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Mieli lietuviai!
Su šiuo numeriu Mūsų Pastogė sulaukė 30 metų am

žiaus sukakties. Džiaugiamės minėdami šią sukaktį, nes 
30 metų tai rimtas amžius laikraščiui svetimame krašte, 
kurio ne kiekvienas lietuviškas laikraštis pasiekia. 
Vienus paskanda ankstyvosios įsikūrimo šalnos, kiti nu
vysta karštos polemikos ugnyje, treti nudžiūsta finansi
niams šaltiniams išsekus.

Palyginant maža Australijos Lietuvių Bendruomenė 
gali didžiuotis savo bendruomeniniu laikraščiu, kuris per 
ištisus 30 metų ne tik reguliariai informuoja savo skaity
tojus, bet kartu varo gilią tautinę ir kultūrinę vagą. Mūsų 
Pastogė stovi bendruomenės interesų sargyboje. Savo 
indėliu ji prisideda prie viso pasaulio lietuvių pastangų 
atstatyti Lietuvos suverenumą gimtajame krašte ir su
grąžinti laisvę pavergtai tautai.

Šia proga nuoširdžiai dėkojame visiems dabartiniam ir 
buvusiems Mūsų Pastogės redaktoriams, spaudos ir ad
ministracinio darbo bendradarbiams, talkininkams ir rė
mėjams. Savo talka jie ne tik prisidėjo prie Mūsų Pasto
gės gyvavimo, bet tuo pačiu sustiprino pagrindus visai 
Australijos lietuvių Bendruomenei.

Tik stipri sava spauda yra lietuvybės išlikimo Austra
lijoje laidas. Todėl šio jubiliejaus proga kviečiame visus 
tautiečius remti bendruomenės spaudą prenumeratomis, 
aukomis ir rašiniais. Ypač norėtume matyti kiekvieną 
A.L.B. narį Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
narių eilėse.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
“MuHi Pastogės Leidėjas

Antanas Baužė —
Mūsų Pastogės steigėjas

Žinios
MIRĖ PLKN. KAZYS 

ALIŠAUSKAS

Sausio 17 d. Chikagoje, 
U.S.A., ilgesnį laiką sunkiai 
sirgęs mirė pulkininkas 
Kazys Ališauskas, Lietuvos 
laisvės kovų savanoris, 
spaudos darbuotojas, re
daktorius, Lietuvių Encik
lopedijos bendradarbis. At
skirai išleido Lietuvos lais
vės kovų istoriją. Mirė su
laukęs 84 m. amžiaus.

***

Gautomis iš 
Vilniaus žiniomis Putino — 
Mykolaičio atminimas gyvas

TOKIA BUVO PRADŽIA
Pasakoja Ona Baužienė

Sakyčiau, kad “Mūsų Pa
stogės” pradžia buvo 1947 
m. pabaigoje atvykus Aus
tralijon iš Vokietijos D.P. 
lietuvių pirmam transportui.

Netrukus po to gavę spe
cialų leidimą iš Imigracijos 
Departamento, kartu su vy
ru aplankėme mūsų tautie
čius Bonegillos stovykloje, 
kur besikalbant su jais teko 
išgirsti daugelį pageidavimų 
turėti lietuvišką laikraštį 
Australijoje. Taip ir kilo 
mintis kuogreičiausiai 
griebtis priemonių skubiai 
tai įvykdyti.
Nuvykę Canberron į Imig
racijos Departamentą tuoj 
padavėme prašymą laikraš
čio leidimui. Tai buvo 1948 
m. pradžioje. Netrukus vy
ras buvo pašauktas į Saugu
mo Skyrių-Government Se
curity Branch apklausimui.

Kartu vykau, kur mes pe

ne tik būdais, aprašomais 
sovietinėje spaudoje. Velio
nio artimieji norėjo pasta
tyti ant jo kapo kryžių. At
vežus kryžių į kapus, tos 
iniciatyvos vadovė (Emilija 
Kvedaraitė) buvo suimta, o 
kryžius atimtas ir nežinia 
kur nudėtas. Suimtoji pas
kelbta nervų ligonė,i pra
džioje patalpinta ligoninės 
kardiologiniame skyriuje, 
apsunkintas jos lankymas, ir 
kalbama, kad ją perkelsiu į 

rėjom ’skriningą”. Mus nu
stebino, kai pristatė mūsų 
Australijon atvykimo pasą. 
Man pastebėjus "seniai ma- 
tytas"Security valdininkas 
Majoras J. Murray atsakė: 
“Matai, mes apie jus dau
giau turime žinių, negu Jūs 
patys”! Ne tik pasakė, kad 
mes 20 metų gyvename Au
stralijoje, bet kuo užsima- 
mam, bet ir.ką veikėme Lie
tuvoje. Dar kartą buvome 
šaukiami, ir jau tada prane
šė, kad nėra jokių kliūčių 
laikraštį leisti, tik pareika
lavo, kad laikraštis būtų lei
džiamas be propagandos 
prieš Imigracijos Departa
mento įstatymus ir, kad bū
tų ketvirdalis laikraš
čio spausdinama anglų kal
ba. Pastarojo reikalavimo 
griežtai laikėsi. Prisimenu 
kartą, kai per neapsižiūrėji
mą ar medžiagos trūkumo 
buvo praleista, tuoj ir gavo- 

nervų ligoninę, nors visi ži
no, kad ji niekad nervais ne
buvo pakrikusi. Tačiau tai 
jau visiems žinomas sovietų 
kelias — religininkus ir ki
tokius drįstančius kitaip 
galvoti, negu liepia partija, 
paskelbti nerviniais ar psi
chiniais ligoniais ir atskirti 
iš visuomenės. Vietoje kry
žiaus ant Mykolaičio kapo 
pastatyta nežinia ką reiš
kianti bronzinė figūra.

“Draugas”

Juozas Žukauskas Pirmasis
Mūsų Pastogės redaktorius

me perspėjimo raštą. Tai 
buvo pirmomis dienomis. 
Dabar visai kas kita.

Prasidėjo kiti rūpesčiai: 
gausime leidimą laikraštį 
leisti, bet kas jį redaguos? 
Būnant Bonegilloje buvo 
kalbėta su žurnalistais p.p. 
Mockūnu, Glušausku ir ki
tais, kur tikėjomės iš jų, bet 
nelaimei nei vienas iš žurna
listų bei rašytojų buvo ski
riamas darbams į Sydney. 

Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos vardu 
nuoširdžiai sveikinu “Mūsų Pastogės“ redakciją, admi
nistraciją ir visus jos skaitytojus šio gražaus trisdešim
ties metų jubiliejaus proga.

Linkiu, kad ji dar daug metų tarnautų Australijos 
Lietuvių Bendruomenei skleisdama sugyvenimo, vieny
bės ir meilės savo kraštui mintis.

V. Laukaitis
A.L.K. Federacijos Pirmininkas

Kiek laiko praėjo, kai vieną 
dieną žurnalistas p. J. Žu
kauskas vykdamas darbams 
į Queenland prie cukrinių 
nendrių ir turėdamas kiek 
laiko, užėjo pas mus i 
namus. Kaip mes 
nudžiugom. Davėm jam vi
sas detales ir atliktus žygius 
laikraščiui leidimą gauti. Ji
sai susiinteresavo ir čia pat, 
vyro kviečiamas, sutiko laik 
raštį redaguoti, jei pavyks iš 
cukrinių nendrių darbų gau
ti atleidimą.

Po šio įvykio vyras, kaip 
Australijos Lietuvių Drau
gijos Pirmininkas, sušaukė 
valdybos posėdį, kuriame 
pranešė apie tautiečių pa
geidavimą turėti lietuvišką 
laikrštį, apie atliktus žygius 
nurodant laikraščio formatą 
ir jo tikslus, taip pat pranešė 
apie valdžios pažadą laikra
ščiui leidimą duoti, kartu 
trumpai priminė, kad žur
nalistas p. J. Žukauskas su
tiko būti laikraščio redakto
rium. Pranešė, kad laikraš
tis būtų Australijos Lietuvių 
Draugijos išrinkus patikėti
nius kaip juridinį asmenį. 
Finansinė ir ūkinė atsako
mybė būtų Australijos Lie-
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Sukakties ženkle
Sausio 26 d. "Mūsų Pasto

gei" sueina 30 metų. 
Atsimenant turimas išeivi
jos sąlygas, tai yra laikraš
čiui ypatingai svari 
sukaktis, kuri liudija, kad 
laikraštis nepamainomai 
svarbus mūsų bendruome
nei ir kad jo nueitas kelias 
Australijos lietuviams buvo 
tarsi kelrodis, kaip šiame 
krašte gyventi lietuviškai. 
Atrodo, kad sprendžiant iš 
trisdešimties metų pers
pektyvos šitą pirminę misiją 
Mūsų Pastogė pilnai atliko.

'Esame kaip bendruomenė 
tolimiausiame pasaulio pa
krašty. Tačiau visi norėjome 
ir siekėme glaudžių ryšių su 
visais lietuviais, pasklidu
siais po platųjį pasaulį. Ir 
šita prasme Mūsų Pastogė 
buvo nepamainoma jungtis 
ne tik per ją susižinoti su 
pavieniais lietuviais— 
artimaisiais ir t.t., bet taip 
pat patirti, kaip lietuviai ki
tur gyvena, kaip jie veikia, 
ką atsiekia. Tas be abejonės 
daugeliu atvejų buvo paska
ta ir mūsų vidinei veiklai.

Šalia informacijos per vi
sus tuos trisdešimt metų tu
rėjo dar ir kitą misiją — in
struktuoti, kaip mes turėtu
me gyventi ir dirbti, kad ir 
čia lietuvybė vystytųsi, kad 
ji turėtų tęstinumą ir atei
čiai. Ir šitą misiją Mūsų Pa
stogė atliko galima sakyti be 
didesnių priekaištų. Tai liu
dija mūsų bendruomenės iki 
šiandie gyvastingumas, pa
stangos kaskart vis tobulėti, 
siekiai naujiems užsimoji
mams. Ir šita prasme Mūsų 
Pastogė suvaidino lemiamą 
vaidmenį. Įtaigojami nuo
taikų mūsų bendruomenės 
vadovai dažnai pasiduodavo 
rezignacijai norėdami pail
sėti ant atsiektų laurų, bet 
Mūsų Pastogė buvo tas va
riklis, kuris kėlė ir atvėrė 
naujus darbo ir veiklos aki
račius, skatino siekti aukš
čiau ir daugiau. Ir galbūt 
Mūsų Pastogės veržlumo ir 
kūrybinių jėgų pastangomis 
šiandie Australijos Liet. 
Bendruomenė yra pasiekusi

Po sunkios ligos
A.A.

ADOMUI PUKIUI
mirus, jo žmonąSuzaną, dukrą Rožę Tarnasauskienę, 
sūnų Beną, seseris, visus gimines, draugus ir pažįstamus
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Melb. Evang. Parapijos Taryba

tokio lygio, kad ji daugeliu 
atvejų statoma pavyzdžiu 
kitoms lietuvių bendruome
nėms plaišiame pasaulyje. 
Daugelio pasaulio žymiųjų 
lietuvių veikėjų vizitai Aus
tralijoje, solistų,
sportininkų, meninių viene
tų, kaip Gyvataro iš 
Kanados ar Grandinėlės iš 
Clevelenando pasirodymai 
Australijoje liudija, kad 
mūsų bendruomenė yra 
verta tokių vizitų, kad ji yra 
dėmesio centre ir kad ateity 
planuojama dar didesnių ir 
svarbesnių parengimų bei 
susitikimų Australijoje.
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MB. 1. AUSTRALUOS LIETUVIU DRAUGUOS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS BVDNRY, ĮOl&m. i»ujį

PRADEDANT
Išeinam i plačiuosius Australijos 

plotus HU spausdintu lietuvišku 
žodžiu. Soniai visu lauktu, gimtąją 
žteme dvelkiančiu lietuvišku laik
raščiu. Išeinam lankyti broliu ir sb- 
soru, paguosti ju, padžiuginti, pras
kaidrinti apniukusius ju vpidus, 
pastiprinti ju jėgas nelengvame 
tremties kelyje.

Likimas leme mums, poros tūk
stančiu būreliui, pasiekti ši toli
miausi pasaulio kontinentą. Mes 
išlipom i krantus, kur baltojo žmo
gaus pirmieji pėdsakai mažiausiai 
užnešti laiko dulkįu. Gi Siame jau- 
niauslame civilizacijos kontinente 
radome žmogų, mažiausiai nūdieniu 
žmonijos negerovių sugadinta.
"Ir ii tikrųjų. Čia, 'Australijoje, 
mes buvom sutikti paprastu ir ofi
cialiu to krašto gyventoju su atviro 
džiaugsmo širdimi ir žmogišku pa
garbumu.

Pasisakymas
“M. P.“ 30-ČIO PROGA

Prieš trisdešimt vienerius 
metus, atvykus pirmajam 
Baltų transportui į Austra
liją, kurj apie 60% sudarė 
lietuviai. Mus pasitikti i 
Bonegillos stovyklą atvažia
vo tuolaikinis ALD-jos pir
mininkas a.a. Ant. Baužė su 
ponia. Po pirmųjų įspūdžių, 
nežinodami nei vietos sąlygų 
bei aplinkybių, mes visi pra
šėme A. Baužę leisti lietu
višką laikrašti, kuris mus 
visus, išblaškytus po visą 
Australiją , surištų ir ap
jungtų, nes išsiskirstydami

Buvo ne kur ki
tur, o Australijoje jubilieji
ni skautų tautini stovykla, 
numatomos netolimoje atei
tyje sporto varžybos, pana
šiai, kaip kad buvo praves
tos Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu pereitais metais To
ronte, Kanadoje, kalbama 
apie Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą, Pasaulio 
Lietuvių Seimą ir t.t. Tas tik 
parodo, kokį svorį ir pres
tižą turi Australijos Lietu
vių Bendruomenė pasaulio 
lietuvių akivaizdoje. Šitie 
ženklai ir pripažinimai liudi
ja mūsų bendruomenės ak
tyvumą, tačiau bene patį 
reikšmingiausią darbą šioje 
srityje atliko Mūsų Pastogė, 
kuri drauge buvo ir variklis

ir Federalino Australijos Vyriau
sybe. Siu metu pradžioje imigra
cijos minūtcris Mr. A. A. Calwell 
atsiuntė Australįjps Lietuviu D-jos 
Pirmininkui A. Bauze oficialu rašta, 
leidimą pasirodyti lietuviškam lai
kraščiui Australijoje. Toksai Aus
tralijos vyriausybes žygis labai mą- 
lonihi nuteikia visa lietuviškąja 
bendruomene, ir susilaukia iš jos 
ypatingai nuoširdaus dėkingumo.

"Musu Pastoge” pirmuoju savo 
uždaviniu laiko tarnauti Australijos 
Lietuviu D-Jos tikslams, kaip jie 
pažymėti D-jos Įstatuose. Mes steng
simės talkininkauti besikuriantiems 
Australijoje lietuviams visais jiems 
rupimais klausimais. Teiksime~jiems 
kuo išsamiausia visokeriopa , poli
tine, ekonomine beirkulturineunfor- 
macija,. apimančia platuji pasauli ir 
ypnčiai pavergtąja Lietuva.

Sis spaudos misija atlikdami, mes

Apsaugok, Aukščiausias, ta mylima.
Sali,

Kur musu sodybos, kur bočių kapai!
Juk tėviška Tavo malone daug gali! 
Mes Tavo per amžius suvargo vaikai. 
Neapleisk, Aukščiausias, musu ir 

brangios tėvynes,
Maloningas ir galingai per visas 

gadynes I
Maironis.

Pirmojo Mūsų Pastogės numerio pusė titulinio lapo

“Mūsų Pastogės” 30-ties metų sukakties proga svei
kiname gerb. p.Redaktorių, administracijos narius ir vi
sus spaudos darbininkus linkėdami ištvermės ir ryžto 
dirbti ir toliau tą atsakomingą spaudos darbą.

Džiaugiamės Mūsų Pastoge jai sulaukus trisdešimties 
metų ir linkime dar ilgai jai spindėti ir šviesti mūsų vin
giuotuose keliuose.

J. Lizdenis 
ALB Canberros Apylinkės Pirmininkas

net nežinojome savo draugų 
adresų. “M. P." atliko tą 
ryšininko darbą ir per ją 
mes pasiekėme tokį aukštą 
organizacinį lygį, kuriuo ti
krai galime pasididžiuoti 
prieš kitus. Po metų nuo 
mūsų atvykimo to didelio 
lietuvio A. Baužės pastan
gomis su džiaugsmu jau 
vartėme pirmą “M.P." nu
merį

Už tai lenkiu su pagarba 
žemai savo galvą prieš a.a. 
A. Baužę, nes tai buvo jo 
pastangų vaisius.

Vėliau “M.P.” perėmė lei
sti ALB Krašto Valdyba. 
Bendruomenės kūrime ir 
gyvenime “M.P." suvaidino 
irgi labai didelį vaidmenį, su 
greita ir tikslia informacija 
apie ALB-nės gyvenimą, 
žodžiu, “M.P.” pasidarė lyg 
ALB-nės širdis. Man kaip 

bei skatintojas mums 
patiems, lygiai ir propaga- 
torius užsienyje. O Mūsų 
Pastogė per tą trisdešimt 
metų įsigijo vardą ir pres
tižą, kad ji laikoma vienu iš 
geriausių išeivijos savait
raščių. O tas atsiekta be a- 
bejanės ir mūsų pačių ben
druomenine veikla, bet gal 
juo labiau ir Mūsų Pastogės 
iniciatyva, jos redaktorių 
pastangomis, kas ne tik ska
tino vidinę veiklą, bet juo 
labiau sugebėjo reprezen
tuoti svetur.

Sunku įsivaizduoti, kaip 
mūsų pačių vidinis 
gyvenimas būtų vystysis be 
Mūsų Pastogės per tuos 
trisdešimt metų. Galimas 
daiktas, kad jis nebūtų sus- 

pirmomis “M.P." dienomis 
prisidėjusiam darbu ir pas
tangomis dėl jos gerovės, 
yra džiugu, miela ir malonu 
pasveikinti “Mūsų Pastogę” 
jos trisdešimt metų sukak
ties proga ir palinkėti daug 
daug metų kad nepritruktų 
nei skaitytojų, nei rašytojų.

Ta pačia proga noriu pas
veikinti dideli spaudos my
lėtoją, kuris tik “M.P." rei
kalais gyvena, jos dabartinį 
redaktorių V. Kazoką jo 
60-ties metų sukakties 
proga ir palinkėti jam daug 
sveikatos, ištvermės ir sėk
mės ir toliau redaguoti 
“Mūsų Pastogę", kuri jo re
daguojama, lietuvių kalbos 
grynimu, straipsnių origina
lumu iškilo į pirmaujančias 
savaitraščių pozicijas lietu
vių pasaulyje.

V. Simniškis

tojęs, gal būtų nuėjęs kito
kia kryptimi, gal iš viso mes 
būtume patikę niekam neži
noma pasaulio lietuvių ben
druomenės provincija. Spė
lioti galima įvairiai, bet laiko 
neatsuksi ir nepatikrinsi, 
kaip galėjo būti kitose sąly
gose. Istorinė laiko 
perspektyva turi pripažinti, 
kad šioje vietoje Mūsų Pa
stogė atliko lemiamą vaid
menį. Čia reikia pasidžiaugti 
ir mūsų bendruomenės va
dovybe, kuri siekė mūsų 
bendruomenei pažangos ir 
tikėjo ja. Todėl ir Mūsų Pa
stogė stovėjo ne vadovybės 
užnugaryje, bet nuolat 
avangarde. Čia,
suprantama daug kas prik
lausė nuo pačių redaktorių. 
Per trisdešimt Mūsų Pasto
gės gyvavimo metų Mūsų 
Pastogę redagavo net šeši 
redaktoriai. Gal yra kur 
nors bendruomenės Krašto 
Valdybos protokoluose mo
tyvai, kodėl įvyko tokia daž
na redaktorių kaita /neskai
tant mirties), vis tik reikia 
pripažinti, kad bendruome
nės vadovybė, kaip laikraš
čio leidėjas, buvo suintere
suota progresu, ne vien tik 
informacija, pasigyrimais ar 
pranešimais. Norėta, kad 
laikraštis nebūtų vien pos- 
teriorinis, t.y. registratorius 
to, kad įvyko ar jau padary
ta, bet siekta, kad laikraštis 
šalia informacijos spindėtų 
kūrybine ir progresyvine 
jėga. Gal dėl to ir vyko re
daktorių kaita, nes ne visi 
buvo su panašiu polėkiu: 
vieni traukė į ideologinę pu
sę, kiti į politinę. Vienas iš jų 
šioje tarnyboje išbuvo apy
tikriai pusę Mūsų Pastogės 
gyvavimo laiko. Nežiūrint 
pasitaikiusių kontroversijų 
matyt, kad jis bendruome
nei buvo priimtimiausias ir 
atitiko jos inspiracijas bei 
idėjas.

