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Nežinia, ar tai buvo nujautimas ar 
atsitiktinis sutapimas. Sydnejaus apy
linkės visuotino narių susirinkimo 
metu pirmininkaujantis B. Stašionis 
jautriais žodžiais kreipėsi į mus dėl 
pasyvumo. dalyvaujant de
monstracijose prieš mūsų krašto 
okupantą.

ir Štai netrukus netekome tų 
demonstracijų organizatoriaus ir va
dovo, ištikimo lietuvių draugo Doug
las Darby. Po sunkios širdies opera
cijos, būdamas 74 metų DOUGLAS 
DARBY mirė rugpjūčio 21 d. Sydne- 
juje.

A. A. VI N C O
LAKI CK O 

PALI KI MAS
A. L. FONU UI

1984 m. rugsėjo 18 d. Melbourne 
miręs Vincas Lakickas visą savo turtą 
paliko lietuviškoms organizacijoms. 
A.L. Fondui testamente buvo užrašęs 
savo butą. Fondo valdybai tą butą 
pardavus, ir apmokėjsu visus priva
lomus mokesčius, iš palikomo į Fondo 
kasą įplaukė $ 31,992-84.

Tauraus lietuvio - patrioto Vinco 
Lakicko vardas liks įamžintas A.L. 
Fondo atminimų knygoje. Australijos 
lietuvių bendruomenė jaučia velioniui 
gilią pagarbą.

A.L. FONDO 
VALDYBA

DR. B. POŠKUS AUSTRALIJOJE

Šiuo metu iš Amerikos yra atvykęs 
dr. Balys Poškus daktarų konfe- 
rencijon. Ta pačia proga matysis su 
giminėmis iš Quinslando ir Victorijos. 
Laikinai apsistojęs Bankstowne pas 
seserį Stasę Makūnienę. Svečias su 
giminėmis nesimatęs eilę metų. Kad ir 
ribotas laikas žada lankytis Lietuvių 
namuose Bankstowne, aplankys "MP." 
redakciją.

J. MAKŪNAS

Parlamento narys Douglas Darby 
septyniolika metų atstovavo NSW 
valstijos Manly priemiesčio gyven
tojus. Kaip liberalų partijos narys, o 
vėliau - kandidatavo kaip nepri
klausomas.

Išaugęs Anglijos pietuose, p. Darby 
pirmą kartą atvyko Australijon 1926 
m. kaip laivo patarnautojas. II 
pasaulinio karo metu jis įsteigė net dvi 
karo našlaičių globos draugijas ir 
parašė knygą "Karo našlaičiai". į 
liberalų partiją D. Darby įstojo 1945 
m. ir visą laiką tvirtai laikėsi dešinės. 
Jis - vienas žymiausių kovotojų prieš

vli Ko Seimas

VLIKo Seimas šiais metais įvyks 
gruodžio 6-8 d. St. Petersburge, 
Floridoje. Seimo rengimo komiteto 
pirmininkė yra dr. Irena Mačionienė.

ELTA

Naujas religijos 
viršininkas

Naujasis sovietų Religinių reikalų 
komiteto įgaliotinis Konstantin 
Charčev ypatingą dėmesį skiria Lie
tuvai. Pogrindžio LKB Kronika 66-me 
numeryje (1985 balandžio 7 d.) rašo, 
kad neseniai lankydamasis Lietuvoje 
jis vyskupams prižadėjo Kauno kunigų 
seminarijos studentų skaičių padidinti 
iki 150, jeigu vyskupai pažadės būti 
"geri" sovietinei valdžiai, tai yra, "jei 
jie prižada nešventinti kunigais tų 
jaunuolių, kuriuos saugumo organai 
'nepatvirtino' savo tikslams”. Įgalio
tinis visą laiką gyrė rusų ortodoksus, 
kuri lyg tai atlikusi daug gerų dalykų. 
Taip pat jis išreišlė susirūpinimą dėl 
galimybės Lietuvoje vystytis Lenkijos 
tipo įvykiams.

ELTA 

komunizmą. Nepaprastų gabumų ora
torius, velionis buvo antikomunistinių 
demonstracijų organizatorius ir va
dovas. 1967 m. išrenkamas Pavergtų 
tautų komiteto pirmininku, pasku
tiniuoju metu - garbės nariu. 1969 m. 
Darby dalyvavo Antikomunistinės 
lygos kongrese Bangkoke.

1973 m. palaikydamas Taiwano 
vedamą politiką, D. Darby įkūrė 
Laisvos Kinijos draugiją. Autorius 
daugelio knygų. Žymesnieji jo veika
lai: "Lenin, Master or Monster”, "Why 
Croatia" ir "Oil for the Lamps of 
Freedom".

Daug lietuvių artimai bendravo su 
ištikimuoju mūsų bedražygiu. Nerei
kėjo jam aiškinti savo tautos trage
dijos. Ne viename politiniame susi
rinkime jis aiškino mums. Jis atjautė 
mūsų norus ir viltis. Jo tikėjimas, kad 
Lietuva ir visos pavergtos Europos 
valstysbės išsilaisvins iš raudonojo 
teroro pančių, buvo tvirtas iki 
gyvenimo galo. Mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo kovotoją už žmonių ir tautų 
laisvę, mūsų, lietuvių, nepakeičiamą 
draugą.

Atiduodami jam paskutinę pagarbą, 
permastykime pažadus apleidžiant 
gimtąjį kraštą ir savo veiksmus dabar.

Ilsėkis ramybėje, brangusis D augias 
Darby

V. AUGUSTINAVIČIUS

Jauniausias latvių atstovas de
monstracijoje Ottavos Žmogaus tei
sių konferencijos metu. Apie šią 
Helsinkio susitarimų peržvelgimo 
konferenciją rašėme praeitame 
"M.P." numeryje. Eltos biuletenis 
anglų kalba Nr. 8 (315) duoda tris 
neigiamus Ottavos konferencijos 
įvertinimus. Vienas iš jų sąžinės 
kalinio Anatolijaus Shcharenskio 
žmonos A vital: "Kiekvieną kartą kai 
35 šalys susitinka, jos paprasčiausiai 
išduoda rusams leidimą tęsti savo 
barbarišką žaidimą su žmogiškosiomis 
būtybėmis."

Samantha Smith, trylikametė ame
rikietė, žuvo lėktuvo katastrofoje 
kartu su savo tėvu. Prieš du metus 
Samantha buvo viso pasaulio dėmesio 
centre, nes ji parašė laišką tuome
tiniam Sovietų Sąjungos valdovui 
Andropovui, prašydama nekelti karo, 
ir kartu su tėvais buvo pakviečia 2 
sav. nemokamų atostogų į Sovietų 
Sąjungą. Jos poelgis buvo atatinkamai 
sovietų propagandos išnaudotas. De
ja. mergaitei nebuvo lemta pakan
kamai ilgai gyventi ir suprasti,. kad 
sovietai tikrai nenori karo - jie labiau 
norėtų jos tėvynę ir visą pasaulį 
užimti "taikios revoliucijos" būdu.

Rusai artėja__

16 sovietų laivų laisvaiplaukios po 
Pacifiką ištisus metus. Už tai mažytei 
Kiribati valstybėlei jie sumokės $ 2.5 
milijono. Tai beveik tiek pat, kiek 
savo buvusios kolonijos biudžetui 
pridėdavo D. Britanija. Kiribati pre
zidentas Tabai tvirtina, kad jį domina 
tik finansinė reikalo pusė. Salelės 
didžiausias turtas yra 5 mln. kvadra
tinių metrų ypatingai eknomiškos 
vandens zonos. Žinant, kad rusai turi 
įprotį po menkių dėžėmis pakrauti... 
dėžes su ginklais, jų pasirodymas 
Pacifike nėra pageidautinas net tokio 
kairaus premjero kaip mūsų p. Hawke. 
Jis mažiausiai tris kartus skambino 
salelės prezidentui ir asmeniškai 
kalbėjosi, siūlydamas Australijos pa
ramą, bet. atrodo kad Kiribati, kaip ir 
daugelis buvusių kolonijų, per giliai 
nurijo rusų kabliuką.

Bukovskis ABC 
programoje

Per ABC televizijos vakarinę prog
ramą parodyta 45 min. trukusi laida iš 
serijos 'Sąžinės kaliniai’, skirta įžy- 
miąjam rusų disidentui Vladimirui 
Bukovskiui, kuris sovietiniuose lage
riuose ir psichiatrinėse ligoninėse 
praleido apie 34 m., nuo 19 metą 
amžiaus. Atvykęs į Vakarus, iškeistas 
į komunistą. Žurnalistų paklaustas, 
kiek jo manymu sąžinės kalinių yra 
Sovietų Sąjungoje, jis atsakė: 250 
milijonų. V. Bukovskis liudijo Kopen
hagos teisme ir dalyvavo Pabaltiečių 
Taikos ir laisvės žygyje.

Suimta šnipė

Vakarų Vokietijos prezidentūroje 
suimta sekretorė įtarta šnipinėjimu 
Rytų Vokietijai.

Soli dornošč

Apie 15000 lenkų susirinko Varšu
voje atšvęsti penktąsias nepri
klausomos profsąjungos Solidarnošč 
pripažinimo. Kaip žinome, Solidarnošč 
buvo uždrausta 16 mėnesių vėliau.
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ELTA KOMENTUOJA

'KOLEKTYVINIO NACIONALIZMO' 
BAIMĖ

Komnpartijos CK teorinio žurnalo 
Komunistas kovo numeryje, doc. 
Valentinas Lazutka aprašo masyvią 
"kapitalistinės Amerikos" kampaniją 
prieš Sovietiją. Kaip skelbia straipsnio 
pavadinimas: "Kolektyvinio nacio
nalizmo koncepcija - imperializmo 
teorinis ginklas". Viena konkreti 
tokio "kolektyvinio nacionalizmo" 
forma esąs "Pabaltijo nacionalizmas", 
kuriam "imperializmo specialiosios 
tarnybos skiria specifinę funkciją būti 
svarbiausiu ideologiniu ginklu separa
tistinėms, antitarybinėms nuotaikoms 
skleisti tarp Pabaltijo tarybinių res
publikų tautų".

Lazutka vadina labai reikšmingu 
nutarimą nuo 1984 m. spalio 8 d. 
perkelti "Pabaltijo valstybių skyrius" 
iš "Laisvės" į "Laisvosios Europos" 
radijo stotį. Cituojamas abiejų stočių 
vadovas James Buckley: "Tuo pačiu 
bus labiau pabrėžtas JAV užsienio 
politikos nusistatymas nepripažinti 

.Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių 
prisijungimo (sic!) prie Tarybų Sąjun-

gos". (Originaie Buckley kalbėjo apie 
"įjungimą" • - tarybinis docentas 
tipiškai suklastojo tekstą.). Nepatinka 
Lazutkai ir tai, jog, esą, "remdamiesi 
faktu, kad Pabaltijo tarybinės respub
likos vėliau įėjo į TSRS sudėtį, 
imperialistinė propaganda plačiai 
skleidžia ypatingos Pabaltijos tautų 
padėties idėją, gina kai kurių imperia
listinių valstybių... poziciją nepri
pažinti, kad Pabaltijo respublikos 
įeina į TSRS sudėtį".

