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MIRĖ "MŪSŲ PASTOGĖS" REDAKTORIUS
Atsisveikindami su miru

siu ’’Mūsų Pastogės” Re
daktorium, pagerbimo - lai
dotuvių metu, kalbėjo visa 
eilė jo bičiulių, liet, bend
ruomenės vadovų, bendra
darbių, organizacijų atsto
vų.

Talpiname dalį šių kalbų 
tekstų.

♦ * *

Šį antradienį mūsų bend
ruomenę pribloškė liūdna 
žinia: Vinco Kazoko jau nėra 
mūsų tarpe.

’’Mūsų pastogė” tapo naš
laitė ir visa Australijos Lie
tuvių Bendruomenė neteko 
vieno iš svarbiausių ir spal
vingiausių asmenybių.
’’Mūsų Pastogė” buvo Vinco 
Alfa ir Omega ir jis mirė ei
damas garbingas redakto
riaus pareigas. Tose parei- 
sose negalėjai visiems įtikti, 
bet šiandien visi supranta 
kokį dvasios galiūną mes 
praradome.

Atsimenu, Vincai, tavo 
žodžius ’’Nežiūrint audrų 
gyvenimas eina pirmyn”, ir 
aš, bendruomenės vardu, 

’’MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKTORIUI, | 
ILGAMEČIU! KRAŠTO TARYBOS ATSTOVUI, į 
POETUI IR ŽURNALISTUI,

VINCUI KAZOKUI,
STAIGA MIRUS, ALB KRAŠTO VALDYBA VISOS J 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS J 
VARDU, ŠIOJE LIŪDESIO VALANDOJE REIŠKIA* 
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ DR. GENOVAITEI i 
KAZOKIENEI IR JOS ŠEIMAI.
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ILGAMEČIUI ’’MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKTORIUI, } 
L.B. SPAUDOS SĄJUNGOS NARIUI, | 
BENDRUOMENĖS VEIKĖJUI RAŠYTOJUI

VINCUI KAZOKUI
NETIKĖTAI MIRUS, SPAUDOS SĄJUNGOS « 
VALDYBA SAVO NARIŲ VARDU REIŠKIA GILIĄ } 
UŽUOJAUTĄ IR KARTU LIŪDI SU DR. GENOVAITE • 
KAZOKIENE IR JOS ŠEIMA.

L.B. SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA
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’’Mūsų Pastogės” redaktorių, rašytoją-poetą, | 
kultūrininką,

VINCĄ KAZOKĄ
mirčiai iš mūsų tarpo išplėšus, liūdesyje skęstančią šeimą J
- dr. Genovaitę Kazokienę, dukrą Ugnę ir sūnų Kajų} 
nuoširdžiai užjaučia ’

ALB SYDNEJAUS APYLINKĖS VALDYBA

tau pažadu, kad tavo ir mū
sų pasididžiavimas, ’’Mūsų 
Pastogė”, eis ir toliau.

Bendruomenėje tu buvai 
nuolatinis krašto Tarybos 
atstovas ir dalyvaudavai vi
suose suvažiavimuose; bu
vai vienas iš pirmųjų inicia
torių ruošiant pirmąsias 
Lietuvių Dienas Australijo-. 
je. Tavo kaip poeto ir litera
to sugebėjimai žavėjo mus 
visus. Dabar tu nukeliavai į 
dausas; galiūnai miršta, bet 
jų darbai gyvena ir tavo 
darbai gyvens mūsų bend
ruomenėje ir svarbiausias iš 
jų — ’’Mūsų Pastogė” — liks 
kaip paminklas amžiams 
įrašytas mūsų lietuvių išei
vijos istorijoje mūsų visų 
pasididžiavimui. Ačiū tau, 
Vincai, - Ilsėkis Ramybėje.

A.L.B. Krašto Valdybos 
vardu aš lenkiu galvą prie 
tavo karsto ir reiškiu giliau
sią užuojautą tavo gyvenimo 
draugei, Dr. Genovaitei Ka- 
zokienei, dukrelei Ugnei ir 
sūnui Kajui.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas

* * *

VINCAI, tu išėjai staiga ir 
netikėtai ir jau daugiau ne
begrįši pas mus, nebereda
guosi mums laikraščio, ne
berašysi vedamųjų, nebe- 
barsi ir nebemokinsi, nebe- 
girdėsime tavo poetiško žo
džio per šventes, per iškil
mes, nebesutiksime tavęs 
bendruomenės susirinki
muose, nebematysime tavęs 
palinkusio prie šachmatų 
lentos poilsiaujančio. Tu ne
išnyks! iš mūsų atminties ir 
Lietuvos istorijos, nes tavo 
darbai, tavo raštai pasiliko 
čia; tu jų nepasiimi, tik išei
damas palieki didelę tuš
tumą mūsų, Australijos lie
tuvių bendruomenėje. Kuo 
mes tą spragą galėsime už
pildyti — mūsų eilėms retė- 
jant? Tu, Vincai, buvai tvirta 
uola - su tavim reik i jo skai
tytis, tavo atkaklų princi
pingumą visi pajutom, tu 
buvai nepalenkiamas ir dėl 
to, kad tu norėjai būti sau 
žmogus, ištikimas savo tie
sai ir principams, tau teko 
daug kentėti. Aš žinau tavo 
kančią, nes nekartą apie tai 
esi man sakęs. Australijos 
Lietuvių Metraščio II t. tavo 
skundą kiekvienas gali pasi
skaityti. Tas nuolatinis ner
vų karas, apie kurį tu rašai 
gal ir bus didele dalimi kal
tas, kad tu mus pergreitai 
jalikai. Atsisakyti pamėgto 
plunksnos darbo, tu nega- 
ėjai, nes negalėjai tylėti 

matydamas kaip mūsų 
lietuvybė tirpsta mums be
žiūrint. Niekas kitas netu
rėjo tokios didelės opozicijos 
kaip tu, gal todėl, kad tu bu
vai nenustumiamas nuo savo 
pozicijos. Tau ne lietuvis 
buvo tas, kuris nemokėjo 
lietuvių kalbos, nes tu kalbą 
daugiau vertinai kaip patį 
žmogų ir mokėjai ja džiaug
tis ir grožėtis, kaip gali tik 
poetas ja džiaugtis. Graži 
mūsų kalba tau buvo dienos 
rytas ir vakaras ir tu ja mo
kėjai ir sugebėjai išsireikšti 
geriau kaip mes visi.

Atsisveikindamas Sydne- 
jaus Lietuvių Bendruome
nės vardu su tavim, ilgame
čiu redaktoriumi, jaučiu 
bendruomenės, o taip pat ir 
savo širdies griaudulingą 
skausmą ir didelį nuostolį. 
Liūdime tavęs, Vincai, nete
kę, minėsime kaip gerą re
daktorių, kaip talentingą 
poetą - rašytoją, kaip gerą ir 
pavyzdingą lietuvį ir kaip 
kietą Lietuvos laisvės kovo
toją — sunkios kovos bend
radarbį. Tad iki pasimaty
mo, Vincai, aš tikiu, kad
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PROF. DR. V. DONIELOS ŽODIS ATSISVEIKINANT I; 
SU VINCU KAZOKU

Savųjų netenkame beveik 
kasdien, bet ypatintas as
menybes prarandame retai. 
Vincas Kazokas buvo tokia 
ypatinga asmenybė. Kant
rus ir savęs nekeliąs, bet 
kartu savo darbu užsipelnąs 
neabejotino pripažinimo ir 
pagarbos. Ramus ir toleran
tiškas, bet kartu degąs tau
tiškumo mintimi ir sugebąs 
jį įdiegti ir palaikyti kituose.

Vincui darbas - aštrios 
minties, kritiško žvilgsnio 
darbas - buvo kasdieninė 
duona. Nemėgo jis tuščių 
žodžių ir gražbylystės. Žiū
rėjo jis į tai, kas svarbu, kas 
slepiasi už tūkstančio šešė
lių, kuriais gaubiasi prabė
ganti kasdienybė. Skeptiš
kai žiūrėjo jis į įprastines, 
žaidynių aplinkos nuolat ke
liamas abejotinas vertybes. 
Rūpėjo jam verčiau daiktų, 
vyksmo esmės atkūrimas. 
Perdavė jis šį išmąstytą 
žvilgsnį savo raštuose, 
straipsniuose, poezijoje. Iš 
prigimties, Vincas buvo kū
rėjas.

Vincui žmogiškas drau
giškumas - randąs gerojo 
aspekto kiekviename žmo
guje ir kiekvienoje pažiūroje 
- buvo natūrali laikysena. 
Tikėjo jis principiniai į žmo
gų ir žmogiškas galias, kaip 
tokios galios ir bebūtų kar
tais kraipomos ir piktnau- 
dojamos. Virš visa ko, matė 
jis žmoguje prietelių, matė 

jis dragiškumo vertę ir 
draugiškumo nuolatinę per
galę. Savo asmenybėje, 
Vincas buvo gilus humanis
tas.

Vinco kūryba, galvosena, 
laikysena kartu plaukė iš 
lietuvybės versmių, kurias 
pajuto ir išgyveno kaip savo 
egzistencijos būtinybę. Lie
tuvybė buvo jam ta erdvė, 
kurioje jis skraidė plačiais 
sparnais, ir be kurios jis 
būtų uždusęs. Bet lietuvybę 
jis taip pat perleido per pro- Į 
tinės analizės prizmę, Vin
cas buvo įsitikinęs lietuvis.

Vincui tautiškumas buvo 
tas tiltas, kuris jungia ir ant 
kurio susitinka visaip iš
barstyti tautiečiai. Pergy
vendamas ir suvokdamas šio 
tilto svarbą, skatino jis tau
tinę sąmonę ir sielodavosi 
dėl miglų, kurios šį tiltą pri
dengdavo, nustumdamos 
vieną kitą į tuščią nutautėji
mo bedugnę. Šiame žemyne, 
Vincas buvo naujasis aušri
ninkas.

Atsisveikiname su Tavi
mi, Vincai, šiandien. Prisi
mename Tave kaip garbingą 
žmogų, kaip sąmoningą as
menybę, kaip nenuilstantį 
darbininką, kaip plataus ho
rizonto lietuvį. Palieki Tu 
dalimi mūsų tautinio lobio; :
palieki mūsų asmenine dali- į
mi.

Ilsėkis, Vincai, begalinėje i 
ramybėje.
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BŪKIME BUDRŪS!
DĖMESIO VISIEMS AUSTRALIJOS LIETUVIAMS PAVYZDINIS LAIŠKAS

LABAI SVARBU -DĖL ATEINANČIŲ RINKIMŲ 
AUSTRALIJOJE

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA RAGINA VISOS 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS IR VISAS ORGANIZA
CIJAS SKUBIAI RAŠYTI LAIŠKUS MINISTERIUI 
PIRMININKUI R. HAWKE IR UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIUI W.G. HAYDEN REIKALAUJANT AIŠ
KIAI PASISAKYTI DĖL SENATORIAUS PETER 
BAUME BALTŲ REZOLIUCIJOS PATIEKTOS SE
NATUI ŠIŲ METŲ SPALIO MĖN 8 DIENĄ.

TOJE REZOLIUCIJOJE REIKALAUJAMA ŽMO
GAUS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO BALTIJOS KRAŠ
TUOSE, KARTU PRIMENANT, KAD BALTIJOS 
KRAŠTAI BUVO OKUPUOTI PASEKMĖJE MOLO
TOVO - RIBBENTROPO PAKTO; TIE KRAŠTAI IKI 
ŠIOL KENČIA ŽIAURIĄ OKUPACIJĄ IR KOVOJA 
DĖL SAVO KRAŠTŲ APSISPRENDIMO TEISĖS IR 
LAISVĖS.

OPOZICIJOS PARTIJOS REMIA ŠIĄ 
REZOLIUCIJĄ. LABAI SVARBU YRA GAUTI PRIEŠ 
RINKIMUS IR DARBIEČIŲ PARTIJOS UŽTIKRINI
MĄ, KAD ŠI REZOLIUCIJA BUS PRAVESTA PER 
ABU PARLAMENTO RŪMUS KAIP KAD BUVO PA
ŽADĖTA BALTŲ FEDERALINEI TARYBAI ŠIAIS 
METAIS GEGUŽĖS MĖNESĮ CANBERROJE.

DARBIEČIAI NORI PADARYTI KAI KURIUOS 
PAKEITIMUS SEN. P. BAUME PATIEKTAI REZO
LIUCIJAI. MUMS LIETUVIAMS YRA LABAI SVAR
BU ŽINOTI TĄ PAKEITIMĄ PRIEŠ RINKIMUS.

TODĖL NEPATINGĖKIME IR SKUBIAI RAŠY
KIME NE TIK R. HAWKE IR W.G. HAYDEN BET 
TAIP PAT IR SAVO APYLINKĖS DARBIEČIŲ 
ATSTOVAMS, KAD JIE PASISAKYTŲ ŠIUO KLAU
SIMU.

LAIŠKO PAVYZDYS IR SEN. P. BAUME PA
TIEKTA REZOLIUCIJA YRA ATSPAUSDINTA ŠIA
ME NUMERYJE ANGLŲ KALBA.

VISI KAIP VIENAS SIŪSKIME PANAŠIUS 
LAIŠKUS MIN. PIRM. R. HAWKE IR UŽSIENIO REI
KALŲ MIN. W.G. HAYDEN, O TAIP PAT IR VISIEMS 
DARBIEČIŲ ATSTOVAMS, KAD AIŠKIAI PASISA
KYTŲ KUR JIE STOVI.

NEPATINGĖKIME, SIŪSKIME LAIŠKUS ŠIAN
DIEN, NES RYTOJ GALI BŪTI PER VĖLU.

V BUKEVIČIUS
ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS

1984 m. lapkričio 5 d.

The Hon. R. Hawke, A.C.
Prime Minister
House of Representatives 
CANBERRA, ACT 2600

OR

The Hon. W.G. Hayden 
Minister for Foreign Affairs 
House of Representatives 
CANBERRA, ACT 2600

Dear Mr. Hawke
(OR Hayden)

On 8th October, 1984, 
Senator P. Baume gave 
notice in the Senate that he 
proposes to move a 
resolution on the Baltic 
States.

This resolution
recommends that Australia 
should fulfil its obligations 
as a member of the United 
Nations and encourage 
respect for human rights in 
the occupied Baltic States as 
well as support the 
resolution on the situation of 
the Baltic States adopted by 
the European Parliament.

As the attitude of the 
Australian Labor Party and 
your government on this 
matter has still not been 
clearly defined I / we should 
like to request you to state 
whether you support the 
proposed resolution.

I / we should also be 
grateful for your advices 
whether your party would 
agree to the direction 
contained in the resolution 
to the Department of 
Foreign Affairs to take all 
necessary steps in order to 
implement the resolution.

Yours faithfully,

and members of the League 
of Nations during the years 
1918 to 1940, when they 
were occupied by the Soviet 
Union in consequence of an 
agreement between the 
then German Government 
under Hitler and the Soviet 
Government under Stalin 
(the so-called Molotov — 
Ribbentrop Pact),

(iii) of the fact that the 
occupation of these states 
by the Soviet Union still 
continues, but that in accord 
with other democratic 
governments the Australian 

rovernment has not recog
nized de jure their incorpo
ration into the Soviet Union, 

(iv) that the peoples of 
Estonia, Latvia and Lithua
nia are being denied many 
basic human rights (as 
indicated in the unanimous 
Report of the Parliamentary 
Joint Committee of Foreign 
Affairs and Defence entitled 
’’Human Rights in the 
Soviet Union, presented in 
November 1979), but that 
they have not given up their 
struggle for self-determina
tion and freedom, and

(v) that an intensive 
process of Russification is 
taking place in these 
occupied countries aimed at 
elimination of the indige

nous languages and culture; 
and
(C) resolves: v

(i) that Australia, as a 
member of the United 
Nations, should fulfil its 
obligations to promote and 
encourage respect for 
human rights and funda
mental freedoms, and 
should support the Euro
pean Parliament’s Resolu
tion in respect of the Baltic 
States.

(ii) that in order to do so 
the Australian Government 
should, on its own initiative, 
and by seeking the support 
of like-minded governments, 
bring the question of human 
rights and self-determina
tion for the Baltic States 
before all appropriate 
forums of the United 
Nations, and especially be
fore the United Nations 
Human Rights Commission 
as a priority topic under the 
agenda item 9 entitled ’’The 
Rights of Peoples under 
Colonial or Alien Domina
tion”, and

(iii) that the Department 
of Foreign Affairs should be 
directed to take all 
necessary steps in order to 
implement this Resolution. 
(Notice given 8 October 
1984.)

Perankstyvai ir staigiai iškeliavus į Anapilį ilgamečiam i; 
' i ’’Mūsų Pastogės” Redaktoriui, i

VINCUI KAZOKUI, ’
i didžio skausmo ir liūdesio prislėgtus dr. G. Kazokienę, i 
j dukrelę Ugnę, sūnų Kajų ir kitus artimuosius nuoširdžiai Į 
; užjaučiame drauge liūdėdami. |
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BuVę bendradarbiai - Liuda ir Bronius Stašioniai ! 
L. .....—■ ....... —............... —* —  ii

MIELAM LIETUVIŲ KLUBO RĖMĖJUI IR NARIUI, ’ 
VINCUI KAZOKUI

STAIGA MIRUS, KLUBO VALDYBA REIŠKIA | 
NUOŠIRDŽIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ SAVO AKTYVIAI ! 
NAREI, DR. GENOVAITEI KAZOKIENEI IR JOS I 
VAIKAMS - UGNEI IR KAJUI.

LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA SYDNEJUJE t

Visuomenininkui, rašytojui-poetui, ilgamečiu! ’’Mūsų J 
1* Pastogės” redaktoriui

VINCUI KAZOKUI,
1 nelauktai mirus, dr. Genovaitę, dukrą Ugnę ir sūnų Kajų i 
j didžiajame netekimo skausme užjaučia

1 SYDNEJAUS LIET. GYDYTOJŲ D-JA į

Staigiai ir netikėtai mirčiai ištikus skautų rėmėją, j 
’’Mūsų Pastogės” redaktorių, rašytoją

VINCĄ KAZOKĄ
skausmo valandoje jo šeimai: dr. Genovaitei Kazokienei, ’ 
sesei vyr. skautei Ugnei ir broliui sk. vyčiui Kajui į 
nuoširdžią, skautišką užuojautą reiškia

’’AUŠROS” TUNTAS
.........   t. ... ——____________ r

Dvasios milžinui, rašytojui-poetui, ilgamečiui ’’Mūsų 
Pastogės” redaktoriui

VINCUI KAZOKUI
staigiai iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
liūdesyje likusius dr. G. Kazokienę ir kitus šeimos narius 
drauge liūdėdami.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Bibliotekos darbuotojai

Rezoliucija
No. 116 — 9 October 1984

(b) condemns the Premier 
for those comments. (Notice 
given 8 October 1984.)

137 Senator Baume: To 
move — That the Senate — 

(a) having regard:
(i) to the desire of all 

people to live in peace and 
freedom and to enjoy basic 
human rights, including the 
right to self-determination.