Po trisdešimties metų 
Mūsų Pastogė įsigijo ir tei
sinį statusą Nuo pereitų 
metų Mūsų Pastogės leidy
kla yra registruota Austra
lijos teisinėse įstaigose ir 
yra teisiniai galiojantis vie
netas šiame krašte. Tai yra 
didelis atsiekimas, kuris 
betgi nekeičia Mūsų Pasto
gės lietuviu bendruomeniš
kumo principo.

Taigi, trisdesimties metų 
sukakties proga norėtume 
visai pagristai pasidžiaugti 
Mūsų Pastogės nueitu keliu 
ir tikėtis, kad ji ir ateityje 
išliks tuo mūsų bendruome
nei žibintu, kaip kad buvo ir 
praeityje. <v.k.)
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Iš Mūsų Pastogės istorijos u

MŪSŲ PASTOGĖS REDAKTORIAI

JUOZAS ŽUKAUSKAS
Jį čia pami

nime su dideliu respektu ir 
pagarba, nes jis kaip pradi
ninkas ir padėjo “Mūsų Pa
stogei“ pagrindus. Dar iš 
Lietuvos žinomas kaip lai
kraštininkas, redaktorius ir 
rašytojas, Juozas Žukauskas 
leidėjo Antano Baužės kvie
čiamas sutiko imtis šio pra
dinio darbo — sukurti lai
krašti iš nieko, juo labiau, 
kad ir laikraščio užnugaris 
— skaitytojai nebuvo pati
kimi. Vis dėl to Juozas Žu
kauskas pirmuosius metus 
garbingai ištesėjo ir Mūsų 
Pastogę pastatė ant kojų. 
Tiesa, jo redagavimo laikąs 
buvo pilnas revoliucinių 
permainų: nesutarimai su 
privačiu leidėju jį vertė pa
sitraukti, bet kai Mūsų Pas
togė perėjo į ALB rankas, 
jis vėl buvo grąžintas, bet ne 
ilgam: asmeniniai ir kitokie 
motyvai vertė J. Žukauską 
ieškoti kitokių pragyvenimo 
pagrindų, juo labiau, kad ir 
tuo metu Mūsų Pastogės e- 
konominė padėtis nebuvo 
pastovi ir užtikrinta. J. Žu
kauskas galutinai pasitrau
kė iš Mūsų Pastogės redak
toriaus pozicijos 1951 metų 
pabaigoje. ■

Juozą Žukauską ir šios 
sukakties proga prisimena
me su gilia pagarba, nes jis 
šioje srityje buvo pionierius, 
kūrėjas ir steigėjas. Ir tai ne 

Tokia buvo pradžia
. Atkelta iš psl. 1

tuvių Draugijos V-bos. 
Valdybos nariai griežtai at
sisakė, nesutiko laikraščio 
leisti pareikšdami neprisii- 
mą jokios atsakomybės. Ta
da mano vyrui neliko kitos 
išeities, ir, matydamas di
delę svarbą tautiečiams tu
rėti savo laikrštį, pareiškė: 
“Lietuviška laikraštį leisiu 
aš ir tai bus mano atsa
komybė”! Valdybos nariai 
mielai sutiko, nes draugijos 

finansai menki, buvo apie 
30 svarų.

1948 metais birželio mė
nesį iš Canberros atėjo pra
nešimas, kad laikraščiui lei
dimas duotas ir pareikalavo 
laikrščio vardo. Tuoj prane- 
šėm p. J. Žukauskui į 
Queensland, kuris atsiuntė 
10 pavadinimų, jų tarpe 
“MŪSŲ PASTOGĖ“.Mūsų 
visa šeima susėdome ir aps
varstę išrinkome “Mūsų Pa- 
STOGĖ, angliškai OUR 
HAVEN su ta mintimi, kad 
mieli tautiečiai, palikę savo 
namus, pagaliau rastų pas
togę.

Apie šį laiką Estų Drau
gijos Pirmininkas lankėsi 
pas mus teiraudamas infor- 
cijų dėl laikraščio leidimo. 
Mielai padėjom kiek galėjom 
ir vėliau estai gavę leidimą 
pavadino laikraštį “Meie 
Kodu”- Mūsų namai.

Pradėjom žygius, kaip iš
traukti p. J. Žukauską iš cu
krinių nendrių Queenslande. 
Perėjom per kelias valdiš
kas įstaigas, kol priėjom 
National Service & Employ
ment Departamentą. Prisi

dėl to, kad tuo metu nebuvo 
po ranka tinkamo spaudos 
žmogaus, bet jis buvo vie
nas, kuris drįso rizikuoti im
damasis šio nepramatomo 
darbo. Lengva buvo po jo 
ateiti kitiems jo pradėto 
darbo tęsti. Už tat Juozas 
Žukauskas buvo ir liks Aus
tralijos Lietuvių B —nės is
torijoje kaip iniciatorius, 
pionierius, kūrėjas ir stei
gėjas. Ačiū to meto Austra
lijos Lietuvių Draugijos pir
mininkui Antanui Baužei, 
kuris giliai suprato spaudos 
svarbą, ir savo idėja bei 
turtu rizikuodamas davė 
pradžią Mūsų Pastogei pri
gyti, bet Juozas Žukauskas 
buvo pirminis ramstis, per 
kurį Antanas Baužė savo 
idėją galėjo realizuoti.

Vykstant Australijos lie
tuvių gyvenime savotiškam 
“iterregnumui”, kol persi- 
organuota iš Australijos 
Lietuvių Draugijos į Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menę, įvyko trinčių su pačiu 
Mūsų Pastogės leidėju ir re
daktorium. Dėl to pasitrau
kus pirmajam redaktoriui 
Juozui Žukauskui, jo vietą 
užėmė Julius Vėteikis 
(1950.7.19), vėliau Dr. Alek
sandras Mauragis, parėmęs 
redagavimą 1951 m. spalio 
mėn., ir po kelių mėnesių po 
A. Mauragio redagavo Br. 
Zumeris (1951.2.4 —
1952.8.12).

menu, kai teko pasiginčyti 
su viršininku Mr J. Dobell 
kuomet jis rekomendavo, 
kad p. J. Žukauskas gali Sy
dney Water Board atlikti 
prievolę gyvendamas su ki
tais palapinėje ir ten pat re
daguoti laikraštį. Galų gale 
teko įtikinti ir nusileido. Ga
vęs leidimą p. J. Žukauskas 
1948 metais per Kalėdas at
vyko į Sydney ir apsistojo 
mūsų namuose.

1949 m. sausio mėn. Syd
ney Petty Sessions Magis
tratas užtvirtino “Mūsų Pa- 
togės" leidimą su savininku 
A. Bauže. Liudininkais pasi
rašė Mr H. Patęrson, p. M. 
Bogušas ir advokatas Mr R. 
Morrisey. Tuoj pat su p. J. 
Žukausku perėjome nemažai 
spaustuvių Sydney, teirau- 
jant kas apsiimtų spausdinti 
lietuvišką laikrštį kol paga
liau sutiko Publicity Press. 
Mes nudžiugome nors buvo 
labai sunku ypač redaktoriui 
, kuriam reikėjo po keletą 
kartų vis korektuoti.

Taip 1949 m. sausio 28 
dieną pasirodė “Mūsų Pas
togės” Nr. 1. Antgalvį nu
piešė p. Jonas Bastys ir pir
ma būstinė buvo mūsų na
muose, 5 Hampden Street, 
Hurlstone Park. Administa- 
tyvinį darbą atlikau aš pati 
su didele pagalba p.-J. Žu
kausko, kuris su savo paty
rimu praskynė mums kelius. 
Visą mūsų šeimą įtraukėme 
į darbą. Visų pirma dukros 
Irena ir Antoinette pasikei
sdamos užpildė valdžios rei
kalautą anglų kalbos skyrių.

Julius Vėteikis

Kai 1952 m. rugpiūčio 
mėn. buvęs pirmasis Mūsų 
Pastogės leidėjas Antanas 
Baužė Mūsų Pastogę perlei
do- Australijos Lietuvių 
Bendruomenei, to meto 
ALB pirmininkas Justinas 
Vaičaitis vėl pakvietė Mūsų 
Pastogės redaktorium Juozą 
Žukauską, kur jis tose pa
reigose išbuvo nuo 1952 m. 
rugpiūčio iki 1953 metų lap
kričio.

Nuo 1953 m. lapkričio 
mėn. redaguoja Jurgis Ka- 
lakauskas—Kalakonis, šiose 
pareigose išbuvęs iki savo 
mirties (1958 m. liepos 7 d.)

Jurgis Kalakonis buvo 
vienas pozityviausių ir libe
raliausių Mūsų Pastogės re
daktorių. Jam esant šiose

Ona Baužienė.

Visi ekspedijavome, nema
žai užeidavo ir talkininkų, 
entuziazmas buvo didelis, o 
pajamų jokių. Siųsdavom į 
stovyklas, kaip Bonegilla, 
100 egzempliorių, Greta 50, 
Barhurst 50, Cowra 50 ir po 
mažiau kur tik sužinojom 
esą mūsų tautiečių. Bonegi- 
llai nemažai siųsdavom, 
iškur per keletą mėnesių 
niekas nemokėjo. Vėliau su
sitvarkę pradėjo užsiprie- 
numeruoti. Administracinis 
darbas pirmaisiais metais 
buvo nelengvas, nes veik 
kiekvieną savaitę 20—30 
žmonių pakeisdavo darbo
vietes, adresus, gyvenvietes 
ir pan. Laikraštis buvo lei
džiamas grynai tautiniams 
tikslams, o ne pasipelniji- 
mui, o be to, savaime aišku, 
mūsų tautiečiai kaip tik tuo 
metu kūrėsi, pati sunkioji 
pradžia.

Prisiminus pirmuosius 
sunkius žingsnius ir pergy
venimus, gerus ir netaip ge
rus, “Mūsų Pastogė” žengė 
pirmyn, ir šiandien lieka 
man džiaugtis, kad šįmet

Nėra sukakties be istori
jos. Kas švenčia savo jubi
liejų, tas jau turi praeitį, 
kuria grindžia savo egzis
tenciją. Mūsų Pastogės pra
eitis siekia 30 metų. Tai ga
na ilgas laiko tarpas, iš kurio 
matosi, kad Mūsų Pastogės 
prestižas nuolat kilo. Žino
ma, tas priklausė visų pir
miausia nuo pačių leidėjų, 
bet juo labiau ir nuo jos re
daktorių bei jų pastangų iš
laikyti bendruomenės laik
raštį avangarde. Tai ne

pareigose Mūsų Pastogė į- 
gijo pastovias formas ir 
bendruomeninius rėmus, į- 
gijo pilnutinio pasitikėjimo 
skaitytojų tarpe ir ekono
miškai sustiprėjo. Taip, kaip 
Juozas Žukauskas Mūsų Pa
stogei padėjo pagrindus, 
taip Jurgis Kalakonis per il
gesnį laiką jai padėjo ideolo-, 
girdus pagrindus, kurie te
begalioja Mūsų Pastogei ir 
iki šiandie. Jurgis Kalakonis 
Mūsų Pastogės istorijoje 
buvo viena iš šviesiausių as
menybių (gal dėl to, kad jau 
miręs), kuris nuolat prisi
menamas kaip gražus lai
kraštininko ir kultūrininko 
pavyzdys iki šiandie.

Mirus J. Kalakoniui auto
matiškai nuo 1958 m. liepos 
mėn. perėmė Mūsų Pastogę 
redaguoti Julius Vėteikis, 
jau buvęs faktinas redakto
rius J. Kalakauskuisergant. 
Šiose pareigose jis išbuvo iki 
1961 m. pabaigos, kai jo vie
toje buvo pakviestas Vincas 
Kazokas, kuris Mūsų Pasto
gę redagavo be pertraukos 
iki 1970 m. pabaigos’. Kilus iš 
kai kurių bendruomenės na
rių abejonėms dėl V. Kazoko 
pažiūrų, V. Kazokas nuo 
1971) m. pradžios pasitraukė, 
ir jo vietoje atsistojo Dr. A. 
Mauragis,kuris išbuvo šiose 
pareigose ketverius metus. 
Po jo nuo 1975 metų pra
džios vėl buvo pakviestas V. 
Kazokas, kuris tebėra šiose 
pareigose iki šiandie. Paly
ginamai beveik visą pusę

Dalinamės džiaugsmu su visais lietuviais bei jų kilmės 
atžalomis, “Mūsų Pastogei” sulaukus brandos amžiaus. 
Pagarba jos steigėjams, ateitimi besirūpinantiems leidė
jams, bendradarbiams ir ypač redaktoriams.

Sveikiname dabartinį redaktorių Vincą KAZOKĄ, su
laukusį 60-ties metų. Ačiū už nuoširdžią talką Fondo už
daviniams. 2

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba, 
50 Errol St„ N. Melbourne, Vic. 3051

Jau trisdešimt metų džiaugiamės Mūsų Pastoge ir di
džiuojamės ją turėdami.šios sukakties proga sveikiname 
ir linkime jai stiprėti ir tobulėti, kad Mūsų Pastogė nepa
liautų Svietus mūsų gyvenime kaip galingas žibintas.

Tuo pačiu sveikiname ir visus Musų Pastogės pasiš
ventusius darbuotojus, jos skaitytojus ir rėmėjus, nes vi
sų sutarimu ir bendra talka Mūsų Pastogė pasiekė 30 
metų. Tikime, kad ji ir toliau gyvuos su dar didesne iš
tverme apimdama savo globoj visus šio krašto lietuvius.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

“Mūsų Pastogė” švenčia sa
vo 30 metų gyvavimo su
kaktį.

Mano nuoširdžiausi svei
kinimai “Mūsų Pastogės” 
Redaktoriui, redakcijos Pa- 
taramajai Komisijai, leidė
jams, visiems mieliems ben
dradarbiams ir skaitytojams. 
Linkiu visiems sveikatos ir 
ištvermės gyvuoti ir dar 30 
metų jubiliejų sulaukti.

Ona Baužienė 
Mūsų Pąstę»gėifr.;.4r^97Q^į?9;.;psl, 3,

lengvas redaktorių darbas 
žinant, kad Australijos lie
tuvių bendruomenėje inte
lektualinių pajėgų skaičius 
per visą laiką buvo labai ri
botas ir visas jos svoris rė
mėsi jų kūrybine iniciatyva 
ir pastangomis kaip galint į 
bendradarbių eiles įtraukti 
kuo daugiau rašančių pajė
gų. Atrodo, kad visų pas
tangos buvo sėkmingos, nes 
nuo to Mūsų Pastogė per 30 
metų pastovia grafine linija 
nuolat kilo, bet ne smuko.

Dr. A. Mauragis

Mūsų Pastogės gyvavimo 
amžiaus ją redagavo V. Ka
zokas.

Mūsų Pastogės
redaktorius yra mūsų ben
druomenėje vienintelis
žmogus, kuris pilnai jaučia 
bendruomenės pulsą, nuo
taikas ir jomis vadovaujasi. 
Gal dėl to ir būtina, kad 
Mūsų Pastogės redaktorius 
ir būtų bendruomeninės 
veiklos centre.

Kalbant apie Mūsų Pasto
gės redaktorius, reikia pri
pažinti, kad jų visų 
pastangos buvo pozityvios ir 
kiekvienas iš jų stūmė Mūsų 
Pastogę tobulėjimo ir pro
greso kryptimi. Mes jais te
galime tik didžiuotis ir reik
šti savo dėkingumą ir pa
garbą.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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IWhTJ?
Su pasididžiavimu sveikiname “Mūsų Pastogę" jos 

trisdešimties metų sukakties proga ir linkime, kad ji il
gus metus spindėtų šviesiu žibintu mūsų išeivijos kebuo
se.

Stasė, Vincas ir Rožytė
Makaravičiai

Ji mums reikalinga
J. Slavėnas

Per trisdešimt metų ir 
man teko šiek tiek bendra
darbiauti “Musų Pastogėje”. 
Per tą laikotarpi mūsų Tė
vynė, o kartu ir mes turėjo
me giedrių prošvaisčių, bet 
nemažiau ir skaudžių bei 
liūdnų atoslūgių. Ir visa tai 
atsispindėjo “M.P.“ pusla
piuose. Jau vien tas faktas, 
kad “M.P.” neskaitlingoj 
bendruomenėj išgyvavo net 
30 metų, neabejotinai rodo, 
kad ji yra bendruomenei 
reikalinga, yra atlikusi po
zityvų darbą — ir bus reika
linga, kol Australijoje gy
vens mūsų tautos nuotrupa. 
Daugeliu atžvilgiu “M.P.” 
bus šaltinis medžiagos pa
žinti Australijoje gyvenusių 
ar tebegyvenančių lietuvių 
praeičiai.

Gyvenamuoju momentu 
savas laikraštis jungia mus 
džiaugsme ir guodžia, drą
sina liūdesy, leidžia kiekvie
nam pasisakyti kas jam rūpi 
ir atsakyti. Bet tik, anot dr. 
Vinco Pietario “švelniai, tei
singai, kultūringai. Kiekvie
nas galime suklysti, bet ne
valia klaidoje užkietėti”.

Linkėdamas “M.P.” į- 
žengti i antrą trisdešimtme
tį tvirtėjančiu žingsniu, vis 
tobulėjančiu turiniu, su 
gausėjančiu bendradarbių ir 
skaitytojų skaičiumi, su už
sitarnauta visuomenės pa
rama, aš drįstu pareikšti ir 
kai kurių pageidavimų: kad 
būtų daugiau žinių iš ken
čiančios Tėvynės ir kituose 
kontinentuose gyvenančių 
lietuvių; plačiau svarstomos 
aktualiosios problemos; pla
tesnis naudojimas visuome
nės balso per savąją tribūną 
— laiškus redakcijai; plates
nių informacijų iš Vyr. Vei
ksnių veiklos Tėvynės lais
vinimo reikaluose, kovoje už 
žmogaus teises ir t.t.

Būtų naudinga įvesti re
guliarius skyrius
literatūros, meno, visuome
ninio gyvenimo klausimais; 
duoti iv. minėjimų, pav. šiais 
metais Vilniaus universiteto 
400 metų sukaktis ir kit. Dar 
daug ko galima pageidauti, 
naujų skyrių įvedimo ar se
nų atnaujinimo, bet kaip su 
vieta? Galva palaužius gali
ma būtų surasti.

X 11SVEIKINIMAS “MŪSŲ 
PASTOGEI“

Per trisdešimt metų “Mū
sų Pastogė", vienintelis 
laisvajame pasaulyje Lietu
vių Bendruomenės laikraš
tis, atliko mūsų bendruome
nę vienijančią bei jos siekius 
išryškinančią misiją.

“Mūsų Pastogėje” kelia
mieji bendruomeniniai rū
pesčiai Australijos Lietuvių 
Bendruomenę išlaikė nenu- 
krypusia nuo tikrosios Ben
druomenės sąvokos, apjun
giančios joje visus Austra
lijos lietuvius.

“Mūsų Pastogė” atliko 
taip pat visų kitų lietuviškų 
organizacijų reikalingumo 
išryškinančią paskatą joms 
steigtis ir bendruomenės a- 
pimtyje darniai dirbti.