"Pabaltijo nacionalizmas", anot 
Lazutkos, nėra konkreti realybė, bet 
"specifinis imperializmo specialiųjų 
tarnybų išradimas". Pabaltijo išeivijos 
organizacijas, anot jo, sukūrė ne patys 
išeiviai, o "imperialistinės specialios 
tarnybos". Jo pagiežos smaigalys 
nukreiptas į mokslinę "Pabaltijo 
studijoms puoselėti draugiją" (Asso
ciation for the Advancement of Baltic 
Studies). Šios tarptautinio akademinio 
pripažinimo susilaukusios or
ganizacijos veiklą Lazutka aprašo 
kabutėse: " ’Mokslinės’ studijos", "

'simpoziumai' ir ’konferencijos'". Jos 
publikacijose, esą, "gausu suklastotų 
faktų, antitarybinių išpuolių". Už
kliūva ir "Metmenų" žurnalas, neva 
propaguojantis "kolektyvinio nacio
nalizmo" pasaulėžiūrą. Tą nomenkla
tūrinį propagandistą bauginantį 
"neonacionalizmą" jis sieja ir su JA V- 
ių "neokonservatorių ideologija". 
Pasak Lazutkos, beveik kiekvienas 
Europos ir Azijos "buržua” nori kuo 
greičiau "amerikanizuotis" ir susi
jungti su Amerika, "kad būtų išgel
bėtas kapitalizmas". "Monopolistinė 
buržuazija" mėgina sustabdyti "isto
rijos pažamgą", kuriai atstovauja 
Sovietų Sąjunga, bet tai jai nepavyks 
- užtikrina savo skaitytojus Lazutka. 
Jo straipsnis yra geras pavyzdys, 
kokio lygio yra pasiekę tarybiniai 
"docentai".

Susirūpinimas antitotalitarine ir 
anti-imperialistine išeivijos veikla 
ryškus ir tame pačiame Komunisto 
numeryje recenzuojamoje J. Lakio 
knygoje "Antikomunizmas ir tikrovė

(V. Mintis, 1984). Autorius rašo, kad 
"reakcinė" išeivija suklerikalėjusi. 
Lietuvių emigracijos "nacionalistinės 
ir antikomunistinės propagandinės 
akcijos dažniausiai remiasi Tarybų 
Lietuvos valstybingumo ne
pripažinimu". Savo "reakcinę 'vada
vimo' veiklą šios atplaišos papildo 
neigiamai tarybinę tikrovę apibūdi
nančiais faktais". Lakis tvirtina, kad 
išeivijos "sovietologų 'moks
liškumas'... pasirodo beesąs tik tuščia 
frazė". 0 " 'vadavimo' vizijos" 
esančios "persismelkusios naciona
listine Lietuvos atplėšimo nuo kitų 
sąjunginių respublikų idėja". Lakis 
pabrėžia "socialistinės asmenybės 
ideologinio atsparumo ugdymo, kontr
propagandos" svarbą.

Lazutkos straipsnis ir Lakio knyga 
yra savotiški komplimentai išeivijai. 
Vis tik pasirodo, kad "merdinti" 
išeivija vis dar neduoda ramybės 
maskvinio totalitarizmo tarnau
tojams.

cepelinai

• Įstaiga veikia:

Mylimai mamai ir močiutei

GEDAS IR OMAHOS ANTANĖLIAI

iki $5000
iki $ 10.000
iki $50.000 
ir daugiau

-12%
- 13 %
- 14 %

15 %

N Ę

STEFANIJAI ŠMAILIENEI

Programoje:
Šilta vakarienė — 
Pensininkų įvairu 
Loterija ir šokiai

I ė ji mas $8

ELTA

Mūsų pastogė Nr. 35, 1985.9.2 psl. 2

MELBOURNO PENSININKŲ SĄJUNGA KVIEČIA SENIMĄ IR JAUNIMĄ I

kuri įvyks rugsėjo mėn. 7 d. 7 vai. vakare LIETUVIŲ NAMUOSE

Stalus užsisakyti iki rugsėjo 4 d. pas J. Petrašiuną, tel. 232 5034 
VISAS VAKARO PELNAS SKIRIAMAS VI PLJ KONGRESUI.

Me?lb. Pensininkų Valdyba

RUGSĖJO 28 "MŪSŲPASTOGĖ” 
TEBŪNA IR JŪSŲ PASTOGĖ. KURT 
BANKSTOWN LIETUVIU NAMUOSE!

mirus, sunkią valandą nuoširdžiai užjaučiame p. DANUTĘ GULBINIENĘ 
DITĄ ir AUDRIŲ SVALDENIUS.

Visų gerbiamam mūsų bendruomenės nariui

mirus, reiškiame gilią užuojautą Mališauskų ir Zdanių šeimoms.

J.J. Ruzgiai

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A

„TALKA“ LTD
• Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius: 
aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 

nustatytas sumas.
Nuo $ 100 
nuo $ 5000 
nuo $ 10.000 
nuo $ 50.000

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eaštry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą
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ANTANAS BAUŽE
10—jų mirties metinių proga

Laikas lekia kaip vėjo pustomas 
smėlis ir užneša pėdsakus visų 
keliavusių gyvenimo keliais - nesvar
bu, kas jie būtų buvę: karaliai ar 
kaimiečiai, mokslininkai ar beraščiai. 
Ir tų, kurie formuoja tautos ar jos 
dalies dvasinį veidą, ir tų, kas kuria ir 
tvarko jos visuomeninio gyvenimo 
formas, pėdsakus po mirties užpusto 
laikas, kaip lakus smėlis.

Bet pagarba žymiesiems mūsų 
žmonėms, supratimas ir įvertinimas jų 
atliktųjų darbų skatina mus dėl jų su 
laiku kovoti ir iš užmiršties atgaivinti 
jų atminimą. Tas kiekvienai organi- 
zacijai, o tam tikra prasme ir tautai,

. yra labai svarbu, nes mes patys esame 
tik tiek tautiškai gyvi, kiek sugebame 
išlaikyti gyvą prisiminimą ir pagarbą 
tiems, kurie savo darbais jiems 
duotame gyvenimo laikotarpyje lietu
vybę kėlė ir yra tapę tautos gyvasties 
lobių dalimi.

Australijos lietuvių istorijos la
puose žymų pėdsaką yra palikęs 
dabartinio AL Bendruomenės laikraš
čio "Mūsų pastogė" įkūrėjas, visuo
menininkas, pirmasis A LB garbės 
narys Antanas Baužė’, Sydnejuje miręs 
prieš dešimtmetį 1975 m. rugsėjo mėn. 
1 d. Jis buvo drąsus pionieriškos 
dvasios žmogus. Į Australiją su jauna 
žmona atvyko 1930' metais geresnių 
gyvenimo sąlygų ieškoti, nes Lietu
voje tada siautė sunkūs krizės laikai. 
Australijoje Baužės šeima glaudėsi 
prie čia jau gyvenančių lietuvių. 
Antanas tuojau įstojo į Australijos 
Lietuvių Draugiją, kuri, įkurta 1929 
metų pabaigoje, tada žengė taip pat 
pirmuosius savo veiklos žingsnius. 
Veikloje jis buvo darbštus ir ener
gingas ir 13 metų buvo jos pirmi
ninkas. Paskutinius 10 metų be 
pertraukos. Jo vadovaujama Austra
lijos Lietuvių Draugija 1950 m. 
viduryje noriai įsijungė į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Jo vado
vaujama draugijos Centro Valdyba 
tapo Australijos Lietuvių Bendruo
menės Laikinuoju Organizaciniu Ko
mitetu ir sušaukė 1950 metų gale 
pirmąjį AL Bendruomenės Krašto 
tarybos atstovų, suvažiavimą, padėjusį 
pagrindus Bendruomenės veiklai 
Australijoje. Už nuopelnus lietuvybei 

Australijoje tas suvažiavimas Antaną 
Baužę išrinko Bendruomenės garbės 
nariu.

Antano Baužės visuomeninės veik
los svarbiausias bruožas buvo tas, kad 
jis į laiko keliamus reikalavimus 
sugebėjo atsiliepti skubiai ir efek
tyviai. Pradedant 1947 m., kaip ALD 
pirmininkas, jis stengėsi tuojau už- 
megsti ryšį su imigrantų transpor
tuose iš Europos atvykstančiais lietu
viais. Pasitikdavo atplaukusius laivus, 
lankėsi imigrantų stovyklose, o kur 
dėl didelių nuotolių asmeniškai nu
vykti negalėjo, rašė laiškus, teikė 
informacijas, ragino steigti ALD
skyrius, padėjo spręsti atsirandančias 
problemas. Tos jo pastangos buvo 
sėkmingos. Naujai atvykę lietuviai 
noriai rašėsi į Australijos Lietuvių 
Draugiją. Kur tik buvo didesnis 
skaičius lietuvių, ten prasidėjo ir 
draugijos veikla. ALD įsijungė į PL 
Bendruomenę turėdama 12 skyrių. 
Tuo metu Baužės vadovaujama ALD 
valdyba ir jo namai, kuriuose buvo 
draugijos būstisnė, buvo naujakurių 
lietuvių ryšių biuras, informacijos 
centras ir vertėjų įstaiga.

Padaugėjus lietuvių, atsirado būti
nas reikalas turėti Sydnejuje lietu
višką laikraštį, ir 1948 m. pabaigoje A. 
Baužė pradėjo rūpintis gauti iš 
valdžios leidimą lietuviškam laikraš- 
žiui leisti. Pirmasis "Mūsų pastogės" 
numeris išėjo 1949 m. sausio 26 d. 
Laikraštį redagavo rašytojas Juozas 
Žukauskas, atsakominguoju redakto
rium pasirašinėjo Antanas Baužė, 
kuris ir buvo f aklinasis laikraščio 
leidėjas, nors dėl valdžios akių buvo 
rašoma, kad "Pastogė" yra Australijos 
Lietuvių Draugijos laikraštis. A. 
Baužė "Mūsų pastogę" leido trejus su 
puse metų ir 1952 m. perdavė ją AL 
Bendruomenei. Prie laikraščio dirbo 
visa Baužės šeima. Jų namuose jis 
buvo Baužienės administruojamas, 
dukterys Irena ir Antuanetė prira
šydavo tada anglų kalba užpildyti 
privalomą laikraščio dalį.
-A. Baužė matė, kad laikraščiui 

reikia savos spaustuvės, o lietuviams 
bendrų namų. 1950 m. jis pradėjo 
rūpintis spaustuvę ir namus lietuviams 
parūpinti. Sušaukė jis lietuvių namų

įsigijimo planų sudarymo komitetą, Antanas Baužė buvo gimęs 1998 m.
buvo apie tai pakalbėta spaudoje, bet, 
nors pritarimas buvo gyvas, komiteto 
žmonės buvo tik žodžių, o ne veiklos 
vyrai ir namų reikalas tada užgeso. 
Spaustuvės klausimą po pirmų nesėk
mingų pasitarimų su žymesniais 
veikėjais Baužė vienas judino toliau. 
1951 m. atsiradus steigėjų grupei, 
buvo įsteigta Minties spaustuvė ir jis 
tapo jos pirmasis vedėjas. Vėliau 
spaustuvė jos dalininkų nutarimu 
perėjo į gabaus spaustuvininko Prano 
Nagio rankas ir ilgus metus vaidino 
didelį kultūrinį vaidmenį Sydnejaus 
lietuvių gyvenime.