(ii) to Australia’s mem
bership of the United Na
tions and regard for the 
principles of its Charter, the 
Universal Declaration of 
Human Rights, the United 
Nations Declaration on the 
Granting of Independence to 
Colonial Countries and 
Peoples adopted by its 
General Assembly on 14 
December 1960 by Reso
lution 1514 (XV), and the 
Final Act of the Helsinki 
Agreement, and

(iii( to the fact that, 
whilst the Australian people 
have acquired these rights 
and freedoms, other peoples 
are deprived of them; and 
(b) taking note:

(i) of the Resolution of 
the European Parliament on 
the Situation in the Baltic 
States (Estonia, Latvia and 
Lithuania) adopted on 13 
January 1983,

(ii) of the fact that the 3 
Baltic States were indepen
dent sovereign respublics

r
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Mylimam vyrui ir tėvui -
VINCUI KAZOKUI

staiga mirus, jo žmoną, Dr. Genovaitę, dukrelę Ugnę ir
sūnų Kajų giliai užjaučia ir kartu liūdi

Milda, Vytautas ir Ričardas BukevičiaiU- .. ———- -——J
’’Mūsų Pastogės” Redaktoriui

VINCUI KAZOKUI
J mirus, žmoną, sūnų ir dukterį nuoširdžiai užjaučiam
Į

Vida ir Algis Kabailai

......■■■■■-.......... ........... -■ ... .......................... 111 ........ 1.....................

Rašytojui — kultūrininkui,
VINCUI KAZOKUI

į Amžinybę iškeliavus, skausmo valandoje širdingą, gilią 
užuojautą dr. Genovaitei Kazokienei, dukrai Ugnei ir 
sūnui Kajui reiškia

Ona Kavaliauskienė,
dr. Rūta Kavaliauskaitė

’’Mūsų Pastogės” Redaktoriui, rašytojui-poetui
VINCUI KAZOKUI

mirus, jo žmonai, dr. Genovaitei, dukrai Ugnei ir sūnui 
Kajui gilią užuojautą reiškia

Zinkų šeima

Pavyzdingam visuomenininkui, poetui ir žurnalistui 
VINCUI KAZOKUI

mirus, jo žmoną, dr. Genovaitę, šeimą ir artimuosius 
giliai užjaučiam ir kartu liūdim.

Vincenta Jasiūnienė
Nijolė — Danutė Bižienė

ir šeimos

Mūsų Pastogė Nr. 43-44. 1984.11.12. dsI. 2
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Vincas Kazokas
.i'- ' , •, • '

? U G A
(Pagal MK. Čiurlionį)

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 nuostabiais
Ir skamba, ir skamba
Gyvenimo ir laiko nesibaigiančioj fugoj
Gėdingu gyvybės ir pergalės himnu-------- -

...... 5 ... . ■ J : .

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

1976.12.18
Į -i.-.:-. .. • • ..i
i

LAIŠKAI

Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
Kuriuos mes rašome krauju ir ašarom. 
Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
Kuriuos į paštą nešame be adreso 
Ir laukiame, ir laukiame atsakymo...

Ir nesulaukę rašom vis ir sakome, 
Kad jos bus išgirstos ir išklausytos---------
Mūsų maldos yra kaip laiškai, 
Krauju ir ašarom rašomi
Ir siunčiami be adreso.

POETUI, RAŠYTOJUI, ILGAMEČIUI ’’MŪSŲ PASTOGĖS” 
REDAKTORIUI, TAURIAM LIETUVIUI, LIETUVIŠKO ŽODŽIO 
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Jis gyveno Lietuvai
Su poetu Vincu Kazoku atsisveikinant

Spalio 30 d. vakare Sydnejuje pasklido žinia: mirė 
’’Mūsų Pastogės” redaktorius Vincas Kazokas. Žinia šalta 
ir skaudi savo nebeatšaukiamumu. Tuojau visos lietuvių 
kolonijos Australijoje pajuto, kad nustojome ypatingo 
žmogaus, kuris vienokiu ar kitokiu būdu buvo palietęs 
visų lietuvių gyvenimą.

Šių metų sausio viduryje jam suėjo 65 metai - laikas 
pasitraukti į užtarnautą poilsį. Vincas Kazokas jautė, kad 
lietuviui kultūrininkui Australijoje pensijos laiko nėra, 
kad dvasiniai įsipareigojimai galioja iki mirties. Jis ne
ieškojo poilsio. Ir mirė jis kaip kareivis poste, iki pasku
tinės minutės rūpindamasis ’’Mūsų Pastogės” naujo nu
merio paruošimu.

Redaktorius Vincas Kazokas Australijos lietuviams 
buvo likiminis žmogus, dirbęs taip pat likiminėse, ypa
tingose sąlygose, kuriose jis neturėjo konkurento, ar gal, 
teisingiau pasakius, sau lygaus bendražygio. Metų metais 
dirbdamas AL Bendruomenės vadovybės įvairiuose pos
tuose — Krašto Valdyboje, Kultūros Taryboje, Krašto 
Taryboje, Lietuvių Dienų rengimo komitetuose — ir per 
20 metų redaguodamas ’’Mūsų Pastogę”, jis turėjo pasto
vią galimybę, kaip nė vienas kitas, veikti lietuviškąją vi
suomenę savo būdu ir ant jos dėti savo kazokiškąjį ant
spaudą. Ne visi norėjo būti taip antspauduojami. Dėl to 
mūsų viešąją opiniją momentais blaškė skaudžios kon
vulsijos, kurios vieningumo prasme buvo pragaištingos, 
bet, iš kitos pusės žiūrint, buvo gal ir naudingos, nes jos 
neleido lietuviškajai visuomenei saldžiai, be rūpesčių 
užmigti. Vincas Kazokas tikėjo - geriau sujudimai ir ver
petai negu tyla ir ramios seklumos. Bet tie verpetai jį 
patį skaudžiai žeidė. Artimesnieji tik jautė, kaip jis 
savyje kentėjo titaniškai vienišas, bet savyje užsisklen
dęs ir nepajudinamas.

Mes dar stovime per arti prie įvykių ir aplinkybių, su
pusių Vinco Kazoko tautinę ir žurnalistinę veiklą, kad 
galėtume darbais turtingą jo gyvenimą ir asmenį dera
mai, teisingai ir nešališkai įvertinti. Bet jau šiandien ga
lime pasakyti, kad jo pėdsakai Australijos lietuvių kultū
ros istorijoje pasiliks neišdildomi, nes jie praminti vado
vaujantis meile lietuvių tautai ir pilnutiniu užsiangažavi
mu lietuvybei. Esmėje ’’Mūsų Pastogė” buvo jo, nesvar
bu kas rašėsi jos leidėju. Jis buvo AL Bendruomenės gy
voji dvasia, visus skatinusi prie tautinių darbų, ieškojusi 
lietuviškos veiklos naujų kelių ir dėjusi pastangas, kad 
neužželtų ir senieji tradiciniai keliai. Laikmetis, kada ve
lionis redagavo ’’Mūsų Pastogę”, pasiliks AL Bendruo
menės istorijoje kaip ypatingoji Vinco Kazoko era, kuriai 
lygios jau nebus.

Poeto Vinco Kazok.o mokslo keliai ir jo kūrybiniai at- 
siekimai Lietuvoje ir Vokietijoje yra gerai dokumentuoti 
Lietuvių enciklopedijos XI tome ir leidinyje ’’Plunksna ir 
žodis”. To čia aš nekartosiu. Į Australiją atvyko 1949 
metais jau su pripažintu poeto rašytojo vardu, studijavęs 
Vytauto Didžiojo (Kaune), Vilniaus ir Tuebingeno uni
versitetuose, pačiame intelektualinių pajėgų žydėjime. 
Tais pačiais metais (1949) Antanas Baužė buvo pradėjęs 
leisti ’’Mūsų Pastogę”. Jos birželio mėn. 29 d. numeryje 
(Nr. 23) pasirodė pirmasis Vinco Kazoko straipsnis. Taip 
prasidėjo jo ’’australiškoji” biografija. O toliau jau beveik 
kiekviename laikraščio numeryje švietė jo poezija, be
letristinė kūryba, publicistika, filosofinių ir patriotinių 
paskaitų ir kalbų tekstai. Tais pačiais 1949 m. jis Sydne
juje Tautos Šventės — Rugsėjo 8 — minėjime skaitė pir
mąją Australijoje paskaitą. Taip buvo nubrėžtos gairės, 
rodančios, kad jis lietuvybės misiją kaip lietuvis patriotas 
vykdys žodžiu ir plunksna. Jis ėjo ir veikė visur, kur jį 
šaukė tėvynės Lietuvos balsas, kur jį vedė jo neatšaukia
mas įsipareigojimas savo tautai ir gimtajai žemei.

Į redaktoriaus postą Vincas Kazokas atėjo, kai ’’Mūsų 
Pastogė” jau seniai buvo ’’suvalstybinta” - perimta AL 
Bendruomenės - ir kai per 9 metus nuo to perėmimo trys 
redaktoriai buvo jau suklupę. Aš manau, kad Vincas Ka
zokas gerai žinojo į kokią ugnį eina, bet nepabūgo darbo 
naštos ir rūpesčių krūvio. Jis tapo redaktorium idealizmo 
vedamas, gerai žinodamas, kad kas savaitę, išleidžiant 
naują laikraščio numerį, reikės jam stoti visuomenės aki- 
vaizdon ir patirti kritikos girnas, kad veikti ir apsispręs
ti, ką laikraštyje spausdinti, dažniausiai reikės pačiam 
vienam, o atskaitomybę už savo sprendimus reikės duoti 
visiems. Dabar, žvelgdamas į praeitį ir apsvarstydamas, 
kas su laikraščiu ir dėl laikraščio buvo daroma, drįstu 
manyti, kad mažiau širdgraužos būtų patyręs velionis re
daktorius ir mes visi, jei laikraštis būtų buvęs ne misti
nėm sąvokom apgaubtos Bendruomenės, bet privačiaose 
rankose.

Vinco Kazoko redaguoto bendruomenės laikraščio 
komplektai sudaro stambius redaktoriaus raštų tomus. 
Daug lietuvybei svarbių ir į laiko reikalavimus atsilie
piančių minčių per tuos 20 metų jis yra ten pažėręs. Pa
vartykime tuos ’’Mūsų Pastogės” komplektus ir pamaty
sime, kad Australijos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio

(Nukelta į 4 psl.)
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JIS GYVENO LIETUVAI

Atkelta iš 3 psl.
gyvenimo be Kazoko pavardės nebeįmanoma įsivaizduoti 
- tokia ryški yra palikusi jo darbų žymė.

Ir lietuvių poezijos negalime įsivaizduoti be Vinco Ka
zoko. Savo poezijos dvasia ir filosofiniu jos skambėjimu 
poetas Vincas Kazokas priklauso tai poetų kartai, kuri 
staiga nauju kūrybiniu žodžiu prasiveržė jau tremtyje - 
Vokietijoje. Kai Kazio Bradūno, Alfonso Nykos Niliūno, 
Henriko Nagio, Vlado Šlaito, Jono Meko generacija. Tė
vynės netekimas gimdė poetams dramatinius nostalgijos 
ir namų adoravimo jausmus - mūsų poezijoje visiškai 
naujas temas. Vokietija, nors paversta griuvėsiais, buvo 
vis tik Europa - kultūros, meno, literatūros, filosofijos 
lopšys. Jaunieji mūsų poetai turėjo galimybę susipažinti 
su geriausių Europos mintytojų ir poetų veikalais. Jiems 
atsivėrė magiškos didžiosios literatūros erdvės, sušvito 
naujos kūrybos galimybės, pabudo juose nauja dvasia. Ir 
tos naujosios dvasios užkerėti, jie veržėsi lietuviškosios 
poezijos avangarde pirmyn išdidūs ir drąsūs, pasiryžę 
nauju poetiniu žodžiu perkeisti mūsų poezijos pasaulį ir 
tam tikra prasme perkeisti ir žmonijos sąmonę. Tokioje 
skatinančioje atmosferoje ir jaunų poetų bendrijoje vei
kė, kūrė ir save brandino ir Vincas Kazokas. Šitokioje 
poezijos ir išminties kalvėje grūdinęs savo talentą, Vin
cas Kazokas pats sau ir poezijai statė aukštus reikalavi
mus, ieškojo minties ir formos tobulumo, naujumo, vi
suotinumo - tikrojo išminties akmens.

Iš judrios literatūrinės aplinkumos, susidariusios Vo
kietijoje, Vincas Kazokas vienas pats pateko į kultūrinę 
dykumą - Australiją. Jos nederlingoji dirva intelektua
lams buvo nepalanki. Čia tuo pačiu metu reikėjo būti ir 
fabriko vergu ir minties karaliumi. Antanas Vaičiulaitis 
vieną kartą prasitarė, kad žurnalisto profesija sutrukdė 
Vinco Kazoko poetinį įsibėgėjimą. Ir tai yra tikra tiesa. 
Visi svarbūs iki šiol žinomi Vinco Kazoko literatūriniai 
darbai yra padaryti prieš 1961 metus, prieš tapimą re
daktorium. Žurnalisto darbas ir Vincui Kazokui buvo tos 
velnio girnos, kurios be gailesčio jį malė, atėmė susikau
pimui reikalingą laiką, vargino dvasią kasdieninėmis 
smulkmenomis.

Mums svarbi ir reikalinga yra šakotoji Vinco Kazoko 
visuomeninė ir žurnalistinė veikla, bet lietuvių literatū
ros amžinybę jis laimės tiktai poezija. Tai užtikrina jo ei
lėraščių rinkinys ’’Sapnų pėdomis”. Poeziją suprasti ir ja 
džiaugtis mokančiam tas rinkinys yra geros poezijos 
knyga, nors labai kukliai išleista. Joje išsakyti dvasinio 
pažinimo ir dvasinio praradimo maištingumas, meilės ir 
laimės būsenų apmąstymai, kuriuose poeto siela, neapsi- 
spręsdama tarp metafizinio ir fizinio pasaulio, ilgisi tik
rojo humaniškumo. Savo lyrikoje poetas Vincas Kazokas 
dažniausiai išreiškė žmogaus vidinio emocijų ir minčių 
pasaulio tikrovę - visa tai, kas slypi giliausioje asmenybės 
gelmėje, kas užkeikta prisiminimuose, kas kankina neri
mo valandomis, kas adoruojama nostalgijoje ir praradimo 
nuovargyje, ko tikimasi kūrybos sušvitimuose, kurie net 
akmeniui gali duoti naują būtį ir kelius. Poetas ilgai ruošė 
ir brandino naują eilėraščių rinkinį "Ugnis ir žodis”, kuris 
taip ir liko neišleistas. Bet iš vieno kito spaudoje pas
kelbto eilėraščio jau žinome, kad jo kūrybinė energija 
nebuvo sumažėjusi ir kad jo poetinė kūryba buvo su
brandinusi naują žodį, tinkamą avangardinei poezijai.

Vincą Kazoką pažino visi Australijos lietuviai. Jis ne 
kartą aplankė visas lietuviu kolonijas (išskyrus Perthą, 
Brisbanę ir Tasmaniją) kaip paskaitininkas, kaip ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimų atstovas, įvairiu konferen
cijų dalyvis, kaip žymus poetas - literatūros vakarų paži
ba. Visur jo balsas ir įnašas, jo filosofinis ir kūrybinis žo
dis buvo svarus, nekasdieniškas, išaugęs iš plačios jo as
meninės patirties ir patriotinio nusistatymo.

Ir štai Vinco Kazoko savo tarpe jau nebeturime.
Ir dabar, šiame netekimo momente, mes pradedame į 

Vincą Kazoką nauju žvilgsniu žiūrėti ir matome, kiek 
daug gero jis lietuvybei yra padaręs. Mes matome, kad 
jis buvo lietuvių tautos tikras sūnus, pilnutiniai užsian
gažavęs jos kultūrai, jos ateičiai, jos gerovei. Jis negyve
no sau, jis gyveno Lietuvai. Toji veikla pareikalavo iš jo 
viso gyvenimo - darbo laiko ir poilsio valandų, kūrybinės 
energijos, pasiaukojimo, kantrybės ir ryžto. Nuolatinės 
kantrybės ir nuolatinio ryžto. Bet tie darbai ir nuopelnai 
jį iškėlė aukščiau minios ir tapo jam nepraeinančios gar
bės vainiku.

Laidotuvėse vienas kalbėtojas įžvalgiai pavadino jį 
naujuoju aušrininku. Toks Vinco Kazoko apibudinimas 
šiuo metu yra pats teisingiausias.

Poete Vincentai, mielas plunksnos darbų bendražygį, 
būk laimingas amžinybėje.

Juozas Almis Jūragis

Atkelta iš 1 psl.

Apvaizda suves mus ir vėl, 
ir tu ateisi mūsų pasitikti su 
tais pačiais šiltais jausmais, 
kaip mes atėjome Tavęs iš
lydėti. Tad iki pasimatymo, 
mielas drauguži.

Šioje skausmo valandoje 
reiškiu gilią užuojautą Dr. 
Genovaitei Kazokienei, 
dukrai Ugnei, sūnui Kajui ir 
jų artimiesiems visos bend
ruomenės ir savo šeimos 
vardu.

A. Mauragis 
ALB Sydnejaus Apylinkės 

Valdybos pirmininkas

Mielas Vincai,

Atėjau tarti Tau paskutinį 
sudiev kaip draugas ir ilga
metis bendradarbis, o taip 
pat ir atsisveikinti su Tavim 
Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos vardu, 
taip pat ir visų lietuviškos 
spaudos bičiulių ir gausaus 
"Mūsų Pastogės” skaitytojų 
— rėmėjų būrio vardu. At
sisveikinti, ir padėkoti Tau, 
už tą didžiulį darbą kurį Tu 
įdėjai per ilgus metus Bend
ruomenės spaudos tarnybo
je. , • •

Tu visuomet branginai 
lietuvių tautos tradicijas ir 
gal tinka, kad mes susirin
kome pasakyti Tau sudiev 
šią Vėlinių dieną, brangią 
lietuvių tautai, skirtą bend
rauti su savo mirusiais 
draugais, artimaisiais, su 
tautos didvyriais.

Tik taip norėtųsi, kad tas 
mūsų atsisveikinimas būtų 
ne šiandien, o kada nors, už 
daugelio metų.

Tu buvai savo siela ir po
linkiais poetas, bet jau tiek 
metų neturėjai nei valan
dėlės laiko pašvęsti poezijai, 
atidavęs visas savo jėgas 
sunkiam ir nedėkingam re
daktoriaus ir žurnalisto dar
bui, nes jautei, kad čia galėsi 
daugiausia nuveikti savo 
tautai.

Iki paskutinės savo gyve
nimo dienos Tu stovėjai mū
sų Bendruomenės ir lietuvių 
tautos interesų sargyboje. 
Tu sielojaisi, kad mūsų tau
tos pavergėjo netiesioginė 
įtaka nejučiomis nesunai
kintų mūsų Bendruomenės 
ryžto išlaikyti kovingą dva
sią.

Tu bandei sustabdyti, su
laikyti svetimos aplinkos 
daromą žalą lietuviškai dva
siai tremtyje.

Kai daugelis nuleido ran
kas prieš šį neįmanomai 
sunkų uždavinį, Tu veikei, 
kalbėjai, rašei, raginai ir ba
rei, dažnai nesuprastas, at
stumtas.

Tave, kaip Vinco Krėvės 
Šarūną, žmonės pilnai įver
tins tik dabar, kai tu pasi
traukei iš mūsų tarpo.

