nelabasis 
juos taip nešioja! Buvo, rodos, čia 
ir plykst! jau kitame salės gale. 
Pirmųjį puslaikį jie užbaigė savo 
naudai ir tuom užlipo neriečiams 
ant mažojo kojos pirščiuko. Padė
tį, antrame puslaikyje, sakyčiau, 
išgelbėjo Algis. Jis, pagavęs ka
muolį, pirma pašoka “twistu” ir 
po to meta. Yra! Priešas tokių 
“dyvų” nematęs — demoralizavo
si ir tokiu būdu 31-22 (12-13) re
zultatu iš tų vijurkų padarėme 
raugintus agurkus.

Birželio 27 Neris - Earlwood I. 
0 šitie irgi kieti — lyg iš uosme- 
džio drožti! Rato favoritus Canter 
bury nukelnėjo! Buvo baimintasi 
ir nagų nugraužta, kad Earlwwod 
net žemę raulios, bet išlošti neduos 
Geruoju, žinoma, ir nepasidavė! 
Prakaitas bėgo kaip Neryje van
duo, bet paskandinome. 34-22 (14- 
11). Gilus Neries vandenėlis ir 
esame "equal first”.

Mieli “Neries” prieteliai! Jauni 
širdyje! Jauni amžiuje! Jaunimų 
mylintieji! Kaip jau skelbta Ne

taškų: A. Jakubauskas 71, P. Obe
liūnas 76, J. Obeliūnas 15, G. Ky
mantas 22, R. Gvildys 14, P. Ja
kaitis 4, S. Karpuška 12.

— ★ —
Žemiau 16 metų komanda labai 

nepastovi: vienų savaitę žaidžia 
labai gerai, o kitų labai silpnai. 
Blogiausia, kad žaidėjai vėluojasi 
į rungtynes, už kų priešininkai be 
lošimo gauna taškų.

Rezultatai: Vytis 37 Bell Park 
15, Vytis 45 Try Boys 42, Vytis 
22 Y.M.C.A. 61 Vytis 23 Try Boys 
62,

Taškų pelnė: A. Skimbirauskas 
83, R. Gvildys 37, E. Gvildys 6. A. 
Kymantas I.

TINKLINIS
Vyrai baigė sezonų pralošę tik 

vienas rungtynes; stovi pirmoj 
vietoj ir žais Finaluos. Didžiau
sias priešas yra Syrena I. Nors ir 
laimėta prieš juos abudu kartus, 
bet finale reikės gerai pasisteng
ti.

— ★ —
šiais metais pirmų kartų Gee- 

longe prasidėjo moterų tinklinio 
turnyras, kur dalyvauja ir mūsų 
komanda. Vyties moterys daro ge
rų pažangų ir iš 4 rungtynių visos 
laimėtos.

Komandoj žaidžia I. Skerytė 
(kapitonė), R. Starinskienė, S. 
Lipšienė, R. Zenkevičienė, G. Va
laitienė, N. Wolf (Bratanavičiū- 
tė). Lily Luckaitė, ir Liucė Luc
kaitė.

LJ3.DAR VIENAS NERIES
ries “šauklio” ir Mūsų Pastogės 
skelbime — rengiame pirmųjį sa
vo vardu šokių vakarų. Būkite 
malonūs — apsilankykite! Stebuk
lų nepadarysime ir nematyto ne
parodysime, bet stengsimės kad 
tos kelios valandos mūsų globoje 
praeitų linksmai ir maloniai. Jei
gu kam laikas ar koks kitoks 
“kablys” apsilankyti neleidžia, 
prašome visų labai ir labai — ne
atsisakykite nupirkti mūsų sporti
ninkų jums pasiūlytų raktų. At
minkite, kad vienas raktas įgali
na jaunučius vieno vakaro žaidy
nėms, du—vienų vakarų jauniams 
trys — šeštadienio treniruotei sa
lę. Be uniformų irgi nepatogu 
— visdėlti žaidžiame už Lithu-

KUN. B. SUGINTAS 
RENGIASI JUBILIEJUI

Kardinolas Antonio Samorė, 
šių metų balandžio 22 dienų iš Va
tikano rašydamas kun. Benedik
tui Sugintui, tarp kitko jam sa
ko: “Žinau, kad Tamsta esi daug 
nusipelnęs dėl lietuvių mokslei
vių, kurie auklėjasi Castelnuove. 
Rūpinamės sudaryti sųlygas, kad 
šie berniukai galėtų persikelti Ro
mon, kur atsivertų didesnės gali- 
■mybės siekiamiems tikslams.”

Kun. Benediktas Sugintas tikrai 
daug nusipelnęs ir Castelnuovo 
Don Bosco lietuvių jaunimo atžvil
giu. Jis uoliausias salaziečių veik
los rėmėjų organizatorius, nuo 
1954 metų pradžios iki šio gegu
žės mėnesio per 13 savo būrelių 
sutelkęs .7.573 dolerius.

Gegužės mėn. 4 d. jis pradėjo 
49-tuosius kunigystės metus; Vieš 
pačiui laiminant sekančių metų 
gegužės 4 dienų švęsime jo Auk
sinį Kunigystės Jubiliejų.

Iš anksto džiaugdamiesi jo pa
ties džiaugsmu, dėkinga širdimi 
jį lydėsim per šiuos jubiliejaus 
įžanginius metus — ne vien tik 
salaziečiai ir jų jaunimas, o ir 
visi kiti, kurie didele dalimi gy
vena kun. B. Suginto širdies dos
numu. O jų skaičius nemažas!

Kun. Pranas Gavėnas 
Castelnuovas, Italija —

SKAITYKITE
M. P.