Antanas ir Ona Baužės yra vienin
teliai senosios prieškarinės imigrantų 
kartos lietuviai, įsilieję į naujųjų 
ateivių lietuvių veiklą, garbingai 
pasireiškę vadovaujančiose pozici
jose, daugeliui asmeniškai padėję. Iki 
pat mirties A. Baužė aktyviai 
dalyvavo AL Bendruomenės veikloje: 
Krašto Tarybos atstovų suvažia
vimuose, Sydnejaus apylinkės susirin
kimuose, kultūriniuose parengimuose 
ir šventėse. Sydnejaus Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos Draugijai eilę 
metų vadovavo Ona Baužienė. Drau
gijai išsirūpinus iš valdžios sklypą 
žemės lietuvių senelių sodybos sta 
tybai ir pradėjus North Engadine kurti 
Lietuvių Sodybą, A. Baužė rėmė 
žmonos pastangas ir talkino pasiruo
šimo statybai darbuose. Antanas 
Baužė buvo praktiškasis idealistas. Jis 
pripažino tik realų, tikrą tautinį 
darbą, kur darbuojamasi širdimi ir 
rankomis ir atsiekiama regimų, išlie
kančių rezultatų. 

lapkričio mėn. 26 d. Ringių km., 
Sartininkų vals. Tauragės apskrityje, 
gausioje ūkininko šeimoje. Pirmuoju 
besikuriančios Lietuvos vyrųšaukimu 
į krašto gynėjų eiles 1919 m. 
pašauktas į Lietuvos kariuomenę, 
ištarnavo joje vienuolika metų. At- 
sargon išėjo su viršilos laipsniu. 
Australijoje vertėsi prekyba, vėliau 
perėjo į real estate biznį. Kad galėtų 
tautiečiams geriau patarnauti, įsigijo 
Justice of Peace teises. Sūnų ir dukras 
išleido į aukštąjį mokslą.

Apie Australijos lietuvių gyvenimą 
ir veiklą Baužė rašė Lietuvos ir 
Amerikos laikraščiams: "Trimitui", 
"Lietuvos žinioms", "Mūsų rytojui", 
"Darbininkui’, "Amerikai". Rū
pinamais klausimais pasisakydavo ir 
savo įsteigtoje "Mūsų pastogėje". 
Palaikė ryšius su senaisiais lietuviais, 
buvusiais Australijos Lietuvių Drau
gijos nariais, rūpinosi jais, lankė 
ligoninėse, kiekvieną jų į amžinybę 
palydėdavo gražiu nekrologu ir taip 
yra užrašęs ne vieną įdomesnį lietuvių 
šiame krašte gyvenimo faktą.

Praėjus dešimčiai metų nuo Antano 
Baužės mirties, mes jį prisimename 
kaip ramaus būdo tikrą, ryžtingą 

’lietuvį, nevengusį tautinių pareigų ir 
sąžiningai jas ėjusį, mokėjusį kantriai 
pernešti nuoskaudas, lietuvybę Aust
ralijoje stačiusį ne tuščiais žodžiais, 
bet prasmingais darbais.

J.A. JŪRAGIS

« « « » » »

POEZIJA
NGITJI NGITJI

ČIA MANO KRAŠTAS

Kai pučia šiaurės vėjas, 
atsiminimuose sugrįstu į seniai praėjusias 
be rūpesčių dienas, kada buvau su savo gentimi. 
Bėgiodama po degančią saulę, 
aš jausdavau raudono tyrų smėlio pulsą savyje, 
ir jis sūpuodavo mane savo šiltam 
į tolumas nutįsusių bekraščių 

tyrų guolyje.
Kiekvienas augalas apsivelka kita spalva 
šitam gūdžiam išdžiuvusiam krašte.
Kalvos, kurias supylė mūsų protėviai, 

mus tebesaugo savo paslaptingume.
Toks mano kraštas, šiurkštus, tačiau gražus, 
išsaugojęs ramybę mano sieloje ir dvasioje.

Iš anglų kalbos vertė 
LIDIJA ŠIMKUTĖ - POCIENĖ

Istorijos bėgyje daug tautų yra 
patyrusios okupaciją ar kolonizaciją.

Mes, lietuviai, esame pergyvenę 
okupaciją ir žinome, kaip ši nelaimė 
paveikia žmonių būseną. Okupacijoje 
atsidūrusios tautos kovoja už teises, 
kurios laisvoms tautoms yra tarsi 
prigimtis.

Okupacijų ar kolonizacijų pasėkoje 
daug kultūrų išnyko. Tautos, tačiau, 
visada stengiasi išlaikyti savo gyve
nimo būdą, tradicijas, tikėjimą ir 
kalbą. Jos tikisi atgauti laisvę arba 
grįžti į protėvių žemę.

Australų aborigenus ištiko ne 
okupacija, bet kolonizacija ir jos 
pasėkoje neišvengiamai nyksta jų 
kultūra. Prasidėjus kolonizacijai, 
australų aborigenai atsidūrė svetimos 
kultūros įtakoje. Jie giliai pergyvena 
europiečių veržimąsi į jų žemes, jų 
tradicijų ir kultūros naikinimą.

Mums, lietuviams, dar yra galimybė 
atgauti nepriklausomybę, bet abori
genų padėtis beviltiška, nežiūrint, 
kad yra dedama pastangų išlaikyti jų 
palaipsniui nykstančią, unikalią ir 
primityvią kultūrą.

Ngitji Ngitji, aborigenų kilmės 
poetė, gyvena Adelaidėje, yra gimusi 
vietovėje vardu Hamilton - Bore, iš 
aborigėnės motinos ir airio tėvo.

Ngitji Ngitji yra jos genties duotas 
vardas; šiaip ji vadinasi Mona Tur. Ji 
moka Antakinyri, savo motinos kalbą, 
ir taip pat Pitjanatjarą. Mokyklose ji 
dėsto aborigenų kultūrą.

Ngitji Ngitji rašo poeziją Pitjanat- 
jatjara ir anglų kalbomis.

VERTĖJA
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LIETUVOJE -

GER T I? UŽDRAUSTA H!

Praeitame laikraščio numeryje 
skaitėme žinutę apie Alcoholics 
Anonymous konferenciją Kanadoje. 
Jos patyrimu galėtų pasinaudoti ir 
Sovietų Sąjungos valdžia, kuri 68-ris 
metus variusi politiką: "Gerkite! 
gerkite! gerkite!", dabar staiga 
apsižiūrėjo, jog nuostoliai susiję su 
alkoholio naudojimu 4 kartus pra
lenkia pajamas iš alkoholio prekybos. 
Alkoholis iki šiol Sovieūjoje buvo 
vienintelė prekė, kurios niekada 
nepritrūkdavo nei didmiesčiuose nei 
tolimiausiuose kaimeliuose, iš dalies 
butelis {pav. konjako) vartojamas 
vietoje pinigų, ypač kyšiams. Neblai
vas darbininkas prie staklių, girtas 
sunkvežimio vairuotojas ar traktori
ninkas, įkaušęs statybos krano opera
torius ar netgi išgėręs chirurgas prie 
operacinio staio nebuvo jokia rete
nybė. Pogrindžio "Aušra" pateikia 
šiuos duomenis apie Sovietų Sąjungą:

nuo 1940 iki 1980 nugyventoji} 
padaugėjo 35 proc., o alkoholio 
sunaudojimas - 780 proc. Prieš 
revoliuciją blaivininkų buvo: vyrų 
43 proc., moterų - 90 proc., jaunimo 
iki 18 metų - 95 proc. 1983 m. 
blaivininkų buvo: vyrų - 0,6 proc., 
moterų - 2,6 proc., jaunimo - 5 proc. 
Šiuo metu alkoholikų yra apie 40 mil. 
vyrų, ir jie sudaro 36,7 proc. Po 
gydymų alkoholikais dar lieka 80 
proc. Iš protiškai atsilikusių vaikų 90 
proc. buvo pradėti neblaiviame sto
vyje. Spiritinius gėrimus aešimtpje 
klasėje naudoja 95 proc. berniukų ir 
90 proc. mergaičių. Piktnaudžiautojai 
alkoholį pradėjo gerti: mažiau kaip 10 
metų - 31,8 proc., 11-15 metų - 64,4 
proc., 16-19 metų - 3,8 proc. 
Neblaiviame stovyje būnant įvykdyta 
nusikaltimų: vagysčių - 80 proc., 
žmogžudysčių - 75 proc., chuliga- 
niškumų patraukiant baudžiamojon 
atsakomybėn - 90 proc.

Bet sovietai A.A. metodais nesi
naudoja. Kam? Juk totalitarinėje 
valstybėje galima bet ką pasiekti 
įsakymu! Taigi, gerti uždrausta! Už

gėrimą darbovietėje uždėtos didžiulės 
baudos - mėnesio alga ir pan. - ne tik 
"girtuokliui", bet ir jo viršininkui. 
Spauda, radijas ir TV "auklėja" (= 
kolioja) girtuoklius. Štai ką "Litera
tūroje ir mene" rašo Vilniaus rajono 
vyriausias gydytojas.

"Praėjo keletas mėnesių nuo par
tijos ir vyriausybės nutarimų dėl 
kovos su girtavimu ir alkoholizmu. 
Dauguma mūsų piliečių šias prie
mones sutiko su viltimi. Tie, kurie 
tikėjosi, jog "triukšmas” aprims ir 
viskas liks taip, kaip buvę, nusivilia. 
Suprantama, kad ir man, gydytojui, 
kilo ne viena mintis.

Ką norėtume pasiūlyti? Pirmiausia 
reikia skatinti blaivybę. Visokeriopai 
- ir moraliai, ir net materialiai. Ar 
negalėtų įmonėse, ūkiuose, įstaigose 
suaugę žmonės turėti knygelių, į 
kurias prekybininkai įrašytų, kiek kas 
pirko alkoholinių gėrimų. Paskui būtų 
galima susumuoti rezultatus, mažiau
siai išgėrusius paskatinti ekskur
sijomis, poilsiniais kelialapiais, blai- 

' vybės diplomais.
O gal nesunku būtų pagaminti 

ženkliukus, simbolizuojančius blai
vybę, ir jais apdovanoti blaivininkus! 
Kai kam gali pasirodyti, kad čia 
žaidimas, tačiau tvirtai tikiu, jog 
blaiviai gyvenančių ir darbingumo 
rodikliai bus geresni, ir sveikata 
stipresnė, ir šeima tvirtesnė.