Savo ilgų metų darbu Tu 
pastatei sau gražiausią pa
minklą ir Tavo darbo vaisiai 
dar ilgai bus ryškūs mūsų 
Bendruomenės gyvenime.

Sudiev, Vincai, ir ačiū 
Tau.

Vytautas Patašius
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Tik 22 metus pažinau 
Vincą Kazoką - visuomeni
ninką, poetą, neilstantį lie
tuviško žodžio skatintoją, 
tyrą lietuvį!

Mirė’’Mūsų Pastogės” Redaktorius
Žavėjausi jo poezija, kū

ryba.
Džiaugiausi, kai mano 

straipsnius įdėdavo į ’’Mūsų 
Pastogę”.

Gėrėjausi, kai jis ragino, 
skatino jaunus Australijos 
lietuvius literatus - kurių 
turime taip mažai - rašyti.

Vincas buvo netvirto bal
so žmogus, bet tas jo balsas, 
per ”M. Pastogės” veda
muosius, griaustinio garsu
mu skambėjo ir skambės po 
visą lietuvių bendruomenę 
Australijoje ir net užjūriuo
se.

Ilsėkis ramybėje, žinoda
mas, kad tu daug gero pada
rei mums visiems!

Dr. A.V. Stepanas, 
ALB Canberros Apyl. V-bos 

pirmininkas
* * *

Mielas Vincai,
atvykome paskutinį 

kartą paminėti Tavo didelių 
darbų, dar kartą nusilenkti 
prieš Tave, tardami pasku
tinį sudiečia ir iki pasimaty
mo nežinomybės angoje... 
Tu, Poete, jau skraidantis 
Parnase dieviškų mūzų glo
boje, ramybės ir taikos au

reolės apgaubtas, esi ramus, 
nepriekaištauji mums už 
Tau darytas skriaudas, ku
rias mes, likusieji, be pasi
gailėjimo krovėme ant tavo 
pečių. Jaučiamės nusikaltę 
prieš Tave, nes tinkamai 
neįvertinome Tavo darbų 
bei siekimų, Atleisk mums, 
nes nesupratome ar nenorė
jome suprasti Tavo kilnių 
minčių.

Tau, gražiosios Dzūkijos 
sūnau, nebuvo lemta dar 
karta $ą išvysti, pasiklausy
ti jos pušynų paslaptingo 
šlamėjimo... Apkeliavęs pa
saulį, radai amžiną poilsį čia.

Atsisveikindamas Tave 
Australijos Lietuvių Fondo 
ir Sydnejaus Lietuvių Bib
liotekos vardu, užbaigiu 
Tavo paties žodžiais, kuriais 
simboliškai išsireiškei eilė
raštyje ’’Vakaras”:
’’Greitai pasinersime ir mes į 

tą bedugnį guolį 
Be liūdesio ir skausmo, tik 

troškulio ilsėtis kupini, 
Ir amžinos tylos versmėn 

baimingai puolę 
Mes skęsime, lyg akmenys 

giliajam vandeny.”

Br. Stašionis
■ .. i ri mirin—-nrrrrrin.wy y.....į

j ’’Mūsų Pastogės” redaktoriui ’
VINCUI KAZOKUI |

‘ mirus, užjaučiame žmoną Dr. Genovaitę Kazokienę ir ]
’ šeimą j

Sydnejaus Pensininkų Klubo Valdyba ’

1L-. . — *  ■  —i—-  
Dr. Genovaitę, dukrą Ugnę, sūnų Kajų, vyro ir tėvo i

į netekimo skausme liūdinčius, giliai užjaučia ’

Į !
Irena ir Algis Milašai ‘
Shayne ir Rimas Milašai i
Kazys, Paulius, Audronė J

ir Antanas Stepanai įL—-—-----— ------- -------- ;
Staigiai ir netikėtai mirčiai iš mūsų tarpo išplėšus e 

mūsų mielą redaktorių, rašytoją-poetą
VINCĄ KAZOKĄ, 

nuoširdžią užuojautą šeimai reiškia 'į.
> n

Audronė ir Jūras Kovalskiai i

Rašytojui - poetui - visuomenininkui
VINCUI KAZOKUI \

■ .... . !
mirus, jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia J

Gytis Danta su šeima !
ir Vincas Danta .!

.‘1 
’’Mūsų Pastogės” redaktoriui, rašytojui j!

VINCUI KAZOKUI j
mirus, gilią užuojautą jo mirties paliestai šeimai: dr. 
Genovaitei Kazokienei, dukrelei Ugnei ir sūnui Kajui 
reiškia ■

D. ir A. Bajaliai i

Ilgamečiu! ’’Mūsų Pastogės” Redaktoriui, rašytojui, ! 
visuomenininkui i

VINCUI KAZOKUI !
mirus, nuoširdžią užuojautą Dr. Genovaitei Kazokienei, s 
dukrai Ugnei ir sūnui Kajui reiškia i

Stasė ir Juozas Almis Juragiai, [}
Adelė ir Antanas Skirkai, į
Lidija ir Bronius Žaliai. ’
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VINCĄ KAZOKĄ PALYDINT Vincas Kazokas

Vargą vargelį, 
darbą darbelį, 
pabaigei...

Lapkričio 2-rą dieną, 
Fairfieldo "Funeral of Dis
tiction” koplyčioje lietuviai 
susirinko atsisveikinimui su 
savo draugu, poetu, ir ilga
mečiu ’’Mūsų Pastogės” re
daktorium Vincu Kazoku. Jo 
mirtis sutapo su Vėlinių 
švente, kuri yra mirusiųjų ir 
gyvųjų bendravimo šventė, 
švenčiama nuo pagoniškų 
laikų. Tą penktadienio va
karą Sydnejaus lietuviai 
atėjo pabendrauti su Vincu 
Kazoku ir pajusti poeto su
kurtą pasaulėjautą šventiš
koje nuotaikoje, nuplautą 
nuo kasdienybės dulkių ir 
ištyrintą mirties sukurtoje 
distancijoje.

Kiekvienas mirusysis yra 
palaidojamas jo tikėjimo 
apeigose. Vinco Kazoko be
sąlyginis, nesugriaunamas ir 
nedalijamas tikėjimas buvo 
lietuvybė. Jai jis paskyrė 
visas savo jėgas, savo talen
tą ir visą savo gyvenimą. 
Gal nedaug yra tokių giliai 
tikinčiųjų, kokiu buvo Vin
cas Kazokas. Vincui lietu
viškos liaudies dainos, lietu
viškos raudos buvo šventų 
švenčiausios. Tai gerai žino
dama jo žmona Genovaitė 
sukomponavo lietuviškas 
laidojimo apeigas, pagrįstas 
grynai lietuvišku folkloru ir 
perpinta paties velionio po
ezija. Apeigas pravedė Jo
nas Zinkus.

Pušimis išpuoštoje koply
čioje, tarp ąžuolų vainikų, 
paprastame lentiniame 
karste, lietuviškų raštų dro
bulėje, gulėjo pašarvotas 
Vincas Kazokas su ąžuolo 
šakele rankose.

Atsisveikinimo kalbas pa
sakė: Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos pirmininkas Dr. 
Aleksandras Mauragis, 
Spaudos Sąjungos pirminin
kas Vytautas Patašius, Ra
šytojų Draugijos vardu 
Juozas Almis Jūragis, Syd
nejaus Lietuvių Namų var
du Algis Dudaitis, Skautų 
Sąjungos vardu Bronius Ža
lys, Australijos Lietuvių 
Fondo ir Bankstowno bib
liotekos vardu Bronius Sta- 
šionis. Kalbas jautriais žo
džiais užbaigė ilgametė Vin
co bendradarbė, ’’Mūsų 
Pastogės” rinkėja, Aldona 
Jablonskienė.

Kazoko poeziją skaitė Le
onas Urbonas, Rita Juzėnai- 
tė, Juozas Almis Jūragis, 
Jadvyga Viliūnienė, Daiva 
Labutytė-Bieri.

Po Lietuvos Himno daly
viai ratu ėjo aplink karstą, 
porėdami paskutinį kartą 
žvilgterėti į žmogų, kurio 
žodis lankė Australijos lie
tuvių namus virš dvidešim
ties metų.

šeštadienį, lapkričio 3-čią 
dieną, dešimtą valandą ryto, 
Rookwoodo krematorijume 
įvyko paskutinis atsisveiki
nimas su velioniu. Suvažiavo 
virš dviejų šimtų žmonių, iš 
Sydnejaus, Newcastlio, 
Canberros, Melbourno, 
Adelaidės ir Pertho.

Aidint Čiurlionio fugai 
vargonams keturi draugai 
nešė Vinco Kazoko šviesų 
karstą, sukaltą iš nedažytų 
pušinių lentų, tokių pačių, iš 
kokių Dzūkijos varguoliai 
sukaldavo karstus, nulydė- 
dami savo numylėtuosius į 
smėlėtus kalnelius, į vėlių 
suolelį. Senovės lietuvių 

liaudyje balta spalva galiojo 
kaip šventa spalva, ir to 
papročio laikydamasi, pas
kui karstą sekanti velionio 
šeima dėvėjo baltus rūbus. 
Karstą puošė lietuviška tri
spalvė ir storas ’’Mūsų Pas
togės” komplektas, simboli
zuojantis Vinco Kazoko sva
rų išeivijos gyvenimo darbą.

Laidojimo apeigas prave
dė Vytautas Juška, iškvies- 
damas kalbėtojus atsisvei
kinimo žodžiui. Kalbėjo: 
ALB Krašto Valdybos pir
mininkas Vytautas Bukevi- 
čius, ALB Canberros Apy
linkės Valdybos pirmininkas 
Dr. Antanas Stepanas, 
Pertho universiteto profe
sorius Dr. Zigmas Budrikis, 
Newcastlio universiteto 

Velionio karstas atsisveikinimo metu. /' 
Kalba - prof. dr. Vyt. Doniela.

profesorius Dr. Vytautas 
Doniela, savaitraščio ’’Tė
viškės Aidų”, ’’Dainos” cho
ro vardu Antanas Krami- 
lius, Lietuvių Dienų Can- 
berroje Komiteto vardu 
Viktoras Martišius, Adelai
dės kultūrininko, ištikimo 
"Mūsų Pastogės” bendra
darbio žodį perskaitė Vincas 
Augustinavičius, taip pat 
NSW Gydytojų Draugijos 
vardu Dr. Rūta Kavaliaus
kaitė ir galiausiai jausmingą 
ir dvasią pakeliantį žodį tarė 
estų laikraščio ”Meie Kodu” 
redaktorė ir estų bendruo
menės pirmininkė Tiju 
Kroll-Simul.

Nutilus ’’Lietuva brangi” 
dainos garsams Vytautas 
Juška deklamavo Vinco Ka
zoko ’’Fugą”:

Gyvenimas ir laikas, broliai, 
Tai nesibaigianti fuga, 
Kur nėr mirties

Tik amžinas prisikėlimas, 
Tik perėja iš senojo į naująiį 

pasaulį
Vis amžinoj kaitoj 
Naujais žiedais, 
Nauja meliodija.

Po to sekė atrinktos liau
dies dainos, intarpuose per
pintos Vinco poezija. Jadvy
ga Viliūnienė deklamavo 
’’Laiškus”, siunčiamus Die
vui be adreso, Stasys Sko- 

■—termj— — imu nI n——nannniw IT—■■ir n murini m—fc

J ’’Mūsų Pastogės” redaktoriui, rašytojui-poetui, i
į aktyviam bendruomenės nariui,

VINCUI KAZOKUI
i mirus, Jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Edna ir Albinas Giniūnai
1 *
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rulis ’’Broliai, nelaukite va
karo”, o po dzūkiškos raudos 
’’Jau saulukė laidzas” Leo
nas Urbonas užbaigė dekla
macijas sekančiais žodžiais 
iš ’’Mirties ir gyvenimo”:

’’Juk tik gyvenimas pagimdo 
mirtį, 

Ir be mirties nėra gyvenimo. 
Abu jie vienas ir tas pats, 
Abu jie vienas ir tas pats, 
Kurio dar neįvardinom.”

Į kilnią ir iškilmingumo 
kupiną nuotaiką daug šir
dies jausmo įnešė velionio 
žmonos Genovaitės sukurta 
rauda, kurią raudojo balto
sios raudotojos: Elvyra Bel- 
kienė, Jadvyga Mickienė, 
Martina Reisgienė ir Gra
žina Zigaityte-Hurba. Re
frenui "Vargą vargelį, darbą 

MANO RAUDA

Dažnai sustojęs taip susimąstau:
Koks tu, gyvenime gražus ir nuostabus, 

Kaip žemė!
Koks tu neįkainuojamai brangus, 

Kaip žemė!
Koks niekinamas ir neišsakomai pigus, 

Kaip žemė!
Koks tu svaiginančiai turtingas ir gilus, 

Kaip žemė!
Koks biauriai purvinas ir slogiai sunkus, 

Kaip žemė!
Koks baisiai šaltas ir šiurpiai grubus, 

Kaip žemė!
Koks rūsčiai kietas ir dangiškai švelnus, 

Kaip žemė!
Koks tu spalvingas ir stebėtinai platus, 

Kaip žemė!
Visose savo formose esi tu
Rajus ir beribiai dosnus,

Kaip žemė!
Kaip žemė!
Kaip žemė!

Ir kai aš vieną dieną būsiu jau 
Pavargęs ir galutinai išsekęs, 
Aš atsigulsiu žemėn poilsio, 
Sutapdamas visu savim su ja, 
Neišsemiama ir nepasotinama, 
Kaip kad ir tu, gyvenime, — 
Aš būsiu be galo laimingas, 
Atradęs žemėj tai, ką iš tavęs gavau, 
Ir ko dar negavau, gyvenime!

ELGETAI

Še, elgeta, dvidešimt centų!
Gal paskutiniai, kuriuos aš turiu. 
Gal būt, rytoj ir aš ištiesiu ranką 
Išmaldai, kaip šiandie tu.

darbelį, pabaigei...” galingai 
ir šiltai pritarė susirinkusie
ji iš visos krūtinės. Rauda, 
šaknimis įaugusi į gilią pra
eitį jungė žmones su tolima 
senove, su garbinga lietuvių 
istoja, su pasiilgta ir nepa
siekiama Lietuva.

Palydint Vincą Kazoką į 
kitą būtį, visi susirinkusieji 
buvo prašomi pagarbos 
ženklan atsistoti. Seimai 
prisiartinus prie karsto Ka
jus Kazokas užbėrė gimtojo 
Mečiūnų kaimo žemių ant 
tėvo karsto. Našlei, dukrai 
ir sūnui atsiklaupus pasigir
do kvietimas ilgesingos dai
nos:
”0p, op, Nemunėli, 
Ar tu mane šauki?”

Užuolaidos išlėto užsi
skleidė ir atskyrė Vincą nuo 
mylimos šeimos ir nuo lietu
vių bendruomenės, kuriai jis 
dirbo ir dėl kurios jis gy
veno.

Tai buvo nuostabios lietu
viškos laidotuvės, jaudinan
čios širdį, bet tuo pačiu pa
guodžiančios ir stiprinančios 
lietuvišką dvasią. Vinco Ka
zoko žmona Genovaitė, su
komponavusi šias naujoviš
kas apeigas, atidavė gilią 
pagarbą savo vyrui ir jo ide
alams, o mums visiems pa
rodė paskutinio atsisveiki
nimo naujus kelius, naują 
tradiciją. n.n.

Ir nedėkok man, ačiū nesakyk tu — 
Ne išmaldą aš duodu tau čia, ne! 
Greičiau — išsipirkimą.
0 jeigu tu tiki ir moki melstis, 
Tu pasimelsk,

i Už mus visus tu pasimelski,
I Nes mes gal neatleidžiamai kalti,
Į Kad tu nūn elgetauji.

į Ir nesižemink taip! Pakelk akis!
■ Žiūrėk, kiek daug praeina

Tavęs nepastebėję,
Ir, dievaži, visi jie gal daugiau 
Pasigailėjimo ir išmaldos verti,

j Nei šičia tu---------
I

Vincas Kazokas

MIRTIS IR GYVENIMAS

Ir taip labai norėjau augdamas gyventi — 
Net netikėjau, kad yra mirtis.
Gyvent, gyvent! — aidėjo mano žingsniai, 
Gyvent — galingu taktu daužėsi širdis.

Bet žmonės mirė — tolimi ir artimi.
Gal būt ir man teks vieną kart numirt, — galvojau. 
Tik ne dabar, tik ne dabar!
Išlikt, išlikt! Medžiu ar akmeniu,
Išlikti žodyje, darbe, kūryboj,
Išlikt aukoj, garbėj,
Ar būsimųjų genčių kraujuje---------

Dabar — aš vertinu gyvenimą 
Ir mirtį branginu, nes juodu — 
Vienas ir tas pats,
Kaip pinigas, kur ženklas vienoj pusėj, 
O kitoj — vertė.
Juk tik gyvenimas pagimdo mirtį, 
Ir be mirties nėra gyvenimo 
Abu jie vienas ir tas pats, 
Abu jie vienas ir tas pats, 
Kurio dar neįvardijom---------
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”NE ŽEMĖS HORIZONTAI” PREMJERA

ŠV. KAZIMIERO JUBILIEJINIŲ METŲ UŽBAIGIMAS MELBOURNE

Šv. Kazimiero jubilieji
nius metus Australijoje 
pradėjome š.m. kovo 10-11 
d. Adelaidėje iškilmingomis 
pamaldomis, akademija ir 
koncertu, dalyvaujant Ade
laidės arkivyskupui J. Glee- 
sonui ir kitiems garbingiems 
svečiams. Australijoje Šv. 
Kazimiero jubiliejinių metų 
paminėjimus suruošė Syd- 
nejaus, Adelaidės ir Geelon- 
gb lietuviai.

Mūsų spauda, be kelių 
užuominų, jokių ilgesnių 
straipsnių ar studijų apie šv. 
Kazimierą nepatiekė ir jubi
liejiniai metai praslinko 
gana paviršutiniškai. Ši reta 
proga, nors ruošiantis jai ir 
buvo planuota išeiti į aus
tralų spaudą, nebuvo išnau
dota. Skelbiame šv. Kazi
mierą mūsų jaunimo glo
bėju, bet jaunimui ir jo 
veiklai suaktyvinti jokių 
pastangų nedėjome; jokių 
premijų iškilesniems 
mūsų jaunimo veikėjams 
nepaskyrėme. O būtų labai 
tikę ir jaunimas šias pastan
gas būtų tikrai įvertinęs.

Visos iniciatyvos ėmėsi 
Australijos Lietuvių Katali
kų Federacija, kviesdama 
lietuviškas katalikiškas pa
rapijas suruošti šv. Kazi
miero paminėjimus. Bend
ruomenė ir jos valdybos tik 
parapijų vadovybės kviečia
mos jungėsi, bet savo inicia
tyva jokių parengimų ne
ruošė. Be Pr. Pusdešrio ly
rinės dramos "Ne žemės ho
rizontai” mūsų menininkai 
irgi nesukūrė šv. Kazimiero 
garbei kūrinių. Tik Adelai
dėje skulp. I. Pocienė šv. 
Kazimiero jubiliejinio komi
teto pakviesta, paruošė šv. 
Kazimiero paminklinį relje- 
fą, kuris bus iškilmingai ati
dengtas lapkričio 25 d. per 
Kristaus Karaliaus šventę.