*060000000000006000000004

Žiemos sezone vyrų krepšinio 
komandos nepasiekė tokių gerų 
rezultatų kaip kad vasaros sezone. 
Viktorijos ir Business Houses pir
menybių lentelėse stovi apie vidu
rį. Po vasaros sezono visi buvę 
jaunių komandos krepšininkai (kai 
kurie peržengė 18 metų ribų) bu
vo įjungti į vyrų komandas. Tuo 
pačiu treneris V. Soha vėl turi 
daug darbo ir pasiaukojimo, kad 
juos įjungus j aukštesnės klasės 
žaidimų. Reikia tikėtis, kad per šį 
sezonų jam tai pavyks, šie jau
nuoliai lošia už vyrus: A. Baltrū
nas, A. Paškevičius, broliai Petrai 
čiai, G. Skimbirauskas, S. Tamu
levičius ir A. Vingrys. Tie, ku
riems dar nesuėjo 18 metų, sporto 
šventės metu turės žaisti už jau
nius.

VISOKIŲ YRA, VISOKIŲ REIKIA

Atsiliepdamas į V. Kikilio 
straipsnį apie mokslus ir sportus 
neturėjau tikslo jį įtikinti savo 
teigimų teisingumu. Mano tikslas 
buvo pateikti skaitančiai visuo
menei savo nuomonę. Tegul pati 
visuomenė pasidaro išvadas ir 
sprendimų. Nei V. Kikilis, nei aš 
savo nuomonės niekam neprimesi- 
me ir tam neturime teisės.

Niekas kito vaikų prievarta į 
mūsų sporto klubus neįjungia. Tie, 
kurie randa, kad sportas jiems 
ar jų vaikams yra kenksmingas, 
lenkiasi iš tolo mūsų klubų.

V. Kikilis iš jo pasisakymų, at
rodo, nemėgsta sporto ir lietuvių 
sporto klubų veiklos. Jisa turi tei
sę turėti savo nuomonę ir pažiū
rų. Man tik neaišku, kodėl jisai 
Sporto Skyriuje panoro įrodinėti 
sporto žalų mokslui. Kaip ir neŠUOLIS
anian Sport’s Club tarpe svetimų. 
Padėkite mums savo mažomis au
komis ir tuomi, kad ir iš paleng- 
vo, turėsime gerų ir tvirtų spor
to vienetų, vertų jūsų pačių pasi
didžiavimo.

Ponios! Mielos, geros, gražios

NERIES BALIUS
PASKUTINIS PAKVIETIMAS

Kukutis (Net verkdamas).
Eina garsas nuo “Neries” — Holdeną reiks Šveisti, 
Šį subatos vakarėlį “Dainavon” praleisti.

Nepalik namuos mamytės ir jaunos seselės,
Nuvažiuosim — parvažiuosim, pralinksmės širdelė.

Aš nupirksiu “Dainavoje” bonką auksu lietą,
Tau, mergele, bilietelį — gerą, gerą vietą!

Eina garsas nuo “Neries” — reiks patanciavoti,
Daug lietuvių iš Sydniejaus rengias pabuvoti.

Netingėk, tėveli senas — pažabok “Falconą”,
Atsigausi, pralinksmėsi prie alaus uzbono!

Tau kainuos tik vienas litas penkiasdešimt centų,
Padėkos jauni “Neriečiai” — vis į krepšį krenta!

Jaunos dienos, kaip granatos — polka su ragučiais, 
Mes galvojam mūsų mamos pavaišins “kleckučiais”.

Šį subatos vakarėlį pasikrapštęs ausį, 
Atvažiuoki nebijoki, nes neapsigausi!

ALASKA

Geografinė Alaskos padėtis yra Amerikai nupirkus Alaskų iš
Amerikos kontinento vakarinis iš- Rusijos tuo metu nežinota, kokių 
kyšulys pačioje šiaurėje. Jį ski- išteklių turi Šis kraštas. Tebuvo 
ria nuo Azijos (Rusijos) apie 50 išnaudojama tik kailių pramonė, 
mylių pločio Beringo sąsiauris, kurių išvystė rusai, dar valdyda- 
Kaip pusiasalis pietuose ir vaka- mi Alaskų. Antras pagrindinis na
ruose remiasi į Pacifiko okeanų, turalių turtų šaltinis yra žuvys, 
šiaurėje į šiaurės ledinuotąjį van- ypač salmon, kurių čia yra gausy- 
denyną, o vakaruose turi bendrų bė. Pirmas žuvų konservavimo fab 
sienų su Kanada. Alaskos pa- rikas buvo įsteigtas jau 1878 m. 
kraščiuose galybė salų salelių, ku- Ir šiandie žuvies konservavimas 
rios priklauso Aleutų salyno gran Alaskoje tebėra kraštui labai 
dinei. reikšmingas ir pirminis.

Varpo klube Melbourne
VARPAS — MELBOURNE UNI. 

36:46
Iš pat pradžios studentai susi

griebė ir pelnė keletu lengvų me
timų. Mūsiškiams nors ir neblo
gai žaidžiant nepasisekė pavyti. 
Taškus pelnė: A. Milvydas 14, G. 
Brazdžionis 10, V. Soha 6, š. Ur
bonas, A. Baltrūnas ir Čerekavi- 
čius po 2, Š. Žiedas.