Visa šio darbo našta savo 
nelengvu svoriu gulė ant vi
sų buvusių ir esamo “Mūsų 
Pastogės” redaktoriaus pe
čių. Tačiau didžiausias šios 
naštos krūvis teKo pakelti 
ilgamečiu! “Mūsų Pastogės" 
redaktorių VINCUI KAZO
KUI.

Sukakties proga sveiki
nant, linkima “MŪSŲ PAS
TOGEI“ visada būti mūso
sios darnios veiklos kelro
džiu, o jos Redaktoriui svei
katos ir nenuilstamos iš
tvermės.

Liudas Barkus 
“M.P.“ skaitytojas

Sveikinu “Mūsų Pastogę” tvirtai žengiančią į savo gy
vavimo ketvirtą dešimtmetį ir linkiu spausdintu žodžiu 
nenuilstamai gaivinti po šį didžiulį kontinentą pasklidusių 
tautiečių dvasią, nuolatos kelti mūsų bendrus reikalus ir 
vįsus ryžtingai jungti pavergtos tėvynės laisvinimo pas
tangose.

Jurgis Jonavičius
Adelaide

Didžiai gerbiamas p. Redaktoriau!

Sveikinu “Mūsų Pastogės” 30-ties metų jubiliejinės 
sukakties proga ir linkiu Jums, p. Kazokai ir laikraščiui, 
geriausios sėkmės. Su pagarba,

Alisa Baltrukonienė.

Gerb. Redaktoriau!

Švenčiant jubiliejinius “Mūsų Pastogės" trisdešim
tuosius metus priimkite nuo manęs kaip nuolatinio skai
tytojo, bendradarbio ir rėmėjo nuoširdžiausius sveikini
mus ir linkėjimus.

Vladas Miniotas

Nuoširdžiai sveikiname “Mūsų Pastogę” 30-ties metų 
gyvavimo sukakties proga, linkime geriausios sėkmės 
ateičiai ir tikimės, kad Australijos lietuvių sportinė veik
la kaip iki šiol, visada plačiai atsispindės Bendruomenės 
savaitraščio puslapiuose.

Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 

Valdyba

Junkime visas jėgas, pas
tangas — “Mūsų Pastogė” 
tebūna visų — visiems 
draugas, bičiulis, be kurio 
mums būtų nyku ir jaučiama 
neužtaisoma spraga.

Didžiai gerbiamas p. Redaktoriau!

Jūsų redaguojamo laikraščio “Mūsų Pastogės" 30 -ties 
metų jubiliejaus proga sveikiname ir linkime, kad jis ir 
toliau klestėtų ir sėkmingai lankytų skaitytojus.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame Jums, p. Kazokai, už 
mūsų pranešimų skelbimą per 12 metų mūsų egzistenci
jos laikotarpį.

AČIŪ labai!
Viktorijos Evang. Parap. Taryba

30 METŲ SU MŪSŲ PASTOGE

Palikus Vokietiją, pirma
sis sustojimas pakeliui į Au
straliją, buvo gražusis Nea
polis. Pereinamojoj stovyk
loj tūkstančiai emigrantų, jų 
tarpe surandame ir lietuvių. 
Pasirodo, šioje stovykloje 
yra ir vietinių Italijos lietu
vių, kurie stovykloje dirba 
įvairius darbus ir, palyginti 
su mumis, yra “milionieriai, 
nes lirų pas juos pilni kiše- 
niai. Tuoj pat sudaroma 
krepšinio ir futbolo koman
dos ir sportininkams, didelio 
sporto entuziasto amerikie
čio direktoriaus pastango
mis, padaroma atskira gera 
virtuvė, žaidžiu krepšinį, 
valgau geroje valgykloje ir, 
gaudamas pasą, su savo ki
tais draugais ir vėliau italais 
krepšininkais, laisvai vaik
štinėju po Neapolį. Net gai
la, kai po virš mėnesio laiko, 
reikia palikti gražųjį Neapo
lį ir išplaukti į taip mažai 
žinomą ir tolimą Australiją.

Po 29-nių dienų kelionės, 
mūsų kariuomenės laivas 
“General Ballou" 29.4.1949 
įplaukia į Sydnėjaus uostą. 
Pusė keleivių, ypatingai 
moterų, gana smarkokai ke
lionėje sirgo, nes jūroje bu
vo gana didelės audros ir 
reikėjo net viršutinį denį 
uždaryti. Laivui pilnai uoste 
susitvarkius, pradėjo į jį lip
ti svečiai. Ir štai, pasigirsta 
garsūs balsai:“Lietuviai, 
lietuviai,kur jūs esat"? Pa
sitikti naujų atvykėlių pri
gūžėjo kelios dešimtys jau 
seniau į Australiją atplau

Antanas Laukaitis

kusių tautiečių.
Sveikinamės, bučiuojamės, 
sakome pavardes, klausinė
jame ir su įdomumu teirau
jamės kaip sekasi šiame 
krašte? Tačiau “senieji" au
stralai, jau,matyt,ne vieną 
laivą anksčiau pasitikę, vi
sus lietuvius veda į denio 
kampą, sodina ir pradeda 
traukti įvairias gėrybes, ku
rių laive mėnesį laiko neteko 
matyti. Tai alus, vynas, vai
siai ir kitokie skanumynai. 
Vaišinamės kaip tikri bro
liai. Po pirmųjų kelių atsis- 
gaivinimo minučių, atsistoja 
nedidelio ūgio, vyresnio už 
mus amžiaus, žmogus ir 
prabyla, save
prisistatydamas kaip Anta
nas Baužė, Australijos lie
tuvių Sąjungos pirminink- 
kas, taip pat supažindinda

mas ir savo šeimą. Po gražių 
sveikinimo žodžių ir linkė
jimų ateičiai, pabaigęs 
trumpą sveikinimą,ABaužė 
ištraukė didelį pundą laik
raščių ir padalinęs kiekvie
nam iš mūsų, supažindino ir 
su šio laikraščio “Mūsų Pas- 
togės" redaktorium Juozu 
Žukausku, pasakydamas, 
kad tai yra Australijos lietu
vių laikraštis.Tai buvo mano 
pirmoji pažintis su ir dabar 
tebeeinančiu mūsų ben
druomenės laikraščiu “Mūsų 
Pastoge”.

Kartu su manim atplaukė 
ir buvęs Lietuvos žurnalis
tas ir redaktorius Jurgis 
Kalakauskas — Kalakonis.

Daug valandų praleidome 
kartu bediskutuojant politi
nes ir gyvenimo problemas. 
Jis buvo mūsų nuolatinis 
moralinis sporto rėmėjas, 
kai, laiko turint begalybes ir 
ne viena proferanso partija 
buvo sužaista.Ir, atvykus į 
Australiją, supažindina jis 
mane ir su savo žurnalistu 
kolega Juozu Žukausku, 
pristatydamas mane ne vien 
tik kaip sportininką, bet ir 
šiokį tokį spaudos bendra
darbį, rašinėjantį į kai ku
riuos Vokietijos ir Amerikos 
lietuvių laikraščius. Redak
torius J.žukauskas tuoj pat 
prašo ir jo redaguojamos 
“Mūsų Pastogės" nepamiršti 
ir, kur mane bepaskirtų, ra
šyti savo išgyvenimus. Ir 
taip jau 1949-siais metais 
užsimezgė mano bendra
darbiavimas su “Mūsų Pas

toge”, kuris tęsiasi jau 30-tį 
metų ir be pertraukos su jos 
visais redaktoriais.

Bendradarbiauju.
Nors, atvykus į Austra

liją, anglų kalbą jau šiek tiek 
žinojau, tačiau buvo keista 
matyti dalį šio laikraščio an
glų kalboje. Tuo laiku buvo 
jau toks įstatymas. Pati 
"Mūsų Pastogė”, pirmaisiais 
atvykimo metais, buvo tiek 
man, tiek ir kitiems lietu
viams, kaip išganymo šviesa 
karštoje Australijos padan
gėje. Tiek pareinamoje sto
vykloje Bathurste, tiek vė
liau ir Pietų Australijos bu- 
šuose, tiesiant vandens 
vamzdžius per dykumas ir 
gyvenant pusiasalyje kartu 
su lengvai nubaustais kali
niais iš kur pabėgti buvo ne
įmanoma, “Mūsų Pastogė", 
kartu su “Australijos Lietu
viu” buvo mums kaip seno
vės žydams “mana" iš dan
gaus. Laukėme ir skaitėme 
ją nuo pirmojo iki paskutinio 
puslapio, nes tai buvo lietu
viškos žinios, lietuviškas 
kelrodis Australijoje. a

Bathurste, vėliau Lithgow 
mieste ir kitur teko aktyviai 
žaisti ir atsiekti už lietuvių 
komandą gražių laimėjimų. 
Australams, kaip ir mums, 
tai buvo pirmoji pažintis su 
lietuviais. Mūsų rungtynės 
būdavo transliuojamos per 
radiją, aprašomos jų vieti
niuose laikraščiuose ir pan. 
Šiuos savo trumpus įspūd
žius parašydavau ir pats į 
MŪSŲ PASTOGĘ" ir tuo 
pradėjau savo bendradar
biavimą, nors savo įspūdžius 
pasiųsdavau ir į Vokietiją 
bei Ameriką.

Pirmieji 18-ka mėnesių P. 
Australijos dykumose buvo 
gana sunkūs. Karšta, abori- 
džinų gaminamas maistas 
nešvarus, alga maža, gyve
nimas palapinėse, o tempe
ratūra virš 100, kai gyvačių, 
nuodingų vorų ir skorpijonų 
taip pat begalės buvo, kad 
pradžioje ir ant žemės atsi
sėsti bijodavome, kai tik kas 
antrą savaitgalį nuveždavo į 
kaimelį, kur buvo viena 
krautuvė ir vienas hotelis. 
Keikiau pradžioje Australiją 
visais man žinomais keiks
mais, kol, po 18-kos mene-- 
šių, gavęs atostogas, pabė
gau į Adelaidę, vėliau į Mel- 
bourną ir pagaliau į Sydnė- 
jų.Grąsino mane ištremti 
atgal į Vokietiją, už sulau
žytą kontraktą, tačiau jiems 
pasakiau:“Darykit ką norit, 
bet į tas dykumas jau nebe
grįšiu”. Paliko, nieko 
nedarė.

Atvykus į Sydnėjų tuoj 
pat ir vėl pradėjau bendra
darbiauti su “Mūsų 
Pastoge’!

Pradžioje J.žukauskas, 
autoritetingas, mane pa

mokantis jos redaktorius. 
Sugyvename gerai ir man 
atrodo, kad jis puikus šio 
laikraščio redaktorius. Ta
čiau, nežinau dėl ko, jis iš 
redagavimo pasitraukia, 
nors vėliau ir vėl grįžta ir 
man tenka ir antrą kartą 
maloniai su-juo bendradar
biauti. Pakeičia jį Dr. 
A.Mauragis ir vėliau Br. 
Zumeris. Nespėjau dar nei 
gerai susipažinti, o redak
toriai vis keičiasi ir keičiasi, 
kol pagaliau 1953 metais į 
redaktoriaus kėdę atsisėda
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Kaip žiburys ant kalno
Vinco KAZOKO 60-ties metų sukakčiai)

Australijos lietuvių metraštyje 1961 m. poetas Vincas 
Kazokas žodyje apie save rašė:“žmogaus asmeniniame 
gyvenime tėra tik du dalykai svarbūs: kaip gyvenai ir ką 
padarei. Juose telpa visas žmogus , per juos pasireiškia 
ir žmogiškasis asmuo".

Greitai prabėgantys metai štai atnešė poeto Vinco 
Kazoko 60-tąjį gimtadienį. Tą garbingą ir mūsų papro
čiuose nubrėžtą amžiaus brandumo ribą, kurią pasiekęs 
žmogus jau turi užtarnautą teisę mesti žvilgsnį į prabė
gusius metus, kaip į nepakartojamą ir vienintelę asme
ninę vertybę, kaip į darbų prakaitu, širdies kančia, būdo 
tvirtumu ir proto galiomis laimėtą gyvenimo atsiekimų 
pilnatvę. Žmogui, kuris savo gyvenimo dienas įprasmina 
kūryba ir pastoviu darbu savo tautai, toji amžiaus atsie
kimų pilnatvė yra tikrasis jo garbės vainikas, kuriame 
tampriai supinta visa tai, kuo asmuo savo tautoje ir savo 
visuomenėje reiškėsi.

Šis jubiliejus garbingu vainiku puošia ir sukaktuvi
ninko poeto Vinco Kazoko asmenį. Jis gyveno nepasiner- 
damas į visus suniveliuojančią sočios kasdienybės saulė
kaitą, bet veržėsi į aukštesnius skrydžius: į kūrybos auk
štumas, į tautinio darbo misiją. Darbštumas ir ištvermė 
yra jo gyvenimo ženklai. Apsiginklavęs darbštumu ir 
ištverme, jis siekė didžiųjų žmonijos idealų: žmogiškojo 
gyvenimo tikrosios prasmės, tiesos, savo tautos laisvės, 
tautos kultūrinių vertybių puoselėjimo, netemstančio žy
dėjimo amžinosios Lietuvos.

Galima sakyti, kad tų tikslų Vincas Kazokas siekė vi
su savim, visa savo būtimi, visais savo talentais. Ir kaip 
poetas, ir kaip žymių, pasaulinio garso literatūros kūrinių 
vertėjas į lietuvių kalbą, ir kaip literatūrinių ir filosofinių 
esė autorius, kritikas, įžvalgus žurnalistas, ir kaip ilga
metis Australijos Lietuvių Bendruomenės savaitraščio 
“Mūsų Pastogė” redaktorius, ir kaip nepailstantis visuo
menininkas.

Studijos trijuose universitetuose Lietuvoje ir Vokie
tijoje, mokytojo darbas gimnazijoje, veikla moksleivių ir- 
studentų organizacijose ir pogrindyje okupacijų metais 
buvo lyg treniruotė, lyg pasiruošimas didesniems lietu
vybės darbams, laukiantiems jo Australijoje. Taip pat ir 
spaudos darbas, prasidėjęs ankstyvoje jaunystėje 1936 
m. išsiplėtė laikraščiuose ir žurnaluose eilėraščiais, nove
lėmis, straipsniais, kritika, vertimais, drąsino minties 
lakumą, brandino plunksną, rado atgarsį trijuose konti
nentuose: Europoje, Amerikoje, Australijoje, į kurią at
vyko 1949 m. jau su pripažintu rašytojo vardu. Naujos li
teratūrinės pakopos sukaktuvininkui buvo kūrybos pluo
štai, išspausdinti kolektyviniuose leidiniuose: lietuvių 
rašytojų metraštyje "Tremties Metai” 1947 m., Lietuvių 
poezijos antologijoje 1950 m.. Literatūros metraštyje 
“Gabija"1954 m., Australijos lietuvių metraštyje 1961 m., 
Plunksnos klubo almanache “Plunksna ir Žodis" 1966 m., 
antologijoje “Lietuvių poezija išeivijoje 1945—1971” tais 
pačiais 1971 metais.

UBO V z.,,. Kultūriniai

MOŠŲ PASTOGĖS PRIEDAS KULTORINIAIS-MENINIAIS 
KLAUSIMAIS

Sceniniai atgarsiai
Marija Ramūnaitė perei

tais metais surežisavo do
kumentinį filmą apie Kana
doje įsikūrusius žymiuosius 
lietuvius dailininkus Antaną 
ir Anastaziją Tamošaičius. 
Sis dokumentinis filmas at
žymėtas trečiąja premija 
amerikiečių festivalyje Co
lumbus, Ohio valstijoje.

***
Lietuvoje garsėjanti ope

ros solistė Irena Milkevičiū
tė tarptautiniame Čaikovs
kio konkurse, kuriame da

lyvavo 224 menininkai - atli
kėjai iš penkių kontinentų, 
Maskvoje po trečio turo 
varžybų apdovanota diplo
mu. Irena Milkevičiūtė Vil
niaus operoje jau yra daina
vusi Čoo-čoo-San partiją 
Puccini operoje “Madame 
Butterfly” ir Violetos partiją 
Verdi operoje “Traviata”. 
Šiuo metu solistė stažuoja 
Italijoje, Milano La Scala o- 
peroje.

***
Čikagos lietuvių opera 

šiais metais stato G. Doni-

Vincas KAZOKAS

Fuga
Gyvenimas ir laikas, broliai,
Tai muzika,
Tai nesibaigianti fuga
Be galo ir pradžios,
Vis srūvanti ir kintanti,
Kaip nesiliaujančios versmės
Vis amžinoj kaitoj
Ir amžinam judėjime.
Kur atskiri gyvenimai
Yra kaip gaidos nesibaigiančio himno. 
Kurios iškyla į svaiginančius aukščius 
Ir krinta fantastiniais puoliais, 
Vadinamais mirtim...

Bet ne. Tai ne mirtis! Mirtis tik sėja 
Vis naują ir naują gyvenimo sėją 
Derlinguose laiko arimuos 
Iš tų, kurie krinta: iš naujo
Jie dygsta ir skleidžias žiedais nuostabiaisiais 
Ir skamba, skamba
Gyvenimo ir laiko nesibaigiančioj fugoj 
Galingu gyvybės ir pergalės himnu ....

Gyvenimas ir laikas, broliai,
Tai nesibaigianti fuga. 
Kur nėr mirties.
Tik amžinas prisikėlimas,
Tik perėja iš seno į naująjį pasaulį
Vis amžinoj kaitoj, 
Naujais žiedais, 
Nauja melodija...

Savo tikrąjį kūrybinį credo Vincas Kazokas plačiau 
atvėrė savo pirmajame eilėraščių rinkinyje “Sapnų pėdo
mis” 1953 m. Jame autorius pasirodė kaip intelektualinės 
krypties poetas, gyvai atsiliepiąs į pokarinės epochos 
žmogaus nusivylimų, netekimų ir abejonių išgyvenimus. 
Poetiniu, mąstymu ir pagava suprasdamas vidinį tragiz
mą žmogaus, nuolatinėje praradimų srovėje nerandančio 
pilnutinių atsakymų į gyvenimo prasmės mįslę ir būties 
praeinamumo grėsmę, V. Kazokas išsakė karo ugnyje 
perdegusio pasaulio žmonių dvasios bangavimus ir to lai
ko dvasios pažadintą žmoniškosios sielos nerimą. 
Daugiau poezijos knygų V. Kazokas iki šiol neišleido — 
faktas, kurį didžiai apgailestauja literatūros istorikai, bet 
prieš porą metų “Aiduose" paskelbęs brandžios poezijos 
pluoštą, jis parodė, kad per tuos 25 metus nuo pirmosios 
knygos išleidimo, turi sukaupęs reikšmingą gausą sti
praus ir sauso poezijos parako. Naujas eilėraščių rinki
nys, “Ugnis ir žodis” rankraštyje jau apipavidalintas, tu
rėtų pasirodyti netolimoje ateityje.

Įsisavinęs vokiečių, prancūzų, flamų ir anglų kalbas, 
V. Kazokas sėkmingai išvertė į lietuvių kalbą F. Dosto
jevskio “Didysis inkvizitorius” 1946 m., A. Koestlerio 
“Nulis ir begalybė” 1947 m., A. Gide “Sūnus palaidūnas” 
1953, Felix Timmermans “Kaimietiškoji psalmė” 1957.' 
Vertimai atlikti gražia, kūrybingai sklandžia lietuvių kal
ba.

Didelius tomus sudaro Vinco Kazoko nuo 1961 m. lap
kričio men. redaguojamos “Mūsų Pastogės” kasmetiniai 
komplektai, kuriuose sukaupti jo plunksnos darbai: 
vedamieji, įvykių reportažai, paskaitų tekstai ir visa toji 
rašliava, kuri privaloma redaktoriui. Tie tomai yra Aus
tralijos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo do
kumentai — lietuvybės Australijoje istorija. Tuo pačiu 
kartu tie tomai yra ir istorija paties sukaktuvininko re
daktoriaus — kūrybingo žmogaus ir poeto, savo talentu ir 
intelektu sunkiose išeivijos sąlygose tarnaujančio savo 
tautai, savo darbu stiprinančio lietuvybę šiame konti
nente, bebandančio suburti diasporos lietuvius bendrai 
tėvynės meilės minčiai, bendriems laisvės siekimams.