Beje, apie šeimą. Paradoksalus 
dalykas: kuo inteligentiškesnė šeima, 
kuo didesnė tikimybė, kad gims ir augs 
sveiki vaikai, tuo jų mažiau. Tokiose 
šeimose vienas, o daugiausia - pora 
vaikučių. Tuo tarpu girtuokliai tėvai 
turi penkis, šešis ir dar daugiau vaikų. 
Žinoma, yra nemaža tvirtų, sveikų 
daugiavaikių šeimų, dėl ko mes 
džiaugiamės. Tik... neretai vienodai 
skatinamos ir sveikos, stabilios įr 
girtuoklių, ant visuomenės, valstybės 
sprando užkrovusių vaikus, šeimos. 
Kartais apdovanojimai duodami, ne
atsižvelgiant net į kontinentinius 
ypatumus. O juk ne tas pats pagimdyti 
ir išauginti 10 vaiku Vidurinėje

Lietuvoje irgi yra butelių krautuvės. N uo čionykščių bottle shops jos 
skiriasi tuo, kad ten buteliai ne parduodami, o... superkami. Aišku, tušti. 
Alkoholio nepritrūksta nė vienoje maisto produktų parduotuvėje, kur 
dažnai pritrūksta... maisto. Šioje nuotraukoje, darytoje pernai Lietuvoje, 
matome tokį butelių supirkimo punktą Birštone.

Azijoje, kur daugiauvaikė šeima ne 
naujiena, ir Lietuvoje ar Latvijoje bei 
Estijoje. Šiose respublikose kitos 
tradicijos, papročiai.

Nuopelnai turėtų būti pripažįstami 
pagal galutinį rezultatą - kuo tapo 
tavo atžalos. Gal reikėtų pagalvoti 
apie garbės, lentas, į kurias būtų 
dedamos gerus vaikus išauginusių 
tėvų fotografijos. Arba... sumuojami 
gamybiniai ir tėviškumo nuopelnai. 
Visokeriopa pagalba tėvams, užaugi
nusiems gerus, tik gerus piliečius! 
Viešo pasmerkimo turėtų susilaukti 
tėvai, neatliekantys savo priedermių. 
Reiktų pasmerkti taisykle tapusią 
tendenciją, kai vaikai, skiriantis 
tėvams, būtinai paliekami su motina, 
nors ji auklėti vaikų, ypač berniukų, 
nesugeba. Sprendžiant vaikų auklė
tojų problemą, teismo metu reikėtų 
pasiklausti psichologų, psichiatrų ko
misijos nuomonės, kuri nustatytų, 
kuris iš tėvų gali išauginti naudingesnį 
mūsų visuomenės narį. Šiuo atvejuaaš 

už blaivius vyrus. Vaikų jokiu būdu 
nereikėtų palikti alkoholį vartojan- 
čioms motinoms...

Trumpose pastabose visko neišdės- 
tysi. Norisi tikėti, kad ir kiti 
savaitraščio skaitytojai siūlys ką nors 
pozityvaus, reikšmingo."

Taigi, viskas vykdoma sovietams 
įprastomis priemonėmis: uždrausti, 
nubausti, o blaivybę skatinti - 
ženkliukais, nuotrauka garbės lento
je...

Iš "Sinonimų žodyno"

Žodis gerti' mūsų gražioje kal
boje turi 47 (o gal ir daugiau) 
sinonimus. Štai keli iš jų. GERTI - 
siurbti, gurkti, girsnoti, gurkšnoti, 
girkšnoti, siurbčioti, siurbsuoti, 
siurbsėti, kaušti, kliaukti, kliokti, 
maukti, vempti, plempti, pampti, 
bizyti, būbyti, kliukinti, lenkti, 
mesti, srėbti, sriaubti, lakti, ryti, 
sprogti, traukti, triaubti.

Lietuvos spauda praneša, kad 
neseniai Vagos leidykla išleido net 
tris iškilais išeivijos dailininko V. K. 
Jonyno iliustruotas knygas: K. Done
laičio METUS (1983), J. W. Geothes 
JAUNOJO VERTERIO KANČIAS ir 
S. Santvaro LYRIKĄ (abi 1984). 
METAI, šiuo metu eksponuojami 
Vilniaus knygos meno trienalėje, jau 
spėjo pelnyti diplomus traprespub- 
likiniame gražiausių knygų konkurse 
Taline ir sąjunginiame - Maskvoje. V. 
K. Jonyno iliustruotą K. Donelaičio 
poemą Vaga ruošiasi išleisti ir anglų 
kalba.

Visi, kuriems svarbu, kad išeivijos 
kūrėjai neliktų pamiršti Lietuvoje ir 
kad jų kūryba grįžtų kraštan kuriam ji 
priklauso, džiaugiasi išleistomis kny
gomis. V. K. Jonynas yra vienas iš 
geriausių mūsų dailininkų, o jo kūryba 
pilnai nusipelnė atžymų Taline ir 
Maskvoje.

* * *

Knygų išleidimo ir apdovanojimų 
proga dailėtyrininkė Ingrida Korsa-
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KĄ KALBĖJO LIETUVOJE ir viskas...
. 0 juk buvo išeivijoje

VYTAUTAS KAZIMIERAS Vytauto ■
— - L ... 11 t? H. Radausko
kaitė "Literatūroje ir mene" (nr. 49, 
1984) su V.K. Jonynu pravedė 
pasikalbėjimą. Tarp kitų dalykų 
Korsakaitei rūpėjo ir išeivijos lietuvių 
dailininkų veikla. Todėl ji Jonyno 
paklausė: "Kas šiuo metu iš lietuvių 
emigrantų daugiausia dirba knygų 
grafikos srityje? Kokios jiems yra 
galimybės ir sąlygos pasireikšti?" Na, 
pagalvojome, čia tai gera proga 
Lietuvos skaitytojui papasakoti, kaip 
mes išeivijoje dirbam, krutam...

Pasirodo, ne visai taip. Pradžioje 
Jonynas teisingai pastebėjo, kad 
Amerika neturi europietiškų meninio 
knygų iliustravimo tradicijų. Reikėjo 
tik pridėti, kad išeivijos knygų 
leidyklos šia prasme liko europie- 
tiškos. Bet kur tau! į labai mandagų 
Korsakaitės klausimą Jonynas tėškė 
atgal be jokių ceremonijų: "Lietuvių 
iliustruotos knygos yra dolerių rep- 
ėse, jos dažnai užspaustos. Greit ir 
skaitytojų reikės ieškoti su žiburiu". 

STRĖLĖ DANGUJE, Romo Viesulo 
iliustruota M. Katiliškio UŽUOVĖJA, 
Viktoro Petravičiaus iliustruota A. 
Rūko MANO TAUTOS ISTORIJA. Ir 
daugybė kitų.

Tai kas čia dabar, profesoriau 
Vytautai Kazimierai! Sklerozė? Tai 
galima buvo paminėti ką nors iš 
dabarties. Kas dar neužsimiršo. Pa
vyzdžiui, Viesulo iliustruotas GEOR
GIKAS, ar Lapės - Mackaus rinktinę. 
Nejaujgi išsigandot Kazakevičiaus 
rūstybės? O visai be reikalo. Kaza
kevičiui taip pat patiko ir 
GEORGIKŲ, ir Mackaus rinktinės 
iliustracijos...

O gal čia ne baimė ir ne sklerozė? 
Gal tik Lietuvos skaitytojui norėta 
pasakyti, kad be Vytauto Kazimiero 
daugiau išeivijoje nėra dailininkų, 
apie kurių iliustracijas būtų verta 
burną aušinti...

* * *

Užklaustas apie savo amžininkų, A. 
Gudaičio (likusio Lietuvoje) ir T. 
Valiaus (pasitraukusio iš Lietuvos) 
kūrybą, išeivis tautos didvyrio ir 
šventojo bendravardis postringauja 
toliau: "A. Gudaičio tapyba yra 
lietuvių tautai dangaus dovana... 
T.Valiaus kūryba yra bedalio šauks
mas tyruose; kad ją suprastum, reikia 
tuose tyruose pagyventi".

Dangus duosnus, dovanų nesigaili. 
Ir paties V.K. Jonyno dailininko 
talentas - dangaus dovana. Ir 
Lietuvai, ir išeivijai. Tik kodėl dangus 
šį kartą truputį pašykštėjo.., išmin
ties. Ir savigarbos...
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LIETUVIU NAMAMS

’’Konradą” prisiminus
Kelnerio pastabos

Nemaniau, kad kada nors gyvenime 
teks būti kelneriu ir dar ne bet kur, o 
kauniškėje "Konrado" kavinėje. 0 
prisiėjo, kai i garbingą kelnerio 
profesiją praeitą šeštadienį (rugpjūčio 
18 d.) pakvietė Sydnejaus Skautų 
Židinys - "kavinės savininkai". Girdi, 
padarysi gerą darbą, padėsi paremti 
Sydnejaus Lietuvių namus, nes visas 
pelnas tik jiems skiriamas!

Kadangi, kažkada, prieš pusšimtį su 
viršum metų buvau buvęs skautu - 
sutikau.

6 valanda vakaro. Lietuvių namų 
viršutinė auditorija, židiniečių dėka, 
virtusi kavine: stalai - staliukai 
padengti margomis staltiesėmis, ap
statyti žvakėmis, kampe pianinas, 
papuoštas gėlių vaza, šalutiniuose 
kambariuose ir koridoriuje "rikiuo
jasi" baras, "virtuvė"... Prie durų - 
kasa, pasiruošusi pasitarnauti bilie
tais...

Židinietės ir talkininkės apsi
rengusios tradiciniais patarnautojų 
rūbais - juodos suknios, baltos 
prikyštės ir galvos apdarai. Jos 
"išgražino" ir kelnerius - kam juostą 
per liemenį paveržė, kam rankšluos- 
tuką ant rankos pataisė, kam nusmu
kusią pakaklėje "varliukę" timptelė
jo...

Neužilgo pradėjo rinktis svečiai ir 
viešnios, p drauge su jais prasidėjo ir 
kelnerių darbas: nepratę rankos 
kilnojo padėklus su tauriaisiais gėri
mais, nešiodamos juos į salę svečiams. 
Iš visų mūsų, kelnerių, tik vienas 
Algis Dudaitis, aptarnavęs barą, 
žinojo ką daro. Bet - neužilgo - ir 
kelneriai šiap ne taip pradėjo įprasti į 
savo darbą -.ir padėklai nebekrito nuo 
rankos, ir stiklai nebevirto, nors gal 
tikras kelneris būtų juokais miręs į 
mūsų pastangas bežiūrėdamas. Mūsų 
laimei viešnios ir svečiai buvo labai 
mandagūs ir vien tik pagyrimus 
tedarė. Net nustebau, kai kažkas į 

padėklą trinktelėjo visus 30 centų!.. 
Atseit, še tau, už gerą darbą, 
arbatpinigių!.. (Juos, vėliau, su pora 
dolerių savų, "pražioplinau" beduo- 
damas grąžą).