VARPAS — MONITAQUE II 
36:44

Gražiai pradėtos rungtynės pra
laimėtos dėl žaidėjų neapdairumo 
su pasuotėmis. Taškai: A. Milvy
das 17, Š. Žiedas 7, G. Brazdžio
nis 6, V. Soha 4, A. Baltrūnas 
2, š. Urbonas, čerekavičius ir J. 
Petraitis.

priderėtų Sporto skyriuje varyti 
propagandos prieš sportų. Jam 
pačiam patariu jokiu būdu neleis
ti savo vaikų į lietuviškus sporto 
klubus. Vėliau dėl nesėkmės moks
le nereikės kaltinti sporto klubo. 
Kitiems palikime teisę patiems pa
sirinkti kas jų vaikams naudin
ga-

Antrame savo straipsnyje V. 
Kikilis nieko naujo nepasakė, tik 
be reikalo stengėsi man “Šonus 
vanoti”. Aš skaitau, kad tolimes
nės diskusijos šiuo klausimu ne
reikalingos, ir daugiau V. Kikiliui 
neatsakysiu.

Mano nuomonė palieka kad kas 
nori sportuoja, kas nori mokina
si; dauguma ir mokinasi ir spor
tuoja. Visokių yra, visokių rei
kia.

B. Nemeika.

ponios! žvilgterkit kaminan — 
gal koks gabalas kumpio ar deš
ros kabo? Gal agurkai bačkon ne
betelpa? Gal susimaišys tešla ra
gaišiui? sūris lentynoje džiūsta?... 
Įbrukite jauniems po pažasčia ar
ba pasgambinkit 56-18-15. Pagel- 
bėkit ir jūs, nes šiame sviete, be 
jūsų švelnios rankos, mažai kas 
pasidaro.

Kukutis

VARPAS — VERNER D 
55:29

Po dviejų pralaimėjimų iš eilės 
visi mūsų vyrai sužaidė gerai ko
mandiniai, kas turėtų būti visose 
rungtynėse, ir laimėjo. Taškai: G. 
Brazdžionis 16, V. Soha 12, Š. Žie
das ir A. Skimbirauskas po 8, š. 
Urbonas 4, S. Tamulevičius 3, G. 
Skimbirauskas ir A. Paškevičius 
po 2.

— * —
A. Vingrys buri susirgęs ir pra

dės žaisti tik apie metų pabaigų.
Š. Urbonas vėl motorizuotas. 

Anų dienų nervavosi, kad negali 
užvesti mašinos, bet viskas pasi
baigė laimingai kai įsitikino, kad 
norint važiuoti reikia įpilti benzi
no.

_  * —
Netolimoje ateityje numatomos 

draugiškos rungtynės su Melb. 
latvių komandomis. Kiek vėliau 
panašiom rungtynėm bus pakvies
ti kaimynai geelongiškiai.

Mūsų sportininkai nepamiršta 
išvykos į Albury, tad ir šįmet 
rugsėjo mėn. atostogų metu arba 
po mokslo metų užbaigos norėtų su 
lošti revanšines rungtynes, žino
ma, tai daugiausia priklausys nuo 
Albury ir apylinkių lietuvių.

_  * —
Po užtrukusių derybų Geelongo 

Vyties krepšininkai broliai Braz- 
džioniai gavo leidimų lošt už Mel
bourne Varpų. Vienas iš jų pradė
jo tarnybų kariuomenėje.

_  * —
Po mūsų lietuvių rinktinių pasi

rodymo Geelonge australų trene
ris, kuris pats išmoko krepšinį 
žaisti iš lietuvių, nustebo, kad 
mūsų rinktinės treneris australas. 
Ar tai mums ne gėda? Ateity su
darant rinktines į tai turėtų būti 
atkreiptas dėmesys.

Trečiadienių vakarais į žiūrovų 
eiles įsitraukė entuziastingas H. 
Antanaitis. Kol kas jis domisi tik 
mergaičių krepšiniu.

— ir —
Mūsų iždininkas A. Adamkavi- 

čius vaikščiojo paniuręs, kol pri
eita nutarimo, kad būtų pakeltas 
inetinis nario mokestis. Jis vėl pa
tenkintas, nes nario mokestis spor 
tininkams $1.00, o visiems kitiems 
$2.00.

— * _
Laikinai Melbourne apsistojęs 

ilgametis krepšinio treneris p. Me
ninas priėjo nuomonės, kad jei
gu jis gyventų Melbourne, tai vi
sos lietuvių krepšinio komandos 
loštų A klasėje. Būtų gerai!

— ★ —
Šįmet metinio baliaus metu bu

fetų laikys sportininkų mamytės. 
Jų pirmininkė p. M. Savaitienė 
prašo jai pranešti, kuo galėsit pri-

Kalbasi dvi draugės.
— Girdėjai kad esi prašoma 

ištekėti, — klausia viena. — Gal 
pasakytumei, kas toks prašė?

— Mano tėvelis. Jis nuolat man 
primena: dukrele, jau tu man atsi- 
bodai. Galėtum vis dėl to ištekė
ti...

Paruošė Verną

Svarbiausi kailinuočiai gyvuliai 
Alaskoje yra ruoniai, prisilaiką savo pajėgumų ir šiuo rezultatu 
Alaskos pakraščiuose. Jie laikosi gali didžiuotis visi Sydnėjaus lle- 
pakraščiuose ir salose milžiniško- tuviai. Būnant žiūrovu per visas 
mis kaimenėmis. Ilgus metus jie mūsų merginų rungtynes buvo ga- 
buvo taip gausiai medžiojami, kad Įima pastebėti, jog Irena Kvie- 
Amerikos vyriausybė net buvo su- cinskienė yra padariusi didelę pa
sirūpinusi jų išlikimu, tad išleido žangų. Bendrai, komandai trūks- 
nuostatus, suvaržiančius ruonių ta naujų jėgų. Klubo valdyba ne- 
medžioklę. Šiuo metu ruonių kai- delsdama turėtų papildyti šių ko- 
menės vėl gerokai pagausėjo ir mandų jaunėmis A. Intalte, R. 
yaunama apie 70,000 kailių per Slavėnaite ir M. Sauksite.
metus. - žiūrovas

I *•- ; ■

aidėti. Iš negalinčių pagelbėti dar* 
bu ar produktais ji mielai pri
ims ir piniginę aukų. Skambinki
te te!. 80 3449.