Apsigyvenęs Sydnejuje, V. Kazokas, kaip rašytojas ir 
žurnalistas, tuojau gravitavosi į glaudesnius kontaktus 
su kitais plunksnos broliais. Povilui Sirgėdui steigiant 

’Sydnėjaus lietuvių Plunksnos klubą, jis buvo entuzias
tingas organizacinės grupės dalyvis, o vėliau ilgametis 
klubo pirmininkas. Priklausė taip pat Sydnėjaus lietuvių 
literatų būreliui, bet plačiausia prasme visuomeniniu 
darbu pasireiškė Australijos lietuvių Bendruomenėje nuo 
pat jos įsikūrimo dienų. Eitų pareigų ir kadencijų sąrašas 
būtų ilgas. Paminėsiu tik pareigas: KraštoValdybosnarys 
ir vicepirmininkas, Kultūros Tarybos narys ir pirminin
kas. Dalyvavo visuose ALB Krašto Tarybos suvažiavi
muose. Visoje šakotoje ALB veikloje Vincas Kazokas vis 
buvo vadų, iniciatorių, organizatorių tarpe. Gal neapsi
riksiu sakydamas, kad V. Kazokas yra Australijos, lietu
vių tarpe labiausiai žinomas ir išgarsėjęs žmogus. Kaip 
paskaitininkas, ALB suvažiavimų deputatas, literatūros 
vakarų dalyvis, po keletą kartų apkeliavęs visas didesnes 
lietuvių kolonijas, išskyrus tas, esančias Vakarų Austra
lijoje ir Tasmanijoje.

Jubiliejaus proga linkiu mielam plunksnos bičiuliui ir 
geram kaimynui poetui Vincentui Kazokui geros sveika
tos ir ilgų ilgiausių, brandžios kūrybos laimėjimais pa
ženklintų metų.

Juozas Almis Jūragis

zetti operą "Lucia di Lam- 
mermoor”. Diriguoti 
pakviestas jaunas muzikas 
Alvydas Vasaitis. Sunkią 
Lucijos partiją dainuos Gina 
Čapkauskienė. Be to, opero
je dainuoja Algirdas Brazis, 
Roma Mastienė, Jonas Vaz- 
nelis, Antanas Pavasaris ir 
kt. Libretą į lietuvių kalbą 
išvertė poetas Stasys Sant
varas. Režisuos Kazys Ože
lis. Chorus paruoš Alfonsas 
Gečas ir Emilija Sakadols- 
kienė. •**

Arbit Blatas, Lietuvoje 
gimęs ir augęs dailininkas 
šiais metais su savo pagar
sėjusia žmona operos solis
te, režisiere Rgina Resnik 
atvyksta į Australiją. Jo 
žmona Regina Resnik aus
tralų operoje stato P. Čai
kovskio operą “Pikų 
Damą”. Pirmuosiuose 
spektakliuose Regina 
dainuos dar ir grovienės 
(Pikų Damos) partiją. Jos 
vyras dailininkas Arbit Bla
tas piešia šiai operai deko
racijas. Jie abu Vakarų tea
triniame pasaulyje žinomi 
kaip iškilūs operų statytojai. 
Reginos Resnik “Carmen” 
pastatymo net repeticijos 
buvo rodytos viso pasaulio 
televizijos ekranuose kaip 
pamokos jauniems režisie
riams ir teatro mylėtojams. 
“Pikų Damos" premjera 
Sydnėjaus Operoje numato
ma liepos 18 d.

*•*

Šiais metais į Australiją 
atvyksta Los Angelos Dra
mos Sambūris. Tai vienas iš 
daugiausiai Amerikos lietu
vių tarpe pasirodančių lie
tuvių teatrų. Šiam teatrui 
vadovauja Australijoje gy
venusi D. Mackialienė. Įdo
mu, kad jos vadovaujamas 
teatras vaidina tik lietuvių 
dramaturgų veikalus. Į Au
straliją teatras atveža B. 
Pūkelevičiūtės 3 veiksmų 
dramą “Palikimas” ir J. 
Gliaudos komediją “Kom
piuterinė santvarka”. Nu
matomi spektakliai spalio 
20-21 d.d. Melbourne ir spa
lio 27-28 d.d. Sydnejuje.

Paulius Rūtenis
j,-'- i- t i s i r»j
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SAVOJE PASTOGĖJE

Mūsų Pastogė pateko į 
mano rankas dar tebegyve
nant Vokietijoje. Nustebau 
pamatęs Šiaulių gimnazijos 
laikų draugo Juozo Žukaus
ko pavardę, pasirašant re
daktoriumi. Žurnalistų ir 
rašytojų sluoksniuose jis 
buvo gerai pažįstamas Lie
tuvoje. Ne tik kaip redakto
rius, bet ir kaip novelių, fel
jetonų ir apybraižų autorius. 
Atrodo, kad Mūsų Pastogė 
ir paskatino mane apsisprę
sti emigruoti į Australiją. 
Pasąmonėje, tiesa, buvo dar 
ir kitas prisiminimas. Gero
kai prieš karą Kaune mano 
gera bičiulė V. Keturkaitė 
(gyvena dabar Kanadoje) 
kartą labai patraukliai buvo 
piešusi gyvenimą Australi
joje. Jos pažįstamas ar gi
minaitis buvo emigravęs į 
Australiją. Pagal Keturkai- 
tę šis tolimas kraštas sken- 
dįs turtuose, žmonės labai 
draugiški. Jos pažįstamas 
per kelius metus įsigijęs 
vulkanizacijos įmonę. Reikia 
pabrėžti, kad V. Keturkaitė 
visad kalbėdavo aukštu 
tonu, nevengdama spalvin
gų perdėjimų, superlatyvų. 
Vulkanizacija, įvilkta į įmo
nės rūbus, darė įspūdžio. 
Jaunam studentui siejosi su 
kaučiuko perdirbimu, 
beveik su fabriku. Automo- 
biliųtuo metu pas mus buvo 
maža, o padangos bei kame
ros buvo lopomos, klijuoja
mos. Matai, nuvažiavo žmo
gus į Australiją ir jau sava
rankus, jau ant kojų. Iš A- 
merikos gi grįžta tik ang
liakasiai ar skerdyklų dar
bininkai. Tos skerdyklos y-

30 metų su Mūsų Pastoge
Atkelta iš psl. 4

mano geras vyresnis prie- 
telius J. Kalakauskas-Kala- 
konis.Jis į laikraštį įdeda vi
są savo sielą ir laikraštyje 
pasirodo paskiri skyriai. Pa
kviečia jis mane redaguoti ir 
Sporto Skyrių, kurį redaga
vau per eilę metų. Neleng
vas buvo Jurgiui darbas. Ne 
vieną kartą, valgydami kar
tu pietus, artimai išsikalbė
davome ir ne vieną kartą jis 
pasisakydavo, kad jau kelios 
savaitės kaip jis algos nėra 
gavęs, nes pinigų laikraštis 
neturi. Eidavo jis ir padirb
davo kur nors kitur ir šiaip 
taip galą su galu pradžioje 
suvesdavo. Tačiau, stiprė
jant laikraščiui, stiprėjo ir 
prenumeratorių skaičius ir 
gana greitai, naujasis leidė
jas Krašto Valdyba, gana 
stipriai atsistojo ant kojų ir 
mano prietelius, ir draugas 
Jurgis, jau ne tik nebėdavo- 
davo dėl rytojaus, bet 
džiaugėsi laikraščio
išaugimu.Kalbant apie Jurgį 
Kalakonį, aš tegaliu tik su 
didžiausia pagarba jį prisi
minti, nes jis lietuviškąją 
spaudą mylėjo visa plačiąja 
širdimi ir jai atidavė viską 
ką tik jis begalėjo.Jis buvo 
tas asmuo, kuris dar 1953 
metais rekomendavo mane 
Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gai, ko pasėkoje aš buvau ir 
priimtas į ją. Jo prašomas aš 
įvedžiau Sporto Skyrių, da
lyvavau savo pirmoje Mel
bourne olimpiadoje ir įspū
džius, be kitų laikraščių, da
viau ir Mūsų Pastogėje. Tai 
buvo auksinės širdies
Mūsų Pastogė nr. 4, 1979.1.29, psl. 6

PASISAKYMAI

pač žiauriai atrodė iš Upton 
Sinclair romano “The 
Jungle”, kuris buvo išvers
tas “Raistu” į lietuvių kalbą.

Tiesa, pirmuose M.P. nu- 
meruose Pulgio Andriušio 
straipsniai bei apybraižos 
apie atvykusiųjų darbo 
prievolę ir jų šeimas vertė 
susimąstyti. Tik aš apie e- 
migranto likimą niekad ne
turėjau iliuzijų, todėl ir mie
las Pulgis negalėjo atbaidy
ti. Vokietijoje, bent Heidel
berge, buvau likęs beveik 
vienas. Be saviškių lietuvių 
kažkaip jaučiau negalėsiąs 
gyventi, todėl liko rinktis 
kelias į užjūrius.

žmogus ir su jo mirtimi mes 
netekome didžiojo Australi
jos lietuvio-spaudos milžino.

1961 metais laikraščio re
dagavimą perima mūsų ži
nomas poetas ir rašytojas 
Vincas Kazokas. Žinojau jį 
kaip rašytoją, žinojau jį kaip 
poetą, vertėją, žinojau jį 
kaip dzūką, gerai pažinojusį 
mano šeimą ir gyvenusį ta
me pačiame Leipalingio 
miestelyje, kuriame ir aš gi
miau ir kuriame gyvenau iki 
savo tėvo mirties 1938 metų. 
Tačiau tikrai mažai žinojau 
apie Vincą kaip žurnalistą. 
Pradėjo jis savo darbą pa
mažu atsargiai. Iš karto 
buvo galima pamatyti, kad 
tai ne iš medžio iškritęs ir ne 
pėsčias redaktorius. Vieną 
po kitos į laikraštį jis įveda 
naujų savo įdėjų, naujų sky
rių, ką žmonės sutinka su 
pasigėrėjimu. Įtraukia jis 
daugiau naujų jaunų bend
radarbių, nors dėl savo kie
tos ir tiesios laikysenos, jis 
praranda keletą senesniųjų 
bendradarbių. Jo vedamieji 
įgauna žmonių
pasitenkinimą ir pasigėrėji
mą ir yra lyg Australijos 
lietuvių tautinis kelrodis. 
Mažo ūgio, tačiau didelės 
erudicijos yra Vincas Kazo
kas. Kokybiniai laikraštis 
pasidaro labai stiprus, tuo 
pačiu augant ir prenumera
torių skaičiui. Atrodo, kad 
laikraštis pasiekia savo žy
dėjimo viršūnę, nes ir finan
siniai Krašto Valdyba yra 
stipri. Tačiau, lyg atominė 
bomba, įvyksta spaudoje ir 

JAV kažkaip nuo jaunų die
nų nemėgau. Jau namuose 
tekdavo skaityti apie bandi
tizmą, apie paplitusią ko
rupciją, apie negrų diskri
minavimą, apie depresijos 
metus ir jos pasekmes že
mės ūkio ir pramonės dar
bininkų sluoksniuose. Atro
dė perdaug sumaterialėję, 
tušti, nuolat besiginą savo 
Amerika. Vadindavosi save 
tik amerikonais, kaišiodavo 
angliškus išsireiškimus. Kai 
tačiau pabandydavai ang
liškai kalbėti, tai ir sustoda
vo —- tos kalbos retas tebuvo 
kiek daugiau pramokęs. Ži
noma, kaip dabar galvoju, 
tai tik tokius tebuvau suti
kęs ir pergreitai daręs api
bendrinimą.

Man jau gimnazistui, o y- 
pač studijuojant, imponavo 
anglai: jų nuosaikus santū
rumas, savotiškas uždaru
mas bei individualizmas, po
linkis į kompromisus. Prie 
širdies buvo ir jų empirikai 
filosofai, besiremią
patirtimi, gyvenimo
tikrove, mokslo įžvalgomis,

30 METŲ!

Ji pasiekė kiekvieną ker
telę, atėjo pas kiekvieną ka
ro negerovių išvietintą lie
tuvį, apsigyvenusį Australi
joje. Net ir tuos, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties 
nutolo, ar atskilo nuo lietu
vių bendruomenės “Mūsų 
Pastogė” surado, sujungė į 
vieną šeimą ir priglaudė 
dvasinės kultūros pastogėje.

dalinai bendruomenėje 
sprogimas. Pakeičiamos 
spaustuvės, vėliau ir pačiam 
redaktoriui V. Kazokui, iš
einant iš redaktoriaus pa
reigų. Naująjį darbą perima 
Australijos lietuviams gerai 
žinomas veikėjas ir skautas 
dr. Aleksandras Mauragis. 
Pradžioje yra jam sunkus 
darbas redaguoti laikraštį 
tarp dalinai suskilusios ben
druomenės. Tačiau, jau ant
rą kartą atsisėsdamas į re
daktoriaus pareigas, 
Dr.A.Mauragis gražiai išla
viruoja, ir “Mūsų Pastogė" 
nesusmunka, bet ir toliau 
lieka mūsų bendruomenės 
iškilusis laikraštis.

Ir pagaliau po kelių metų, 
didžiąja: suskilimo žaizdai 
sugijus, nors jos žymės dar 
ir dabar po truputį jaučiasi 
ir matosi, Dr.A. Mauragiui 
dėl asmeninių priežasčių iš
ėjus iš laikraščio redakto
riaus pareigų, V. Kazokas ir 
vėl yra pakviečiamas redak
toriaus darbui. Šį darbą jis 
sėkmingai dirba ir šiandien, 
nors visokiausių bėdų, bė- 
delių ir spaudimų iš viršū
nių, jis susilaukia apsčiai. 
Tačiau jo šalta galvosena ir 
dzūkiškas užsispyrimas, jau 
neskaitant apie žurnalisti
nius ir literatūrinius jo ga
bumus, laikraštį veda tiesiu 
keliu pirmyn ir nemanau, 
kad ir didieji Australijos 
uraganai šį kietą mano prie- 
telių dzūką galėtų taip leng
vai ir vėl iš redaktoriaus pa
reigų nupūsti.
Be pagrindinių, ilgesnį ar 
trumpesni laiką buvusių, 
redaktorių, “Mūsų Pastogę” 
paskirais specialiais nume
riais redagavo ir daugiau 

vengią kalbėti apie tai, apie 
ką nieko nežinoma, besikra- 
tą apriorinių tvirtinimų. Pa
tiko ir bendras anglų dvasi
nis klimatas, leidžiąs didelį 
nuomonių įvairumą, šaltas 
apskritai bet kokiam minties 
dogmatizmui, diktatūrai. 
Galvojau, kad Australija yra 
lyg Anglijos pratęsimas, lyg 
D. Britanijos dalis. Įkyrėjo 
Vokietijoje žmonių gausybė, 
o Australijoje, žinojau, erd
vės iki valiai. Tuo atžvilgiu 
neapsivilta, nors visa kita 
atvykus kitaip pasirodė. Bet 
taip jau visada būna emi
grantui. Apskritai, daug lai
ko prabėgus, manau neapsi
rikęs rinkdamasis Australiją

Mūsų Pastogėje atsiradau 
iš karto, tik atvykęs. Sielo
jaus! visais jos vargais, dali
nausi džiaugsmais.
Kiekvieną numerį vertinau 
kaip asmeninę dovaną, o y- 
pač, jei atrodė gerai sureda
guotas, jei lietuvių kalba 
gera, jei sutikau jaunųjų jė
gų plunksną. Esu nemaža 
pats prirašęs — pavarde ir 
slapyvardėmis. Ne visiems 

Atvykau į Sydney Mūsų 
Pastogei užgimus ir jaunu 
entuziazmu įsijungiau į 
skaitytojų ir bendradarbių 
gretas; rašiau apie lietuviš
ko gyvenimo pasireiškimus 
ir mus priglaudusio krašto 
panoramą.

Trisdešimt metų augo, 
brendo lietuviškas laikraš
tis, kartu su juo augo lietu
viška bendruomenė. Paukš-
čio sparnais bėgo gyveni
mas. Vieni subrendome, kiti 
susenome, treti pasimirė; 
jauna karta užaugo. Aplinka 
keitėsi, keitėsi redaktoriai, 
bet Mūsų Pastogė liko, jos 
rūbas tautiniais simboliais 
puoštas, kartais tamsių de
besų aptemdytas, rūpesčių 
ir džiaugsmo nuspalvintas, 
nesikeitė. Savaitę po savai
tės atsilankančią imame į 
rankas, kaip duoną,be kurios 
gyvenimas būtų skurdus. 
Laužome, vartome ją su žin
geidumu, pasididžiavimu, 
nerimu; kartais mylime, 
dažnai priekaištaujame. Ir 
vėl laukiame.

Trisdešimties metų nueito 
kelio paliko mano prisimini
muose kelis ryškius veidus: 

žmonių, jų tarpe ir man teko 
tokius kelius numerius su- 
redaguosti ir vienu laiku ke
letą: numerių pakeisti išvy
kusį redaktorių. Darbas, tu
rint gerus bendradarbius, 
nėra per daug sunkus. Visa 
bėda yra išlaikyti tuos ben
dradarbius ir visą laiką tu
rėti laikraščiui artimus 
žmones.

Šiame prisiminimų strai
psnyje aš nebandau pasaky
ti, kuris redaktorius buvo 
pats geriausias. Skaitytojai, 
pagal savo skonį ir pažiūras, 
patys labai gerai tą nus- 
sprendžia ir būna geriausi 
redaktorių vertintojai. Ta
čiau, per 30-ties metų ben
dradarbiavimą, aš labai ge
rai žinau su kuo man buvo 
lengviausiai ir geriausiai 
dirbti ir bendradarbiauti. 
Tačiau, aš noriu tik pabrėžti, 
kad visi iki vieno redakto- 

ir ne visada įtikau, bet to ir 
nesiekiau. Rašiau, kaip gal
vojau, kaip man atrodė tei
singa bei naudinga lietuvių 
reikalui,

Pagarba šviesios atmin
ties steigėjui A. Baužei, 
buvusiems redaktoriams ir 
dabartiniam Vincui KAZO
KUI. Su visais teko bendra- 
biauti, visi buvo mieli ir 
draugiški. Nė su vienu nete
ko susipykti ar žodžiu per
simesti. Jei kas nepatiko, 
patylėdavom. Po kiek laiko 
vėl viskas gerai. Visad šiltai 
prisimenu velionį Jurgį Ka
lakonį.

Tegu dar ilgus metus 
lanko “Mūsų Pastogė”. Toli
mos ateities, žinoma, nepra- 
matysi. Liūdna tik, kai ma
tai didelę dalį mūsų jauno
sios kartos lietuviško žodžio 
neįkandant.

Albertas Zubras

Juozas Žukauskas rūpestin
gai vedantis laikraštį, kaip 
pradedantį augti kūdikį; su
sirūpinęs, švelnus Jurgis 
Kalakonis brendino tą kūdi
kį gimusį svetimame žemy
ne, atidavęs sumanumą, ju
morą ir trumpą gyvenimą. 
Jurgio veidą ir jo balsą ne
užmirštamai mano atminty
je įrėžė valandos,praleistos 
besikuriant Como.
Sėdėjome būdavo ant įkai
tusių uolų, driežai bėgiojo 
per kojas, cikados žvangino 
išdžiūvusius pašalius, o mes 
nagrinėdami lietuviškas 
problemas dalinomės minti
mis. Vėliau išryškėjo Vincas 
Kazokas, dabartinis redak
torius, rašytojas, veikėjas, 
pakėlęs Mūsų Pastogės 
kultūrinį lygį, nuspalvinęs, 
praplėtęs akiratį, mohikanas 
kovojąs už tiesą ir žodžio 
laisvę. Vincui Kazokui tenka 
dirbti kritišku laikotarpiu, 
nešti sunkiausią naštą. Se
noji karta nutrupėjo, jauno
ji, užaugusi svetimose mo
kyklose, nepasiruošusi lie
tuviškam raštui. Jis jungia 
nutrūkusią grandį.