Šv. Kazimiero jubiliejinių 
metų užbaigimas įvyko spa
lio 7 d. Melbourne. Mel
bourne lietuvių radijo laido
je (spalio 7 d.) tik keliais žo
džiais užsiminta apie jubi
liejines iškilmes ir teatro 
spektaklį.

Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacija jubiliejinių 
metų užbaigimui pasikvietė 
Adelaidės lietuvių teatrą 
Vaidilą, su Pr. Pusdešrio 
specialiai parašyta lyrine 
drama ”Ne žemės horizon
tai”. Spalio 7 d., sekmadienį, 
12 vai. Šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne, buvo atna
šautos koncelebracinės Mi-

j PRANEŠIMAS "MŪSŲ PASTOGĖS”
BENDRADARBIAMS IR SKAITYTOJAMS

"MŪSŲ PASTOGĖS” ILGAMEČIAM REDAKTO- 
I RIUI, A.A. VINCUI KAROKUI, STAIGA MIRUS ŠIAS 
j PAREIGAS, LIET. BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄ- 
Į JUNGAI KVIEČIANT, LAIKINAI PERĖMĖ ŽURN. 
i BRONIUS ŽALYS. KITŲ PASIKEITIMŲ REDAKCI- 
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KVIEČIAME VISUS ’’MŪSŲ PASTOGĖS” BEND- 
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į LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGA

šios. Jas atnašavo net keturi 
lietuviai kunigai: P. Vaseris, 
P. Dauknys, J. Petraitis (iš 
Adelaidės) ir S. Gaidelis. 
Pamaldų metu giedojo 
bažnytinis chorai vad. P. 
Morkūno. Su vėliavomis da
lyvavo skautai, šauliai, 
katalikės moterys, sporti-

Tėvas ir sūnus. Iš kairės: karalius Kazimieras (V. Strau- 
kas) ir karalaitis Kazimieras (S. Kubilius)

Foto: V. Vosyliaus

ninkai ir kt. Pamaldose da
lyvavo gausus tautiečių 
būrys; iš Geelongo, Mor- 
ningtono ir Adelaidės. Pa
mokslą apie šv. Kazimierą 
pasakė svečias iš Adelaidės 
kun. J. Petraitis. Kruopščiai 
ir gerai paruoštame žodyje, 
jis nušvietė šv. Kazimiero 
kelias gyvenimo detales ir 
pasiaukojimą savo žmo
nėms, o ypatingai vargšams.

Po pamaldų Lietuvių Na
mų salėje įvyko Pr. Pusdeš
rio parašytos lyrinės dramos 
”Ne žemės horizontai” 
premjera. Pr. Pusdešris yra 
parašęs keletą dramų, ku
riose vyrauja lyrinis ele
mentas. ”Ne žemės horizon
tai”, drama apie karalaičio 

Kazimiero gyvenimą yra 
pilna ryškaus veiksmo, au
gančių konfliktų ir aštrių 
momentų kūrinys, užimpo
nuojąs žiūrovą nuo pat už
dangos pakilimo iki paskuti
nės mirštančio karalaičio 
replikos. Kalba sklandi, 
lengva, dialogai gyvi ir

Prologas. Iš kairės: Ona (N. Vitkūnienė, Žygimantas (V. 
Ratkevičius), Vidmantas (R. Sabeckis) ir Elgeta (A. Pet- 
rikasls Foto: V. Vosyliaus

prasmingi, kai kur švysteli 
lengvo sąmojaus blykstelė
jimai. Siužetas nesudėtin
gas, bet įdomus, intriguo
jantis ir pagaunantis. Dra
moje veiksmas vyksta 1471 - 
1519 m. laikotarpyje. Prolo- 
ge autorius iškelia karalaičio 

'azimiero šventumo pir
muosius žiedus; įvairūs 
pagijimai: aklam grįžta re
gėjimas, riteris pasakoja 
apie laimėtą mūšį, karalai
čiui Kazimierui pasirodžius. 
Kaip ir visuomet atsiranda 
skeptikų, kurie abejoja. 
Dramos autorius susipaži
nęs su pirmaisiais karalaičio 
šventumo pasireiškimais, 
nukelia žiūrovą į karalaičio 
gyvenimą Krokuvoje; kara
liaus Kazimiero rūmus.

Karaliaus Kazimiero rū
muose gyvenimas judrus, 
nepalankus maldingam ir 
vienumą bei mąstymą 
mėgstančiam karalaičiui. 
Aiški priešingybė jaunam 
Kazimierui yra jo brolis Žy
gimantas, kuris mėgaujasi 
gyvenimo malonumais.

Po nesėkmingos kelionės į 
Vengriją, karalaičio Kazi
miero sveikata pradeda 
nykti. Dramos veiksmo šer
dis keturi charakteriai: ka
ralaitis Kazimieras, jo brolis 
Žygimantas, rūmų dama 
Ona ir vienuolis Bernardas. 
Karalaičio tėvai: karalius 
Kazimieras ir karalienė Elz
bieta, brolis Vladislovas ir 
Vidmantas - dramos fonas, 
kuriame vystosi intriga, 
neįleisdama giliau šaknų. 
Žiūrovą imponuoja išdykė
liškas Žygimanto elgesys, 
santūrus ir ramus karalaičio 
Kazimiero reagavimas ir 
karaliaus su karaliene skir
tingos pažiūros ir savos gi
minės rūpesčiai. Prologe 
parodoma Vilniaus miesto 
gyvenimo detalė: miesto 
aikštėje karštą dieną susi
renka ubagai, praeiviai, gi
ros pardavėjas ir karalaičio 
Kazimiero brolis
Žygimantas.

Režisieriaus V. Opulskio 
sukurtos scenos paprastos, 
gyvenimiškos, nors kai kur 
perdaug statiškos. Aktorių 
vaidyba gera, įtikinanti, 
kartais stokojanti gilesnio 
charakterio išgyvenimo ir 
dvasinio įsijautimo, tai ryš
ku karaliaus dialoguose. 
Karalaitis Kazimieras (S. 
Kubilius) santūrus jude
siuose ir kalboje. Aiški tar
sena ir ilgesni monologai 
gerai atlikti, jausmingai 
perduoti. Ona (N. Vitkūnie- 
nė) grakšti rūmų dama, 
kukli ir švelni, meilės sce
noje žaisminga ir viliojanti. 
Scenoje su Žygimantu susi
laukė publikos įvertinimo - 
plojimų. Žygimantui (V.

Ratkevičius) teko sunkiau
sias vaidmuo. Aktorius V. 
Ratkevičius jį atsidėjęs įti
kinančiai atliko, gražiai per
duodamas įvairias Žygi
manto nuotaikas. Karalienė 
Elzbieta (A. Miliauskienė) 
savo povyza ir balso dikcija 
pilnai išlaikė karalienės oru
mą ir rūpestį savo šeimos 
reikaluose. Vladislovo (N. 
Skidzevičius) vaidmuo ne
ryškus ir aktoriui nebuvo 
lauko tinkamai pasireikšti, 
nes aktorius N. Skidzevičius 
visuomet savo vaidmenis 
gerai atlieka, negailėdamas 
jausmo ir lankstumo.

Vienuolis Bernardas (V. 
Vosylius) ramus, švelnus ir 
nuolaidus. Judesiuose san
tūrus, vienuoliškas, gerai 

atliktas charakteris, gražiai 
įsipynęs į Vilniaus aikštės ir 
rūmų gyvenimą.

Riteris Vidmantas (R. Sa- 
beckis) augalotas, šarvuo
tas, kariškas asmuo. Trum
pais bejausmiais žodžiais at
siliepiąs. Linkėtina, kad Ro
bertas ir toliau liktų scenoje, 
nes tam gabumų turi.

Karalius Kazimieras (V. 
Straukas) nuolankus lietu
viškas kunigaikštis. Truputį 
nuobodus dialoguose, stoka 
jausmingumo ir širdies.

Elgetos (A. Gutis ir A. 
Petrikas) prologe sukūrė 
aikštės elgetų kampelį; gal 
kiek perdaug sušaržuoti. 
Giros pardavėjas (J. Mi
liauskas) - trumpa, vos poros 
perėjimų rolė.

Daug ir kruopštaus darbo 
ir sumanumo įdėta į aktorių 
aprangą. Gerai išstudijuota 
to laikotarpio apranga. Pui
kiai pritaikyti kiekvienam 
aktoriui rūbai ir atributai 
suteikė žiūrovams pasigro
žėjimo, papildydami aktorių 
charakterius. Tai S. Opuls- 
kienės nuopelnas. Tiktų ir 
profesionaliniam teatrui.

Dekoracijos (V. Opulskio) 
sunkios. Visuose veiksmuo
se mūro sienos. Karaliaus 
rūmų aplinkai būtų tikę 
lengvesnis fonas, švelnesnė 
aplinka.

Scenos apšvietimas (V. 
Vosylius) geras, malonus ir 
lengvas akiai. ,

Įpintos giesmės ir varpo 
skambėjimas suteikė veiks
mui reikiamą nuotaiką ir 
derinosi prie bendro vaizdo. 
Garsų efektai S. Gusčios.

Uždangai nusileidus, gra
žiu žodžiu pasveikino ir pa
dėkojo A.L.K.F. pirm. V. 
Čižauskas.

Sveikiname režisierių V. 
Opulskį, kuris šiuo pasta
tymu parodė scenos mene 
neabejotiną sugebėjimą 
dramaturgo žodį pervesti į 
aktoriaus lūpas ir jausmus.

Po spektaklio įvyko vai
šės, kurias suruošė A.L.K.F. 
Vaišių metu režisierių ir ak
torius sveikino A.L.K.V. 
dvasios vadas kun. P. Vase
ris, Melbourne lietuvių te
atro ’’Aušros” rež. E. Šid
lauskas, jiems atsakė rež. V. 
Opulskis.

Taip buvo užbaigti Šv. 
Kazimiero jubiliejiniai metai 
Melbourne. Šis Pr. Pusdeš
rio veikalas tiktų Lietuvių 
Dienoms Canberroje. Gaila, 
kad rengėjai nerado vietos 
lietuviškam spektakliui, ku
rio reikšmė ir prasmė su
teiktų daugiau svorio Lietu
vių Dienoms, negu stiklelių 
skambėjimas gegužinėje.

V. Koras
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Laiškai Redakcijai
LIETUVIŲ DIENŲ 

KLAUSIMU

Lietuvių Dienos išsivystė 
iš dvimečių ALB Tarybos 
narių suvažiavimų. Pradžio
je jas vadinome Meno Die
nomis. Jų pobūdis mažai pa
sikeitė, tik gal daugiau įjun
giame politinės veiklos. Me
no Dienos buvo mūsų pačių, 
kultūrinės veiklos manifes
tacija, nepriduodant jokio 
politinio atspalvio. Dabarti
nės Lietuvių Dienos nesiri
boja vien tik kultūriniais 
parengimais. Ypatingai jų 
atidarymuose girdime Aus
tralijos valdžios aukštų pa
reigūnų ir politinių partijų 
vadovų kalbų, kuriose neiš
vengiamai paliečiama mūsų 
krašto politinė padėtis, mū
sų įnašas į šio krašto ekono
minį ir politinį gyvenimą. Ne 
vienas kalbėtojas prieš tai 
ieško medžiagos apie mūsų 
kraštą, tuo plačiau susipa
žindamas su mūsų šalies 
istorija ir dabartine padėti
mi. 0 tai jau pozityvi nauda 
mums ir mūsų okupuotam 
kraštui. Be to, suvažiavi
muose priimamos rezoliuci
jos, kurios irgi yra dažnai 
grynai politinio pobūdžio. 
Taigi politinis aspektas 
šiandieninėse LD yra labai 
svarbus.

Šiais metais LD vyks 
Canberroje, tikimės, kad 
politinė LD pusė bus dar la
biau ir sėkmingiau išnaudo
ta, juk visa tai vyks politikų 
ir ambasadų mieste - sosti
nėje. Canberiškiai atrodo 
sėkmingai ruošiasi LD ir jos 
turėtų būti nemažiau įspū
dingos kaip ir kitose vieto
vėse. Dalinai LD pasiseki
mas priklausys nuo mūsų 
visų; kaip gausiai suplauksi
me į jas. Jau šiandien tenka 
nugirsti tokių pareiškimų, 
kad, girdi, atlikęs vieną ar 
kitą parengimą vyksiu į na
mus. Sunku suprasti tokių 
asmenų galvoseną, nes nei 
vienas LD parengimas nėra

VALDŽIOS RINKIMAI AUSTRALIJOJE
Australijoje rinkimai 

gruodžio 1 d. Šiuo metu jau 
pilnu tempu vyksta rinkimi
nė kampanija. Darbo parti
jos, esančios dabar valdžio
je, iškeltas mokesčių klausi
mas, tapo opozicinės parti
jos — liberalų ir nacionalistų 
partijų koilcija, tapo rinki

miniu arkliuku. Darbiečių 
vado (dabartinio min. pirm- 
ko) paskelbtoje programoje 
numatomi pensininkų turto 
patikrinimai sukėlė didelį 

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų draugams ir 
pažįstamiems už dalyvavimą mūsų tėvelio laidotuvėse, už 
užsakytas mišias, už pareikštas per spaudą užuojautas, 
už gėles, už korteles, už muziką ir giesmes bažnyčioje ir 
kapinėse, už atsisveikinimo žodį p. A. Mauragiui ir p. A. 
Skirkai ir už stovėjusiems garbės sargyboje prie karsto.

Didelis ačiū prelatui P. Butkui ir kun. P. Martzui už 
taip jautriai atlaikytas Mišias, o ypatingai prelatui P. 
Butkui už tokį gražų atsisveikinimo žodį bažnyčioje.

Mes visi buvome labai sujaudinti, mielieji draugai lie
tuviai už jūsų taip nuoširdžiai pareikštą užuojautą.

Ačiū!

MINIOTŲ ŠEIMA

pagrindinis. Visi parengimai 
yra svarbūs, jie visi sudaro 
visą LD programą.

LD iniciatoriai, nemaža 
dalimi buvo patys sydnejiš- 
kiai, todėl ir susidarė nuo
monė, kad jie savo eilės at
sisakė, užleisdami jas Can
berra!. Šiandien tuo reikalu 
galima diskutuoti, įrodinėti 
iki pamėlstant. Tiesa, 1982 
m. suvažiavime Melbourne, 
nebuvo apie tai kalbėta nei 
užsiminta, kur ir kas ruoš 
1986 m. LD.

’’Mūsų Pastogės” 39-40 
numeryje, laiške redaktoriui 
p. V. Bukevičius rašo, kad 
adelaidiškiai vien tik siū
lomos paramos suvilioti iš 
Pietų Australijos valdžios, 
nori LD ruoštŲAdelaidėje. 
Tai netiesa. Jei buvo pami
nėta parama, tai tik dėl to, 
kad ji siūloma visoms etni
nėms grupėms, kurios savo 
bendruomenėse suruoš pa
rengimus sąryšyje su Pietų 
Australijos 150 metų kons
titucine sukaktimi.

Šiandien perdaug skiria
me svarbos finansinei LD 
pusei, pamiršdami tautinę, 
kultūrinę ir politinę. Adelai- 
diškiams 1986 m. LD yra re
ta proga, kuri pasikartos 
tiktai po 50 metų, iškelti 
Lietuvos padėtį ir jos 
okupaciją, ne tik Australijo
je, bet visame Vakarų pa
saulyje. Pietų Australijos 
valdžia numato savo 150 m. 
sukaktį plačiai reklamuoti, 
žinoma, šitoje reklamoje fi
gūruotų ir Lietuvos bei lie
tuvių vardas, kurie prie šios 
šventės prisidės savo pa
rengimais, suvažiavimais, 
sporto šventėmis ir t.t. Šią 
progą praleisti būtų nusi
kaltimas. Žinoma, įmanoma į 
šią šventę jungtis ir kokia 
nors kita metų bėgyje 
proga; kaip Studijų Dienos, 
suruošiant jas Velykų metu 
Adelaidėje. Bet Studijų 
Dienas jau kelinta Krašto 
Valdyba yra patogiai pamir
šusi.

pasipriešinimą. Darbiečių 
bandymas sulyginti visus 
socialistiškai iššaukė gy
ventojų tarpe didelę reakci
ją. Išeina, kad valdžia nu

mato bausti tuos, kurie pa
doriai gyveno, sąžiningai 
dirbo ir taupė, sulaukus se

natvės valdžios neproteguo
jami ir jeigu iš savo kieto 
darbo yra kiek susitaupę 
juodai dienai, tuos valdžia 
baudžia, o valdžia proteguos 
tokius, kurie lengvai leido

Toliau savo laiške p. V. 
Bukevičius aimanuoja dėl fi
nansinės klubo padėties, pa
miršęs priekaištą adelaidiš- 
kiams. Visi suprantame 
Sydnejaus Lietuvių Klubo 
finansinę problemą, kurią jie 
per visą Australiją išgarsi
no. Visos didesnės ir mažes
nės kolonijos turėjo finansi
nių sunkumų ir teko gerokai 
pasispausti ir padaužyti į 
tautiečių duris iki pavyko 
jas nugalėti. Tikiu, kad ir 
sydnejiškiai panašiai savo 
problemą išspręs, nes vargu 
ar sulauks konkrečios para
mos iš kitų kolonijų ar už
sienio. Atvykę tautiečiai iš 
kitų kolonijų į Sydnejuje 
ruošiamas LD irgi nesumes 
milijonų, pastatydami Syd
nejaus Lietuvių Klubą ant 
’’kojų”. Šiandien Lietuvių 
Namus turi įsigiję ir juos iš
laiko Adelaidės, Pertho, 
Melbourne, Geelongo ir 
Brisbanės lietuviai. Jų gre
tos ir aukos mažėja, tenka 
spaustis ir verstis kiek įma
noma taupiau.

Abejoju ar visi sydnejiš
kiai pritars p. V. Bukevi- 
čiaus teigimui, kad jei jie 
negaus ruošti LD 1986 m., 
tai po dvejų metų jų visas 
kultūrinis gyvenimas žlugs 
ir jie bus nebepajėgūs su
ruošti LD ateityje. Netikiu, 
kad Sydnejaus lietuvių kul
tūrinis gyvenimas kabo ant 
tokio plono argumento siūlo.

ALB Tarybos nariai 
suvažiavę į Canberrą, be ki
tų klausimų, turės nuspręsti 
ir sekančių LD vietovę. Ti
kiuosi, kad visi Tarybos na
riai, pasiremdami sveika lo
gika ir abiejų pusių patiek
tais argumentais, šį reikalą 
išspręs. Šios diskusijos pa
rodo, kad mums visiems rū
pi LD, o tai jau yra geras 
ženklas. Vienoks ar kitoks 
ALB Tarybos narių spren
dimas dėl 1986 m. LD, netu
rėtų įnešti į mūsų visuome
ninę ir kultūrinę veiklą di
sonanso, nes tik vieningai 
dirbdami pajėgsime nuveik
ti didesnius darbus ir užsi
mojimus.