__ ★ —
Atrodo, jaunimas bus patenkin

tas, kad sportininkų balius bus ne 
tik atskiroj salėj, skirtoj tik jau
nimui, bet turės ir atskirų orkest
rų. Kažkas praeitų kartų juos ap
vylė — turėjo atskirų salę bet be 
muzikos.

Kritikų akimis žiūrint per Melb. 
studentų balių šokant baletų iŠ vi
sų šokėjų išsiskyrė krepšininkai, 
nes jie aukščiau pašokdavo.

_ ★ —
A. Skimbirauskas atstovauja 

Varpų Melb. Jaunimo Komitete ir 
čia eina K-to sekretoriaus parei
gas. D. Statkutė perėmė mokslei
vių ateitininkų pirmininkės parei
gas. Ilgametė krepšininkė ir da
bartinė klubo neapmokoma krepši
nio teisėja J. Bladzevičiūtė sėk
mingai darbuojasi skautų eilėse 
eidama draugininkės pareigas. A. 
Ališauskas, einųs Melb. apyl. val
dybos iždininko pareigas niekaip 
nesupranta, kodėl Melbourne yra 
tiek daug liet, organizacijų.

(va)

KOVO 
KLUBE

NSW MOTERŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS •

Birželio 29 ir 30 dienomis Syd- 
nėjuje buvo pravestos NSW mote
rų krepšinio pirmenybės. Dalyva
vo aštuonios geriausios moterų ko
mandos. Jų tarpe ir Sydnėjaus lie
tuvių sporto klubo “Kovo” moterų 
komanda.

KOVAS — BARBARIANS II 
89-37

šios rungtynės laimėtos vien tik 
patyrimo dėka. Australės daug 
vikresnės ir greitesnės. Pirmas pu- 
slaikis baigtas 22-17 mūsų naudai. 
Antrojo puslaikio pradžioje mūsų 
merginos turėjo 11 taškų persva
rų, bet į žaidimo pabaigų austra
lės darė tikslesnius metimus.

KOVAS — LITHGOW 
44-25

Lithgow komanda nepajėgė atsi
laikyti mūsų žaidėjoms darant me
timus iš tolo. Snaigė Motiejūnaitė 
pelnė net 17 taškų! Labai gerai 
sužaidė ir Gražina Meškauskaitė, 
laimėdama 11.

KOVAS — GOULBURN 
22-29

Pirmas pralaimėjimas, ir labai 
nuostolingas. Laimėjus šias rugty- 
nes mūsų komanda būtų patekusi 
j pirmenybių finalų ir kartu bū
tų užtikrinta antra vieta NSW 
valstijoje. Pirmos vietos laimėti . 
nebuvo įmanoma žinant, kad Barb
arians I komandoje žaidžia kelios 
Australijos moterų rinktinės žai
dėjos. Jau nuo pirmųjų žaidimo 
minučių Goulboum kamonda perė
mė pirmavimų ir tas truko iki 
pabaigos. Prie pralaimėjimo pri
sidėjo Motiejūnaitės rankos susi- 
žeidimas.

KOVAS — ILLAWARRA
27-45

Antras pralaimėjimas žaidžiant 
dėl trečios ar ketvirtos vietos. 
Prieš rungtynių pabaigų visiškai 
žaidimų užvaldė priešininkės ant
rai mūsų komandos žaidėjai Gra
žinai Meškauskaitei susižeidus

BENDROS PASTABOS
Sydnėjaus “Kovo” moterų ko

manda, laimėjusi ketvirtų vietų 
NSW valstijoje gavo teisę ateinan 
čiais metais dalyvauti pirmenybė
se, be persižaidimo su kitomis ko
mandomis. žinant, kad šiose pir
menybėse negalėjo žaisti Laima 
Čelkytė, kuri dar neišsigydė su
žeistos rankos, ir kad Marija At
kinson dėl darbo sąlygų žaidė tik 
pirmosiose rungtynėse, užimta ket 
virta vieta mūsų kovietės Įrodė
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

NEEILINIS POBŪVIS
Kasmet apie birželio pabaigą 

Sydnėjaus Dainos choras surengia 
savo uždarą suneštinį pobūvį, į ku
rį dažniausia pasikviečia ir savo 
artimuosius bendradarbius, rėmė
jus, talkininkus.

Birželio 30 d. toks Dainos choro 
pobūvis įvyko Bankstowno Daina
voje, kuris išvirto į gražų ir pras
mingą paminėjimą, šį kartą choro 
svečius varduvininkus, sukaktuvi- 
nigai — kun. Petras Butkus ir 
kun. Povilas Martuzas. čia jiems 
drauge buvo iškeltos ir kuklios 
vardinės. Be to, šiais metais kun. 
P. Butkus švenčia ir savo kuni
gystės 30 metų sukaktį, kuri šia
me pobūvyje buvo ypač užakcen
tuota ir jubilijatas atitinkamai pa 
gerbtas.

Šį kuklų pobūvį ir drauge minė
jimą pradėjo Dainos choro vado
vas ir dirigentas p. K. Kavaliaus
kas trumpu žodžiu pobūvio daly
vius supažindindamas su šio po
būvio paskirtimi. Tolimesnę ofi
cialią dalį toliau pravedė Sydnė
jaus apyl. valdybos narys p. B. 
Genys.