Trisdešimt metų mus lan
kančiai Mūsų Pastogei lin
kėtina ilgiausių metų, o jos 
redaktoriui Vincui Kazokui 
sėkmingai ją vesti per cen
zūros uolas, per grėsmingų 
vėjų sukeltus verpetus tie
sos ir žodžio laisvės keliu

Ava Saudargienė

riai, stengėsi, kiek tik jiems 
buvo tas įmanoma, laikraštį 
gerinti ir tobulinti ir kievie- 
nam iš jų priklauso didelė 
padėkos ir pagarbos dalis, 
už tai, kad šiandien mes tu
rime tokį stiprų ir gerą mū
sų Australijos Lietuvių 
Bendruomenės laikraštį, . 
kuriame kaip veidrodyje, 
galima pamatyti mūsų lie
tuviškąjį gyvenimą. Mano, 
kaip ilgamečio
bendradarbio, yra nuošir
džiausi linkėjimai “Mūsų 
Pastogės” leidėjams ir toliau 
rūpintis ir stiprinti šį mūsų 
bendruomenės laikraštį, kai 
redaktoriui Vincui Kazokui 
ir visiems jo 
bendradarbiams linkiu tik 
daug stiprios ištvermės ir 
toliau būti mūsų gyvenimo 
Australijoje kelrodžiais.

Daug, daug ilgų ir ištver
mingų metų Mūsų Pasto
gei!
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 
Jaunimo koncertas

Kiekvienose Australijos 
Lietuvių Dienose Jaunimo 
koncertas visuomet buvo 
visuomenės dėmesio centre. 
Iš praėjusių šios rūšies kon
certų atsimenam, kad jauni
mas vis ką nors naujo paro
dydavo. Tikrai reikia stebė
tis jų fantazijos lakumu ir 
išmone sujungti praeitį su 
dabartimi, romantinę seno
vę su šiandieniniu gyveni
mu. Ir nepasakysi, kad jiems 
nepasisektų. Žinoma, ką be
darysi, visiems neįtiksi. Tad 
ir jaunimo parengimus ne 
visi vienodai priima. Vieni 
pritaria jų entuziazmui ir 
naujovėms, konservatyviš- 
kesni galvas pakraipo neap- 
sispręsdami, kaip reaguoti. 
Pagaliau ir skeptikai sutin
ka, kad jaunimui daugkas 
leidžiama ir atleidžiama. Ne 
ką čia bespyruosies, kai au
ditorijos žymią dalį sudaro 
jauni žmonės. Patiko kas, tai 
nesivaržydami švilpia ir ko
jomis trypia. Aišku, jų vir
šus. Belieka prisijungti prie 
bendros nuotaikos ir priimti, 
kas patiekiama.

Štai atsiskleidžia
uždanga. Prieš žiūrovus 
dailia eilute išsirikiavęs A- 
delaidės Žilvino oktetas. Ir 
išvaizda, ir laikysena — ti
kros damos. Prie rojalio jų 
vadovė ir akompaniatorė 
solistė G. Vasiliauskienė. 
Padainavo F. Strolios "Grį
šim, grįšim”, G. Gudauskie
nės “Bičių dainą" ir J. Ber
tulio “Vasarą” tikrai žaviai. 
Gal per neapsižiūrėjimą 
garsiakalbis buvo pakištas 
beveik po instrumento dan
gčiu, dėl to akompanimentas 
tarpais nustelbdavo dainin- 
kes. Tikimės, kad šis mer
gaičių chorelis, kaip jas va
dovė vadina, grįžęs neišsis
klaidys ir jas tikriausiai po 
poros metų Adelaidėje gir
dėsime kaip brandų meninį 
vienetą.

Klausytojus nustebino 
nauja adelaidiškė žvaigždė 
— jaunasis Andrius Sinke
vičius, savo išskirtinu 
deklamavimu praaugęs savo 
metus ir stipriai su aiškiu 
aktoriaus talentu padekla
mavęs B. Sruogos “Giesmę 
apie Gediminą”. Andrius 
klausytojus žavėjo ne tik 
savo balso moduliacija ir 
mostais, bet ir švaria visais 
atžvilgiais lietuvių kalba.

Dvi liaudies dainas “Grie
žlelė” ir “O ant kalno” pa
dainavo jauna solistė Graži
na Žigaitytė—Hurba. Tai ta 
pati Gražina, kurią vaka
rykščiai buvome matę Atža
los teatro vaidinime “Popie
čio diagnozė” gana sudėtin
goje rolėje. Sunku nustatyti, 
kur ji geriau pasireiškė, bet 
neabejotinai abiem atvejais 
jai talento netrūsta.

J. Karoso tris preliūdus 
paskambino muzikine patir
timi subrendusi Virginija 
Inkrataitė, gerai pažįstama 
sydnejiškiams, o taip pat 
plačiai žinoma ir kitiems iš 
aprašymų spaudoje.

Melbourne merginų kvin
tetas “Dainava”, vadovau
jamas Z. Prašmutaitės, pa
dainavo “Puota girelėj ža
liojoj” ir “Jūreiviška baladė” 
akomponuojant Z. Prašmu- 
taitei. Būbnais palydėjo To
mas Baltutis. Dainos rūpes
tingai paruoštos ir darniai 
atliktos.

Sydnejaus jaunimas Jūratės ir Kastyčio pastatyme

Pirmąją koncerto dalį su 
ilgesniu pasirodymu užbaigė 
Adelaidė tautinių šokių Žil
vinas, parodęs “Piršlybas”. 
Autorius Viktoras Baltutis. 
Režisorė E. Varnienė, 
Grupės vadovas V. Vencius. 
Dainas paruošė G. Vasiliau
skienė, muzika A. Grigonio. 
Pastatymo sujungėja R. 
Varnaitė. Tai gana sudėtin
gas pastatymas, pareikala
vęs ir iš vadovų, ir iš atlikė
jų nemaža darbo ir energi
jos. Šokis, vaidyba ir dainos 
— tai nemažas krūvis jau
niem šokėjam, kurių patirtis 
ribojasi beveik išimtinai šo
kiu. Visa kita reikėjo 
išmokti papildomai tik šiai 
vienai progai. Šokis išmok
tas iš pamėgimo, dainos ir 
vaidyba — iš neišvengiamo 
reikalo. Todėl be jokios abe
jonės žilvinukai pasireiškė 
daugiau kaip geri šokėjai, o 
ne kaip geri aktoriai. Tai 
buvo visai neturalu ir to rei
kėjo tikėtis. Šios rūšies pas
tatymai visuomet atsiduria 

ant slidaus pagrindo, jei iš 
kolektyvo nepadaroma rū
pestinga atranka kiekvie
nam žanrui. Žinoma, iš jau
nų šokėjų niekas nesitikėjo 
ir nelaukė profesionališku- 
mo. Jie parodė tai, ką buvo 
išmokę ir ką sugebėjo.

Antroje koncerto dalyje 
matėme “Jūratę ir 
Kastytį
—du ir dvejopus pastaty
mus, kuriuos atliko 
Melbourne ir Sydnejaus 
jaunimas.

Melburniškio jaunimo in
scenizuota Maironio baladė 
“Jūratė ir Kastytis”. Reži-

Sausio 25 d. naujasis po
piežius Jonas Paulius II iš
vyksta į Pietų Ameriką, kur 
numato dalyvauti šio konti
nento vyskupų konferenci
joje Meksikoje. 

Melbourne jaunimas Jūratės ir Kastyčio pastatyme 
Visos nuotraukos J. Šatkausko

savo ilgametė jaunimo tal
kininkė ir parengimų 
vadovė Alena Karazijienė. 
Jai padėjo ir visa eilė talki
ninkų: gitariste L. Čižaus- 
kaitė, dainas paruošė Z. 
Prašmutaitė, undinių šokius 
E. Šilienė, jaunimo šokį A. 
Morkūnienė, šviesas tvarkė 
P. Kružas, bubnininkas T. 
Baltutis. Nežiūrint tokio 
plataus darbo pasidalinimo 
visi siūlai buvo suvesti į A. 
Karazijienės rankas ir jos 
surišti į tvirtą mazgą. Jūra
tės ir Kastyčio legenda yra 
viena populiariausių mūsų 
tautoje. Ją dar labiau išpo
puliarino poetas Maironis, 
parašęs tuo vardu baladę,

Adelaidės jaunimo "Piršlybos"

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS
Neseniai Adelaidės lietu

viai turėjo progos išgirsti 
per 5 UV radio stotį apsilan
kiusių Lietuvoje tautiečių į- 
spūdžius. štai suglaustai:

“Grįžusius iš Lietuvos 
tautiečius mes visada sutin
kame su taip pačiais klausi
mais, būtent, kaip patiko 
Lietuvoje? Kaip ten dabar?

Atsakymai būna įvairūs, 
kaip įvairūs yra ir patys 

kuri deklamuojama paren
gimuose, vaidinama scenose 
ir net pagal ją sukurta ir pa
statyta opera. A. Karazijie
nė jau daugelį metų reiškiasi 
mūsų kultūriniame gyveni
me. Jai niekad nestigo ro
mantiško bei jaunatviško 
polėkio ir pareigos jausmo. 
Ką ėmė — padarė. Ir ne bet 
kaip atmestinai, bet nuošir
džiai, rūpestingai.

Tad ir šis Jūratės ir Kas
tyčio inscenizavimas buvo 
rūpestingai paruoštas, 
meniškai apipavidalintas, o 
kad prie jaunimo nuotaikų 
prisiderinus, ir šiek tiek su
modernintas. Bet šis 
modernizmas nė kiek nepa
kenkė maironiškai romanti
kai.

Gražus jaunimo būrelis, 
dalyvavęs vaidinime, ilgai 
neužmirš nelaimingos Jūra
tės ir Kastyčio meilės. Ne
galima nepaminei mūsų 
unikalaus instrumentalisto 
bubnininko Tomo Baltučio. 
Daugelio akimis žiūrint be 
orkestro ką čia bubnu (tik
riau pasakius visu instru
mentų kompleksu) nuveiksi. 
Nebent triukšmo sukelsi. Ne 
taip galvoja Tomas. Jis mo
ka savo instrumentus taip 
prakalbinti, kad jie veikia ne 
tik į klausytojų ausį, bet ir į 
širdį. Štai tą patį vakarą To
mas merginų kvinteto 
dainoms sudarė foną, o Jū
ratėje ir Kastytyje taip 
talkino Perkūnui ir taip 
trenkė, kad rodos išgąsčio 
apimtas rūstusis dievaitis 
tuoj pat iš debesų nukris 
scenon. Tomas pasitiki savo 
instrumentais ir patsai 
jiems yra ištikimas. Ir tai 
yra tikriausias kelias ^tobu
lėjimą ir pasisekimąžSlen, 
kur reikia, trenk, Tonąai, iš 

žmonės. Vieni į viską žiūri 
per ružavus akinius, kiti per 
juodus. Priklauso ir nuo to, 
su kuo nuvažiavusieji ben
draują.

Ar itiriati patiko Lietuvoje?
Žinoma, patiko. Jau pats 

faktas, katf'tavo kojos mindė 
tą, partižėhų k®jū*s;puš- 
lakstytą žemę, liįd. tiL kvė- 
pavai gimtojo krašto:*, oru, 
kad glaudeis prtfcj»yiimų 
širdžių, tave sujaudina iki 
sielos gelmių.

Žinoma, man būtų dar la
biau patikę, jei Gedimino 
kalne plevėsuotų Lietuvos 
trispalvė. Man būtų dar la
biau patikę.jei gretimo kalno 
viršūnę tebepuoštų didingi 
Trys Kryžiai, kuriuos pali
kome pasitraukdami 1944 
metais, bet kurie buvo vė
liau rusų nugriauti.

Ne tik to pasigedau Vil
niuje. Iš viso Vilnius labai 
pasikeitęs, nebe tas miestas, 
kurį palikom. 

peties ir iš širdies!
Toliau sekė Marinos Cox 

paruoštas šokis, kurį atliko 
būrelis Sydnejaus Sūkurio 
mergaičių.

Jaunimo koncertas už
baigtas kitu Jūratės ir Kas
tyčio pastatymu, programoj 
pažymėtu kaip farsuota 
drama arba drama — farsas. 
Režisierius Rimas Milašas. 
Veikėjai neaiškūs, nes Jūra
tė po vandeniu, Kastytis pa
simetęs, o Perkūnas debe
syse. Dekoracijos ir kostiu
mai I. Bielskytės ir Shanye 
Krauth. žodžiai Dariaus 
Gako, K. Kazoko ir R. 
Milašo. Dramą pristato R. 
Milašas pabrėždamas, kad ją 
parašė Maironis ir Milašas. 
Ir tai tikriausia tiesa. Šiame 
pastatyme nežinia kurio au
toriaus įnašas buvo svar
besnis.

Farsas tai lengvo turinio 
vaidinimas, kur dominuoja 
išviršinis fizinis veiksmas, 
neįtikimos situacijos ir dvi
prasmybės. R. Milašo pas
tatymas visiškai atitiko far
so apibrėžimo reikalavimus. 
Ir žodžiu, ir instrumentais 
jam efektingai talkino K. 
Kazokas (pianinu) ir D. Ga- 
kas gitara. Dekoracijos ne
sudėtingos, bet įtikinančios. 
Jaunąjį režisierių ir aktorius • 
galima tik sveikinti už jų 
jaunatvišką entuziazmą, iš
radingumą ir drąsą.

Bendrai vertinant jauni
mo koncertą reikia pripa
žinti, kad jis buvo įvairus, 
rūpestingai paruoštas ir ga
na gerai išpildytas. Jame 
dalyvavo gausus būrys atli
kėjų, kurių dalį paruošė vy
resnieji, o visa kita pats jau
nimas. Čia pagarba ir padė
ka D. Skorulienei, kuri į šį 
koncertą tiek jaunimo suve
dė ir patį koncertą taip gra
žiai supynė.

B. Straukas

Nekalbėsiu čia apie naujai 
išaugusius Vilniaus prie
miesčius, nei apie daugia
aukščius pastatus bei 
plačius asfaltuotus kelius. 
Visa tai civilizacijos išdava, 
būtinybė atomo amžiuje. 
Kas nustebino mane yra tai;' 
kad Vilnius nebeturi lietu
viško veido, kuriame atsi
spindėtų tautos siela. Jis 
tapo internacionaliniu mies
tu, kaip šimtai kitų miestų.

Aš Vilnių pažinau nuo pat 
pirmųjų dienų Lietuvai jį 
atgavus. Nebuvo tada jame 
įmantrių daugiaaukščių pa
talų, bet jis buvo šviesus, 
gyvas miestas, kurio lietu
viška dvasia jautėsi visur: 
įstaigose, mokyklose, baž
nyčiose, gatvėse ir visoje 
aplinkoje. Dabartinis 
Vįtaius iš lietuvybės taško 
žiūrint yra lyg užguitas, sa
vimi nepasitikintis vaikas, 

ko bijantis, į viską žiūrin- 
su nepasitikėjimu. Gat- 

yėse nesimato iš lėto vaikš
tinėjančių ir juokaujančių 
žmonių, kaip anksčiau. 
Šiandieniniai vilniečiai visi 
skuba, jų žvilgsniai įbęsti į 
žemę, ar į tolį, tiesiai prieš 
save. Žvilgsniai nepasitikė
jimo kupini. Kalbos pritil
dytos, veidai rimti, susirū
pinę. Gatvėse ištampyti 
raudoni ir balti transparan
tai su įvairiais socialistiniais 
šūkiais. Gatvių pakraščiuose 
didžiulės lentos, apklijuotos 
pasižymėjusių liaudies dar-

Nukelta į psl. 8,
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Garbinga sukaktis
H jr M. RIMGAUDŲ AUK
SINĖ VEDYBŲ SUKAK
TIS

Darnaus ir prasmingo 
Šeimos gyvenimo eigoje 
Henrikas ir Marija RIM
GAUDAI susilaikė savo ve
dybų auksinės sukakties.

Henrikas apleido savo 
gimtinę -Sintautus, Šakių 
apskr., moksleivio amžiuje
įstodamas savanoriu - kūrė
ju į Lietuvos Kariuomenę 
nepriklausomybės kovų 
metu. Marija-kaunietė. Su
kaktuvininkai vedė 1928 m. 
gruodžio mėn. Kaune ir, su
silaukę dviejų sūnų, čia gy
veno iki pat pasitraukiant iš 
Lietuvos 1945 m.

Visiems panašus ir pilnas 
! pergyvenimo kelias per Vo

kietiją atvedė šeimas į Aus- 
j traliją 1949 m. Po dviejų 
■■ metų gyvenimo Gretos sto

vykloje, atlikus Henrikui 
darbo prievolę, šeima jau 
nuo 1951 m. nuolatinai gy
vena Newkastelyje, kur apie 
20 metų ištisai Henrikas 
dirbo BHP bendrovėje prieš 
išeidamas į pensiją 1971 me
tais.

Jau Gretoje Marija įsi
jungė į Lietuvių Draugiją 
pradėdama organizuoti lie
tuvių jaunimą Newkastely
je, išrinkta į pirmąją Apy
linkės Valdybą 1953 metais, 
įkūrė Meno Grupę, kur jai 
vadovaujant sėkmingai 
veikė tautinių šokių grupė ir 
teatras. Marijos kultūrinis 
darbas pasireiškė ne tik vien

Įspūdžiai 
iš Lietuvos

Atkelta iš psl. 7 
buotojų nuotraukomis. 
Knygynų langai ir lentynos 
pilni rusiškų knygų, tarp 
kurių vienas kitas lietuviš
kas vadovėlis ar smulkutė 
brošiūrėlė. Spaudos kios
kuose pardavinėjami lietu
viški ir rusiški dienraščiai, 
bet lietuviškų kultūrinių 
žurnalų neįmanoma gauti. 
Paklausus kode neturi 
“Kultūros Barų” ar “Švytu
rio”, pardavėja rusė paaiš
kino, kad reikią pirkti tada, 
kai jie išeina.

Ieškant “Gimtojo Krašto” 
redakcijos, teko pasiklausti 
praeivių, kur randasi Tilto 
skersgatvis. Trys užkalbin
tieji visi buvo rusai, nors 
suprato lietuviškai. Panašiai 
buvo ir Kaune: iš trijų už
kalbintų praeivių du buvo 
rusai ir visai nesuprato lie
tuviškai.

Buvau nustebintas, kad 
Vilniaus Centriniame pašte 
oficialioji kalba jau rusų. 
Atsistojau į eilutę, norėda
mas išsiųsti mažą paketuką. 
Visi prieš mane stovėję su 
pašto tarnautoja ruse kal
bėjo rusiškai. Gavau užpil
dyti pasiuntimo formą, kuri 
irgi buvo rusiška su lietu
viškais paaiškinimais, nes 
rusiškai nemoku, o aplinkui 

, stovėję žmonės nustebę žiū
rėjo į mane.

į Tąs pats buvo ir Vilniaus 
i ‘ Telefono stotyje. Visi tele- 
;foniniai užsakymai ir infor- 

■ macija vyko rusų kalba. 
Kalbinamos lietuviškai, tar- 

. nautojos rusės atsako lietu
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lietuvių ratelyje-šventėse, 
bet buvo išeita į viešumą 
dalyvaujant radio 2KO 
transliacijose, o YMCA ren
giamose Kalėdų eglučių pa
rodose savo charakteringo
mis šiaudinių papuošalų eg
lutėmis Marija laimėjo du 
kartus pirmąsias vietas. Ne 
tik pirmųjų dviejų dešimt
mečių laike Marija buvo

Sukaktuvininkai Henrikas ir Marija Rimgaudai

viškai, bet su pakeltu balsu, 
lyg kalbėtų su neprigirdin
čiu ar su nenormaliu žmo
gum.
Pareiškus nusistebėjimą dėl 
dominuojančios rusų kalbos, 
vietiniai lietuviai liūdnai at
sakė: “Taip mes esame labai 
ir labai rusinami”...