Su tais arbatpinigiais daug geriau 
sekėsi patarnautojoms, be- 
nešiojančioms kavą ir pyragaičius - 
vis, mat, moteriškos - tai saldžiai 

šypsos, tai dailesnį žodį užmes... Jų 
čia, kavinėje, dirbo visa eilė: vienos 
virė kavą, kitos ją nešiojo, trečios 
svečius pyragais vaišino, dar kitos 
stalus tvarkė.

Labai jau populiarus buvo kampe 
savo aparatūras pasistatęs ir senų 
gerų laikų Dolskio ir Šabaniausko 
dainas - šlagerius grojęs Kęstutis 
Ankus. Visą laiką girdint užtren
kiančią modernišką muziką, šios, 
nepergarsios meliodijos (ir atsimi
nimai) labai jau kuteno širdį.

Vakaro kulminacinis taškas - ponių 
kvartetas (V. Antanaitienė, E. Bel- 
kienė, M. Reisgienė ir 0. Stor
pirštienė), pritariant pianinu B. Kive- 
riui, padainavę eilę populiarių dainų. 
Na, jos ir susilaukė aplodismentų - 
nuo plojimo, atrodė, sienos grius! Po 
pakartotinų bisų, jas tik Židinio 
tėvūnas, Jonas Zinkus, išgelbėjo, 
oficialiai padėkodamas, gi kanclerė 
Milda Karpavičienė, su keliais kelne
riais atėjusi, įteikė joms po rožę, o. 
akompaniatoriui ir šio to rūgštesnio.

Po programos išmaningesnieji sve
čiai susirado salės kamputyje šiek tiek 
vietos ir ten smagiai patrypė senų 
laikų šokių - polkučių, fokstrotų, 
valsiukų.

Gražiai pabendravus išsiskirstyta 
apie 11 vai. vakaro, paliekant 
Lietuvių namų reikalams gražią 
sumelę.

VYT. ŠIAURYS

Širdis pavergusios dainininkes
iš kairės: M. Reisgienė, E. Belki’enė, Kuo ne tikri kelneriai?
0. Storpirštienė ir V. Antanaitienė Židiniečiai V. Šliogeris ir B. Žalys

"Konrado" kavinės darbuotojai - židiniečiai iš kairės: E. Veteikienė, M. 
Bukevičienė, L. Žalienė, A. Dudaitis, M. Kavaliauskienė, M. Karpavičienė, 
E. Bartkevičius, A. Adomėnienė, B. Jablonskienė, V. Bukevičius, T. 
Vingilienė, D. Bartkevičienė, E. Kiverienė, V. Šliogeris, D. Bižienė, B. 
Žalys, jčf Jasiūnienė ir B. Vingilis.

IŠ ATOSTOGŲ sugrįžus

Trys lietuviai Maniloje. Iš kairės: A. Laukaitis, J. Vabolevičius ir A. 
Čepkauskas.

Negavęs leidimo važiuoti į Lietuvą, 
atostogas praleidau gražiose Filipinų 
salose. Jų ten, didesnių ir mažesnių, 
yra virš 7000. Dabar, kai mūsų doleris 
taip suplonėjo, be N. Zelandijos, 
pigiausios kelionės ir pragyvenimas 
yra Azijos kraštuose, žinoma, išskyrus 
Japoniją. Filipinuose jau esu porą 
kartų buvęs ir turiu keletą gerų 
prietelių. Pažįstu buvusį Australijos 
bokso čempijoną K. James. Jis turi 
didžiulį viešbutį ir dar keletą biznių 

Sydnejuje, o taip pat puikų barą 
Angeles mieste, kur yra didžiulė 
amerikiečių aviacijos bazė. Su juo ir 
keliais kitais draugais, aplankėm 
gražiąją Port Galero salą, kur 
gyvenom atskiruose nameliuose, val
gėm didžiulius, tik iš jūros atvežtus 
vėžius ir džiaugėmės pajūrio malo
numais. Jau anksčiau esu plačiai 
aprašęs gyvenimą Filipinuose ir ki
tuose Azijos kraštuose. Vargas yra ir 
dabar. Tai matosi visur. Turtingieji 

prezidentas Marcos ir jo žmona ir 
daugelis kitų jų partijos draugų yra 
investavę milijonus užsienyje. Tas 
kelia neramumus Filipinuose. Nors 
komunistų partija oficialiai uždraus
ta, tačiau, šiaurinėje dalyje, ypač 
didžiojoje Negros saloje, veikia parti
zanai, jie šaudo valdžios pareigūnus ir 
kelia neramumus. Europiečiui ten 
važiuoti nepatartina, nes gali sveiko 
kailio namo neparnešti.

Maniloje gyvendamas "Kangaroo" 
klube, kuris priklauso australams, 
sutikdavau daug ten gyvenančių ar 
pravažiuojančių australų. Gi šešta
dieniais, ypač apie vidurdienį, atro
dydavo, kad esu ne Filipinuose, bet 
kokiame nors Sydnejaus bare. Dau
gybė australų deda pinigus ant 
Australijoje bėgančių arklių, futbolo 
ir kitokių lenktynių ir rungtynių, 
klausydami Radio Australia, o neofi
cialūs "bookmekeriai" tuoj pat išmoka 
ir laimėtus pinigus. Greičiau ir geriau, 
negu pas Robį Sydnejaus Annandale 
bare.

Maniloj ir kituose didesniuose 
Filipinų miestuose, be australų yra 
gana daug ir vokiečių, turinčių savo 
barus, hotelius ir net fabrikus. Labai 
dažnai eidavau pavalgyti į vokiškas 
valgyklas, kur maistas primindavo ir 
Vokietijos "gasthausus" su jų ska
niomis dešromis, kopūstais, vokišku 

aium ir "umpapa, umpapa" muzika. 
Vieno tokio hotelio savininkas, suži
nojęs, kad aš esu Australijos lietuvis, 
man pasakė, kad jis žino vieną lietuvį, 
taip pat iš Australijos, kuris turi savo 
barą visai netoli "Kangaroo". Vieną 
popietę ir nuėjau aplankyti šį lietuvį. 
Prašnekus lietuviškai, jis išpūtė akis. 
Tuoj pat buvau pakviestas į butą. 
Pasirodo jis yra Aleksas Čepkauskas, 
anksčiau gyvenęs Sydnejuj, turėjęs 
savo taxi biznį, vėliau kelias krau
tuves ir importo bendrovę, daugiausiai 
importuodamas odos ir kitus išdir
binius iš Indijos. Troškulį ramindami 
šaltu alučiu, pradėjom rasti ir bendrų 
pažįstamų, pasirodė šis žemaitis nuo 
Tauragės, turi Sydnejuje palikęs 
mamą, kurią, grįžęs aplankiau ir 
papasakojau apie jos sūnaus gyvenimą 
ir biznį Filipinuose. Biznis, kaip A. 
Čepkauskas pasakojo, tuo metu ne
buvo per daug geras, nes ne turistinis 
sezonas. Tačiau gyvent galima ir visi 
laukia lapkričio mėnesnio, kada pra
sidės turistų antplūdis. Besikalbant, 
šeimininkas ir sako man, kad čia yra ir 
kitas lietuvis, turintis barą, dar 
didesnį už jo. Sako, einam aplankysim 
ir Joną. 0 Jonas yra Vabolevičius iš 
Virbalio, su šeima, berods, žmona 
vokietaitė, gyvenanti netoli Bris-
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AR 
MEILĖ 

’’ATGYVENO”?
Pamokslaujama, kad žmogus esąs 

Dievo paveikslas, kad jis po mirties 
sėdės šalia Dievo, regėdamas Jį veidu 
į veidą, tik esą reikia daug melstis, 
kuo daugiau rožančių sukalbėti. 
Tikybos pamokose girdėjau, kad 
patekimas į dangų priklauso nuo 
malonių ir nuodėmių sąskaitos ba
lanso.

Kai Lebanone krikščionys yra 
baigiami išnaikinti, kai jiems į pagalbą 
kitų kraštų krikščionys nė negalvoja 
skubėti, kai Ayatullah Khomeini 
užtikrina musulmonų šventojo karo 
teroristams ir Alacho partijos nariams 
geriausias vietas danguje, visa tai 
verčia susimąstyti mūsų dogmatiš
kumu, kuris mus atlydėjo į šį šimtmetį, 
kai mes nesistengėme pakeisti savo 
vaikiško tikėjimo subrendusio žmo
gaus tikėjimu.

Prieš 30 metų "M.P." Nr. 45-343, 
1955 Vincas Kazokas "Išduotajame 
humanizme" rašė, kad antikinis pa
saulis buvo charakterizuojamas kaip 
homo homini lupus - žmogus žmogui 
yra vilkas. Todėl gal būt krikščionybė, 
norėdama iš vilko padaryti avinėlį, 
iškėlė naują ekstremę - artimo meilę, 
"kuri, deja, per tuos porą tūkstančių 
metų nedaug kuo save pateisino. Nes 
meilė savo esme visų pirma bazuojasi 
individualiais santykiais, bet negali 
būti taikoma visuotinu mastu. Mylėt 
tikrąja prasme įmanoma tą, kuris 
pažįstamas, konkretus ir būtinai 
mielas, bet ne kiekvienas ar bet kas. 
Štai dėl ko ir krikščionybės skelbiamą 
artimo meilę su tvirtu pagrindu galima 
laikyti vienu iš idealiųjų ekstremų, 
kurio mūsų tikrovėje niekados nebus 
galima pilnai įgyvendinti. Tuo tarpu 
pats gyvenimas negali būti sotus tuo, 
kas yra arba skelbiama kur nors kitur. 

Gyvenimas yra tikrovė, kuriai rei
kalingi dėsniai hic et nunc (-čia ir 
dabar, jau), bet jokiu būdu ne tie, 
kurie stovi šalia".

Prieš 30 metų jaunas, įsibėgėjęs 
norėjau surasti V.K. atkirtį, bet iki 
šiol jo neradau, tik sužinojau iš dr. A. 
Maceinos "Didžiojo Inkvizitoriaus", 
kad ne tik meilės, bet ir laimės, 
laisvės, lygybės ir brolybės idealai 
žemėje yra nepasiekiami. Panašiai yra 
pasakęs ir prof. St. Šalkauskis 1921 m. 
sausio 4 Katalikų kongrese Kaune, 
kad "absoliutinis idealas nepasie
kiamas prigimtojo gyvenimo ribose: 
istorinėje pažangoje galima prie jo 
nuolatos artintis, bet negalima visai 
pašalinti jo ir tikrumos priešingumo". 
V. Kazoko ir kitų pasitaiką panašūs 
pasisakymai palaikomi daugiau ar 
mažiau išpuoliu prieš bažnyčią. Jie, 
atitinkamų autoritetų įspėjami, kad 
reikia bažnyčią mylėti, sau muštis į 
krūtinę, o ne jai kumščiu grūmoti, nes 
esą kuo žmogus kvepia tuo ir kitą 
tepa.