Be minėto p. K. Kavaliausko, 
svečius varduvininkus, sukaktuvi
ninką ir patį Dainos chorą gra
žiai savo kalbomis pasveikino A. 
L.B. Krašto Valdybos pirmininkas 
p. S. Narušis, Sydney apyl. p-kas 
p. A. Dudaitis, Dr. A. Mauragis 
ir pats B. Genys. Visų tarti nuo
širdūs žodžiai sudarė jaukią nuo
taiką, kuri maloniai nuteikė visus 
dalyvius. Dalyvavęs poetas J.A. Jū 
ragis sukaktuvininką kun. P. 
Butkų pasveikino specialiai tai 
progai sukurtu eilėraščiu “Kuni
go kelias”.

Į sveikinimus su dėkingumu 
atsiliepė abu kunigai. Toliau sekė 
jaukus šeimyniškas padalyvavimas 
vaišinantis Dainos chorisčių pa
ruoštais užkandžiais ir užgeriant 
kilniais bei minkštais gėrimėliais.

su dai- 
akorde-

Geelongiškis ap. v-bos narys p. 
Žvirblis skaudžiai susižeidė. Gy
dosi namuose ir tikimės, kad grei
tu laiku vėl matysime veiklų ir 
sveiką.

Sužinota, kad birželio mėn. Vo
kietijoje mirė geelongiškės p. Gai- 
liuvienės tėvelis. Nors būdama vo
kietaitė p. Gailiuvienė taip moka 
gražiai prisiderinti prie lietuviško 
gyvenimo kad augina susipratusią 
lietuvišką šeimą. Skaudžioje va
landoje ją ir visą Gailių šeimą už
jaučia ir visi geelongiškiai.

Geelongo skautukai nesnaudžia: 
jeigu nestovyklauja, tai baliavoja. 
Štai birželio 29 d. atlaikė savo me
tinį balių. Sako, pasisekimas bu
vęs stebėtinas, nors svečius rei
kėjo ir dirbtinai šildyti. Pasiry
žę kitais metais kiekvieną savo ba
liaus svečią aprūpinti elektriniu 
šildytuvu.

laidėje gyvenąs p- Vladas Petrė- 
nas nepamiršta senų draugų, bei 
pažįstamų. Per būsimas Lietuvių 
Dienas Adelaidėje prižadėjo vi
siems į atlaidus važiuojantiems 
niukasteliečiams parūpinti gyven
vietes. Malonu žinoti, kad minioje 
bus bent viena mums plakanti šir
dis.

NEWCASTLE

Niukastelio choristai išsirinko 
taupiausią moterį p. Martą Zaka
rauskienę ir patikėjo jai savo iš
dėlį. Kai kurie dainininkai baugi
nasi, kad iždininkė pamirš užmo
kėti už choro repeticijoms nuo- 
muojamą salę. Teks bėgti į pajūrį 
ir varžytis su švilpančiais vėjais

p.p. Judita ir Viktoras Nekro- 
šiai metines atostogas praleido . 
Adelaidėje pas p.p. Džiugelius, ir ūžiančiom bangom. 
Parvykę namo pasakoja, kad Ade- Šnekutis

DĖMESIO, VAIDINIMAS MELBOURNE!

“Aušros” Teatro Valdyba kviečia visus Melbourne ir Apylinkių tautiečius atvykti 
ir pamatyti pirmą kartą Australijoje statomą Anatolijaus Kairio III-jų veiksmų satyrą

VIŠČIUKU ŪKIS

REŽISUOJA — Monika Gylytė.

Puiki proga pamatyti naują ir įdomų veikalą, o taip pat galėsite pamatyti, kaip mūsų 
vaidintojai žavės jus naujai įrengtoje scenoje. Tad visi iki vieno ruoškitės sekmadieniui

LIEPOS 14 D. 5 V AL. atvykti į Lietuvių Namus, 50 Errol Street, North Melbourne.

kilniais bei minkštais gėr 
šventiška popietė prabėgo 
nomis ir šokiais grojant 
onu p. B. Kiveriui.

■b-

GEELONG
Nors būdama ir neskaitlinga 

Geelongo kolonija, bet čia lietuviš
kas gyvenimas gražiai bujoja. Pa
tekęs prie Liet. Namų šeštadienį 
ar sekmadienį vis ką nors užtiksi: 
ar choras savo balsus miklina, ar 
kas stalo tenisą žaidžia, ar vai
kučiai mokosi lietuviškai, kartais 
pasilinksminama,. o kartais ir su
sirenkama pasvarstyti, kaip ilgiau 
ir gražiau išsilaikyti svetimųjų 
tarpe.

Aną dieną teko ir man šis tas 
nugirsti, ką svarstė Dr. V. Ku
dirkos vardo savaitgalio mokyklos 
tėvų Komitetas. O jie daug užsi
moję: surengti šiais metais jauni
mo vakarą, — balių, kokio niekas 
dar tokio iki šiol nesurengė, o 
štai liepos 21 d. numatoma išky
la į sniegus. Tai būsianti įdomi 
iškyla, nes iš anksto susitarta su 
pačia ponia Žiema, kad tą dieną 
pabertų daugiau sniego ir kad 
perdaug nešaldytų. Atrodo, no
rinčių vykti “pažiemavoti” susida
rys daug, nes jau dabar vienas 
autobusas užpildytas. Norintieji 
dalyvauti iškyloje tesikreipia į Tė
vų Komiteto narius o jie žinos, 
ką toliau daryti.

1 
H
i

PANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Spaudos 

Centre gaunama:
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo 50 metų sukakčiai atžy
mėti Vyčio ženklelių skydo for
mos, segamų prie krūtinės po 
$ 1.50;

ženklų, lipinamų ant vokų su 
Pabaltijo valstybių spalvotomis 
vėliavomis. 20-ties ženklelių lapas 
po $ 1.00.

Be to, didelis pasirinkimas lie
tuviškų ir anglų kalba apie Lietu
vą knygų bei lietuviškų plokšte
lių.