Kaip kiekviena prievarta 
susilaukia pasipriešinimo, 
taip ir rusų kalbą lietuviai 
sutinka antagonistiškai.

Dailės parduotuvėje pir
kome suvenyrų. Pardavėja 
lietuvaitė parodė mums ke
letą eilučių gintarinių karo
lių, kuriuos jau sunku gauti 
Lietuvoje. Užpakalyje sto
vinčios rusės per visų gal
vas ėmė šaukti rusiškai:

— Mergaite, mergaite, 
kiek jie kainuoja?

Mergaitė negirdėjo.
Tada rusės dar garsiau 

šaukė, reikalaudamos pasa
kyti joms kainą, bet mergai
tė nekreipė į jas dėmesio, 
nepakėlė net galvos, tik pa
prastai paaiškino
lietuviškai, kad ji,dabar ap
tarnauja pirkėjus.

Labai norėčiau adelaidiš- 
kiams papasakoti ką nors 
linksmo, optimistiško ir 
gražaus, deja, tokių dalykų 
ten nepatyriau. Žinoma, aš 
nemačiau visos Lietuvos, 
mačiau tik Vilnių, Kauną ir 
Trakus, bet ar ne sostinė 
yra krašto smegenys ir vai
ravimo aparatas? Manau, 
daug neklystant galima sa
kyti, kas vyksta Vilniuje, tas 
vyksta ir visame krašte. 
Labai norėjosi pasisvečiuoti 
savo krašte kiek ilgiau, ap
lankyti tėviškę, tėvų kapus, 
tačiau teko paklusti sovie
tiškam. "negalima”. Negali
ma Vilniuje ilgiau būti kaip 

kultūrinės lietuvių veiklos 
kūrybingas variklis, bet taip 
pat, talkininkaujant jos vy
rui Henrikui, su dideliu, sa
kyčiau, atsidėjimu-pasiš- 
ventimu 1972 m. Nepriklau
somybės Dienos minėjime ir 
1974 m. Baltų Kultūros Pa
rodoje įrengė lietuvių tau
todailės dirbinių parodą. 
Abu renginiai per TV NBN 
Chanel 3 ir australų spaudą 
buvo perduoti viešumai ir 
tuo buvo pasiekta puiki 
mūsų kultūros reprezenta
cija.

penkias dienas, negalima iš 
Vilniaus niekur išvykti, ne
galima pas gimines nakvoti, 
o reikia grįžti į viešbutį, ne
galima ... Viskas ten negali
ma. Pagalvojau, įdomu, kas 
atsitiktų jei tą žodį pakeistų 
į "galima”? Ar subyrėtų im
perija, ar. jie daugiau 
draugų įsigytų?

Rusai, atrodo, masiniai 
yra gabenami į Lietuvą ir 
ten apgyvendinami ir įdar
binami.

Kiek per tą trumpą laiką 
teko stebėti, rusų yra ten 
visur pilna. Neskaitant ad
ministracinio darbo, rusai 
grindžia gatves, rusai tak
sistai, rusai policininkai, net 
ubagai prie Aušros Vartų ir 
tie rusai.

Okupantai jau daug ką 
Lietuvoje pakeitė, daug ką 
surusino, bet lietuvio širdies 
neįstengė pakeisti. Be vieno 
kito okupantams pataikau
jančio tautiečio, lietuviai iš
silaikė per tuos 34 metus 
lietuviški širdimi ir dvasia. 
Ypač jaunimas yra lietuviš
kas. Stebėjau universiteto 
studentų būrius, einančius iš 
vienų rūmų į kitus ir di
džiausiam mano, ir visos 
mūsų išeivijos džiaugsmui, 
negirdėjau nė vieno ištarto 
rusiško žodžio, nors jie visi 
rusų kalbą moka lygiai ge
rai, kaip ir lietuvių. Pagarba 
Lietuvos jaunimui!

Baigiant noriu mieliems 
tautiečiams perduoti mūsų 
brolių lietuvių, esančių Lie
tuvoje, prašymą jų neuž
miršti. Rašykite jiems laiš
kus. Kam sąlygos leidžia, 
nuvažiuokite juos aplankyti. 
Jie taip mūsų laukia! Kiek
vienas mūsų apsilankymas,

Besidalinant su sukaktu
vininkais jų darnaus gyveni
mo ir sėkmingo kultūrinio 
darbo patyrimais čia New
kastelyje, Marija išsitarė, 
kad vienintelis nepasiseki
mas buvęs, kai Henrikas be- 
talkininkaudamas sukirpęs 
per trumpus šiaudelius eg
lutės papuošalams. Taigi ir 
dabar, nors pensininkai, abu 
yra pilni gyvenimiško 
džiaugsmo. Kartu žvejoja ir 
veda sveiką ir veiklų gyve
nimą. Dažnai matomi lietu
vių renginiuose ir kitų tau
tybių kultūriniuose pasiro
dymuose, o dalyvauti Lietu

Jaunieji pasisako

Su šiuo numeriu Mūsų 
Pastogė švenčia 30-ties me
tų savo gyvavimo sukaktį. 
Tai graži ir prasminga mūsų 
išeivijos gyvenimo sukaktis, 
kuri turi sukelti mums ne
maža pasitenkinimo ir pasi
didžiavimo. Yra drauge ir 
mūsų Bendruomenės 
šventė, nes Mūsų Pastogė 
yra vienas iš retų bendruo
menei priklausančių perio
dinių leidinių - savaitraščių.

Su Mūsų Pastogės leidimu 
susipažinau artimiau prieš 
šešetą metų būdamas ALB 
Krašto Valdyboje. Per tuos 
metus yra tekę pasidžiaugti, 
kad Mūsų Pastogės lygis yra 
išlikęs aukštumoje nežiūrint 
vis sunkėjančių sąlygų. Jau 
keliolika metų sekant išeivi
jos lietuvių spaudą ir su ja 
gerai susipažinus drįstu pri
pažinti Mūsų Pastogę kaip 
vieną iš trejukės įdomiausių 
ir aktualiausių mūsų išeivi
jos savaitraščių.

Per paskutinį ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą teko 
išgirsti nemaža pageidavimų 
bei priekaištų Mūsų Pasto
gės redaktoriui. Neteko gir
dėti apie pozityviuosius 
darbus, kuriuos atlieka Mū
sų Pastogė.

Vienas iš svarbiausių Mū
sų Pastogės pasitarnavimų 
laikytina lig šiol nevengimas 
talpinti ir kontraversinių 
straipsnių bei aprašymų iš 
mūsų bendruomenės gyve
nimo. Tokie straipsniai ne
ardo mūsų bendruomenės 
gyvenimo, bet duoda pas
pirties akyliau pasižiūrėti į 
savo išeivijos gyvenimą, 
duoda progų susimąstyti, į 
save pažvelgti. Cituojant J. 
Girnių (Ateitis, 1978, Nr.7, 
psl. 234)...’’ar visa galima 
atvirai pasakyti? Norima tik 
optimizmo, nes tiesos bijo
masi. Ieškoti madinga ir 
lengva, bet sunku tiesai į 
akis pažvelgti, kai tai reiškia 
į save pažvelgti”. Linkiu ir 
toliau Mūsų Pastogei būti 
mūsų sąžinių ir veiklos anti- 
merdėjimo varikliu.

Tenka džiaugtis, kad 
Mūsų Pastogės puslapiuose 
nesitenkinama vien 
vietinėm kronikinėm žiniom, 

jų žodžiais tariant, suteikia 
jiems naujos jėgos gyventi. 
Mūsų apsilankymai pras
kaidrina jų pilką kasdieny
bę.

Neužmirškime tat savo 
krašto ir savo brolių lietu
vių. Juk lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime 
ir būt! ab 

vių Dienose, kur jos bebūtų, 
jiems yra būtina. Paskutinių 
Australijos Lietuvių Dieno
se įvykusiose pamaldose 
Lidkombe kun. P. Butkus 
pasveikino H. ir M. Rimgau
dus šios gražios sukakties 
sulaukus. Gi Naujųjų Metų 
baliuje sukaktuvininkai 
pastebėti linksmame šokių 
sūkuryje.

Ilgamečių čia Newkaste
lyje visų draugų vardu ten
ka pasveikinti sukaktuvi
ninkus auksinės vedybų su
kakties proga ir palinkėti 
geros sveikatos ir gražių 
dienų.

Alf. Šernas

kad duodami aprašymai iš 
pasaulio lietuvių gyvenimo, 
k.a. Pasaulio Liet. Dienos, 
Jaunimo Kongresai ir 1.1.

Tenka pasidžiaugti, kad 
Mūsų Pastogėje rašoma 
jaunimo temomis, kad duo
dama paskatų jaunimui Mū
sų Pastogėje reikštis. Min
tyje turiu ir jau keletą metų 
dalinamas Australijos Liet. 
Fondo premijas jauniesiems 
žurnalistams. Skatinu, kad 
šiai kryptimi ir toliau būtų 
einama. Yra ir daug kitų po
zityvumo reiškinių, randa
mų Mūsų Pastogės pusla
piuose, kurių visų išvardinti 
nebandysiu.

Žvelgiant į ateitį, į sekan
čius 30 metų, matai vis sun
kėjančias išeivijos lietuvių 
spaudai dienas. Tų sunkumų 
neišvengs ir Mūsų Pastogė. 
Matosi žymių, kad norima 
varžyti laisvą spaudos žodį. 
Jaučiasi spaudos bendra
darbių mažėjimas. Nesimato 
pastangų išeivijos mastu 
ruošti naujuosius mūsų 
spaudos redaktorius. 
Turime prieš akis daug di
delių sunkumų, kuriuos rei
kės nugalėti. Vertėtų jau 
šiandie šiais klausimais su
simąstyti ir imtis akcijos.

Semiamės paspirties iš 
šios garbingos Mūsų Pasto
gės šventės. Dėkime dau
giau pastangų į švietimą ne 
tik jaunimo, bet ir viduri
niosios bei vyresniosios kar
tos. Tik per stiprų savos 
kalbos mokėjimą žodžiu ir 
raštu galėsime užtikrinti ir 
savo spaudos bei bendruo
menės gyvavimą.

Sveikinu Mūsų Pastogės 
redaktorių, administraciją, 
bendradarbius ir skaitytojus 
Mūsų Pastogės 30-ties metų 
sukakties proga. Tikiuosi 
sulaukti ir Mūsų Pastogės 
50 metų sukakties. Sėkmės!

Vytautas Juška

Vienintelė Rumunija iš 
Rytų Europos bloko pas
merkė Vietnamo agresiją 
prieš Kambodiją. Rumunija 
bene vienintelė komunistinė 
valstybė sovietų kontrolėje, 
kuri reiškiasi labiausiai ne
priklausomai.

Kambodijos ir Vietnamo 
klausimas atsidūręs 
UNO Saugumo Taryboje. 
Kaip žinia, Vietnamas yra 
Sov. Sąjungos globojamas ir 
remiamas, Kambodija — 
KinijosJ *»»
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Ignas Alekna

mūsų pastogės
BENDRADARBIAI

Gali turėti laikraštis pini
gų, gerų redaktorių, tačiau 
trūkstant ištikimų ir pasto
vių bendradarbių, laikraštis 
žus. Su dėkingumu turime 
pripažinti, kad Mūsų Pasto
gė bendradarbių pasyvumu 
nesiskundė, juo labiau, kad 
nė vienas iš turimų ir turėtų 
bendradarbių nebuvo sam
domas ar apmokamas, kad ir 
patys bendradarbiai sup
ranta esamą Mūsų Pastogės 
padėtį ir mielai bendradar
biauja nelaukdami nei spe
cialių padėkų, nei statydami 
reikalavimų.

Per trisdešimt metų per 
Mūsų Pastogės puslapius 
praėjo šimtai bendradarbių. 
Per tą laiką daugelis jų pa
sitraukė iš gyvųjų tarpo, kiti 
pavargo, bet jų vietoje atėjo 
naujų. Prie geriausių norų 
nebūtų galima trumpoje ap
žvalgoje išminėti jų visų, 
nes vieni jų į Mūsų Pastogę 
pateko atsitiktinai, kiti re
daktorių ar bendruomenės 
vietinių organų priprašyti, 
dar kiti atėjo savanoriškai 
matydami aktualių reikalų, 
kurie būtinai keltini,kai nie
kas jų neužkliudo.

Manytume, kad niekas 
neužsigaus, jeigu šia proga 
tepaminėsime tik tuos, kurie 
savo ištikimybę Mūsų Pas
togei parodė per trisdešimt 
metų neklausdami nei atly
ginimo, nei specialių 
padėkų, o vien tik vadova
vosi principu, kad reikia 
bendruomenės laikr aštį pa
laikyti, informuoti.

Visai natūralu, kad Mūsų 
Pastogė išeina Sydnejuje, 
tad ir bendradarbių iš syd- 
nejiškių turėtų būti dau
giausia. Iš tiesų jų buvo ir 
gal tebėra, tik vieni rašo 
specialiais klausimais ir nu
prosyti, kiti atsitiktiniai, 
pagal reikalą.

Bene pats ištikimiausias 
Mūsų Pastogės bendradar
bis Sydnejuje yra Antanas 
LAUKAITIS. Šalia visuo
meninių pareigų jis yra pir
miausia spaudos žmogus. 
Pradėjęs kaip sporto kores
pondentas, jis tokiu be abejo 
išliko iki dabar, bet šalia

Redaktorius darbe....
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sporto jis nuolat ir nuolat 
pasisako ir visokiais kito
kiais bendruomeniniais 
klausimais. Skelbia plačius 
savo kelionių aprašymus ir 
t.t. Antanas savo bendra
darbiavimo spaudoje ne- 
grindžia jokiais asmeniniais 
motyvais, o visų pirma kaip 
žurnalistas tikrąją prasme iš 
vidinės pareigos informuoti 
ir pasitarnauti savo ben
druomenei. Korespondentų 
iš vietinės veiklos Sydnejuje 
beveik neturime, nes kiek
vienas galvoja, kad čia pat 
yra redaktorius, kuris daž
niausiai visur dalyvauja, ir 
dėl to niekas nenori jam už
bėgti už akių. Šalia A. Lau
kaičio paminėtini vietiniai 
pastovūs bendradarbiai: A. 
Mauragis, J. Slavėnas, A. 
Saudargienė ir kt.

Melbourne, kur savo a- 
pimtimi prilygstanti lietuvių 
kolonija Sydnejui, nuo pat 
pradžios pats ištikimiausias 
Mūsų Pastogės bendra
darbis yra Ignas ALEKNA, 
gaila, pastaruoju metu jo 
sveikatai sušlubavus jis kiek 
atsileido. Šalia jo minėtini: 
A. Matukevičienė, A. Bal- 
trukonienė, A. Pocius, V. 
Alekna, G.žemkalnis, L. 
Barkus, A. Zubras ir eilė ki
tų. Turime pagrindo pasi
džiaugti, kad Mūsų 
Pastogė melbourniškiais 
bendradarbiais bene buvo ir 
yra turtingiausia.

Bronius Straukas

Persijos šachas aną savai
tę pasitraukė iš Irano atos
togų pretekstu. Prieš šachą 
krašte jau ilgesnį laiką vyko 
kruvinos demonstracijos 
reikalaujant, kad šachas iš 
viso atsisakytų sosto. 
Šachas su šeima išvyko ato
stogų, bet greičiausiai ne
grįžtamai. Nežiūrint to, 
krašte vis tiek paliko nenu
sistovėjusi padėtis. Šacho o- 
pozicijos vadai, kurie gyve
no tremtyje, grįžta į Persiją 
tikėdami krašte atstatyti 
tvarką. Su nerimu į Persijos 
padėtį žiūri Amerika ir Va
karų kraštai, kad Iranas ne
atsidurtų sovietų kontrolė
je. i Galimas daiktas, kad 
Persija bus dar vienas so
vietų grobis nežiūrint duo

tų šachui pažadų.♦**

Savo laiku Adelaidė ga
liojo kaip mūsų bendruo
menės kultūrinis centras. Iš 
čia gal ir buvo palyginamai 
gausiausias ištikimų Mūsų 
Pastogės bendradarbių 
skaičius. Dalis jų, deja, pa
sitraukė į kitą pasaulį, kaip 
P. Andriušis, J. Mockūnas, 
V. Radzevičius, bet jų darbą 
iki šiandie ištimai tęsia B. 
Straukas, V. Dumčius, V. 
Marcinkonytė, V. Neve- 
rauskas ir eilė kitų.

Savo laiku Brisbanėje 
nuolatinis bendradarbis bu
vo P. Kviecinskas, bet šiuo 
metu ištikimiausias Mūsų 
Pastogės informatorius yra 
Kl. Stankūnas. Newcastle 
bendruomenės pastovus ir 
sąžiningas korespondentas 
yra Alf. Šernas ir šalia jo 
specialiais reikalais infor
muoja prof. Dr. V. Doniela, 
V. Kristensen.

Hobarte (Tasm.) savo lai
ku ištikimiausias bendra
darbis buvo A. Kantvilas. 
Nežinia, dėl kokių priežasčių 
(neatrodo, kad būtų 
pasenęs) jis pastaruoju 
metu kiek aptilo, bet nuolat 
M. Pastogę apie vietinę vei
klą informuoja J. Paškevi
čius.

Tarp nuolatinių
bendradarbių per eilę metų 
paminėtina V. Koženiaus- 
kienė iš Latrobe Valley, J. 
Gailius iš Geelong, Leitonas 
iš Albury, A. Klimaitis ir J. 
Šimaitis, V. Skrolys iš 
Pertho. Žodžiu, Mūsų Pas
togė ryšių turi su visomis 
lietuvių kolonijomis Austra
lijoje.

Šalia informacijos — re
porterių Mūsų Pastogė gali 
pagrįstai didžiuotis ir spe
cialiais bendradarbiais, ku
rie nuolat Mūsų Pastogėje 
parašo išsamių straipsnių, 
juose svarstydami kultūri
nes ar visuomenines proble
mas, keldami naujų idėjų. Iš 
tokių kultūrinio sektoriaus 
bendradarbių pažymėtini A. 
Laukaitis, J.Zinkus, A. Zub
ras, J. Slavėnas, D. Žilins
kienė, A. Karazijienė, G.E. 
Kazokienė, A. Saudargienė, 
B. Straukas, J.A. Jūragis, J. 
Juška, G. Žemkalnis ir visa 
eilė kitų, kurie atskiromis 
progomis paberia brandžių 
minčių.

Iš buvusių redąktorių be
ne išskirtiną poziciją užima 
Dr. A. Mauragis, kuris ir 
nebūdamas redaktorium 
nuolat ir nuolat Mūsų Pas
togei talkina savo brandžiais 
rašiniais arba informacija.

Šioje trumpoje apžvalgoje 
visų neįmanoma išminėti, 
kiti gal ir nesuinteresuoti. 
Galima tik tuo pasidžiaugti, 
kad iki šiolei vieni savano
riškai, kiti gražiai paprašyti 
prisidėjo ar prisideda prie 
Mūsų Pastogės jos puslapius 
praturtindami savo origina
liais ir brandžiais rašiniais. 
Ačiū!

Iš čia paminėtų tebuvo 
daugumoje vyresnieji. Ta
čiau negalima apsilenkti ir 
su jaunesnės kartos bendra
darbiais, kurie sudaro rimtą 
užuomazgą ateičiai. Iš jų 
paminėtini: A. Milvydas, B. 
Prašmutaitė, Vyt. Juška, E. 
Kiverytė, J. Mockūnas, A. 
Karazija ir visa eilė specia
liomis progomis pasireiš-

A.a. Jurgis Kalakonis, buvęs MŪSŲ Pastogės 
redaktorius. Pernai liepos mėn. suėjo 20 metų nuo jo 
mirties.

kiančių, kas užtikrina Mūsų 
Pastogės ateitį.