Gal būt, kad laikai nepasikeitė 
tokiems autoritetams, bet prof. St. 
Šalkauskis ir 1921 m. atrodo juos 
paminėjo: "Nenujausdamas priešin
gumo tarp idealo ir tikrumos, jis 
tampa konservatorium, kaip konser
vatorius jis lenkiasi prieš pasaulio 
galinguosius, nes jo taktika yra 
prisisunkusi oportunizmo. Pilnutinį 
religijos idealą jis pavartos senosios 
tvarkos rėmėjams ginti, o iš antros 
pusės -kovoti su pažangos reiškėjais" 
(cit. ibd.).

J. Aras 

JAUNIMO .ŽODIS

Ką man reiškia 
Lietuva

šis klausimas dažnai iškyla mano 
kasdieniname gyvenime. Ruošiant 
lietuviškas pamokas gimnazijoje, ma
no draugai ir kiti mokiniai nuolat 
klausia: ...Ar moki lietuviškai kalbėti? 
Kas yra Lietuva? Kur ji yra?’ ir t.t.

Aš dažnai pati savęs klausiu: "Kas 
yra Lietuva? Tik kraštas? Gimtinė? Iš 
mažens prisimenu, kaip mano tėvai - 
abu lietuviai - vaizdavo Lietuvą 
"pasakų šalimi". Šis vaizdas užsiliko 
mano mintyse. Tačiau prieš porą 
metų, aš pradėjau klausinėti tėvų, 
kodėl jiems reikėjo "išbėgti" iš 
Lietuvos - apleisti tą šalį, kurią jie 
taip karštai mylėjo.

Mokiniai gimnazijoje, kurie žino, 
kad Lietuva yra okupuota, dažnai 

13 O V AN O S GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lietuvą 
siųsti padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti daug vertingų ir 
naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame užsakymus, geros 
rūšies prekėms, žemomis kainomis. ...

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, išrū
piname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME 
PALIKIMUS į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR 
TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI BŪDU.
Dėl smulkesnių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent BRI, 4HB. England.

Telef. 01 460 2592.

manęs klausia, ar aš esu komunistė. 
Taip sakydami jie mane giliai įžeidžia, 
Betgi kodėl? Juk aš esu gimusi 
Australijoje ir esu Australijos lietuvė. 
Tai kodėl žmonės vadindami mane 
komuniste sužeidžia man širdį? Todėl, 
kad tėvai ir mokytojai savo pavyzdžiu 
ugdė lietuviškumą vaikuose ir moki
niuose. Surinkusi daug žinių apie tėvų 
gimtinės istoriją, mano kraujas virte 
verda, kai išgirstu kaip ji kenčia. 
Seniau man atrodė, kad visi rusai yra 
komunistai, o komunistai man nepa
tiko. Dabar aš vyresnė ir supratau, 
kad ne visi rusai yra blogi, o tiktai 
rusai - komunistai, kurie valdo Rusiją 
ir mano tėvų šalį..

Kitais metais važiuosiu į Vasario 
16-tos gimnaziją Vokietijoje. Per 
atostogas man patiktų nuvažiuoti į 
Lietuvą. Aš činau, kad ji nėra ta 
"pasakų šalis", kurią tėvai paliko, ir, 
kad gatvėse kabo raudonos vėliavos. 
Nežiūrint to, man būtų įdomu 
nuvažiuoti ir savo pačios akimis 
pamatyti, kas ten darosi. Aš taip pat 
norėčiau pamatyti V... ir S..., savo 
korespondentes. Su jomis susiraši
nėjame jau apie penkerius metus.

Dažnai pagalvoju ir apie lietuvių 
ateitį išeivijoje. Mano nuomone, yra 
labai svarbu išlaikyti lietuvių veiklą 
jaunimo tarpe, nes kitaip, gražioji 
mūsų tėvų kalba, dainos ir papročiai 
išnyks Australijoje.

ANITA BALTUTYTĖ 
Adelaidės Lituanistinių Kursų

Už vieną doleri — gabalas aukso!
Kur? "Mūsų pastogės” loterijoje!

NAUJA KNYGA

Atkelta iŠ £ psL 
banės. Jo klubas - baras vadinasi 
"Black Stallion" ir yra tikrai puikus. 
Susipažinus, jis aprodė visą dviejų 
aukštų pastatą, kur beveik visus 
darbus jis atliko pats, nes filipiniečiais 
per daug pasitikėti negali. Alekso 
bare yra tik 16 šokėjų, o Jonas samdo 
net 36-ias. Jos be pertraukos, 
pasikeisdamos džiugina svečių akį. 
Besivaišinant Jono baro skanumynais, 
paklausiau abieje biznierių, kaip jie 
čia papuolė ir kaip jiems sekasi?

- Tur būt, aš esu gimęs biznieriumi, 
- pradėjo Aleksas - gyvenime buvau 
labai turtingas, buvau ir visai biednas, 
tačiau visuomet iš vargų gerai 
išsisuku. Laimę bandžiau ir bandau 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Ne
manau, kad ir čia iigai išbūsiu. Jei 
pasiseks, sekantį biznį manau pradėti 
viename iš garsiųjų Prancūzijos 
kurortų. Taip kad gal kitą kartą jau 
pas mane Prancūzijoj galėsi, Antanai, 
apsilankyti.

- Nors turiu šeimą Australijoje, - 
lėta suvalkietiška tarme pasakojo 
Jonas, - tačiau čia susipažinęs su 
sąlygomis, pirkau šį biznį, kuris buvo 

labai apleistas. įdėjau daug darbo ir 
dabar, kaip matai, atrodo visai 
gražiai. Tačiau, vėl bėda. Jau kuris 
laikas, kai aš gyvenu čia, o žmona 
Australijoj kelia triukšmą, kad jau per 
ilgai esu atsiskyręs nuo šeimos. Gal ir 
tiesa. Todėl dabar norėčiau rasti kokį 
sąžiningą pusininką.

Lietuvių Maniloje paklausiau, ar jie 
nebijo nuolatiniai čia gyventi, kai 
politinė padėtis yra tokia nenormali,

- Tas tai teisybė, - pasakė abu 
tautiečiai, - bet pripranti ir gyveni, o 
nieko blogo kitiems nepadarius, nėra 
ko ir bijotis. Be to mes turime 
apsaugą. Tikrai būtų blogai, jeigu 
amerikonai savo bazes čia likviduotų. 
Tačiau tas nenusimato. O kol ameri
konų ir turistų čia yra, tai ir’mums 
gyvenimas neblogas.

... Baigėsi mano atostogos, viešnagė 
su draugais filipiniečiais, australais ir 

’ su naujais draugais lietuviais - Aleksu 
ir Jonu. Gražiai jų išlydėtas, jau 
Quantas lėktuve besėdėdamas, pagal
vojau: ir kur tik tų lietuvių nėra, o, 
rodos, mes tokia maža tauta esame.

ANT. L-TIS

Ir vėl nauja Australijos lietuvio 
knyga! Ir vėl jai viršelį padarė 
dailininkas V. Simankevičius. Dar 
nespėjome kaip reikiant pristatyti jo 
iliustruotos sydnejiškės Aldonos Veš- 
čiūnaitės antrosios poezijos knygos, o 
jau gavome iš Melbourne Erlėno 
novelių rinkinį "Vėjo vartai”.

"Gimtoji žemė užburia žmogų. 
Gyvi pasidaro laukai ir pievos, gyva 
obelis sodo gale, gyvas ir upelis 
palaukėj. Jie kalba, šneka, dainuoja, 
kartais jie vaitoja, kaip žmonės.

ir po daugelio metų einu to paties 
sodžiaus keliu, einu kartu su Erlėnu ir 
girdžiu dar tebeskambančią dainą, 
dūdų orkestrą dar tebegrojant pamiš
kėj. Dar gyvi tie patys žmonės, su 
kuriais Eriėnas gyveno, su kuriais jis 
išeina gyventi" —

Rašo kun. Pr. Vaseris knygos 
aplanke. 194 puslapiuose tarp žalių 
viršelių telpa septynios novelės: 
"Kaimo mergaitė", "Du draugai", 
"Paklydusi meilė", "Kelionė į mėnulį", 
"Partizanas". "Kaimo muzikantai" ir knyga tekainuoja $ 7. Išleido kun. Pi 
"Plevenanti nosinaitė". Tvarkingai Vaseris. Spausdino "Tėviškės aidų' 
išleista ant gero balto popieriaus spaustuvė.
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SPORTAS
A. LAUKAITIS
18 MILLER AVE.
ASHFIELD N.S.W. 2131.

Tel. 798 0306

SPO RTI NI NK Al, 
GALĄSKIT PLUNKSNAS!

Sveikindamas naująją "Mūsų pa
stogės" redaktorę, linkiu jai daug 
sėkmės ir ištvermės šiame sunkiame 
ir, kartais labai nedėkingame, darbe.

Atrodo, kad naujoji redaktorė jau 
nuo pat pirmųjų darbo dienų į jį 
įsitraukė labai rimtai ir atidžiai. 
Sugavo ji ir mane aną dieną ir, nieko 
nelaukdama, užsipuolė:

- Kaip čia yra, Antanai, kad 
sportininkai, būdami patys gausiausi 
jaunimo tarpe, dabar neturi savo 
skyriaus laikraštyje? Gal jie jau 
sudegė Australijos saulėje? Tu gi pats, 
rašai ir rašai į kitus pasaulio 
laikraščius, tačiau ’Pastogėje’ jau 
kuris laikas tava vardo nesimato.

Prispirtas prie sienos, nors ūgiu ir 
jau ne taip didelės redaktorės, 
pradėjau teisintis.

- Nors "MJ.” bendradarbiauju nuo 
pat pirmųjų jos įsikūrimo metų, 
redaguodamas sporto skyrių, rašy
damas įvairiais klausimais, darydamas 
interviews ir, net, redaktoriams susir
gus, teko ir visą "M.P." redaguoti. 
Dirbau su visais redaktoriais be 
išimies, nors kai kurie gal ir 
galvodavo, kad "su pilkele, per 
skylelę, Lietuvos nėišvaduosi". Gal ir 
neišvaduosi, tačiau jaunimą tai tikrai 
patrauksi. Ne paslaptis, kad daug 
jaunimo lietuviškai mažai temoka ir, 
daugeliu atveju tarpusavy kalba 
angliškai. Ne tik sportininkai, bet ir 
skautai, tautinių šokių šokėjai ir net 
lietuviškų mokyklų mokiniai. Tačiau 
ne paslaptis ir tai, kad kai laikrašty 
būdavo sporto skyrius, tai jaunimas 
laukdavo "M.P." pasirodymo ir patys, 
ar su tėvelių pagalba, skaitydavo ne 
tik šį skyrių, bet ir visą laikraštį. Jie 
ten rasdavo savo ar draugų pavardes, 
nuotraukas ir aprašymus, kurie juos 
domino, ir tuo pačiu pamažu pritrauk
davo ir prie lietuviškos spaudos ir

Į V AI RE N YBĖS

PELNINGAS V. GERULAIČIO 
PRALAIMĖJIMAS

Paskutiniųjų metų bėgyje praradęs 
galimybę laimėti prieš pirmaujančius 
teniso žaidėjus, Vitas Gerulaitis 
pasikvietė 67 metų senelį Bobby 
Riggs partneriu prieš moterų dvejetą 
Martiną Navratilovą ir Pam Shriver.