V. Baltutis

laiką, lošė, gėrė ir senatvėje 
paliko pliki. Tokiems pripa
žįstama pensija, teikiamos 
visos lengvatos, nors turėtų 
būti kiekvieno šio krašto pi

liečio neginčijama teisė į se
natvės pensiją neatsižvel
giant į jo ūkinę padėtį. Gaila, 
kad kaip tik tokiu metu libe

ralų — nacionalistų partijoje 
pasireiškia aštresni 
nesutarimai, kas be abejo 
opozicijos ir koalicijos pres
tižo nepakelia.

PADĖKA

Sydnejaus spaudos ba
liaus proga ’’Mūsų Pastogei” 
aukojo:

B. Žalys $ 25, P. Ropė $ 
20, S. Norvilaitis $ 4, V. Na- 
rušienė $ 10, O. Baužienė $ 
20, J. ir V. Venclovai $ 20, J. 
ir B. Jablonskiai $ 25.

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

V. Augustinavičius 
Spaudos Baliaus Komiteto 

pirmininkas

Elta informuoja

NAUJAS LAIMĖJIMAS 
LIETUVOS LAISVINIMO 

BYLOJE

Pirmasis lietuvių laimėji
mas tarptautinių radijo 
transliacijų srityje buvo pa
siektas 1951 m. vasario 16 
dieną, kai Amerikos Balsas 
pradėjo transliuoti lietuviš
kas programas. Vėliau, 
Laisvės Radijui (Radio Li
berty) pradėjus transliuoti į 
Pabaltijo valstybes, Ameri
kos Lietuvių Taryba ir Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas bematant 
ėmėsi pastangų šią progra
mą perkelti į Laisvos Euro
pos Radijo (Radio Free 
Europe) skyrių. Šių pastan
gų imtasi dėl labai aiškių 
priežasčių — Laisvės Radijo 
programos skiriamos Sovie
tų Sąjungai, o Laisvos Eu
ropos Radijas transliuoja į 
satelitines — vidurio - Rytų 
Europos šalis.

Pabaltijo programų per
kėlimą iš Laisvės Radijo į 
Laisvos Europs Radiją ilgą 
laiką kliudė kažin kokia pas
laptinga intervencija. 1983 
m. rugsėjo mėn. VLIKo pir
mininkas Dr. K. Bobelis ir 
vicepirm. L. Grinius aplankė 
Laisvės Radijo lietuvių, sky
rių Muenchene ir šiuo klau
simu išsamiai pasitarė su 
lietuvių skyriaus vadovu Dr. 
K. Čeginsku. VLIKO Valdy
bos nariai painformavo Dr. 
Čeginską apie VLIKO pas
tangas perkelti pabaltiečių

MELBOURNO LIETUVIŲ BIBLIOTEKOJE

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: Stepo Zobarsko ’’Auš
relė”, elementorius, išleistas 
Valstybinės Leidyklos Kau
ne, piešiniai D. Tarabildie- 
nės. A. Linčiaus ir V. Nar
buto ’’Geologinės praeities 
pėdsakai Lietuvos krašto
vaizdyje”, Vilnius 1969. 
’’Lietuvos archeologijos at
lasas IV”,'I-XIII a. radiniai, 
red. istorijos mokslų kandi
datas A. Tautavičius, 
’’Mokslas”, Vilnius 1978. 
Abu šie archeologijos atlasai 
aprūpinti smulkių žemėlapių 
priedais. Dionizo Poškos 
’’Mužikas Žemaičių ir Lietu
vos”, iliustracijas raižė lino
leume V. Jurkūnas, Vilnius 
1978. ’’Mano pasaulis”, pa
rengė D.M. Pročkytė ir J. 
Stauskaitė, dailininkė Jūra
tė Stauskaitė, Vilnius 1980. 
’’Ethnic Services Directory, 
Victoria”, East Melbourne 
1984.

Aukojo A. Kontvainis 
Lietuvos Banko 4 monetas. 
Po $ 10 Z. Augaitis, J. K-tas. 
Žurnalų-J. Kvietelaitis.

Malonu konstatuoti, kad 
ačiū jam, Kazimieras Miel- 
dašys, kurį laiką įsisavinda
mas bibliotekos darbą, rei
kalui esant, jau gali pava
duoti nuolatinį bibliotekos 
darbuotoją. Suinteresuo
tiems statistinėmis bibliote
kos smulkmenomis tenka

SKAITYK,

PLATINK

IR BENDRADARBIAUK

’MŪSŲ PASTOGĖJE"-

TAI TAVO LAIKRAŠTIS!

O(k

skyrių į Laisvos Europos 
Radiją. Dr. Čeginskas tai 
VLIKO iniciatyvai pritarė. 
Nuo šių metų pavasario 
VLIKO pirmininkas Pabal
tijo transliacijų klausimu 
keletą sykių tarėsi su JAV 
Senato Komisijos UL.ienio 
Reikalams pirmininku sena
toriumi Charles H. Percy bei 
su JAV Valstybės Departa
mento Tarėju Edvardu 
Derwinskiu. Šioje akcijoje 
ypatingai daug pasidarbavo 
VLIKO vicepirmininkas Dr. 
K. Jurgėla. Pagaliau spalio 2 
d. VLIKO pastangos buvo 
apvainikuotos laimėjimu, 
kuomet sen. Percy oficialiai 
pranešė, kad transliacijos j 
pavergtas Pabaltijo valsty
bes yra perkeliamos iš Lais
vės Radijo į Laisvos Euro
pos Radijo skyrių. Tai yra 
didelis VLIKO atsiekimas, 
nes tuomi dar labiau sustip
rinama Jungtinių Amerikos 
Valstybių Pabaltijo okupa
cijos nepripažinimo politika, 
kadangi Pabaltijo respubli
kos vėl traktuojamos kaip 
atskiros Europos valstybės, 
o ne kaip Sovietų Sąjungos 
sudėtinės dalys. VLIKAS 
taipgi tikisi, kad šių progra
mų perkėlimas dar daugiau 
sustiprins transliacijas į Pa
baltijį ir jos bus geriau gir
dimos Lietuvoje.

Šiomis dienomis į VLIKO 
■padėkos laišką gautas sen.*
Percy atsakymas, kuriame 
jis mini, kad VLIKO inicia
tyvos dėka pavyko šį klausi
mą teigiamai išspręsti.

pranešti, kad beveik kasdien 
knygų skaičius keičiasi, iši
mant netinkamas naudoji
mui, išbraukiant dingusias, 
skaitytojų pražudytas, 
kataloguojant naujai gauta 
ir iš bibliotekos į kitą biblio
teką perkeliamas knygas, 
todėl smulkmeniškos statis
tikos vedimas būtų tik bib
liotekos darbuotojų
apsunkinantis, beprasmis, 
vieno kito smalsuolio užgai
dą tenkinantis darbas. Bib
lioteka, norėdama atitinka
moje tvarkoje išlaikyti visas 
turimas ir naujai gaunamas 
knygas, beveik kasdien turi 
rimto darbo, todėl jai nėra 
pageidaujamas jokio 
supratimo apie biblioteki
ninkystę neturintis kišima
sis į bibliotekos darbą, kar
tais net duodant naivius pa
tarimus bei reikalavimus.

Savo geradariams dėkin
ga

Biblioteka
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE Įvykiai
Rašo Jurgis Janušaitis

Malonus Redaktoriau.

Laisvajame pasaulyje lie
tuvių kolonijose jau nuskar
deno ypač svarbi žinia — 
JAV, Čikagoje, Illinois uni
versitete šių metų spalio 
mėn. pradėjo veikti LITU
ANISTIKOS KATEDRA.

Šios Lituanistikos kated
ros įsteigimą buvo nutaręs 
PLB Seimas Kanadoje. 0 
praėjusių metų Pasaulio 
Lietuvių Dienų metu įvykęs 
PLB Seimas dar kartą šią 
idėją patvirtino ir paragino 
LB skubėti šią idėją įgyven
dinti.

Tai begalo drąsus ir dide
lis užmojus. Laisvajame pa
saulyje įsteigti ir išlaikyti 
Lituanistikos katedrą - isto
rinis įvykis.

Katedros įsteigimo mintį 
stipriai rėmė LB. Nestokota 
ir kritiškų pastabų, abejo- 
jant, ar ši Katedra savo 
tikslą atsieks, ar bus stu
dentų, ar turėsime tinkamų 
profesorių, ar pajėgsime su
telkti 600.000 dolerių Ka
tedros veikimui užtikrinti 
visam laikui.

Nežiūrint neigiamų atsi
liepimų, Lietuvių Bendruo
menė nenuleido rankų. 
Pasirašė Katedros steigimo 
sutartį su Illinois universi
tetu, talkon tuojau atsku
bėjo Lietuvių Fondas (drau
ge ir Katedros steigėjas) su 
50.000 dol. pradiniu įnašu. 
Sujusta telkti lėšas pirma
jam įmokėjimui. Ir laimei - 
praėjusiais metais pirmieji 
200.000 dol. universitetui 
buvo laiku įmokėta.

Bet kad Katedra pradėtų 
veikti, reikėjo įmokėti dar 
100.000 dol. Taigi šie metai 
ypač buvo sunkūs. Tautinių 
šokių šventė šaukėsi pagal
bos, rinko aukas. Taigi au
kotojai buvo apkrauti gana 
sunkia našta. Lėšų telkimo 
naštą apsiima specialus ko
mitetas vadovaujamas JAV 
LB Švietimo Tarybos pir
mininko Jono Kavaliūno. Tai 
darbštus vyras. Tylus, 
kantrus, bet neatlaidžiai 
siekiąs savo tikslo. Sujudo 
LB padaliniai, Lėšų telkimo 
komitetas ir štai vėl laiku 
turime 100.000 dol., kuris 
buvo universitetui įmokėtas 
spalio 5 d.

Taigi Katedros fondan jau 
lietuviškoji išeivija įmokėjo 
dvi ratas, viso 300.000 dol. 
Lieka dar trys ratos, per tris 
metus po 100.000 dol. mokė
ti. Po to, Katedra veiks ir 
mums nebeteks jokių įmo- 
kėjimų daryti. Universitetas 
rūpinsis šią instituciją išlai
kyti.

Įmokėjus antrą ratą, ofi
cialiai Lituanistikos Katedra 
nuo šių metų rudens pradėjo 
veikti. Katedros vedėju pa
kviestas profesorius Bronius 
Vaškelis, o asistente litua
nistikos profesorė Dr. V. 
Kelertienė.

Džiugi ir ta žinia, kad Li
tuanistikos katedroje studi
jas tęs, siekdami ,įš lituanis- * 
tikos mokslų mokslo laipsnių 
ir jau įstojo keletas studen
tų. Tai, žinoma, tik dar pra
džia. Reikia tikėtis, kad lie
tuviai, siekdami magistro ar 
doktorato laipsnių, pasinau
dos ir Lituanistikos katedra, 
nes čia įgyti mokslo laipsniai 
yra pripažįstami aukštųjų 
švietimo institucijų.

Tolimesnis rūpestis telkti 
lėšas sekančiam įmokėjimui. 
Reikės iki kitų metų spalio 
pradžios sutelkti vėl 100.000 
dol. Tai nelengvas darbas, 
tačiau, pasirodo, įmanomas, 
jeigu atydžiai to siekiama. 
Reikia turėti viltį, kad visi 
Lituanistikos katedrai duoti 
įsipareigojimai bus ateityje 
pilnai įgyvendinti.

Tikrai tenka didžiuotis 
lietuviškosios išeivijos dos
numu, rūpestingumu savajai 
kultūrai ir švietimui. Ir tik 
lietuviškąjai išeivijai bus 
dėkinga Lietuva už šį svar
bų mokslo židinį, kuriame 
bus ugdomi ne tik lituanis
tai, bet ir vykdomos svar
bios studijos.

Mane pradžiugino ir mie
las Br. Stašionis, Mūsų Pas
togėje taip šiltai atsiliepęs 
apie Lituanistikos Katedros 
reikšmę ir taip sėkmingai 
pradėjęs telkti lėšas Aus
tralijos lietuvių tarpe. Tikiu, 
kad PLB liks ir Jums, mieli 
Australijos lietuviai, nuo
širdžiai dėkinga už prisi
dėjimą prie šio taip reikš
mingo projekto įgyvendini
mo.

Apie šią instituciją, ma
nau, turėsime progos daž
niau pasikalbėti.

Čikagoje įvairiomis pro
gomis apie Lituanistikos ka
tedros problemas lietuviš
koji visuomenė supažindi
nama spacialiai surengtose 
tam tikslui vakaronėse.

Šių metų toks pirmas in
formacinis susirinkimas 
įvyko spalio 19 d. Jaunimo 
Centro kavinėje, Čikagoje. 
Su Katedra susijusias visas 
problemas smulkiai aptarė 
Illinois universiteto plana
vimo direktorius prci. N. 
Moravcevich, slavistikos 
skyriaus vedėja profesorė B. 
Sljivic-Simsic, Lituanistikos 
katedros vedėjas Br. Vaš
kelis ir lituanistikos profe
sorė V. Kelertienė. Pokal
biui vadovavo JAV LB 
Švietimo Tarybos pirminin
kas Jonas Kavaliūnas. .

Iš pranešimų aiškėjo, kad 
Lituanistikos katedros atei
tis užtikrinta.

O gal, mielas Redakto
riau, į Lituanistikos katedrą 
studijuoti atvyks keletas 
studentų ir iš Kengūrų že
mės. Tuo labai džiaugtumės.

Su geriausiais sėkmės lin
kėjimais, iki sekančio karto.

Nuoširdžiai Jūsų
Jurgis Janušaitis

BADAS ETIJOPIJOJE

Afrikoje užtrukusios 
sausros sukėlė aštrų badą, 
kuris pasireiškė ypač ryti
nėje Afrikoje, Etijopijoje, 
kur apie 7 milijonai gyven
tojų badauja ir jiems reika
linga skubi pagalba. Etijopi- 
jos socialistinė - komunistinė 
valdžia reikalo neišspren
džia, o jos sąjungininkas ne
skuba į pagalbą. Laisvosios 
Vak. Europos valstybės ir 
USA pirmieji kraštai skubą, 
gelbėti nelaiminguosius. 
Pagalba teikiama maisto 
produktais, lėktuvais neatsi
žvelgiant į esamos Etijopijos 
valdžios statomas sąlygas. 
Anglijos vyriausybė tikisi, 
kad ši bado ataka privers 
Etijopijos vyriausybę būti 
sukalbamesnę ir net tikisi 
perversmo, kaip kad įvyko 
1974-75 metų bado atveju, 
kai buvo nuverstas negusas 
ir vyriausybę perėmė pro
komunistinė valdžia. Nelai
mės atveju nelaiminguosius 
pirmiausia gelbsti kapitalis
tai, o komunistai bent tiek 
gerai daro, kad tokią pagal
bą toleruoja, ją priima, kai 
tuo tarpu sovietai badau
jančius maitina tik sovietine 
ideologija.

i Bičiuliui, ilgamečiui ’’Mūsų Pastogės” redaktoriui, ! 
rašytojui į

| . VINCUI KAZOKUI \
1 staigiai mirus, gilią užuojautą jo našlei, dr. Genovaitei !
Į Kazokienei, dukrelei Ugnei ir sūnui Kajui reiškia ?
i j

Sofija ir Aleksandras Mauragiai su šeima i

i 
i

.t a

’’Mūsų Pastogės” redaktoriui
VINCUI KAZOKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Dr.
Genovaitei Kazokienei, dukrai Ugnei ir sūnui Kajui

Mykolas ir Marija Zakarai

Senam Bičiuliui, ’
VINCUI KAZOKUI >

mirus, jo žmoną, dr. Genovaitę Kazokienę, dukrą Ugnę ir j 
sūnų Kajų bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia į

! ' L
Vytautas A. Kardelis i
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J Ilgamečiui ’’Mūsų Pastogės” redaktoriui į1
VINCUI KAZOKUI

j į Anapilį iškeliavus, skausmo valandoje jo šeimą i 
j prisimena ir drauge liūdi

Viktoras Jaras J■

Lietuviško žodžio mylėtojui, ’’Mūsų Pastogės” 
ilgamečiui bendradarbiui ir draugui

VINCUI KAZOKUI

amžinybėn iškeliavus, žmonai Dr. Genovaitei, dukrai 
Ugnei, sūnui Kajui ir artimiesiems, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime

Aldona ir Adolfas Jablonskiai 
su šeima
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NUŽUDYTA
INDIRA GANDHI

Indijos ministerė pirmi
ninkė, Indira Gandhi, spalio 
31 d. nužudyta jos pačios as
mens apsaugos sargybinių, 
sikhu religinių fanatikų.

Žiniai apie jos mirtį 
pasklidus, kol įsikišo policija 
ir kariuomenė, nužudyta 
apie 1000 sikhu religijos pa
sekėjų.

Naujuoju Indijos ministe- 
riu pirmininku išrinktas In- 
diros Gandhi sūnus, Rajiv 
Gandhi, 39 m. amžiaus, par
lamento narys, su mažu po
litiniu patyrimu.

Lenkijoje iškilo naujas 
skandalas, kai pasklido ži
nios, kad prieš kiek laiko 
suimtasis kat. kunigas ir 
kietas antikomunistas kun. 
J. Popieluszko buvęs saugu
mo suimtas ir esąs nužudy
tas. Jis buvęs ’’Solidarnosc” 
šalininkas ir atviras veikėjas 
prieš komunistinę ideologi
ją. Visi Lenkijos tikintieji 
labai susirūpinę jo likimu.

Paskutinėmis žiniomis 
kun. Popieluszko lavonas 
surastas ir dabar jau palai
dotas. Laidotuvėse dalyvavę 
apie 250.000 žmonių.

Italijos policija suėmė 
kelis bulgarus, kurie teismui 
buvo pristatyti kaip talki
ninkai prieš trejus metus 
įvykusiame pasikėsinime 
prieš popiežių. Suimtieji 
atitinkamai nuteisti.

Bulgarija pareiškė viešą 
protestą prieš teismo 
sprendimą, kad esąs ne
teisingas, ypač įveliant Bul
garijos saugumo tarnybą.

♦**

Irako arabų valstybė, kuri 
dabar kariauja su Iranu ir 
kuri, susidėjusi su Sov. S-ga. 
nutraukė diplomatinius ry
šius su Amerika, pastaruoju 
metu ieško būdų suartėti su 
Amerika. Atrodo, kad gimi
nystė su sovietais Irako vy
riausybės nepatenkino.

Ilgamečiui ’’Mūsų Pastogės” redaktoriui, rašytojui, 
VINCUI KAZOKUI

» mirus, gilią užuojautą jo mirties paliestai šeimai - dr. i
» Genovaitei Kazokienei, dukrai Ugnei ir sūnui Kajui - jj 
į| nuoširdžią užuojautą reiškia
į{ Jadvyga Mickienė ir šeima

Mielam bičiuliui, rašytojui, visuomenininkui i
VINCUI KAZOKUI

jį staigiai mirus, dr. Genovaitei Kazokienei, dukrai Ugnei ir į
sūnui Kajui, skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą S

į reiškia _ ■n $
Tamara ir Benius Vingiliai ir

Eugenija Bliokienė {
ll ■

Mielam bičiuliui, rašytojui, visuomenininkui, Įį 
J ilgamečiui ’’Mūsų Pastogės” redaktoriui iį

VINCUI KAZOKUI
i staigiai mirus, liūdinčiai jo šeimai nuoširdžią užuojautą g 
» reiškia

Elena ir Izidorius Jonaičiai i 
« .............. '■■■■

KILNIAM LIETUVIUI, NUOŠIRDŽIAM KOVOTOJUI Į 

VINCUI KAZOKUI
MIRUS, NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME JO j 
LIŪDINČIĄ ŠEIMĄ IR VISĄ LIETUVIŲ | 
BENDRUOMENĘ. į

CAPTIVE NATIONS COUNCIL OF N.S.W. j

Gilią užuojautą reiškiame mielam Juozui Almiui 
Jūragiui bei jo šeimai ir artimiesiems mirus jo brangiai 
seseriai Lietuvoje ir drauge liūdime.