Speciali padėka ir pa
garba ilgamečiams bendra
darbiams iš sportinio gyve
nimo —B. Nemeikai ir R. Si
dabrui. Gal jie šiuo metu ir 
nėra aktyvūs sportininkai, 
bet savo dvasia jie gyvena 
sportu ir apie tai plačiai in
formuoja Mūsų Pastogės 
skaitytojus. Reikia pripa
žinti, kad trys ketvirtadaliai 
mūsų jaunimo priklauso lie
tuviškiems sporto klubams,

Vladas Dumčius

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės š.m. 1—2 

nr. selbiant aukas Australi
jos Lietuvių Fondui, pra
leistos dvi pavardės: vietoj 
gėlių pagerbiant a.a. J. 
Staugaitienę po $5 aukojo J. 
Paragienėir V.G. Ališauskai. 
Maloniai suinteresuotus at
siprašome. Red. 

Mes išlaikome spaudą, 
bet ir spauda padeda 

mums išsilaikyti.

Remkime savą spaudą!

iš kur jie vieną dieną ateis į 
lietuvių bendruomenę, kaip 
subrendę darbuotojai.

žodžiu, Mūsų Pastogė ir 
šiandie gali pasidžiaugti 
gausia savo bendradarbių 
šeima. Tik jų talkinimu Mū
sų Pastogė yra ir tikriausiai 
išliks savo turiniu originalus 
laikraštis. Jubiliejine proga 
visiems tariame nuoširdų 
ačiū!

**♦

Kalbant apie Mūsų 
Pastogės bendradarbius ne
galima apeiti ir techniškojo 
personalo bei administraci
jos. Nekalbėsime apie pir
muosius metus, kada Mūsų 
Pastogė buvo administruo
jama talkos būdu. Talkinin
kų buvo tiek, kad jų trum
poje apžvalgoje ir neišvar
dinsi, kol pagaliau Mūsų Pa
stogė atsidūrė į Broniaus ir 
Liudos Stašionių rankas ir 
globą. Jau daugiau kaip 20 
metų abu Stašioniai sąžinin
gai ir ištvermingai Mūsų 
Pastogę administruoja: 
veda prenumeratorių karto
tekas, ekspedijuoja ir atlie
ka visus kitus su adminis
tracija susijusius darbus. 
Abu Stašioniai taip susigy
venę su Mūsų Pastoge, kad 
sakytumei jie negalėtų gy
venti be jos, o gal net ir Mū
sų Pastogė be jų.

Prie naujos spausdinimo 
technikos priklauso dar vie
nas tarnautojas — rinkėjas. 
Šioje srityje ištikimiausia 
darbininkė yra Aldona Jab
lonskienė, dirbanti jau eilę 
metų. Šalio jos paminėtinas 
ir Mykolas Zakaras kaip Al
donos pavaduotojas jai su
sirgus ar išvykus. Tai irgi y- 
patingos svarbos Mūsų 
Pastogės bendradarbiai, 
kurių rankose Mūsų Pasto
gės techniškas paruošimas 
ir jos reguliarus išleidimas.
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Sportas
Krepšinis 29-je Sporto Šventėje

Robertas Sidabras
Žaidynių dėmesio centras 

buvo krepšinio pirmenybės, 
tad daugiausia prakaito iš
lieta CondeU Park stadione. 
Čia dviejose aikštėse, pen
kių dienų laikotarpyje buvo 
sužaistos 43 krepšinio rung
tynės. Matėme staigmenų, 
kas parodo, kurios koman
dos šioms žaidynėms buvo 
geriausiai pasiruošusios. 
Pergyvenome jautrius mo
mentus tiek vyrų, tiek mo
terų ir jaunių berniukų 
krepšinio pirmenynėse.

Vyrų pirmenybėse jau 
trečius metus dominavo 
Geeiongo "Vyties" krepši
ninkai ir nugalėtojų titulą jie 
užsitarnavo pelnytai. Čia 
jiems labai pagelbėjo Mel
bourne "Varpas", pirmeny
bėse užregistravęs dvi vie
nodo pajėgumo vyrų krep
šinio komandas.

MELBOURNAS n 
-MELBOURNAS I 55:53 
120:24). “Varpo”krepšininkų 
tarpusavio "ginčą” laimėjo 
veteranai, kurių gretose ne
uždengiamai žaidė Algis 
Milvydas, pelnęs 26 taškus, 
o pralaimėtojams daugiau
siai Ričardas Leknius 18 ir 
Stasys Ragauskas II. Pir
menybėms pasibaigus, šių 
rungtynių laimėtojai užėmė 
antrą vietą lentelėje, o pra
laimėtojai trečią, kas aiškiai 
parodo, jei “Varpas” išsta-

AUSTRALIJA IR NAUJO
JI ZELANDIJA
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius 
Jonas.. Paulius II vasario 
mėn.MA nariams skyrė se
kančias intencijas: 
BENDRĄJA—kad katalikų 
ir pravoslavų Bažnyčios pa
siektų pilnutini
susivienijimą;
MISIJŲ — kad Bažnyčią U- 
gandoje, po šimto metų 
nuo pirmųjų misijonierių at
vykimo, darytų progresą e- 
vangelizacijos darbe.

Trumpas rytmetinis au
kojimas: Visą aukoju Tau, 
Švenčiausioji Jėzaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
1975 metų gruodžio 14-tą 

dieną popiežius specialių 
ceremonijų metu Sikstinos 
koplyčioje, dalyvaujant 
Konstantinopolio patriarcho 
Dimitrijaus I pasiuntiniui 
—Chalcedono metropolitui 
Melitonui ir kitiems pra
voslavų Bažnyčios delega
tams, konstatavo, kad:

“Šventoji Dvasia yra ap
švietusi mūsų protus ir pa
dėjusi suprasti mums su 
ryškėjančiu aiškumu, kad 
katalikų ir pravoslavų Baž
nyčios turi tokius tamprius 
savitarpius ryšius, kad tik 
labai mažai trūksta ligi to
bulo susivienijimo, įgalio
jančio bendrai švęsti Eu
charistinį pokylį.”

Sutartinai, tą pačią dieną, 
Romos katalikų Bažnyčios 
delegacija dalyvavo Šv. 
Jurgio bažnyčioje, Istambu- 
le, iškilmingose ceremonijo
se, vadovaujamose Kons
tantinopolio patriarchui Di- 
mitrijui I, kuriose buvo at
žymėta dešimties metų su
kaktis nuo abipusės eksko
munikos panaikinimo. Šis 

tytų vieną vyrų krepšinio 
komandą sporto šventėse, 
tai Geeiongo “Vytis” kelias į 
nugalėtojų titulą butų 
sunkesnis.

Galutinės vyrų krepšinio 
pozicijos.’ 1. Geeiongo 
"Vytis", 2. Melbourne “Var
pas" II, 3. Melbourne "Var
pas”. I, 4. Sydnejaus 
"Kovas", 5. Adelaidės 
“Vytis”, 6. Hobarto "Perkū
nas" 7. Canberros "Vilkas”.

B e varpiečių tarpusavio 
susitikimo buvo ir daugiau 
įtemptų rungtvnių.

GEELONGO “VYTIS“ - 
ADELAIDĖS “VYTIS“ 
57:55 126:22)

Nugalėtojams daugiausiai . 
taškų pelnė E. Kardas 18, A. 
Wasiak 15 .
Pralaimėtojams J. Ignatavi
čius net 41 ir tuo pačiu pelnė 
daugiausiai taškų per vienas 
rungtynes 29—toje sporto 
šventėje.

MELBOURNO
“VARPAS“ I - HOBARTO 
“PERKŪNAS“ 66:66 
(24:34), o po to reikėjo net 
keturių pratęsimų kol galų 
gale paaiškėjo rungtynių 
laimėtojas 70:70, 78:78, 
82:82, 96:93. Bendrai paė
mus, išskyrus Canberros 
“Vilką”, visų šešių vyrų 
krepšinio komandų žaidimas 
29-toje sporto šventėje buvo 

įvykis išryškino bendrą norą 
siekti naujos eros — gyventi 
brolystėje. Popiežius parei
škė, kad tai turėtų skatinti 
abejas Bažnyčias, Dievui 
padedant, darbuotis 
didesnei sielų naudai ir Die
vo karalystės plėtimuisi pil
nutinėje tikėjimo, brolišku
mo ir sakramentų vienybė
je, kaip tai buvo abiejų Baž
nyčių gyvavimo pirmame 
tūkstantmetyje.

Po dviejų metų, t.y. 1977 
m. gruodžio 7-tą dieną Kon
stantinopolio patriarcho į- 
galiotinis metropolitas Me- 
Utonas dar kartą aplankė 
popiežių, perskaitydamas 
Romos katalikų Bažnyčiai 
adresuotą pareiškimą:

"... pirmoje eilėje mūsų 
ir mūsų Šventos Bažnyčios 
padėka už nenutrūkstamą 
nuoširdumo dialogą, vykdo
mą atvirame ir broliškame 
savitarpio supratime, tai pat 
ir už teologinį dialogą tarp 
abiejų Bažnyčių, kruopščiai 
ir rūpestingai paruoštą iš a- 
biejų pusių. Tuo pačiu metu 
priimkite mūsų užtikrinimą, 
kad mes esame pasiryžę nu
griauti visas sienas, kurios 
šimtmečių bėgyje buvo tarp 
mūsų pastatytos, kad mes 
vėl. galėtumėm kartu ben
drauti Viešpaties Kūno ir 
Kraujo vieningoje šv. Eu
charistijoje”.

Todėl ir mes privalome 
siekti, melstis ir dirbti, kad 
pagaliau katalikų ir pravos
lavų Bažnyčios susivienytų. 
Šios abi Bažnyčios, paėmus 
kartu, sudaro daugiau, negu 
du trečdaliuvisos krikščioni
jos. Jų susivienijimas pas
katins ir kitus krikščionis 
paspartinti žingsnius į vie
nybę.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

DABARTINIAI MŪSŲ PASTOGĖS LEIDĖJAI - LIE-. 
TUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGOS 
KOMITETAS

Kabaila (pirmininkas), Mūsų Pastogės redaktorius V. 
Kazokas, J. Pullinen, L. Cox, Dr.R. Zakarevičius, V. 
Jaras. Trūksta A. Milašo

apylygis.
Sydnejaus “Kovas” — 

Geeiongo “Vytis” 57:66 
(23:34).

Koviečiai rungtynes pra
laimėjo pirmame kėlinyje, 
bet antrame kėlinyje buvo 
pranašesni 34:32.Pralaimė- 
tojams daugiausiai taškų 
pelnė R. Gulbinas 19, D. 
Putvinas 10, o laimėtojams 
— Petras Šutas 18 ir Jonas 
Obeliūnas 18.

MELBOURNAS II- HO- 
BARTAS 105:74 (49:27).

Tai buvo rezultatyviau
sios rungtynės, kur laimė
tojams daugiausiai taškų 
pelnė A. Milvydas 36, 
V.Brazdžionis 23, G. Braz
džionis 17, o pralaimėtojams 
V. Radzevičius 35.

MELBOURNAS I - 
SYDNEJAUS “KOVAS“ 
60:56 (30:27).

Šventės šeimininkai ir 
šiose rungtynėse buvo arti 
pergalės. Laimėtojams dau
giausiai taškų pelnė S. Ra
gauskas 20, R. Leknius 19, 
S. Vaitkus 13, o pralaimė
tojams V. Dulinskas 17, R. 
Gulbinasl3, D. Putvinas 11.

Geeiongo vyrai prieš Mel
bourne II laimėjo net 105:61 
ir laimėtojams daugiausiai 
taškų pelnė Petras Šutas 31, 
A. Wasiak 24, Dovydas Šu
tas 21, o pralaimėtojams 
Stasys Ragauskas 28, P. 
Oželis 20.

MELBOURNAS I - 
ADELAIDĖS “VYTIS“ 
70:63 (28:26).

Jaunimo pietūs Liet. Dienų metu Lidcombe.
Dalyvavo virš 400 jaunimo Nuotrauka J. Šarkausko

Taip pat buvo vienos iš 
atkakliausių rungtynių, kur 
laimėtojams daugiausiai 
taškų pelnė Ričardas Lek
nius 23, Stasys Ragauskas 
19, o pralaimėtojams Jonas 
Ignatavičius 25 Petras Ur- 
nevičius 20 ir Arūnas Rei- 
vytis 18.

Kaip jau minėjau, pirmos 
šešios komandos buvo apy
lygio pajėgumo, tad trene
riams buvo nelengvas dar
bas iš jų sudaryti rinktinę. 
Vyrų krepšinio rinktinės są
statas: A. Milvydas, R. Lek
nius, S. Ragauskas, V. Braz
džionis — visi iš Melbourne, 
E. Kardas, P. Šutas, J. Obe
liūnas, A. Wasiak — Gee
iongo, J. Ignatavičius -Ade
laidė ir R. Gulbinas iš Syd
nejaus. Treneris Stasys Šu
tas iš Geeiongo.

VYRŲ RINKTINĖ - 
CANTERBURY BANKS- 
T0WN 54:51 (25:24)

Mūsų vyrų krepšinio 
rinktinė šias rungtynes su
žaidė kovingai, išradingai, 
pasiaukojančiai, tad pilnai 
užsitarnavo garbingos per
galės, nes varžovai viena iš 
stipriausių komandų Syd- 
nėjuje. Rinktinei taškus 
pelnė: E. Kardas 20, R. Gul
binas 11, A. Milvydas 8, R. 
Leknius 5, J. Obeliūnas 4, J. 
Ignatavičius 2, S. Ragauskas 
2 ir P. Šutas 2.

Bendrai paėmus vyrų 
krepšinio žaidimo standar
tas išsilaikė toje pačioje 
aukštumoje kaip ir pereitoje 
šventėje.

Jei rungtynėse vyrai žai
dė rezultatyviai, tai apie 
baudų mėty mo varžybas net 
gėda rašyti: Geeiongo 
“Vytis” komanda įmetė tik 
16 taškų, kai tuo tarpu indi
vidualinėse pirmenybėse V. 
Mačiulaitis iš Melbourne į- 
metė net 14 taškų.

Kas liečia ‘taškų medžio- 
klę'per rungtynes, tai čia vėl 
pagyrimo užsitarnavo Algi
mantas Milvydas iš Mel
bourne per 6 rungtynes pel
nęs net 153 taškus, kas pri
lygsta 25,5 taškai per rung
tynes. Algis taikliausiai mė
to jau eilę sporto švenčių, o 
taip pat ir abejose išvykose į 
Šiaurės Ameriką. Taikliai 
šioje sporto šventėje mėtė ir 
Jonas Ignatavičius iš Ade
laidės, per 6 rungtynes pel
nęs 140 taškų — vidurkis 23. 
Jonas, tai krepšinio vetera
no Algio Ignatavičiaus sū
nus, kuriam dar tik 18 metų, 
tad matosi labai giedri 
krepšinio ateitis. Labai re
zultatyviai šioje sporto 
šventėje pasirodė ir vetera
nas iš Hobarto V. Radzevi
čius pelnęs 129 taškus ir 
mano supratimu jam turėjo 
būti vietos vyrų krepšinio 
rinktinėje. (Bus daugiau)
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29-JI SPORTO ŠVENTĖ 'RABAU

Jau dvidešimt devinta sy
kį susirinko mūsų sportinin
kai savo metinėj Sporto 
Šventėj. Šį sykį Šventės 
rengėjai —šeimininkai buvo 
sydnejiškiai.

Šventėje dalyvavo šeši 
Australijos lietuvių sporto 
klubai. Varžybos pravestos 
gruodžio 27-31 d.d. Prieš 
prasidedant varžyboms 
sportininkai, tautinių šokių 
šokėjai, svečiai iš Amerikos 
—“Grandinėlės” tautinių šo
kių grupės šokėjai ir kvies
tiniai svečiai, turėjo bendrus 
pietus. Susirinko, galbūt, 
virš 400 jaunimo. Šventės 
rengėjams buvo didelių iš
laidų ir daug darbo surengti 
šiuos pietus.

Pietų metu “Grandinėlės“ 
šokėjus ir visą jaunimą pas
veikino A.L.F.A.S. Vaidy
bos pirmininkas Ant. Lau
kaitis.

Oficialus Šventės atida
rymas įvyko Condel Park 
stadijone. Čia vėliau vyko 
visos krepšinio ir dalis tink
linio varžybų. Šventės ati
darymas įvyko pagal nusi
stovėjusį šabloną. Įnešama 
Sporto Švenčių vėliava, iš 
paskos įžygiavo Adelaidės, 
Canberros, Geelongo, Ho- 
barto, Melbourne ir Sydne- 
jaus sportininkai su savo 
vėliavomis. Ir šį sykį nespė
ta suorganizuoti įžygiavimui 
muzikos. Vėliau pasigirdo 
kas tai panašaus į muziką 
bet... jau po laiko. Sustojus 
ir išsirikiavus sportininkams 
žodį tarė Sydnejaus “Kovo” 
sporto Klubo pirmininkas J. 
Dambrauskas. Sekė himnai. 
Vėliau sveikino Australian 
Basketball Union sekreto
rius Mr Bob Stannton. Po jo 
sėkmės linkėjo A.L.F.A.S. 
Valdybos pirmininkas Ant. 
Laukaitis.
Nuoširdžių sveikinimų pa
reiškė Bankstown burmis
tras Aiderman R. Bowman. 
Jam teko garbė oficialiai šią 
Šventę atidaryti.

Po šių kalbų, sveikinimų 
ir linkėjimų sportininkai ap
leido stadijoną. Iki praside
dant varžyboms, tautinių 
šokių šokėjai pašoko porą 
šokių.

Per pačias pirmąsias 
krepšinio rungtynes, žai
džiant Melbournui su Gee- 
longu, įvyko negražus, nes- 
portiškas incidentas tarpe 
žaidėjų. Šis incidentas pali
ko visai Šventei nemalonų 
skonį ir prisiminimą.

šešias dienas vyko var
žybos įvairiose sporto šako
se. Vakarai buvo laisvi. 
Sportininkai turėjo galimy
bės dalyvauti Lietuvių Die
nų parengimuose.

Įvyko daug įtemptų, kie
tai sukovotų rungtynių. 
Krepšinyje, ypatingai mo
terų, nepadaryta pažangos. 
Neskaičiuojant poros iški
lesnių jaunių, šioje grupėje 
taip pat nieko naujo. Krep
šinio standartui labai kenkė 
prastas teisėjavimas. Nebu
vo tai šališkas teisėjavimas, 
bet žemos klasės.

Varžyboms pasibaigus 
įžygiavo sportininkai užda
rymo, dovanų įteikimo cere
monijoms. Sporto Šventės 
vėliava perduota Canberros 
sporto Klubui "Vilkui”, ku
ris rengs 30—ją Sporto 
Šventę .

Sekė dovanų įteikimas.

Visi sportininkai, laimėję 
pirmas vietas, buvo apdova
noti medaliais, Klubai tro- 
fėjomis. Medaliai bus gražus 
prisiminimas sportininkams. 
Betgi jų įteikimas užėmė 
daug laiko, pasidarė beveik 
nuobodus. Šventę uždarė 
buvęs A.L.F.A.S. Valdybos 
pirmininkas Ant. Laukaitis. 
Nauja A.L.F.A.S. Valdyba 
išrinkta Adelaidėje. Ją su
daro J. Jonavičius, A. Ski- 
paris ir J. Donela.

Sporto Šventė užbaigta 
Naujųjų Metų sutikimo Ba
liumi. Labai gaila, kad suva
žiavę iš visos Australijos, iš 
Amerikos ir kitų vietovių 
lietuviai negalėjo Naujųjų 
Metų sutikti visi kartu vie
noje vietoje. Įvyko net trys 
Naujųjų Metų Baliai skir
tingose vietose.

Surengti Sporto Šventę 
yra didelis darbas. Klaidų 
neįmanoma išvengti. Buvo 
klaidų ir šioje Šventėje. 
Šventės rengėjai savo ne
naudai netgi pamiršo par
duoti įėjimui į Šventės ati
darymą bilietus.

NAUJA

ALFAS.
VALDYBA

XXIX—sios Sporto Šven
tės metu buvo išrinkta nauja 
Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ■ Sąjungos 
(ALFAS) Valdyba: pirmi
ninkas Jurgis Jonavičius, 
sekretorius A. Skiparis, iž
dininkas J. Donela.