Pažiūrėti sensacingų pirmą kartą 
pasaulyje vykstančių priešingų lyčių 
teniso varžybų, gal tikriau pavadinus, 

mūsų gyvenimo. Nemažai net ir 
mišrių šeimų šį laikraštį skaitydavo ir 
net bendradarbiavo.

Naujoji redaktorė, nors ir nebū
dama aktyvi sportininkė, o tik 
krepšinio mėgėja, supranta sporto 
reikšmę. O, jeigu jau "Bose" žada 
mums padėti, tai tikrai, net Dzievulis 
tur būt užsirūstintų, jeigu mes, 
sportininkai, jos paramos nepri - 
imtume.

Neseniai gavau laišką iš sporto 
veterano, ir, neapsiriksiu pasaky
damas, Australijos lietuvių sportinės 
šeimos tėvo, Leono Baltrūno. Jis irgi 
labai pergyvena kad spaudoje nesi
mato sporto. Negi, klausia, jau ir 
mūsų sportinė veikla ir gyvenimas yra 
pasmerkti mirčiai? Ne, taikrai ne. 
Klubai veikia gerai, šventėse visuo
met dalyvauja apie tris - keturis 
šimtus sportininkų. Jaunimas sportą ir 
sporto klubus mėgsta ir aktyviai 
sportiniame gyvenime dalyvauja.

Taigi, kreipiuosi į Australijos jauni
mą, sporto klubus, jų vadovus ir visus 
sportą mėgstančius tautiečius ir 
kviečiu atgaivinti taip puikų sporto 
skyrių. Buvusius šio skyriaus bendra
darbius nuoširdžiai kviečiu pašveitus 
gal nuo nerašymo užrūdijusias plunks
nas, sugrįžti į nuolatinį bendra
darbiavimą šiame skyriuje. Sporto 
klubams siūlyčiau surasti vieną nuola
tinį korespondentą, kuris rašytų apie 
savo klubo, paskirų komandų ir 
individualių sportininkų veiklą, pasie
kimus ir visa, kas tik vyksta jų klube 
ar mieste. Taip pat prašau siųsti ir 
kuo daugiau nuotraukų. Jeigu kam 
sunku rašyti lietuviškai, rašykit ang
liškai. Tikiuosi, kad su jūsų visų 
pagalba, mes ir vėl turėsime puikų 
sporto skyrių.

ANTANAS LAUKAITIS

teniso pajuokos, susirinko virš aštuo- 
nių tūkstančių žiūrovų. Kaip ir buvo 
pramatyta, moterys per nepilnas dvi 
valandas laimėjo 6-2, 6-3 ir 6-4. 
Gerulaičio partneris Riggs prisiėmė 
pralaimėjimo kaltę, girdi, jautėsi 
pavargęs. Pralaimėjusieji šypsojosi - 
kiekvienas gavo po šimtą tūkstančių 
dolerių. Nugalėtojoms teko šimtas 
penkiasdešimt tūkstančių kiekvienai.

V.A.

GOLF AS

PAVYZDYS KITIEMS

Sydnejaus "Kovo” sportininkai - 
tikrai gražus pavyzdys ne tik kitoms 
sporto sekcijoms, bet ir paskiriems 
klubams. Kiekvieną savaitgalį, o 
kartais net ir dažniau, jie, nebodami 

.nei lietaus, nei vėjo, traukia į 
Liverpool! (o dažnai ir kitur), žaisti 
golfo. Ir ne tik patys žaidžia, bet 
pamažu baigia pritraukti ir savo 
žmonas, ar net jų drauges, kurios 
pradžioje tik lazdas iš paskos vežio
davo, o dabar ir pačios pradeda su 
tomis lazdomis sviedinukus gainioti. 
Kiek girdisi, neužilgo ir moterų 
sekcija pradės aktyviai veikti. Kovie- 
čiai golfininkai dažnai varžosi tarpu
savyje, dalyvauja turnyruose ir, jau 
kaip tradicija, važiuoja žaisti į sostinę 
ar jos atstovus lietuvius kviečia pas 
save. Liepos mėn. įvykusiame pori
niame klubo turnyre laimėtojais tapo 
A. Migus su J. Karpavičium surinkę 46 
taškus. Sekantieji: A. Zduoba su P. 
Kapočium 46 tašk., A. Migus ir V. 
Vičiulis - 44, V. Binkis ir G. Atkinson

44, G. Erzikov ir D. Atkinson - 42, 
K. Bagdonas ir J. Belkus - 41, E. 
Kolbakas ir J. Erzikov - 39, L. 
Petrauskas ir A. Skirka - 36, V. 
Burokas ir J. Liutikas - 36.

Individualinėse varžybose laimė
toju tapo P. Kapočius - 40 tšk. ir V. 
Vičiulis 37 tšk.

N.T.P. laimėtojai: J. Karpavičius, 
V. Vičiulis ir A. Migus.

"Bobie" taurė teko E. Kalpokui.

SYDNEJUS - CANBERRA

Šių metų draugiškos varžybos su 
sostinės lietuviais buvo žaistos Liver
pool golfo lauke. Rungtynes laimėjo 
Sydnejus 33 taškų (strokes) persvara.

Nuotraukoje dalis golfininkų, kurie nuolatos rungtyniauja dėl G. Vičiulio 
įsteigtos Sydney - Canberra taurės. Iš kairės: K. Miniotas, V. Binkis, G. 
Gružauskas, dr. I. Venclovas, dr. K. Bagdonavičius, V. Burokas, Č. 
Žilinskas, T. Žilinskas.

Sydnejų atstovavo: I. Venclovas - 70, 
V. Burokas - 71, V. Vičiulis - 73, V. 
Binkis - ? Sostinę atstovavo: C. 
Žilinskas - 81, P. Gružauskas - 81, T. 
Žilinskas - 82, R. Miniotas - 92. Viso 
Sydnejus - 303, Canberra - 336.

JAUNIMAS įSlTRAUKlA

į Sydnejaus "Kovo" golfo sekciją 
aistringai įsitraukia ir jaunieji, kitų 
šakų sportininkai. Tarp jų krepši
ninkai G. Atkinson ir P. Kapočius, 
tinklininkai A. Zduoba ir E. Karpavi
čius ir veteranai J. Belkus, G. Vičiulis, 
J. Erzikov, L. Burba ir kiti.

Koviečiai golfininkai, užtvirtindami 
savo gražią veiklą, leidžia ir nuolatinį 
savo sekcijos žinių laikraštėlį, kurio 
redaktorius yra žinomas mūsų sporti
ninkas Don Atkinson (Žemaitis).

L ai nū n gos keli onės

Žinomi Sydnejaus sportininkai Je
ronimas Belkus su žmona Laura ir 
Donas Atkinson su žmona Marija, 
rugsėjo pirmomis dienomis išskrenda 
atostogų į Ameriką ir Kanadą. Jie 
numato susitikti su eile sportininkų ir 
vadovų, viešėjusių pas mus Austra
lijoje ir mus taip gražiai priėmusius, 
sportininkams viešint Amerikoje ir- 
Kanadoje.

Linkint gero vėjo kelionėje abie- 
joms šeimoms, Australijos lietuviai 
sportininkai prašo perduoti geriausius 
linkėjimus mūsų visų draugams Ame
rikoje ir Kanadoje. Laukiame grįžtant 
į kengūrų žemę.

A.L.

ooo

Komunistų eksperimentai
Paskutiniu metu Lietuvoje buvo 

paskelbi atsakomingų asmenų komen
tarai apie reikalą daryti eksperi
mentus tobulinant socialistinę ūkio 
sistemą. Be abejo tai nusprendė ne 
lietuviai - parėdymai atėjo iš Mask
vos.

Tai viešas prisipažinimas, kad iki 
šiol veikusi ūkinė sistema nedavė 
pageidaujamų rezultatų.

Neišvengiama priminti, kad iki šiol 
veikusi ūkinė sistema buvo laikoma 
geriausia ir tobuliausia pasiekimui 
geriausių ūkinių rezultatų. Tada buvo 
didžiausia ne tik nuodėmė, bet ir 
nusikaltimas ją kritikuoti. Nežiūrint, 
kad tos sistemos ūkiniai pasiekimai 
metų metais nebuvo patenkinami, jos 
kritikuoti nebuvo galima- 

Dabar nutarta daryti eksperi
mentus sistemą tobulinti, nes prieita 
išvados, kad esanti sistema valstybei 
yra žalinga, o gal ir vedanti prie 
valstybės pražūties.

Kokie tie eksperimentai ir kur jie 
veda?

Partijos diktatūrinis vadovavimas 
gamybai, gal tik ir dalinai perduo
damas žemesniems gyventojų sluoks
niams. Jiems leidžiama parodyti 
iniciatyvą žemės ūkio tvarkyme ir 
atitinkamose pramonės įmonėse.

Atrodo, kad Sovietų Sąjunga moko
si iš Kinijos eksperimentų.

Kinijos pavyzdys rodo, kad griežta 
ir senoviška komunistinė santvarka 

keičiasi, duodama daugiau progų 
pasireikšti privačiai iniciatyvai ūkyje.

oo
Pasiekti rezultatai rodo labai didelį 
progresą Kinijos ūkyje.

Pradėjus kilti žmonių ir valstybės 
gerbūviui, neįmanoma sustoti pusiau- 
kelyje, ir sustabdyti progresą. Nejaugi 
Sovietų Sąjunga norėtų pasilikti 
ūkiniai neišsivysčiusiu ir atsilikusiu 
kraštu? Propagandos šūkavimai, kad 
Sovietų Sąjunga gyvena geriau už 
visus, kad jos ūkinė sistema yra 
geriausia nustoja savo vertės.

Eksperimentai numatomi vykdyti 
visose gyvenimo srityse, bet kyla 
klausimas ar sovietinė sistema pajėgs 
prisitaikyti prie naujo galvojimo. 
Žiūrint į praeitį, didelių vilčių nėra.

V. SAUDARGAS

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĖS

ADEALAIDE 5EBI
Šeštadieniais nuo 9 iki 10 v. ryto.

CANBERRA 2XX į.
Ketvirtadieniais 7.30 v. vak.

MELBOURNE 3EA
Sekmadieniais 11 v. ryto. Pirma
dieniais 6.30 v. vak.

SYDNEY 2EA
Šeštadieniais 10 - 11 v. ryto.