Vincenta Jasiūnienė ir
Danutė Bižienė su šeima

Mielą Lidiją Žalienę, jos vyrą Bronių žalį ir 
artimuosius, jos brangiam dėdei Lietuvoje mirus, 
liūdesy giliai užjaučiame.

Vincenta Jasiūnienė
Danutė Bižienė ir šeima

A.A.
ALMAI JANUŠAITIENEI

Tasmanijoj mirus, jos dukrą Ireną O’Dwyer ir gimines, 
širdingai užjaučiame didžio skausmo valandoje.

Soc. Globos Moterų D-ja
Melbourne
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Namie ir svetur Lietuviai pasaulyje

HOBART

Spalio 12 d., trumpai pa
sirgusi, ligoninėj mirė Elma 
Janušaitienė, 82 m. amžiaus. 
Velionė kilimo iš Klaipėdos 
krašto. Ų Australiją atvyko 
su pirmaisiais pokario 
emigrantų transportais ir 
įsikūrė Hobarte. Buvo gera 
bendruomenės narė, skaitė 
lietuvišką spaudą. Vyrui 
mirus persikėlė pas Joną 
Saliklį ir čia išgyveno iki 
mirties. Palaidota tame pa
čiame kape su vyru, mirusiu 
prieš 18 m. Lietuvių vardu 
su velione atsisveikino A. 
Kantvilas. Po laidotuvių, 
dukra Gerta dalyvius 
pakvietė į savo namus ka- 
vytei.

Ilsėkis ramybėje!

HELLP Sąjungos narių 
metinis susirinkimas įvyks 
St. David’s katedros salėje, 
125 Macquarie St., Hobart, 
lapkričio 23 d. (penktad.), 8 
v.v. Pagrindiniais kalbėto
jais pakviesti ukrainiečiai iš 
Melbourno. Dalyvaus ir vie
tos politikai. Po kalbų ir 
pranešimų bus renkama 
S-gos valdyba. Visi lietuviai 
prašomi atsilankyti.

♦ * *

Į ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimą ALB Hobarto 
apylinkės atstovais išrinkti: 
Aleksas Kantvilas ir Petras 
Šiaučiūnas. Magdutė Šiau
čiūnienė bus hobartiškių at
stovė Katalikų Federacijos 
suvažiavime.

J. Paškevičius

SYDNEY

PENSININKŲ POPIETĖ

Spalio 28 d., sekm., Syd- 
nejaus Liet. Klube įvyko 
stebėtinai dalyviais skait
linga vietos pensininkų 
klubo surengta popietė, kur 
dalyvavo apytikriai virš 
dviejų šimtų žmonių, kas 
yra šiandie gana retas įvykis 
Sydnejaus lietuvių bet ko
kiuose subuvimuose. Kas 
tiek žmonių priviliojo?

Čia ir yra mįslė, neatsa
kyta net ir popietės. Gal pa
čios senstančios bendruo
menės polinkis arčiau prie 
vyresniųjų, gal žadėti po
pietės pabaigoje visiems su
ruošti pyragaičiai ir kavutė, 
o gal tik paprasčiausias no
ras dalyvauti kultūrinėje 
popietėje, kokių nuo seno 
pasigendama Sydnejuje. 
Kiekvienu atveju pensinin
kų suruošta popietė laikyti
na pilnai pasiteisinusi.

Popietės programoje sa
vomis jėgomis su talkinin
kais pravedė originalią pat
riotiniais motyvais su dek
lamacijomis, tautiniais šo
kiais ir gyvaisiais paveiks
lais bei Linksmaisiais bro
liais, programą, kuri vie
niems atrodė idealiai, ki
tiems gana paviršutiniška ir 
{ngi. Vis dėl to daugelio da- 
yvių nuomone programa 

buvusi perkrauta ir užtęsta 
ir galėjusi būti pusiau su
trumpinta nieko nenu- 
skriausdžiant ir niekas, ne
būtų dėl to protestavęs. La
bai gerai, kad Linksmieji 
broliai nukelti į pabaigą. Jie 
gana kultūringai paakėja 
vietos lietuvių gyvenimą net 
patys save pasiųsdami ”po 
velnių”.

Popietė užbaigta gausio
mis padėkavonėmis su do
vanomis ir gėlėmis visus 
programos dalyvius sukvie
tus iš naujo scenoje, kuo iš
laikyta sena lietuviška tra
dicija, bet šiais laikais nepa
teisinama. Programą pra
dėjo pensininkų klubo pir
mininkė p. 0. Osinienė ir to
liau vadovavo p. Zabloc- 
kienė, popietės programai, 
atrodo, pati ją paruošusi ir 
pati joje dalyvavusi. Sekė 
loterija ir malonūs pasivai- 
šinimai pensininkų paruoš
tomis vaišėmis - pyragais ir 
kavute.

Kiekvienu atveju sveiki
name pensininkų klubą ir jo 
vadovybę už sėkmingą po
pietę. Vis tiek lieka neatsa
kyta - kaip pensininkai su
gebėjo į popietę privilioti 
tiek daug svečių?

♦ ♦ ♦

Vėlinių pamaldos Sydne
juje atlaikytos lapkričio 4 d. 
Jas celebravo prel. P. But
kus, asistuojamas kun. P. 
Martuzo. Mišių metu prisi
mintas ir spalio 30 d. miręs 
’’Mūsų Pastogės” redakto
rius, rašytojas - poetas Vin
cas Kazokas.

Po pamaldų buvo nuvykta 
į Rookwoodo lietuvių kapi
nių sekciją, kur pašventinta 
paminklinė siena, skirta 
krematoriume sudegintų 
mirusiųjų pelenams. Pa
minklinė siena buvo supro
jektuota inžinierių V. Ber
noto, A. Jakšto ir H. Šlite- 
rio.

Vėliau, susirinkus prie 
kapinių paminklo, visų 
bendrai pasimelsta, maldas 
pravedant prel. P. Butkui ir 
kun. P. Martuzui.

NEWCASTLE

NEWCASTLE
DISKUSIJŲ KLUBE

Rugsėjo 21 d. Jūratės 
Ivinskienės namuose įvyko 
N. Diskusijų Klubo susi
rinkimas. Paskaitą skaitė 
Zina Zakarauskienė ’’Vaikai 
ir muzika” tema. Prelegentė 
atskleidė, kad muzika įta
koja kiekvieną, o ypač vai
kus ir polinkis muzikai gali 
būti tinkamai išvystytas ne
leidžiant pašaliniams daly
kams jo nustelbti. Autorė 
savo teigimus remia žino
mais pedagogų, psichologų 
ir muzikologų autoritetais. 
Net pastaruoju metu ir 
valstybių autoritetai muziką 
priima kaip teigiamą eduka
cinį ir psichologinį faktą ir į 
tai kreipia daug dėmesio. 
Pagrįsdama savo teigimus 
paskaitininke plačiai panau
dojo įvairių muzikinių auto
ritetų ir pedagogų nuomo
nes bei jų įvestų mokyklose 
muzikinių atsiekimų rezul
tatus, ypač ankstyvoje vai
kystėje, kur vaikų darže

l-DC

CANBERRA — Australijos sostinė
1984 metų pabaigoje JJfflį
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SOSTINĖ!

liuose pastebėti talentai, jų 
tarpe ir muzikiniai, ir jų ak
centavimas turi lemiamos 
reikšmės vaiko ateities 
gyvenimui.

Po paskaitos sekė gyvos 
diskusijos. Sekantis N. 
Diskusijų Klubo susirinki
mas numatomas gruodžio 
16 d. S. ir M. Butkų namuo
se. Paskaitą skaitys Jūratė 
Ivinskienė.

S.B.

ADELAIDE

Spalio 20 d. įvykusiame 
baliuje, Adelaidės Lietuvių 
S-ga Ine. gražiai atšventė 
savo 29-tąjį gimtadienį - įsi
kūrimo sukaktį ir paminėjo 
Lietuvių Namų įsigijimo 27 
metų sukaktį.

* * *
Sekmadienį, lapkričio 4 d. 

Adelaidės liet. šv. Kazimie
ro koplyčioje kun. Juozas 
Petraitis atlaikė Mišias už 
mirusio ’’Mūsų Pastogės” 
redaktoriaus, rašytojo-poeto 
Vinco Kazoko vėlę. Mišias 
užpirko C. Zamoiskis ir V. 
Baltutis.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
PASKOLŲ VAJUS

Šias eilutes berašant jau 
turime pasižadėjimų pasko
loms virš 86.000 dolerių. Vis 
dar ateina ne vienas mielas 
tautietis su grynais pinigais 
ar čekiu ir įneša, nelaukiant 
kol mūsų numatyta suma 
pasižadėjimais bus pasiekta. 
Klubo valdyba reiškia vi
siems nuoširdžią padėką! 
Kiti atneša ir aukas. Dar kiti 
duodami paskolas ar aukas 
prašo neskelbti jų pavar
džių. Ir jiems visiems ačiū!

Skelbiame tolimesnes pa
vardes prisidėjusių prie va
jaus.

AUKOJO: M.R.S. $ 1150,
J. Bimba $ 250. A.J. Jasaitis 
$ 250, V. Narušienė $ 250, V. 
Narušienė (S. Narušio atm.) 
$ 250, M. Šidlauskas $ 250,
K. Burneikis $ 250, B. Pivo
riūnas $ 100, H. Šliteris $ 50, 
A. Žilys $ 50, p. Badauskienė 
$ 15, p. Zakarevičienė $ 15.

SKOLINO neimdami 
nuošimčių:

L. Pukys $ 2000; po $ 1000 
- J. Bužinskas, A. Jakštas, 
V. ir G. Kazokai, S. ir E. Ko- 
lakauskai, J. Koliavas, L. ir 
G. Petrauskai ir B. Šidlaus
kas; po $ 500 - S. Jerem- 
bauskas, A. Pečiulis, V.

LIETUVIAI
AUSTRALIJOS

SPAUDOJE

Laikraštis ’’The
Australian”, kuris yra plati
namas visoje Australijoje, 
antradienį, spalio 23 d. pla
čiai aprašė prof. A. Kabailos 
vedamą akademikų grupę, 
kuri užsibrėžė parašyti 
komplektą mikro-kompiute- 
rio programų (micro
computer softwate), spren
džiančių įvairias statybos 
inžinerijos užduotis.

Straipsnis parašytas H. 
Meredith, kuri yra kom
piuterių skyriaus redaktorė. 
Antraštė — ’’University R & 
D breaks through to mar
ketplace”. Atseit, universi
teto tyrinėtojai prasiveržia 
platesnėn rinkon. Plačiai 
aprašomas pasikalbėjimas 
su Dr. A. Kabaila, kuris ci
tuojamas kaip pasakęs: 
’’Mūsų pirmutinis tikslas, 
žinia, yra dėstyti. Bet tyri
nėjimas (research) yra kri
tiškai svarbu.

Liūdna padėtis, kai, pa
vyzdžiui statybinėje inžine
rijos rinkoje randasi daug 
menkaverčių programų, ku
rios pardavinėjamos lyg bū
tų pranašios.

Aišku, kad ši sritis stačiai 
prašosi, kad į ją atkreip- 
tumėm dėmesį.”

Straipsnis mini, kad NSW 
Universiteto organas, Uni- 
search Ltd., lapkričio 5 ir 6 
dienomis organizuoja prof. 
A. Kabailos vadovaujamą 
seminarą, kuriame dalyvaiai 
bus supažindinti su progra
momis gelžbetonio ir plieno

Rauličkis ir L. Simanauskas; 
p. Brunkienė - $ 400; A. ir A. 
Adomėnai - $ 300; po $ 250 - 
P. ir V. Antanaičiai, Daiva 
Bieri, J. Gudaitis, O. ir V. 
Jonušiai, V. Labutis ir J. Si
rutis; E. Dryža - $ 150; Isol- 
da Davis iš Adelaidės - $ 
100; V. Augustinavičius - $ 
50.

Dar vienas gražus pavyz
dys kaip mes rūpinamės sa
vais lietuviškais reikalais. 
Ponai L. ir H. Karveliai ne
galėdami dalyvauti metinia
me klubo pobūvyje, ta proga 
paaukojo $ 50. Ačiū!

REIKALINGI
TALKININKAI

Klubo įvairiems bėgamie
siems pataisos darbeliams 
reikalingi pagelbininkai. 
Nereikia geru specialistu 
būti, kad galėtum prisidėti. 
Visi, kurie šiek tiek nusima
no staliaus darbuose, dažy
me ir panašiai, kviečiami 
talkon. Kiekvieną penkta
dienio rytą laukiame Jūsų! 
Prieš atvykdami paskam
binkite p. P. Andriukaičiui 
tel. 708 1414, kuris rūpinasi 
visais klubo ūkiniais reika
lais. Jeigu norėtumėt prisi
dėti bet kurią kitą savaitės 
dieną, taip pat prašome su
sirišti su juo. 

struktūrom skaičiavimui, 
bei su programa statybinės 
statikos analyzei.

Malonu, kad kartkartėmis 
mūsų tautiečiams pavyksta 
net didžiųjų dienraščių dė
mesio sulaukti.

* * *
Kanadoje. Toronte mieste 

gyvenąs muzikas ir kompo
zitorius Stasys Gailevičius 
neseniai atšventė 80 metų 
sukaktį. Jo komponuotos ir 
sukurtos dainos nuolat dai
nuojamos įvairių chorų. 
Kompozitorius dar vis labai 
aktyvus muzikiniame lietu
vių gyvenime ir veikloje.

ĮSIDĖMĖTINAS
P ALA.N KŪMAS 

MŪSŲ PASTOGEI

Prisiųsdama mokestį už 
metinę Mūsų Pastogės pre
numeratą skaitytoja p. Liu
da Tarvydienė iš savo kuk
lios pensijos dar pridėjo 17 
dol. auką - paramą, kad laik
raštis stipriau stovėtų. 
Skaitytoja p. L. Tarvydienė 
jau yra gerokai virš 80 me
tų, visą gyvenimą sunkiai 
dirbusi, pastaruoju metu 
sunkiai bepavaikščiojanti, 
bet turi šviesią galvą ir išli
kusi palanki ir ištikima Mū
sų Pastogei. Jos įnašas Mū
sų Pastogei juo kilnesnis, 
kad ji spaudą įvertina ir pa
rodo palyginamai daugiau 
palankumo, negu didžiai 
mokytieji. Ačiū p. L. Tarvy
dienei.

Taip pat reikia galinčių 
prisidėti prie paruošimo 
klubo parengimų plakatų. 
Visi kurie šiek tiek linkę į 
dailę ir turite noro, malonė
kite kreiptis į A. Dudaitį 
skambinant vakarais tel. 
727 9191.

O dabar kreipiamės į tal
kininkus kitos rūšies. VISI, 
KURIE TURITE NAUJŲ 
IDĖJŲ, PATARIMŲ AR 
PASIŪLYMŲ kaip klubą 
vesti ir tobulinti, prašome 
kreiptis į V. Bukevičių tel. 
708 1414 ar skambinti jam į 
namus tel. 869 2466. JŪSŲ 
VISŲ SIŪLYMAI BUS 
PRIIMTI DĖMESIN, 
SVARSTOMI IR JEI GA
LIMYBĖS LEIS, BUS ĮGY
VENDINTI!

KULTŪRINĖ POPIETĖ 
su įdomia ir įvairia progra
ma buvo suruošta Sydne
jaus pensininkų klubo, sek
madienį, spalio 28 d. Susi
rinko virš 250 tautiečių. Šios 
popietės pelnas, $ 1000, bu
vo perduotas Sydnejaus 
Lietuviiį Klubui. Klubo val
dyba nuoširdžiai dėkoja už 
paramą ir už tokį gražų ir 
sektiną pavyzdį kitiems. 
Ačiū!

Sydnejaus Lietuvių Namų 
Informacija
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JIE KOVOJA PRIEŠ

RAUDONĄJĮ SLIBINĄ

Buv. amerikiečių kariuo
menėje karininkas Andrius 
Eiva-Grigaliūnas yra vienas 
iš pasišventusių kovotojų už 
Afganistano išsilaisvinimą. 
Jis labai intensyviai kovoja, 
kad Amerika teiktų realią 
pagalbą Afganistano laisvės 
kovotojams prieš sovietus 
okupantus savo pastangas 
grįsdamas, kad padedant 
Afganistano laisvės kovoto
jams jau tuo pačiu padeda ir 
kovoja už pavergtą Lietuvą. 
Čia skelbiame iš ’’Akiračių” 
imtą pasikalbėjimą su And
rium Eiva. Red.

PAS AFGANISTANO 
PARTIZANUS

Koks yra paties pagrindi
nis užsiėmimas šiuo metu?

Mano pagrindinis užsiėmi 
mas dabar yra suorganizuoti- 
efektingesnę politinę ir ma
terialinę paramą Afganista
no partizanams.

Gal pradėkim, kaip sako
ma, nuo pradžios. Kiek žino
ma, esi buvęs West Point, 
’’Žaliosiose beretėse”. At
seit, buvai Amerikos kari
ninkas. 0 dabar pasišventei 
Afganistano reikalui.

Taip. Jei jau nuo pra
džios... Partizaninės kovos iš 
tiesų mane domino nuo vai
kystės. Man mažam būnant, 
partizaninės kovos Lietuvo
je dar nebuvo pasibaigę ir 
mūsų namuose apie tai buvo 
daug kalbama. Pati pirmoji 
knyga, kuri mane sudomino, 
buvo ’’Partizanai už geleži
nės uždangos”. Atsimenu, 
net kai dar nemokėjau skai
tyti, žiūrėdavau į jos foto
grafijas. Tas susidomėjimas 
išliko. Patekęs į West Point, 
pasirinkau kiek galima dau
giau kursų apie partizaninį 
karą, rezistencines kovas. 
Užtai išėjau ir ’’Žaliųjų be
rečių” treniruotę. Kaipo ka
rininkas vadovavau šarvuo
tų pėstininkų kuopai. Buvau 
paskirtas pareigom Vokieti
joje.

Prasidėjus Afganistano 
užpuolimui, nusprendžiau, 
kad man laikas pasitraukti iš 
kariuomenės ir bandyti 
praktiškai įgyvendinti tuos 
dalykus, kurių išmokti 
buvau įstojęs į kariuomenę. 
Dar prieš išstodamas, pa
bandžiau pažiūrėti, ar galė
siu užmegzti asmeniškus 
santykius su rezistencijos 
kovotojais. Tai buvo 1980 
metais.