Spaudos Centras veikia kiekvie
ną sekmadienį Lietuvių Klubo pa
talpose 39 Church St., Lidcombe, 
N.S.W. 2141. Tel. 649 8879.

PRANEŠIMAS 
LATROBE VALLEY

Liepos 20 1. Morwell’io Town 
Hall mažojoje salėje (supper room 
ruošiamas Klumpių sunešimas ir 
pypkių parūkymas.

Atvyks vyrų oktetas vadovau
jamas P .Morkūno.

Visi tautiečiai ir prijaučiantieji 
maloniai kviečiami, atvykti pasi
klausyti lietuviškos dainos. Pra
džia 16 vai. Baigsime lygiai 23 v. 
ir 30 min. Po viso gražumo bus 
suneštinės vaišės su “kietais ir 
minkštais” gėrimais.

Šaltyšius

KIEK AS SUŽINOJAU! EI ČIGONAI

Ku-fca

Anglijoje išeinantis katalikų 
žurnalas Šaltinis pereitais metais 
atspaudė per du numerius pasi
kalbėjimą su Algiu Kazlausku. Ten 
jo daug pasakyta apie kelionę į 
Lietuvą ir apie Australijos lietu
vių jaunimo problemas.

Kas patikėtų, kad penkių asme
nų šeima porai savaičių atostogų 
vyktų iš San Francisco (USA) į 
Sydney? O gi buvę sydnejiškiai 
Lila ir Renius Pažemėnai su savo 
trim dukrom pereitą antradienį 
prisistatė pas savo artimuosius 
p. p. Liniauskus. Staigmena ne 
tik artimiesiems, bet ir visiems 
svečių gausiems bičiuliams!

Pasirodo, kad kryžiažodžius 
spręsti nėra vien žaidimas o ga
lima net ir didelius pinigus laimė
ti. Šta neseniai melburnietis lietu
vis Garsas Gaidelis, žinomo Kom
pozitoriaus J. Gaidelio sūnus, iš
sprendęs Heraldo kryžiažodį lai
mėjo 7000 dolerių. Jis yra pašto 
tarnautojas ir vakarais studijuo
ja.

Žukauskų namuose (Fremantle, 
W. A.) buvo labai gražiai pagerb
ti Jonai: J. Žukauskas, J. Mažei
ka, J. Liutikas, o jų tarpe p. Bru
žas atšventė savo gimtadienį ben
drai dalyvaujant apie dvidešim
čiai žmonių. Skambant lietuviš
koms dainoms laikas prabėgo grei
tai ir nuotaikingai. Visiems Jo
nams ir p. Bružui linkime daug 
gražių vardadienių ir šviesių gim
tadienių.

Malonu visai Australijos Liet. 
Bendruomenei apskelbti, kad Mel
bourne apyl. pirmininkas inž. S. 
Grincevičius susižiedavo su ade- 
laidiške Aldona Tugaudyte. Ves
tuvės numatomos per Lietuvių 
Dienas Adelaidėje metų pabaigo
je. Valio, sužieduotiniai!

Gražios vestuvinės perspekty
vos ir Sydnejuje: šio mėnesio pa
baigoje suplanuotos Jurgio Kola- 
kausko ir dailininkės Ninos Meš- 
kėnaitės vestuvės.

Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus 
loterija ir šį karta bus turtinga: 
po vieną kūrinį šiam tikslui pado
vanojo mūsų iškilieji Australijo
je menininkai E. Kubos, H. Šal
kauskas ir L. Urbonas.

Patilta, kad birželio 22 d. p.p.

Nevienodas yra skatytojų sko
nis ir požiūris. Kada skelbiama 
“Koncertas-balius”, tai dalis skai
tytojų anot p. Bačiūno įsitėmija 
vieną skelbimo pusę — koncertą, 
kiti antrą — balių. Patarčiau vi
siems įsidėmėti, kad Sydnėjaus 
Liet Meno Ansamblio liepos 20 d. 
parengimas yra daugiau koncerti
nio pobūdžio; balius tik antroje 
vietoje. Kiek teko nugirsti, jų pro
grama numatoma Sydnejuje ne
girdėtai originali. Patartina kiek
vienam įsitikinti.

Nuo Nepriklausomos Lietuvos 
laikų čigonų Australijoje nesu 
matęs. Ir kada sužinojau iš Ku- 
kos, kad tokių čigonų tikrai čia 
esame ir kurie dalyvaus organi
zuotai skautų baliuje, antrą kartą 
negalvojęs atsirandu Auburn’o sa
lėje. Teisingai: salėje gausiai sve
čių, įvairiausių kaukių ir net du 
pilni stalai subedusių č(igonų-či- 
gonių.

Išvydęs čigonus, akimirksniui 
sugrįžau į tuos laikus, kada jau
nystėje beveik kas dieną mačiau 
čigonus Panemunėje ar Aukštuo
se Šančiuose. Atsimenu tuos lai
kus, kada senelis mus vesdavo 
čigonų pasižiūrėti ir visokiausių 
pasakų pripasakodavo apie tą 
keistą klajoklių giminę. Atsimenu, 
kad pro čigonus būdavo žingeidu 
ir baugu praeiti. Tačiau, mes se
nelio buvom išmokyti kaip nuo či- 
gin apsiginti. Praėjus pro čigoną, 
senelis neleisdavo atgal žiūrėti ir, 
lyg juodai katei perbėgus sker
sai kelio liepdavo tris sykius nu
sispjauti. Dar baisiau, kai praei
davo čigonė. Kelnių kišenėje tek
davo špygą rodyti. Jei dvi žigo 
nės — dvi špygos. Ir buvome tiek 
įgudę, kad su savo vaikiškais pirš
čiukais sugebėdavom apsiginti 
nuo keturių čigonių. Jei to neda-

STEIGIAMAS DISKUSIJŲ 
KLUBAS

Newcastle Apylinkės valdyba 
liepos 21 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. šaukia diskusijų klubo stei
giamąjį susirinkimą p.p. Žukų na
muose (13 George St., Nth. Lamb
ton). Visi suinteresuoti kviečiami 
nurodytu laiku atvykti.