BRISBANE
Ketvirtadieniais 5.30 - 6 v. vak.
PERTH 6NR
JCas trečią antradienį 6.30 v. vak.
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PRANEŠIMAI 
Sydney

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

RUGSĖJO 8, SEKMADIENĮ, Sydnė- 
jaus lietuviai Švenčia Tautos šventę. 
Šventę pradedame su pamaldomis 
Lidcombe 11.30 vai.

Organizacijos kviečiamos dalyvauti 
organizuotai su vėliavomis.

i vai. Lietuvių dailininkų sąjungos 
parodos atidarymas.

3 vai. prasideda minėjimas. Progra
moje: dr. Ramučio Zakarevičiaus 
paskaita, jaunimo pasirodymai ir 
"Dainos" moterų choras.

Kviečiame visus tautiečius pamal
dose ir minėjime skaitlingai dalyvauti. 
Ateikime patys ir paraginkime kitus. 
Tai yra mūsų visų, mūsų tautos 
šventė!

SYDNEJAUS APYLINKĖS VAL
DYBA.

Melpourn^^^^^
PRANEŠIMAS

Pranešame Melbourne gy
venantiems lietuviams kad šĮmet 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS Įvyks 
rugsėjo 8 d., sekmadieni, kaip visada: 
12 vai. pamaldos, 12.30 vai. minėjimas 
Lietuvių namuose. Organizacijos da
lyvauja su vėliavomis, uniformuoti.

Minėjimą šįmet Lietuvių namuose 
praves skautų "DŽIUGO" tuntas, 
vad. A. ŠIMKAUS.

Visus tautiečius kviečiame gausiai 
dalyvauti, pabūti nors mintimis su 
tauta kenčiančia sovietinėje prie
spaudoje.

Jau dabar laikas užsimokėti solida
rumo mokestį $ 2, kurį renka Skyriaus 
iždininkė D. ČIŽAUSKIENĖ sekma
dieniais. Primename, kad nuo Naujų 
metų mokestis bus $ 5, kaip nutarta 
Krašto tarybos suvažiavime praeitų 
metų gale Canberraje.

A. ŽILINSKAS 
Melbourne skyriaus 

valdybos vardu

Canberra
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Tautos šventės 
minėjimas Įvyks rugsėjo 8 d., sekma 
dienį, sekančiai:

12.30 vai. Mišios St. Mary's bažny
čioje. Skautai-ės dalyvaus uniformoje 
su vėliavomis,

1.30 vai. pietūs Liet, klubo svetai
nėje,

2.30 vai. Baltijos tunto skautų-čių 
iškilminga sueiga klubo salėje, svečio 
dr. Irvio Venclovo paskaita ir 
Lietuvių dienų Canberroje filmas 
(apie pusantros vai.)

Kviečiame visus atsilankyti at
švęsti ir paminėti šią lietuviams 
brangią šventę.

CANBERROS APYL. VALDYBA

PADĖKA

Per Skautų Ž idinio popietę, rugpiū- 
čio 4 d. Lietuvie klube, skirtą SIBIRO 
.TREMTINIAMSpaminėti, parašyta 40 
laiškų Sąžinės kaliniams.

Pašto išlaidoms padengti Židinys 
aukojo $ 30, p. Simanaitis $ 10.

Aukotojams širdingai dėkojame.

ŽMOGAUS TEISĖMS GINTI 
i KOMITETAS
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ŽIDINIO PRANEŠIMAS

Š.M. rugsėjo mėn. 8 d. 10 vai. 
Lidcombe parapijos salėje, Įvyks 
židinio narių sueiga, ateinančių metų 
veiklos aptarimui.

Narių dalyvavimas būtinas.

ŽIDINIO VADIJA

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Skautų Židinys š.m. 
rugsėjo 15 d. (sekmadieni), 3 vai. 
popiet, Sydnejaus Lietuvių klubo 
viršutinėje salėje ruošia Įdomią 
LITERATŪRINĘ POPIETĘ, kurioje 
dalyvaus visa eilė Sydnejaus lietuvių 
rašytojų - poetų.

Į šią literatūrinę popietę maloniai 
kviečiami visi tautiečiai-tės. Įėjimas 
nemokamas.

ŽIDINYS

Politinė Popietė

DLK Vytenio šaulių kuopa Mel
bourne 1985 rugsėjo mėn. 15 d. 2.30 
vai. p.p. Lietuvių Namų Jubiliejinėje 
salėje ruošia politinę popietę. Tokio 
pobūdžio parengimas yra pirmas ne tik 
Melbourne, bet ir visoje Australijoje.

Turėjome progos lankytis litera
tūrinėse, dainos - muzikos, teatro, 
pensininkų ir t.t. popietėse, tačiau 
politinės problemos buvo gerokai 
primirštos. Taigi, atėjo eilė nuo
dugniau iškelti ir apsvarstyti mūsų 
tautinius ir tarptautinius reikalus.

Tam tikslui yra pakviesti su šiomis 
problemomis tampriai susigyvenę pre
legentai: Dr. J. KUNCA, kuris kalbės 
tema "PSICHOLOGINIO KARO VE
DIMAS". J. P. KEDYS. "News Digest- 
International" redaktorius, Dariaus - 
Girėno šaulių kuopos Sydney narys, 
kalbės apie "TAUTINĖS IR TARP
TAUTINĖS IR TIKROSJŲ PRIEŽAS
TYS".

Popietę atidarys Melbourne šaulių 
kuopos pirm. V. PLĖŠRŪNAS.

Diskusijoms pirmininkaus M.L.B. 
pirm. R. ŠEMETA.

Tautiečiai, kuriems yra prie širdies 
tautiniai ir tarptautiniai klausimai 
maloniai kviečiami Į šią pirmą politinę 
popietę ne tik atsilankyti, bet ir 
aktyviai joje dalyvauti.

MELB. DLK VYTENIO 
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Adelaide
ADELAIDĖS SKAUTININKŲ 

DĖMESIUI

Tautos šventės proga Į Adelaidę 
atvyksta Lietuvių skautų sąjungos 
Autralijos rajono vadas, v.s.fil. Balys 
Barkus iš Sydnejaus ir norėtų susitikti 
su skautininkais, akademikais ir su 
visais "Vilniaus" tunto skautais. 
Kviečiame ir buvusius skautus.

Rugsėjo 7 d., šešetadienį, 10 vai. 
visi renkamies Į Lietuvių namus mūsų 
susitikimui su rajono vadu. Visiems 
dalyvavimas būtinas.

Rugsėjo 8 d., sekmadieni, visi 
organizuotai dalyvausime Tautos 
šventės pamaldose ir vėliau minėjime 
Lietuvių namuose. Keis gali, atvyksta 
pilnoje uniformoje.

s. ALBINAS POCIUS,
Skautininkų Ramovės pirmininkas,

i *»**xxxxxx«ooo<»oo<xxxxxxx»ocxx»ooooo

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 7084414)

JAZZ ON FRIDAY I
—■Bį," . i — ----------------- :------x

Nuo rugsėjo 6 d. PENKTADIENIAIS musų klube 
gros

tiži azo

40-s, Mainstream ir Bebop stilius. 
Pasirodys ir kiti solistai.

Prie geros muzikos malonu pasėdėti, galima pašokti 
ar skaniai pavalgyti. Įėjimas $ 2. Smorgasbord extra.

SYDNEJAUS PARAPIJOS 
PRANEŠIMAI

RUGSĖJO 8

Gražiu sutapimu, mūsų brangi 
Marijos ir Tautos šventė išpuola 
sekmadienį - rugsėjo 8.

Ją pradėsime iškilmingom pamaldom 
Lidcombe, St. Joachims bažn. 11.30. 
Pamaldose religines, Marijos ir tau
tines giesmes išpildys mūsų "Dainos" 
choras. Diriguos ir vargonais palydės 
Bronius Kiveris, jam talkininkaus 
Birutė Aleknaitė.

Maloniai kviečiami visi tikintieji bei 
tautiečiai, o ypač organizacijos su 
vėliavos ir vadovais bei gausia palyda. 
Šv. Rašto skaitymai bei tikinčiųjų 
maldos bus perduotos jaunimo. Šias šv. 
Mišias aukoju už visus žuvusius kovose 
bei kovojančius už Lietuvos laisvę.

Prieš pamaldas bus renkamos aukos 
Tautos vadavimo fondui. Bažnyčioje 
II-ji rinkliava religinei spaudai.

Nuolat gausėjančios mirtys - retina 
mūsų eiles, bet tikiuosi suplaukiant 
platesnių apylinkių tautiečius - dar 
pajėgsime užpildyti kad ir erdvę 
šventovę.

Marija ir Lietuva tebūnie mūsų 
sielose ir širdyse!

II-ji minėjimo dalis bus tęsiama 
Bankstown Lietuvių namuose. 
« - -
Arki vyskup as

kvieči a

Rugsėjo 15 d. yra IMIGRANTŲ 
SEKMADIENIS. Ta proga 2.30 vai. St. 
Marys katedroje bus visų tautybių 
pamaldos, kurias laikys Sydney arki
vyskupas J.E. Edward Clancy. Jis tikisi 
ir laukia kuo gausesnio dalyvavimo - 
ypač mūsų lietuvių! Aukojimo proce-

MtaĮRtSIOGt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu

P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W., 2200

Redaktorė R. Juzėnaitė
P.O. Box 550, Bankstown, 2200.

Administracijos adresas:
P.O. Box 550. Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
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Užsienyje papr. paštu $ 30
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sijoj eis mūsų jaunimo atstovai, o 
mums pavesta sugiedoti lietuviška 
giesmė per aukojimą (Offertorium). 
Giedotojams bus paskirta vieta, netoli 
altoriaus. Į tą vietą mes burkimės visi, 
nes juk visi mokame giedoti "Marija, 
Marija". Pasirūpinsim kad pamaldų 
procesijoj būtų ir mus atstovaujanti 
vėliava.

Bus ir pamaldos Lidcombe - Įprasta 
tvarka (11.30 vąl.), o po jų kiek 
pasistiprinę atsinešta atgaiva, visi 
keliausime į St. Marys katedrą.

Mišių dalyviai vėl kviečiami priimti 
šv. Komuniją, aukojant ją už savo 
brolius tėvynėje ar tremtyje.

Be abejo, svarbu yra ne tik maldos 
ir auka, bet ir Lietuvos priminimas 
savo tautiniais rūbais, bei kitais 
išskirtinais ženklais ir giesme.

Kai jau arkivyskupas kviečia 
manau, tą kvietimą turėtume priimti 
pagarbiai!., ‘f

I sidė mė tin as 
adresas

Mūsų kun. POVILAS MARTŪZAS 
yra perkeltas Į australų kunigų 
emeritų rezidenciją Cronulla.

Dabar jo adresas yra: 3/99-101 
Ewos Pde., Cronulla 2230, tel. 
5273889.

Įsidėmėkime šį adresą, ypač, kad 
dabar jis turės galimybę visą laiką 
skirti tik lietuvių pastoracijai.

PREL. B. BUTKUS 
SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

KAPELIONAS

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.

Printed by F.LT.
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