Kaip tai sekėsi?
Pasisekė. Padėjo ir tai, 

kad kelis afganistaniečius 
buvau sutikęs Vokietijoje. 
Jie buvo atvažiavę pas mane 
pasižiūrėti nuo peties šau
namų raketų ”Red-eye”. Aš 
mat buvau žinomas kaip 
priešlėktuvinių raketų žino
vas. Buvau tada Maince. Po 
to, išstojęs iš kariuomenės, 
liepos mėn. nuvykau į Peša- 
varą ir susitikau su vadovy
be.

Kaip armija į tai reagavo?
Armija labai pyko ant 

manęs. Be tai jų reikalas. Tą 
vasarą keletą mėnesių pa
dirbėjau su partizanais. Ge
riau kalbą pramokau. Skati
nau juos imti gyvus belais- 
vėn, nes tuo metu jie nebuvo 
dar nė vieno gyvo belaisvio 
paėmę. Bet tai pasirodė 
sunku įvykdyti. Viena, kad 
neturėjau ko jiems duoti. 
Net mano buvimas buvo 
problematiškas, nes turėti 
amerikietį karininką savo 

eilėse jiems buvo politiškai 
rizikinga. Pirma reikėjo su
organizuoti kokios paramos 
iš Vakarų, kad turėčiau ką 
jiems pasiūlyti. Grįžau į 
Ameriką. Čia rusams disi
dentams buvo iškilęs tas 
Eats klausimas — kaip gel

ėti Afganistane paimtus 
belaisvius? Aš jiems galėjau 
šiuo reikalu patarti ir padė
ti. Jų remiamas du kartus 
vėl ten vykau. 1981 m. ge
gužės mėn. buvo paimti pir
mi trys belaisviai. Aš juos 
sutikau Afganistane. Iki 
1981 m. galo tas skaičius pa
kilo iki devynių. Visgi dar 
labai mažai buvo imama gy
vų. Reikėjo ką rimčiau da
ryti. Sugrįžęs į Ameriką pa
ruošiau planą su biudžetu.

Rusams emigrantams?
Taip. Tai turėjo finansuoti 

keliones, kitus įvairius daly
kus. Aš tuo metu verčiausi 
savo lėšomis ir taip pat bu
vau prisidėjęs prie politinės 
paramos Afganistanui orga
nizavimo per Amerikos pi
liečių organizaciją ’’Free Af
ghanistan Alliance”, Massa
chusetts. Mes suformulavo
me rezoliuciją ir susirišome 
su senatorium Tsongas. Bet 
kurį laiką reikalai nejudėjo. 
Dirbau ir kaip taksi šoferis 
tuo metu, ir kitaip, bet stai
ga liepos mėn. tą pačią dieną 
susilaukiau dviejų svarbių 
paskarribinimų.

Vienas buvo iš senato
riaus Tsongas. Jis buvo su
erzintas Valstybės sekreto
riaus Schultzo atsakymų per 
pastarojo patvirtinimo ap
klausą. Buvo nepatenkintas 
jo atsakymais ir norėjo pa
naudoti tą rezoliuciją kaip 
ginklą gauti partizanams 
pagelbos.

Po to skambino rusai disi
dentai. Kad jie surinko lėšas 
ir kad aš turėčiau pradėti 
veikti. Aš jų tada laikinai 
atsiprašiau, kad negaliu tuoj 
vykti, nes buvau pradėjęs 
Senate politinę košę virti. 
Pasilikau Amerikoje iki 
spalio. Užsiėmiau ta rezoliu
cija, ji pateko į kai kuriuos 
laikraščius.

Nukeliavus į Pakistaną, 
pasirodė, jog tai buvo labai 
naudinga. Šį kartą įvairių 
partizanų rezistencinių 
grupių vadovybė sukėlė 
luotą mano garbei. Rezo- 
iucijos byla buvo aprašoma 
’akistano laikraščiuose. Tai 
juvo pirmas judėjimas Af
ghanistan© pagalbai viešoje 
spaudoje ir Amerikos val
džioje. Man tai buvo labai 
naudinga. Atvykus gelbėti 
gyvybių, sunkiausias užda
vinys buvo įrodyti partizanų 
karininkams, kad partiza
nams būtų naudinga išgel
bėti tuos žmones. Per tą mi
nėtą puotą vienas partizanų 
vadovas manęs paklausė: 
’’Kodėl tu su tuo Gulbedinu 
draugauji, jei jis tiek prieš 
Ameriką pasisako?” Aš sa
kau jiems: ’’Žinote, jūsų 
grupė labai narsi, kovose 
pasižymėjusi. Aš tai gerbiu, 
bet Gulbedinas yra aštuo- 
nioliką gyvų belaisvių paė
męs, o jūs dar nė vieno”. 
Pasidarė tylu... Aš tik vėliau 
sužinojau, jog toji Mohaos 
grupė tą mėnesį pradėjo 
siųsti įsakymus savo žmo
nėms, kad jie pradėtų imti 
gyvus belaisvius. Manau, 
kad jeigu ne rezoliucija, jie 
nebūtų manęs klausę.

Kiek dabar gyvų belaisvių 
yra?

Gruodžio mėnesį paskuti
nis tvirtas skaičius buvo 
123. Turiu žinių, kad dabar 
yra beveik 180.

Ar jie laikomi Afganista
ne?

Visur. Kai? žinote, devyni 
yra internuoti Šveicarijoje. 
Apie aštuoniasdešimt 
Pakistane. Bet daugumas 
yra Afganistane.

Tai neperdėdami galime 
sakyti, kad pats prisidėjai 
prie tų žmonių gyvybės gel
bėjimo.

Šiek tiek paskatinau... 
Buvau paskatos įrankiu.

CANBERRA KVIEČIA IR LAUKIA!

Canberros Lietuvių Klubas - vietos lietuvių gyvenimo centras. Čia vyks ir 
svarbesnieji Lietuvių Dienų parengimai (Vaizdas iš gatvės pusės).

Partizanai juos išgelbėjo, ne 
aš. Aš tik buvau gal paska
tos katalizatoriumi. Iš to su
sikūrė toks anekdotas. Mat 
aš turėjau sąrašą, kuriame 
buvo pažymėta, kiek kuri 
grupė turi gyvų belaisvių. O 
buvo viena partizanų grupė, 
neturėjusi nė vieno, ir dėl to 
nepatogiai jautėsi. Tai ir jie 
pradėjo gaudyti belaisvius. 
Pagaliau Kabulo bazare jie 
nutvėrė vieną svetimtautį. 
Tie partizanai, matyt, buvo 
beraščiai, bet jų vadovas, 
truputį išlavintas, paprašė 
to žmogaus dokumentų. Pa
ėmė dokumentus, žiūri — 
Charles Dubar, Amerikos 
ambasados Kabule pirmasis 
sekretorius. Tai buvo pir
mas jų ’’sovietinis” belaisvis.

Iki tų metų gruodžio skai
čius gyvų belaisvių pakilo iki 
25-kių. Dvidešimt penktas 
buvo Rimas Burba. Jį suti
kau 1982 m. lapkričio mėn.

Tuo pat metu turėjau 
- progos apžvelgti tiekimą 
partizanams. Buvau jau įga
vęs partizanų pasitikėjimą. 
Sužinojau tada tiesiogiškai 
apie ginklų ir šaudmenų- 
problemas. Bet tuo metu, 
kaip sakiau, Pakistanas nu
tvėrė mane, įmetė į kalėji
mą...

Palauk! Nesakei to. Pa
kistanas įmetė į kalėjimą?

Tap. Gale 1982-rų. Spalio 
mėnesį. Kalėjime ir sutikau 
Rimą Burbą.

O kokia priežastis?
Na, jie jokio paaiškinimo 

nedavė.

Kas areštavo? Policija? 
Kariuomenė? Saugumas?

Saugumas. Nors man nie
kada dokumentų neparodė. 
Tenai jie neturi reikalo jų 
parodyti. Tai palaikė mane. 
Buvo įvairių istorijų. Kada 
nors gal parašysiu apie tai.

Be abejo bus įdomu. Bet... 
kaip tai galėjo įvykti?

Mane tardė. Tardė, po to 
apkaltino, kad aš KGB 
agentas. Mat, kodėl aš sten
giuosi sovietus gelbėti?! Bet 
štai kas buvo būdinga. Kai 
suima šiaip amerikietį, tai 
per 24-rias valandas praneša 
Amerikos valdžiai. Ar tai 
būtų koks narkotikų varto
tojas, ar ginklų šmugeliuo- 
tojas, ar net kriminalistas. 
Mano atveju nepranešė! Per 
75 dienas nepranešė Ameri
kos valdžiai. Buvau pagrob
tas, ir niekam nebuvo pra

nešta. Nei žmona, nei gimi
nės nežinojo, kur aš esu.

Kaip pats manai, ar jie 
tikrai galvojo, kad esi KGB 
agentas?

Tai buvo vienas sumeti
mas. Bet matai, jie mano 
dokumentus turėjo. Jie 
žinojo, kad Amerikoje daly
vauju politinėje veikloje.

Bet ir sovietų agentas tai 
galėtų sugebėti?

Galėtų irgi tokius doku
mentus turėti. Aš jiems 
buvau problema. Aš turėjau 
santykius su rezistencija. 
Amerikiečiai tokių asmeniš
kų santykių su rezistencija 
kaip aš neturi. Tas jiems irgi 
atrodė įtartina. Nežinojo, ką 
su manim daryti. Bijojo ir 
paleisti.

Kaip jie tave traktavo?
Neblogai. Manęs nekama

vo, nespardė, nemušė. Val
gyti davė. Maistas ne visada 
ypatingai, bet... Iš tiesų, bu
vo trys to mano suėmimo 
fazės. Pirmoji fazė buvo la
bai gera. Turėjau sau na
muką, asmenišką sargybą, 
net virėją. Bute net kilimai 
buvo. Po to perkėlė į 
prastesnę vietą, o po to tre
čias kalėjimas buvo pats 
įdomiausias... Aš įvairių 
teorijų dėl to turiu. Viena, 
kad iš pradžių jie manė, jog 
aš esu ČIA agentas, ir dar 
gal aukšto rango. Tai ta 
geroji fazė. Kai nusprendė, 
kad ne taip, tai reikalai pa
blogėjo. Antra teorija tai, 
kad jie susirišo su ČIA, ir 

sužinojo, kad aš dėl netin
kamos amunicijos Ameriko
je skundžiuosi ir šiaip jiems 
sunkumų sudarau;

Atseit, tu esi Amerikoje 
daręs pranešimą, kad tie
kiami ginklai nėra tinkamos 
kokybės?

Teisingai. Netinkamos 
kokybės, netinkamo tipo ir 
napakanka jų. Tai ČIA nela
bai džiaugėsi mano veikla. 
Tai įtariu dėl to, kad nebuvo 
pranešta Amerikos valdžiai. 
Kai mano tėvai teiravosi 
valstybės departamene, 
pastarasis nieko apie mane 
nežinojo, nors buvau jau 40 
dienų dingęs. Tai man daug 
ką sutrukdė. Gruodžio 15-tą 
senate buvo apklausa dėl tos 
Afganistano rezoliucijos. 
Negalėjau nuvykti ir pa
tiekti senatui duomenų, ro
dančių koks prastas tas 

slaptas ČIA tiekimas. Kai 
senatas baigė Afganistato 
klausimą svarstyti, gruodžio 
viduryje pakistaniečiai pra
dėjo tvarkyti mano palei
dimą.

Girdėjome, kad Afganis
tane veikia disidentų radijo 
tinklas. Ar tai tiesa?

Taip. Radio Free Kabul. 
Siunčia programas rusų ir 
afganų kalbomis. Aš irgi esu 
kiek prisidėjęs. Bet pagrin
dinis mano reikalas buvo 
gyvi belaisviai, kurių tais 
metais sausio mėnesį jau 
buvo 46. Gulbedino grupė, 
kuri daugiausia gyvų belais
vių turėjo, man taip sakė: 
’’Žinai, Andriau, tie belais
viai mums didelis nuostolis. 
Mums jie kainuoja pinigų ir 
žmonių, juos sunku laikyti. 
Pakistanas juos gaudo, 
sovietai juos gaudo... Žmo
nių reškia jiems saugoti, jau 
yra žuvusių juos saugant. Be 
to, mūsų pačių žmonės 
pyksta. Kiti net kaltina, kad 
esame KGB agentai, jei tuos 
belaisvius laikome gyvus. 
Visą tą nuostolį mes esame 
priėmę. Bet dabar mums 
reikia daugiau materialinės 
ir politinės paramos. Jei jos 
gausime, tai mes jų ne tik 
būrį (kurį jau turime), bet 
ir diviziją gyvų išsaugosi
me”.

Tai aš su tokiom žiniom 
grįžau į Ameriką. O čia... 
Na, buvo nusivylimo mani
mi. Mat, aš tiek ilgai buvau 
tame kalėjime pražuvęs.

Bus daugiau
Mūsų Pastogė Nr. 43-44, 1984.11.12, psl. 10
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XXIII OLIMPIJADA
Rašo Robertas Sidabras LOS ANGELES

’’DRAUGYSTĖS
ŽAIDYNĖS” - 

Kremliaus stylium

Tęsinys

Komunistinio bloko boi
kotas, matomai labai jautriai 
paveikė tų ’’demokratinių” 
valstybių sportininkus, tad 
rusams teko . organizuoti 
įvairiausias pirmenybes, 
kad šiaip taip užbovintų 
juos. Pasibijodami Tarp
tautinio Olimpinio Komiteto 
bausmės rusai visų žaidynių 
Maskvoje nesurengė, tad iš
skirstė po visas boikotuo
jančias valstybes. Kuboje 
vyko bokso ir tinklinio pir
menybės, Bulgarijoje gim
nastika, Lenkijoje jojimas, 
Čekoslovakijoje moterų 
lengvoji atletika ir t.t., o 
Maskvoje buvo pravestos 
pagrindinės varžybos, kaip 
vyrų lengvoji atletika, plau
kimas, krepšinis ir kitos 
sporto šakos. Ten įvyko ir tų 
taip vadinamų ’’draugystės 
žaidynių” atidarymas. Se
novėje vergai pastatė pira- 
mybes ir kitokius mus ža
vinčius pastatus - bizūno pa
skatinti, o Sovietų Sąjun
goje vergai - viską atlieka 
’’savanoriškai”... Į Lenino 
stadijono garbės tribūną su
sirinko visa komunistinė 
"buržuazija” ir sportininkai 
vėl ’’savanoriškai*’ atliko su
dėtingus pratimus, panašiai, 
kaip ir 1980 metais, Mask
vos Olimpijados iškilmingo 
atidarymo ceremonijose. 
Matomai, užmiršo įsakyti 
milicijai suvaryti į stadijoną 
žiūrovus, nes vietoj 100.000 į 
atidarymą atvyko tik ket
virtadalis žmonių... T.V. be
veik visiškai neparodė to 
tuščio stadijono, o ne ką 
daugiau matė ir tų ’’drau
gystės žaidynių” programos. 
Tiesa, pasigyrimų girdėjome 
nemažai apie socialistinių 
šalių sportininkų atsiektus 
aukštus rezultatus ir net 
buvo palyginama su Los 
Angeles rezultatais. Kai 
1980 m. Maskvoje vyko 
Olimpinės Žaidynės ir rusas 
Babka atliko šuolius su kar
tim, tai tada atidarydavo di
džiuosius stadijono vartus, 
nes iš tos pusės pūtė stiprus 
ir palankus vėjas. Ir tik len
kui Kazakievič užprotesta
vus ta suktybė buvo sustab
dyta ir lenkas iškovojo auk
so medalį. Tokios laimės ne
turėjo australas K. Lora
way, nes jo pergalingas tri- 

šuolis nebuvo užskaitytas, 
neva viena koja palietė 
smėlį. Tas varžybas stebėję 
neutralių šalių treneriai la
bai pasipiktino, o ką jau be
kalbėti apie paliestą sporti
ninką... Rusas Sadyčin, kūjo 
metimo pirmen ybėse per
žengė jam leistiną ribą, jo 
metimas netik, kad pelnė 
jam aukso medalį, bet dar 
buvo užskaitytas kaip nau
jas pasaulio rekordas!!! Be 
to nežinia ar šiose ’’drau
gystės žaidynėse” buvo ko
kia nors kontrolė, kas liečia 
nelegalių vaistų naudoji
mą...
Lyginti Los Angeles ir 

Maskvoje sportininkų at
siektus rezultatus yra didelė 
nesąmonė, tačiau mes žino
me kad ant tų pamatų yra 
pastatyta visa komunistinė 
propaganda. Pirmiausiai 
reikėtų objektyviai atsižve
lgti į skirtingą klimatą. Nie
kas dar nebandė įtikinėti, 
kad Los Angeles tvankus ir 
karštas klimatas yra palan
kus sportininkams. Nežiū
rint, kad šio svetingo miesto 
gyventojai darė viską, kad 
oras būtų švaresnis sporti
ninkams, jie nedaug važinė
jo automobiliais, bet kiek 
galima naudojo viešą susi
siekimą, o nemažai fabrikų 
dėl tų pačių priežasčių ne
funkcionavo Olimpinių žai
dimų metu. Nežiūrint to 
buvo atsiekta daug aukštų 
rezultatų ir kaip australų 
komentatoriai teigia pirmo
se penkiose lenktynėse so
cialistinių šalių bėgikai ne
prilygo amerildečiams. Tą 
jie vėliau įrodė Šveicarijoje 
varžybose prieš ’’Demokra
tinės” Vokietijos sportinin
kus, o Evelyn Ashford dar 
kartą pagerino Olimpijadoje 
atsiektą 100 m. pasaulio re
kordą. Los Angeles herojus 
Carl Lewis, jei lengvosios 
atletikos pirmenybės būtų 
vykę Meksikoje, tai galima 
garantuoti, kad jis 9 metrų 
šuolį į tolį įveiktų jei jau ne 
pačiu pirmuoju bandymu, 
tai tikriausiai sekančiu šuo
liu. Be to reikia atkreipti 
dėmesį kad Olimpijadoje 
plaukimo bei dviračių var
žybos vyko atvirame ore, o 
tos pačios pirmenybės 
Maskvoje buvo pravestos 
uždarose patalpose. Be to 
’’draugystės žaidynės” vyko 
šiek tiek vėliau ir kaip žinia 
Europos sportininkai aukš
čiausius rezultatus atsiekia 
vasaros pabaigoje. Be to, 
niekad nenori nuvertinti so

cialistinių šalių sportininkų 
atsiektų aukštų rezultatų, 
nes jiems yra suteiktos pro
fesionalų privilegijos, kas 
jau gana smarkiai prigijo ir 
laisvame Vakarų pasaulyje.

Nesuprantama, kodėl So
vietų Sąjunga nematė nieko 
pozytivaus Los Angeles 
Olimpijadoje ir dabar dar 
pila žaidynių rengėjų ir visų 
amerikiečių adresu
pamazgas kibirais. Iš nekal
čiausio nesusipratimo - lie
tuviškai išsireiškus - ”Iš 
vieno degtuko priskaldo ve
žimą malkų”. Komunistinio 
bloko boikotas neabejotinai 
pasitarnavo ne tik sporto 
sąjūdžiui, nes visas pasaulis 
pamatė komunizmą be kau
kės... Sakoma, kad laikas 
yra pats geriausias gydyto
jas, tad reikia tikėtis, kad 
1988 metais Pietų Korėjos 
sostinėje ir laisvo pasaulio 
bei socialistinių šalių sporti
ninkai susitiks ir jėgas iš
bandys bendrose arenose, o 
Tarptautinis Olimpinis ju
dėjimas sugrįš į praeities 
sportinių įdealų vėžes.