ALFAS Valdybos 
adresas: 27 Rickaby St., 
Croydon Park, S.A. 5008

ŠACHMATAI SPORTO 
ŠVENTĖJE.
Prieš keletą metų panai

kinus komandines šachmatų 
varžybas Sporto Švenčių 
metu ir įvedus tik individu- 
Lines, dalyvių skaičius šiose 
varžybose kiekvienais me
tais mažėja. Į Sporto Šventę 
iš kitų vietovių atvyko vos 
keturi šachmatininkai: A. 
Baltutis iš Melbourne, P. 
čerakavičienė - Geelongo, 
V. Opulskis —Adelaidės ir 
V. Klimaitis iš Pertho. Prie 
jų prisidėjo keturi vietiniai: 
J. Maščinskas, V. Liūgą, H. 
Lukše ir J. Kapočius. Du 
vietiniai žaidėjai dėl nežino
mų priežasčių nesužaidė vi
sų partijų, tuomi Sporto 
Šventės šachmatų žaidimai 
užbaigti dalyvaujant tik še
šiems dalyviams.

Pirmąją turnyro vietą 
pelnė V. Liūgą baigminėje 
partijoje nugalėjęs A. Bal
tutį, ir pelnęs 4,5 taško iš 
penkių galimų.

Kaip ir buvo mano anks
čiau pramatyta, P. čeraka
vičienė padarė šiame 
turnyre didžiausią staigme-'

Bendri pietūs daug kai
nuoja, pareikalauja daug 
darbo, ir nauda iš jų abejo
tina. Ar nebūtų geriau ren
giant susipažinimo
šokius—vakarą truputį pa
kelti įėjimo mokestį ir ten 
duoti vakarienę. Susitaupy
tų laikas ir iš dalies darbas. 
Tas jau, rodos, sykį buvo 
mėginta nežinau per kurią 
Sporto Šventę.

Laikas panaikinti nieko 
gero neduodančias baudų 
varžybas. Tai tikrai niekam 
neįdomios varžybos. Argi 
krepšininkas dar turi turėti 
atskiras varžybas baudoms 
mėtyti? Atrodo, baudų mė
tymas yra dalis krepšinio 
žaidynių, o ne atskiros var
žybos. Mūsų Šventės yra vi
suomet perkrautos, taigi, 
bus truputis sutaupyto laiko 
šias varžybas nubraukus.

Švenčių atidarymai—už
darymai darosi labai šablo
niški, nuobodūs. Reikėtų kai 
ką nubraukti, kai ką įtraukti 
naujo.

Dar vienas nubraukimas 
būtinas. Būtent, rinktinių 
varžybos. Mūsų sportininkai 

ną ypatingai Sydnejaus 
šachmatininkams. Pirmame 
žaidimo rate nugalėjo J. 
Maščinską kurio Granding - 
įvertinimas yra beveik še
šiais šimtais didesnis už P.

čerakavičienės. Antrame 
rate sužaidė su šio turnyro 
laimėtoju V. Liūgą lygiomis 
ir vėliau laimėjo partiją 
prieš H. Lukšę. Po trijų 
partijų su Sydnejaus prity
rusiais šachmatininkais P. 
čerakavičienė pralaimėjo 
tik pusę taško. Žinant Syd
nejaus šachmatininku pajė
gumą, P. čerakavičienės 
laimėjimą reikia laikyti di
džiausiu laimėjimu jos šach
matų karjeroje. Jei P. Čera- 
kavičienė turėtų geresnes 
žaidimui sąlygas, ji galėtų 
laimėti Victorijos moterų 
pirmenybes.

Sporto Šventės šchmatų 
žaibo turnyrą laimėjo I. 
Venclovas, Sydnejaus šach
matų klubo narys.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
ŠACHMATŲ DĖMESIUI

Šių metų šachmatų žaidi
mai prasidės sausio 31 
dieną, trečiadieni, ?>30 vai. 
vak. Lietuvių klube. 
Visiems nariams dalyvavi
mas būtinas.

Šachmatų klubo valdyba 
kviečia ir tuos, kurie mėgsta 
šį žaidimą. Gal atsiras Syd- 
nejuje moterų šachmatinin-

žaidžia šešias dienas iš eilės. 
Kai kurie netgi po kelias 
rungtynes į dieną. Rinktinių 
varžybos įvyksta
paskutinės. Mūsų sportinin
kai dažnai jau būna dalinai 
išvažinėję namo.
Neįmanoma sudaryti pilno 
pajėgumo rinktinės. Visi fi
ziniai išsekę. Rezultate daž
niausiai gaunama pylos. 
Žiūrovai būna nuvilti. Geras 

XXIX-os AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ SPORTO 
ŠVENTĖS REZULTATAI:

(Tęsinys)
Lauko teniso vyrų dvejetą 

laimėjo Adomas Kailinis 
(Hobart) ir Renius Antanai
tis (Sydney). Ankstyvesnia- 
me pranešime buvo išleista 
Antanaičio pavardė.

Vyrų krepšinio komandą, 
kuri laimėjo pirmą vietą, 
sudarė šie Geelongo 
žaidėjai: A.Waisak, P.- 
Šutas, E, Kardas, J. Obeliū
nas, P. Obeliūnas, D. Šutas, 
S. Karpuška, K. Jomantas, 
L. Valaitis ir treneris Stasys 
Šutas.

Moterų krepšinį laimėjo 
Melbourne “Varpas” ko
manda: R.Bertašiūtė,
B.Steel, L.Pikelytė, L.Steel, 
D.Balnionytė, J.Broniškaitė, 
L.Mackevičiūtė, A.Tamo- 
šiūnaitė, R.Statkienė ir L. 
Muceniekaitė. Komandos 
treneris H. Fowler.

Mergaičių krepšinį laimė-

kių po to, kai P. čerakavi
čienė parodė savo galybę?. 
Laukiame!

AUSTRALIJOS ŠACHMA
TŲ TURNYRAS

Sausio pradžioje pasibai
gė Australijos šachmatų 
pirmenybės, kuriose daly
vavo 140 šachmatininkų iš 
visų valstijų. Turnyro lai
mėtojo taurę ir stambią pi
niginę premiją ir kartu Aus
tralijos šachmatų čempiono 
titulą laimėjo trečią kartą 
Max Fuller. Neperseniausiai 
mūsų šachmatininkas V. 
Patašius per šios valstijos 
komandines varžybas lai
mėjo prieš šį geriausią Aus
tralijos šachmatininką.

Kadangi šie žaidimai vyko 
lietuviams nepalankiu laiku, 
tai nė vienas iš mūsiškių mi
nimame turnyre
nedalyvavo.

V. Augustinavičius

Kiniečiai paskelbė tokį 
anekdotą apie rusus. Pokal
byje dalyvauja anglas, pra
ncūzas ir rusas. Kalbant 
apie kasdieniškus dalykus 
anglas sako, kad jo šeima 
kasdieniniams reikalams 
naudoja vienokius automo
bilius »vykdami į užsienį ki
tokius. Panašiai pasakoja ir 
prancūzas. Rusas kiek laiko 
tyli, bet bendrakalbių para
gintas atsako:

-Aš ir mano šeima namie 
naudojamės Moskovičium, 
bet vykdami į užsienius 
naudojame tankus! 

pavyzdys šios Šventės mo
terų krepšinio rinktinės 
varžybos...

Šventei prisiminti buvo 
išleisti ženkliukai ir suveni- 
riniai marškinukai (T shirts)

Sekančios Šventė rengėjų 
laukia didelis darbas. Can- 
berriškių jėgos mažos, o 
darbai bus dideli. Betgi, ry
žtas ir pastangos visuomet 
laimi.

B. Nemeika

jo Melbourne ‘Varpas’. 
Žaidė: R.Bertašiūtė, B. 
Steel, J.Broniškaitė. L.Stell,
D. Balnionytė ir L. Muce
niekaitė.

Jaunių (iki 18 metų) krep
šinį laimėjo Melbourne 
‘Varpas’ komanda, kurią su
darė: P.Steel, E.Ragauskas, 
J.Keblys, P.Urbonavičius, 
S.Balnionis, A. Balnionis, D. 
Kirša, A. Vaitiekūnas, R. 
Liubinas ir D.Karla.

Vyrį tinklinį laimėjo Syd
nejaus “Kovas" komanda: 
A.Zduoba, E.Zduoba, 
G.Sauka, R. Dambrauskas, 
A. Laurinaitis, R.Milašas, 
S.Lukoševičius, V. Preikšą,
E. Preikšą ir. J.Belkus.

Mišrų tinklinį laimėjo 
Sydnejaus “Kovas", 
žaidėjai: R. Kasperaitytė, 
S.Dambrauskaitė, C. Bann, 
A.Liesytė, A.Žduo- 
ba, G.Sauka, R. Dambraus
kas, E. Zduoba, A.Kava- 
liauskas ir J.Belkus.

XXIX-os Sporto Šventės 
Rengėjai Syd. “Kovas”

KOVO 
KLUBE

PABALTIEČIŲ SPORTO 
ŠVENTĖ

Sausio 21 d. susirinkę visų 
trijų Pabaltijo tautų sporto 
klubų pirmininkai posėdžio 
ir perėmė Pabaltiečių Spor
to Šventės pravedimą, iš 
prieš pusantrų metų suda
rytos komisijos.

Sudarė naują Pabaltiečių 
Sporto Šventės Rengimo 
Komitetą, ir pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — 
Juris Katuzans (latvis), se
kretorius — Rein Summul 
(estas) ir iždininkas — Juo
zas Dambrauskas.

Komitetas nutarė VLąją 
Pabaltiečių Sporto Šventę 
suruošti 1979 m. birželio 
16-17 d.d. Condell Park Sta
dijone, o Sporto Šventės Už
baigimo Balių birželio 17 d., 
Latvių namuose,

[ į Strathfield. Smulkesnės ži- 
' nios apie šią sporto šventę 

bus paskelbtos vėliau
PREMIJA
Pabaltiečių Sporto Šven

tės Rengimo Komitetas 
skelbia šventės ženkliuko 
projekto konkursą. Projekto 
dydis turi būti 6—12 cm. 
Spalva ar spalvos būtų pa
geidautina iš Pabaltiečių 
tautinių vėliavų. Galima 
siųsti daugiau negu vieną 
projektą. Dėl smulkesnių ži
nių skambinti Juozui Dam
brauskui tel. 709-3814

Komitetas yra paskyręs 
piniginę premiją asmeniui, 
kurio projektas bus priimtas 
šios šventės ženklu.

J. Dambrauskas
Mūsų Pastogė Nr^4,.1979.L29,.psl.,U.
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Informacija
SYDNEY

VASARIO 16-sios 
PAMALDOS

Minint šešiasdešimt pir
mąją Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakti, 
Vasario 16-sios iškilmingos 
pamaldos už tėvynę ir jos 
kovotojus bus laikomos va
sario 18 d., sekmadienį, St. 
Joachim's bažnyčioje 11,30 
vai. Pamaldose lietuviškas 
giesmes ir himną giedos 
Dainos choras, vad. B. Ki- 
verio. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavo
mis ir palyda. Kuo daugiau 
jaunimo, ypač prie šv. Ko
munijos aukojant ją už tė
vynę.

Kviečiame visą Sydnejaus 
lietuvių bendruomenę, nes 
tuojau po pamaldų įvyks ir 
Vasario 16-sios minėjimas 
parapijos salėje.

LIETUVĖ SESELĖ IŠ 
AMERIKOS

Jau yra atvykusi Marijos 
Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių vienuolių seselių 
viršininkė iš Putnam Mar
garita Bareikytė, kuri šiuo 
tarpu lanko Brisbanę, Ade
laidę, Tasmaniją ir Mel- 
bourną. Apie vasario 7-11 
d.d. bus ir Sydnejuje. Jos 
misija yra supažindinti su 
tos lietuvių vienuolijos vei
kla, ypač propaguoti bei rin
kti parašus prašant, kad 
Dievo tarnas arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis tos vie
nuolijos steigėjas būtų pas

kelbtas palaimintuoju 
-šventuoju. Vasario 11 d. 
tuoj po pamaldų parapijos 
salėje numatomas jos pra
nešimas apie vienuolijos 
darbus ir arkivyskupo J. 
Matulaičio paskelbimo 
šventuoju bylos eigą Vati
kane.

Norį asmeniškai sutikti ar 
pasikalbėti su viešnia vie
nuole, malonėkite skambinti 
kapelionui kun. P. Butkui.

Kun. P. Butkus

MELBOURNO APYLIN
KĖS EVANGELIKAMS

Pamaldos evangelikams 
įvyks vasario 11 dieną, sek
madieni, 12 vai. 30 min., 
Lietuvių Namų koplyčioje, 
North Melbourne.

Pamaldas atlaikys gerb. 
kun. V. Kostizenas ir kartu 
bus atžymėta Lietuvos Ne
priklausomybės šventė.

Kviečiame visus pamal
dose gausiai dalyvauti.

Melb. Evang. Parapijos 
Taryba

Lituanistiniai kursai 
Melbourne

Melbourne, šeštadienio Moderniųjų Kalbų Mokykloje 
lietuvių kalbos kursai prasideda:

vasario dešimtą dieną, University High School, 
Story Street, PARKVILLE.

Dėl informacijų skambinti p. P. SUNGAILAI, 91-4845

STUDIJAVUSIEMS 
VILNIUJE

Vilniaus universiteto 400 
m. jubiliejaus proga Aus
tralijoje bus išleista anglų 
kalba brošiūra apie mūsų 
senąją Alma mater. Studi
javę ar buvoję Vilniaus uni
versitete prašomi yra para
šyti suglaustai savo įspū
džius ar prisiminimus.

Atsiųsti iki vasario 15 d. 
leidinio redaktoriui A. Zu- 
brui, 23 Alexander Ave., N. 
Clayton, Vic. 3168.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma Ieva Prišman- 

tas, atvykusi į Australiją 
1949 m. Paieško jos sesers 
Sofijos duktė Julija Žemai
tienė. Ji pati arba apie ją 
žiną prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Julie Žemaitis, 10 
Prince St., Waratah, NSW 
2298, telef. (049) 681818

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Vasario 3 d., šešt.:

DARRIN & TINA
Šokėjai atvirom krūtinėm

KLUBAS ATVIRAS: 
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 
vai., penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 
vai., sekm. 12.30-11 vai.

Antradieniais pigioji gėrimų 
valanda

Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

ŠOKIAI grojant naujai kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.

VALGYKLA veikia: pirm. o 
penk. 6-9 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekm. 1-9 vai. Valgyklos vedėja CįYedĮ?S* 
G. Kasperaitienė

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 4r6 vai. 
sekmadieniais 1.30-4 vai. 
Bibliotekoje parduodamos lie
tuviškos knygos, plokštelės, 
pašto ženklai, lipinukai ant 
mašinų klijuoti.

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dėvėti 
klubo taisyklėse nurodytą ap
rangą.

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

VISUR
Šiais metais numatoma 

plačiai paminėti Vilniaus 
universiteto 400 metų su
kaktį visame pasaulyje. Pla
tesnius minėjimus numato 
Lituanistikos Institutas Či
kagoje, Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija ir kiti 
kult. židiniai. Tikimasi 
platesnės apimties minėjimų 
ir Australijoje. Australijos 
Liet. Fondas net ketina iš
leisti specialų anglų kalba 
leidinį Apie Vilniaus Uni
versitetą, kurį paruoš A. 
Zubras.

♦*»
Nuo šių metų sausio 1 d. į 

Lietuvą neįleidžiami siunti
niai su maisto produktais. 
Lygiai jokių valgomų dalykų 
neįleidžiama ir dovaniniuose 
siuntiniuose.

***

Sydnejuje žinomų Juliaus 
ir Onutės Dambrauskų šei
moje įvyko nepaprasta

VISAIP
šventė: jų dukra Laura bai
gė su aukščiausiais pažy
miais Sydnejaus universite
te odontologijos kursą ir jai 
diplomo įteikimas sutapo su 
motinos gimtadieniu.Kaip 
pati motina prisipažįsta, tai 
buvusi jai gražiausia gim
tadienio dovana. Gavusi di
plomą Laura išvyko dirbti į 
Waga-Waga.

DĖKOJA RIČARDAS 
DAUNORAS

Laiške iš Stuttgarto 
(11.1.1979) Ričardas Dauno
ras dėkoja už jam Kalėdų 
proga iš Melbourne pasiųstą 
$500 (1043 D.M.) paramą. 
Laišką gavo A.L.Fondo vi
cepirmininkas Arūnas 
Staugaitis, kreipiantis į 
Melbourne Lietuvių Ben
druomenę ir į Australijos 
Lietuvių Fondą: Ričardo žo
džiai: “Visiems mano tautie
čiams! Man buvo didelė

staigmena gauti iš Jūsų pi
niginę paramą. Nuošir
džiausias ačiū už rūpesti, 
Kadangi kitų pajamų netu
riu, tai tokia auka leidžia 
man toliau tęsti studijas. 
Linkiu Jums visiems 
sėkmės, džiaugsmo ir geros 
sveikatos Naujuose
Metuose“.

Suma paramai buvo su
rinkta Melbourne Bendruo-

Melbourne lietuviams
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventę Melbourne lie
tuviai minėsime vasario 18 
d., sekmadienį, šia tvarka:

12 vai. iškilmingos pamal
dos šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne. Visos 
organizacijos dalyvauja pil
name sąstate su savo vėlia
vom. Skautai ir sportininkai 
uniformuoti. Ponios ir jau
nimas —tautiniais rūbais. 
Vyrai pasipuošia tautinio 
rašto kaklaraiščiais

Po pamaldų pietūs Lietu- 

menės skyriaus pirm. 
Albino Pociaus 60 gimtadie
nio proga. Fondo Valdyba 
prisidėjo $50. Iniciatyva iš 
A.L.Fondo vadovybės. 
Jaučiame, kad padėjom žy
miam mūsų solistui, siekiant 
atsistoti ant kojų išeivijoje. 
Tuo pačiu meblurniškiai 
prasmingai pagerbė savąjį 
pirmininką A. Pocių.

A.L. Fondo Sekretorius 

vių namuose.
Iškilmingas Minėjimo 

Aktas 2.30 vai. Lietuvių Na
muose, koncertų salėje. Pa
skaitą skaitys Ministerio 
Pirmininko deleguotas Fe
deralinio Parlamento narys. 
Meninėje dalyje jaunimo 
tautiniai šokiai ir Dainos 
Sambūris.

Ateikite, Melbourne lie
tuviai, kaip visada gausin
gai. Užpildykime per pa
maldas bažnyčią ir per mi
nėjimą Lietuvių Namų sales. 
Tegu mato mūsų svečiai. 

kad mes visi šventai tikime į 
Lietuvos prisikėlimą.Nepri- 
klausomybės paskelbimo 
diena yra šventa ir neat
šaukiama. Ji galioja amžinai 
mums visiems ir visoms 
kartoms, iki Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

Šiais metais Vasario 16 d. 
yra penktadienį. Paminėkite 
tą brangią dieną savo mal
dose ir šeimoje. Susėskite tą 
vakarą visa šeima prie pa
puošto stalo iškilmingai va
karienei ir pakelkite tostą už 
Lietuvą. Minėkime Vasario 
16 d. ne tik salėse, bet ir sa
vo namuose, savo šeimoje ir 
savo širdyje. Tegu mato 
jūsų vaikai ir mūsų jauni
mas, kad mes tikime, ką mes 
skelbiame kalbėdami apie 
savo Tėvų Žemę.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

KVIEČIAME VISUS KURIE MĖGSTA

LIETUVIŠKĄ DAINA
Tą dainą pamėgsite dar daugiau, kai ją jums dainuos:

SOLISTĖ

Nijolė Ščiukaitė
MELBOURNE Sekmadienį, vasario 4 d., 3val.pp 

ADELAIDĖ! Šeštadienį, vasario 10d.,7.30vaivak. 
VISI KONCERTAI VYKSTA LIETUVIŲ NAMUOSE (KLUBUOSE)
PO KONCERTŲ - SUSITIKIMAS SU SOLISTE.

RENGĖJAU
MELB. M. K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ KLUBAS
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