Valdyba

rytume senelis baugino, čigonės 
gali vaikus užkerėti, prakeikti... 
Tada mes vaikai nustotume augę 
ir kitos devynios ligos galėtų mus 
užpulti.

Kiti laikai kiti žmonės ir Au- 
burno salėje kiti čigonai, čia, Syd
nejuje, iš mūsų saujelės lietuvių 
mėgstančių dainą, šokį ir nesidro
vint darbo, susitvėrė Meno An
samblis. Ši grupė, ne tiek kalbė
dama, kiek dirbdama randa laiko, 
noro ir atsidavimo keliom valan
dėlėm užmiršti monotonišką gyve
nimo ritmą ir įsijungti į lietuvių 
kultūrinį veiklos židinį.

Skautų Rėmėjų metinio baliaus 
rengėj'ai, taip kaip svečiai, tikrai 
neapsivylė čigonų išpildyta pro
grama. Daina pynės po dainos, so
lo partijos (I. Daudarienė, VI. 
Daudaras) po šokių (O. Maksvy- 
tienė) ir galiausiai duetas.

Tenka paminėti, kad programa 
buvo turtinga ir įvairi kurią sko
ningai paruošė J. Maksvytis. 
Ypač puikiai išpildė duetą (O. 
Asevičienė ir V Bitinas) kuriuos 
klausytojai plojimu iššaukė kar
toti.

Bravo čigonai!!!
V.D.

LEISKITE SUABEJOTI
Perskaičius Mūsų Pastogės Nr. 

24 p. J. Vėteikio straipsnį “Meno 
Ansamblis Sydnejuje” kilo kiek 
skirtingų minčių. Išeivijoje į cho
rų paskirtį žiūriu kitokiomis aki
nus, negu tai buvo Lietuvoje, ar 
DP stovyklose Vokietijoje. Kito
kios buvo darbo sąlygos, kitokie 
ir reikalavimai.

Po dvidešimties metų Austra
lijoje visuose liet, choruose daini
ninkai nuolat keičiasi, kas labai 
apsunkina chorvedžio ir vyresnių 
cnoristų darbą. Nežiūrint to, 
kiekvienas chorvedys laukia naujo 
choristo išskėstomis rankomis.

Be to, kiekvienos organizacijos 
nariai, taip pat ir choro choristai 
turi toleruoti vienas kitą paklus
ti dirigentui ir choro administra
toriams, kas veda prie darnaus 
ir našaus darbo. Priešingu atveju 
įvyksta skilimas, kaip kad atsiti
ko Sydnejuje. Rezultate atsirado 
kitas choras.

Australijoje liet choro uždavi
niai yra tarnauti lietuviškajai 
bendruomenei. Jeigu choras pasi
rodo svetimtaučiams, jis gali būti 
efektyvesnis su didesniu skaičiumi 
dainininkų, negu su keliolika. 
Stambessis choras kelia pasidi
džiavimo auditorijoje esančiam 
tautiečiui kelia drąsą ir nuotaiką 
dirigentui ir choristams. Prisime
nu, Dillingeno stovykloje (Vokie
tijoje 1946-47 m.) veikė net trys 
chorai, bet jie darniai tarpusavy 
sugyveno, nes turėjo skirtingus 
uždavinius.

Sydnejuje dainininkų skilimas 
įnešė daug nesantaikų. Ypač jau
čiama, kad kur nors vienam cho
rui dalyvaujant neatvyksta kito 
choro ne tik dainininkai, bet ir jų 
artimieji.

as- 
be

Lengvo žanro muzikiniai viene
tai labai laukiami ir jie reikalin
gi-

Norėdamas patirti kaip į chorų 
reikalą žiūri aktyvioji Sydnėjaus 
liet, bendruomenės dalis, individu- 
liai apklausinėjau 78 asmenis, jų 
tarpe beveik visus organizacijų 
vadovus Į klausimus, pasisakė:

1. Ar Sydnėjaus “Dainos” cho
ras per savo keliolikos metų ezgis- 
tenciją su daina ir giesme pasi
tarnavo bendruomenei ir ar atliko 
pasiimtą pareigą?

Visi pasisakė taip.
2. Ar tikslu Sydnejuje turėti 

du lietuvių chorus?
Atsakymas: nereikia — 60 

menų, reikia — 10 asmenų, 
nuomonės — 8 asmenys.

3. Ar pageidaujami lengvo žan
ro muzikiniai vienetai, kaip buvo 
“Rožytės”, “Bijūnėliai”, dabarti
niai “Linksmieji broliai”, “čigo
nai”?

Atsakymas: taip 75, ne — 1, 
be nuomonės — 2.

4. Kokių dainų iš choro pagei
daujama?

Atsakymas: dauguma pasisakė, 
kad nori lietuviškų nuotaikingų. 
Nenori svetimų, kurių gali girdė- 
radio ir televiziją.

Kaip matome iš davinių, daugu
ma nori vieno choro.

Užbaigdamas savo 
noriu pastebėti, kad 
tame chore šešerius 
giau iš pareigos negu malonumo. 
Norėčiau matyti Sydnėjuje skait
lingą, balsingą ir gražiai sugyve
nantį, vertą pasididžiavimo vieną 
chorą.

pasisakymu 
dainuoju 11- 
metus, dau-

Petras Ropė

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Meno An

samblis liepos 5 d. ruošia
Koncertą-balių, 

kuris įvyks Memorial Auditorium 
salėje Auburne (Park Rd. ir 
Mary St. sankryža). ,

Pradžia 7 vai. Įėjimas asmeniui 
$1.50 ~ - 
kams

.Studentams ir pensininm- 
— 50 c.