' Kas liečia Los Angeles 
Olimpinių žaidynių rengė
jus, tikriausiai jiems pats « 
didžiausias atpildas buvo, 
kaip po visų pirmenybių už
darymo ceremonijose padė
kos žodį tarė Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto pirmi
ninkas Juan Samaranch. Jis 
neslėpė pasitenkinimo 
džiaugsmo šypsenos . iš
reikšdamas padėką rengė
jams, talkininkams, parei

gūnams, sportininkams, 
žiūrovams ir visai amerikie
čių tautai. Matėsi, kad šie 
padėkos žodžiai veržėsi iš jo 
širdies ir tuo pačiu, tikriau
siai jis jautė šilumą krūtinė
je bei fizinį atsipalaidavimą, 
nes jis buvo atsakingas už 
Los Angeles Olimpijados 
pasisekimą, kurios praėjo 

tikroje sportinėje atmosfe
roje ir sporto mylėtojų at
mintyje jos pasiliks kaip 
vienos iš įspūdingiausių!!! 
Peter Ueberroth, Olimpija
dos organizacinio komiteto 
pirmininkas, taip pat užsi
tarnavo milijonų sporto my
lėtojų pagarbos, nes šių žai
dynių pasisekimas buvo jo 
iniciatyvos ir pasiaukojančio 
darbo vaisius...

Pabaiga

Sportas Adelaidėje
KREPŠINIS

VYTIS -
SOUTH ADELAIDĖ 56:9

Kaip šis rezultatas rodo 
lietuvaitės krepšininkės že
miau 14 metų amžiaus pir
menybėse pasirodė žymiai 
pranašiau už varžoves. Taš
kus pelnė: Loreta Jablons- 
kytė -18, Dana Šmitaitė -15, 
Loreta Šmitaitė - 11, Rasa 
Pociūtė - 6, Semanta.Mallio- 
tis - 4, Rachel Malliotis - 2, 
Kristina Vyšniauskaitė - 0.

VYTIS - NOARLANGA
CELTICS 46:16

Ir šias rungtynes lietu
vaitės laimėjo be didesnių 
pastangų. Džiugu, kad į šią 
jauną krepšinio komandą 
įsijungė ankščiau už Vytį 
žaidžiusių krepšininkų duk
ros Kristina Gudelytė ir Da

Informacija
PRANEŠIMAS ADELAIDĖS LSK VYČIO

Klubo valdyba gavo iš 
ALFA S-gos valdybos, Są

jungos statuto pakeitimo 
projektą, kuriame siūloma 
atstovų suvažiavime Can- 
berroje įrašyti į statutą, 
tarp kitų, sekančius naujus 
poskyrius į 8-tą ir 11-tą pa
ragrafus (cituojame):

o b) Sporto klubai apie 
savo veiklą gali rašyti į visus 
laikraščius, tačiau . klubo 
valdyba ar klubo nariai ne
turi teisės rašyti tokius da
lykus, kurie pakenktų orga
nizacijai ar jos vadovų ge
ram vardui. Kas yra įžeidi
mai, sprendžia ALFAS Val
dyba.

8 c) Prasižengęs klubas, 
ALFAS Valdybos ar atstovų 
suvažavimo gali būti nu
baustas iki šimto dolerių 
bauda, o klubo narys iki dvi
dešimt dolerių bauda arba 
pašalintas iš klubo narių 
tarpo. Atveju, jei klubo val
dyba nepašalins nubausto 
asmenio iš savo narių tarpo, 
tai tas klubas gali būti nu
baustas iki vieno šimto do
lerių bauda. Nubaustas as
muo, po nubaudimo, neturi 
teisės, penkerių metų laiko
tarpyje, įeiti į sporto klubo 
valdybą, kandidatuoti į 
ALFAS Valdybą ar būti 

na Kalibataitė. Taškus pel
nė: L. Jablonskytė 21, L. 
Šmitaitė 11, R. Pociūtė 6, K. 
Gudelytė 6, D. Šmitaitė 2.

VYTIS - FORESTVILLE 
26:15

Jaunos lietuvaitės krepši
ninkės išliejo nemažai pra
kaito siekdamos pagyrimo. 
Taškai: L. Šmitaitė 16, L. 
Jablonskytė 4, R. Pociūtė 2, 
K. Vyšniauskaitė 2, K. Gu
delytė 2, D. Šmitaitė 0, S. 
Malliotis 0, R. Malliotis 0, D. 
Kalibataitė ?.

Šio sezono laikotarpyje 
mergaitės pralaimėjo tik 
dvejas rungtynes, tad pir
menybių lentelėje užima 
antrą vietą. Jaunas krepši
ninkes treniruoja Arūnas 
Reivytis, joms vadovauja 
Alma Šmitienė.

R.S.

NARIAMS 

delegatu į atstovų suvažia
vimą.”
”11 f) Klubų atstovų suva
žiavimas turi teisę ne tik 
naujus klubus priimti į są
jungą, bet taip pat ir paša
linti klubus iš sąjungos, jei 
jis nesilaikys ALFAS Sta
tuto ir Atstovų Suvažiavimo 
nutarimų. Klubas gali būti 
pašalintas iš Sąjungos dvie
jų trečdalių balsų 
dauguma.”

Kadangi ALFAS Valdyba 
savo lydraštyje (9.1084) pa
brėžia, kad su projektais tu
ri būti gerai susipažinta, 
VYČIO Valdyba prieš in
struktuodama suvažiavime 
dalyvausiančius savo atsto
vus, nori žinoti klubo narių 
nuomonę dėl viršminėtų 
joskyrių įjungimo į statutą, 
tad mūsų atstovai galėtų 
būti atatinkamai informuoti.

Prašome visus narius, ku
rie pritaria, kad šie posky
riai būtų įjungti į statutą, 
apie tai raštu painformuoti 
klubo valdybą iki gruodžio 2 
d. Nepainformavę, bus skai
tomi nepritarią naujų 

, poskyrių įrašymui į statutą.

Adelaidės LSK Vyties 
Valdyba

PRANEŠIMAS

NSW Etniniams Reika
lams Komisija (Ethnic 
Affairs Commission of 
NSW) praneša, kad NSW 
valstijos vyriausybė numa
čiusi skirti 1985 m. pašalpų 
etninių grupių kultūriniams 
ir socialiniams reikalams. 
Pašalpos neprašoks 1000 
dolerių.

Etninių grupių vienetai, 
reikalingi paramos, moty
vuotus prašymus persiunčia 
Grants
Program, 10th Floor, 189 
Kent Street, Sydney. Pra
šymus paduoti iki gruodžio 7 
dienos.

Informaci
DAINOS CHORO 
PRANEŠIMAS

Nuoširdi Dainos choro rė
mėja Valė Stanevičienė, sa
vo vyro a.a. Juozo Berna
tavičiaus atminimui, mirusio 
prieš 30 metų gruodžio 18 d. 
paskyrė choro reikalams $ 
100. Nuoširdus ačiū poniai 
Valei.

Metinis - jubiliejinis Dai
nos choro 30-mečio koncer
tas ir po jo balius įvyks 
gruodžio 1 d. Lietuvių Klube 
kaip anksčiau skelbta spau
doje. Kadangi tą dieną 
vyksta federaliniai rinkimai, 
choristai prašomi pabalsuoti 
galimai anksčiau, kad vėliau 
neturėjus nemalonumų.

Dainos choro Valdyba

ja
1985 m. PARENGIMŲ

SYDNEJUJE
KALENDORIAUS 

REIKALU

Lapkričio 25 d., sekma
dienį, 2 vai. Sydnejaus Liet. 
Namuose Bankstowne šau
kiamas visų Sydnejaus lie
tuvių organizacijų atstovų 
posėdis sustatyti ateinan
tiems metams lietuvių pa
rengimų kalendorių. Malo
nėkite pasiųsti į posėdį savo 
atstovus su pramatytomis 
datomis savo parengimams.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS
Sydnejaus Liet. Pensinin

kų Klubas rengia iešminę 
lapkričio 29 d. 11 vai. p. A. 
Savickienės sodyboje, 82 
John St. Lidcombe.

Visu* narius { sve
čius ir prijaučiančiuosius 
prašome dalyvauti.

Valdyba
* * *

Kariuomenės šventės pa
minėjimui ALB Hobarto 
Apyl. Valdyba ruošia iešmi
nę, kuri įvyks kasininko, B. 
šikšniaus, sodyboje, lapkri
čio 25 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet. Įėjimas: vyrams $ 
10, Moterims $ 5, ir vaikams 
$ 3. Norintieji dalyvauti 
praneša kasininkui tel. 
72 4628 iki lapkričio 15 d.

VIETOJ M 
į GELIŲ

Pagerbdama a.a. Vladą 
Miniotą vietoj gėlių p. O. 
Karpavičienė jo atminimui 
Mūsų Pastogei aukoja 15 
dolerių. Ačiū p. O. Karpavi- 
čienei.

Išreikšdamas pagarbą , mi
rus "Mūsų Pastogės" redak
toriui Vincui Kazokui, vietoj 
gėlių, Adelaidės Sporto 
Klubas "Vytis” $ 20 skyrė 
"Mūsų Pastogei”.
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Informacija
SYDNEY RAMOVĖNAMS 

IR VISUOMENEI

Pranešame, kad Lietuvos 
Kariuomenės Atkūrimo 
Šventės minėjimas įvyks 
Lietuvių Klube Bankstowne 
šia tvarka:

1. Lapkričio 25 d. (sekma
dienį), 11.30 vai. pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje. Visi 
ramovėnai organizuotai ir su 
vėliava dalyvausime pamal
dose. Prašome prie minėji
mo prisidėti ir visas kitas 
organizacijas su vėliavomis. 
Kariuomenės šventė - visų 
šventė.

’2. 3 vai. Lietuvių Klubo 
didžiojoje salėje įvyksta mi
nėjimas: po invokacijos ir 
skyriaus vėliavos pagerbimo 
- paskaita. Paskaitą skaitys 
ramovėnas bu v. Lietuvos 
Karo Mokyklos lektorius 
ats. kapitonas Juozas Jab
lonskis. Po paskaitos dekla
macijos ir ramovėnų sukak
tuvininkų pagerbimas. Me
ninę programos dalį atliks 
’’Dainos” choras.

Prašome visus ramovėnus 
ir visuomenę šiame minėji
me kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

Sydney ’’Ramovės” 
Valdyba

SPORTO KLUBAS KOVAS 
maloniai kviečia visus atsilankyti į rengiamą

KOVAS GRAŽUOLĖS RINKIMUS 
(’’Miss & Mister Kovas Quest” ir 

"GALA” ŠOKIŲ VAKARĄ

Sydnejaus Lietuvių Klube, 16-18 East Terrace, Banks
town, 1984 lapkričio 24 d., šeštadienį, 8 vai. vak.

Gros geras orkestras. Dainuos solistė. Loterija.
Bilietai po $ 5.

Valdyba

I i
r . ." ’! Sydnejaus Dainos choras maloniai kviečia atsilankyti į i t

30—MEČIO JUBILIEJINĮ KONCERTĄ — BALIŲ

kuris įvyks gruodžio 1 d. Lietuvių Klubo viršutinėje salė
je. Pradžia 7.30 vai. punktualiai.

Programoje: moterų, vyrų ir mišraus choro dainos i 
diriguojant Br. Kiveriui ir Birutei Aleknaitei. Po koncer- j 
to Balius Klubo auditorijoje.apačioje.

Bilietų kaina į koncertą ir šokius $ 6. Bilietai tik į kon- Į 
’ certą $ 4. Moksleiviai ir pensininkai eina į koncertą ir ' 

šokius už tą pačią kainą - $ 4.
Laukiame atsilankant

į DAINOS CHORAS
l
l ________________________________________________

PRANEŠIMAS

Sporto Klubas Kovas, 
1984 m. lapkričio 24 d. (šeš
tadienį) 8 vai. Lietuvių 
Klubo patalpose, 16-18 East 
Terrace, Bankstown, ruošia 
"Gala” Šokių Vakarą ir 
"Gražuolės” rinkimus. Spe
cialiai paskirti teisėjai iš
rinks "Miss ir Mister Ko
vas”. Šio vakaro svečiai tu
rės galimybę prisidėti prie 
’’Savišalpos Karalaitės” rin
kimų. Gros geras orkestras. 
Bus turtinga loterija. Taip 
pat šio vakaro programoje 
dalyvaus solistė - daininin
kė.

Kovo Valdyba

PRANEŠIMAS

Lietuvių Laidojimo Biuras 
(Funerals of Distinction), 
Fairfield, N.S.W., 1984-85 
finansiniais metais iš savo 
pelno paskyrė:

1) . Sydnejaus Lietuvių 
Bendruomenės vardu "Save 
the Children (Ethiopian 
Famine)” Fondui - $ 500;

2) . Australijos Lietuvių 
Fondui - $ 500, ir

3) . Sydnejaus Lietuvių 
Jaunimo organizacijai - $ 
500.

* DAUG LAIMIKIŲ!
* IŠBANDYKITE SAVO LAIMŲ!
* GERA NUOTAIKA!
* KVIEČIAME ATSILANKYTI!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141

TURGUS

PADĖVĖTŲ RŪBŲ 
VAJUS

Mus pasiekė žinia, kad 
Punsko lietuviai, Lenkijoje, 
yra reikalingi paramos, pra
šo pagelbėti padėvėtų rūbų 
siuntinukais. Apylinkės 
Valdyba, susitarusi su p. A. 
Savickiene ir p. A. Vinevi- 
čium nutarė pravesti rūbų 
rinkliavą.

Suaukotus rūbus prašome 
atvežti pas p. A. Savickienę, 
82 John St. Lidcombe, kuri 
gyvena toje pačioje gatvėje, 
arti bažnyčios, kur vyksta 
sekmadieniais lietuvių pa
maldos. Geriausia susitarti 
su p. A. Savickiene telefonu 
649 9399. Rūbų vajus tęsis 
iki gruodžio 2 d. Labai pa
geidautume, kad aukotojai 
pridėtų po keletą dolerių 
rūbų persiuntimui.

Padarykime gerą darbelį, 
pasiųsdami kalėdinę dova
nėlę.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad gruodžio 
6 d., 12 vai. Liet. Namuose, 
16-18 East Terrace Banks
town, šaukiamas lietuvių 
pensininkų Klubo narių 
metinis susirinkimas. Na
riams dalyvavimas būtinas.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininkės ir 
sekretorės rinkimai. 3. 
Mandatų Komisijos sudary
mas. 4. Pranešimai: pirmi
ninkės, iždininkės ir Rev. 
Komisijos. 5. Diskusijos dėl 
pranešimų. 6. Valdybos 
apyskaitos tvirtinimas. 7. 
Nustatymas laiko valdybos 
kadencijai. 8. Rinkimai nau
jos valdybos ir Rev. Komisi
jos. 9. Klausimai ir sumany
mai. 10. Susirinkimo užda
rymas.

Susirinkimui pasibaigus - 
pietūs.

Pensininkų Klubo Valdyba

A A A A

Lapkričio 18 d., sekmadienį, 2.30 vai.

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad Sydney Da
riaus ir Girėno šaulių kuopos 
nepaprastas - visuotinis na
rių susirinkimas įvyks lap
kričio 25 dieną, Lidcombe 
parapijos salėje (sekmadie
nį) 12.30 vai., pagal šią dar
botvarkę: 1. Susirinkimo 
atidarymas ir pranešimas. 2. 
Prezidiumo kvietimas. 3. 
Mandatų Komisijos sudary
mas. 4. Naujų narių priėmi
mas. 5. Šaulių k. pirmininko 
jranešimas. 6. Revizijos 
komisijos pranešimas. 7. 
diskusijos dėl pranešimų. 8. 
’ajarnų - išlaidų apyskaitos 

tvirtinimas. 9. Valdomųjų 
organų rinkimai: šaulių k. 
pirmininko, š.k. Valdybos ir 
Rev. Komisijos. 10. Klausi
mai ir sumanymai. 11. Susi
rinkimo uždarymas.

Kadangi šis susirinkimas 
nepaprastas ir labai svar
bus, todėl visiems šauliams- 
lėms atvykimas yra privalo
mas.

Pagrindas: LŠST Centro 
Valdybos 1984 m. rugp. 
mėn. 29 dienos nutarimas ir 
Sąjungos pirmininko 1984 
m. rugsėjo 2 d. pavedimas.

J.P.Kedys

Sydney Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos Rev. Komisi
jos pirmininkas

Australijos paštas prane
ša, kad ir šiais metais kalė
dinių sveikinimo atvirukų 
persiuntimo tarifas palie
kamas toks pats, kaip pernai 
- 24 centai. Sveikinimai gali 
būti uždarame voke stan
dartinio dydžio su užrašu 
ant voko ’’Card only”. Per
nai Australijos paštas buvo 
persiuntęs 96 milijonus ka
lėdinių atvirukų visoje Aus
tralijoje.

VIETOJ M 
GELIŲ

Mirusį ’’Mūsų Pastogės” 
Redaktorių, Vincą Kazoką 
pagerbdami, vietoj gėlių 
’’Mūsų Pastogei” paskyrė: 
ALFAS Valdyba - $ 25.00; 
Romualdas ir Jadvyga 
Venclovai - $ 20.00;
K. ir J. Pauliukėnai - $ 10.00; 
Jonas ir Elena Laurinaičiai - 
$ 20.00;
V. Jasiūnienė - $ 10.00;
D. Bižienė - $ 10.00;
V.B. Barkai - $ 20.00;
P.J. Pullinen - $ 20.00;
E. Iz. Jonaičiai - $ 20.00; 
B.M. Gailiūnai - $ 20.00;
J. Černiauskas - $ 10.00;
V. Martišius - $ 20.00;
V.A. Kardelis - $ 10 -

Nuoširdus ačiū aukoju
siems!

* * *
Per Sydnejaus Lietuvių 

Namų Biblioteką, pagerb
dami mirusį rašytoją Vincą 
Kazoką, vietoj gėlių aukojo:

LITUANISTINEI 
KATEDRAI:

Dr. A. Mauragis - $ 50.00; 
prof. Z. Budrikis - $ 30.00; 
Vyt. Juška - $ 25.00.

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI:

O.V. Arai - $ 20.00;
A.V. Saudargai - $ 10.00.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI

E.A. Milašai - $ 20.00.

Visiems aukojusiems, šių 
institucijų vardu, nuoširdus 
ačiū!

....... — ------ ""1 — 111 ' ■" ....... ....... ’“•i

LAPKRIČIO 10 D., ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VAL.

KLUBO METINIS POBŪVIS

Programoje smuikininkas ERROL COLLINS & ROSEMARY.
Jie yra sėkmingai jau prieš keletą metų koncertavę mūsų klube. Nepraleiskite 
progos juos vėl išgirsti. Errol Collins yra Newcastle Konservatorijos profe
sorius.

KARŠTA VAKARIENĖ
Įėjimo kaina $ 12 asmeniui.

Bilietus įsigyti iki lapkričio 8 d.

mist Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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by the Lithuanian Community 
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