Meno Ansamblio Valdyba

PRANEŠIMAS
Sekmadienį liepos 21 d. 1 vai. 

p.p. Sydney Lietuvių Klubo Val
dyba kviečia visus narius į infor
macinį susirinkimą klubo staty
bos reikalais. Susirinkimas įvyks 
laikinose klubo patalpose 39 
Church St. Lidcombe.

Primename, kad ta 
galima įmokėti nario 
1968/69 metus.

Sydney Liet. Klubo

proga bus 
mokestį už

Valdyba

PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ SAVAITE 
AUSTRALIJOJE

Jau įsigalėjo tradicija kad visų 
pavergtųjų tautų atstovai subur
tomis jėgomis organizuoja specia
lią savaitę komunizmo kėslams 
išaiškinti ir pavergtųjų tautų 
būklę nušviesti ir joms laisvės rei
kalauti.

Šį kartą Australijoje ši savaitė 
bus organizuojama liepos 21-28 d. 
d. Sydnejuje, Adelaidėj, Brisba- 
nėj ir Newcastle. Reikia pažymė
ti, kad ši savaitė tuo pačiu metu 
organizuojama tarptautiniu ma
stu Amerikos Junginėse Valstybė
se ir kaikuriuose Azijos kraštuo
se.

Iškilmės
pobūdį su eisenom, 
diskusijom, 
Sydnejuje Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė prasidės liepos 21 d. 1 vai. 
žygiavimu prie nežinomo kareivio 
kapo ir vainiko padėjimu. Vėliau 
3 vai. žemojoj Town Hall savai
tės atidaromasis susirinkimas.

Trečiadienį, liepos 24 d. 8 vai. 
vak. YWCA Hall, 
St., City, diskusijų 

šeštadienį liepos 
vak. įvairiaspalvis
vergtų tautų kultūrinis vakaras 
ukrainiečių didžiojoj salėj 11-15 
Church St., Lidcombe.

Lietuvių Dainos mišrus choras 
dalyvauja atidarymo iškilmėse 
sekmadienį, o tautinių šokių gru
pė uždaryme — šeštadienį. Smul
kesnė savaitės programa seks 
vėliau. J.PJC.

turės demonstratyvų 
prakalbom, 

rezoliucijom ir t.t.

189 Liverpool 
vakaras.
27 d. 8 vai. 
daugelio pa-

BANKSTOWNO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS “NERIS'

kviečia visus — jaunus ir senus į pirmąjį klubo

Birželio 29 d. p.p. Skorulių re
zidencijoje įvyko Sydnėjaus 
Plunksnos klubo posėdis, kur 
buvo aptarti klubo reikalai ir iš
klausytas klubo pirmininko Vy
tenio Šliogerio pranešimas. Matyt, 
kad tą dieną Petrinės ir Povili- 
nės daugeliui pastojo kelią atvyk
ti į posėdį.

žinomų Sydnėjaus visuomenėje 
p.p. Statkų sūnus prekybininkas 
Juozas Statkus su žmona gražiai 
įsikūrė Sydnėjaus priemiesty 
Liverpool ir neseniai susilaukė sū
naus. Geriausios sėkmės jaunie
siems Statkams ir jų įpėdiniui!

Pereitą penktadienį (liepos 5 d.) 
į tautinę jubiliejinę skautų sto
vyklą Amerikoje .'reprezentuoti 
Australijos lietuvių skautų išvyko 
Remigijus Bakaitis iš Melbuorno.

Solistas V. Daunoras, birbynin- 
kas P. Budrius ir kanklininkė D. 
Juodvalkytė iš Vilniaus buvo nu
siųsti koncertuoti “taikos šalinin
kų konferencijai”, kuri vyko Ma- 
riahame, Aalando salose. Grįžda
mi buvo sustoję ir koncertavo Hel
sinkyje ir Suomijos televizijoj.

(E)
— ★ —

Technikumuose rengiami specia
listai aukštojo mokslo nereikalau
jančioms pareigoms įmonėse bei 
•įmonių adminstracijose. Visuose 
didesniuose miestuose yra ir ati
tinkamas kiekis bendrojo lavini
mo mokyklų, kuriose dėstymas 
vyksta rusų kalba. Mokymas su
tvarkytas taip, kad kolonistams 
būsų galima išsiversti ir neišmo
kus "čiabuvių" kalbos.

(ELTA)

SUSIPAŽINIMO VAKARA
LIEPOS 13 DIENĄ BANKSTOWNO LIET. NAMUOSE DAINAVOJE

Jaunų programa — senų bufetas — visų mėgiami gėrimai — visus judinanti muzika

Pradžia 7 vai. vakaro.

&

s

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su 

garantuotu pristatymu galima 
pasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England.

JAV valstybės sekretorius Mr. 
D. Rusk Vak. Vokietijai užtikri
no kad vakarų alijantai kietai 
priešinsis prieš sovietų inspiruo
tus susisiekimo suvaržymus su 
Berlynu. Komunikate sakoma, kad 
bus išbandyti taikingi keliai bet 
nieko nelaimėjus alijantai galį im
tis ir prievartos.

_ * —
Italų archeogai, kasinėdami po 

šv. Petro bazilika Vatikane užti
ko griaučių dalis. Atitinkami eks
pertai tvirtina, kad tai esą šv. 
Petro kaulai. Net ir popiežius pri
pažino, kad ‘esame teisūs tikėti, 
jog Šios liekanos esančios šv. 
Petro relikvijos”.
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