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DIENOS

PRADĖJOME RUOŠTIS

Mūsų bendruomeninių, religinių, politinių, profesinių ir sporto vienetų 
susibūrimai vyksta kas antri metai Australijos lietuvių dienų (A.L.D.) 
apimtyje. A.L.D. yna Australijoje gyvenančių lietuvių džiaugsmas ir 
pasididžiavimas, parodantis mūsų tautinį susipratimą ir gyvybiškumą. Jos 
sutraukia ne tik šiame kontinente gyvenančius lietuvius, bet jose dalyvauja ir 
iš J.A. V., Kanados ir Europos atvykę svečiai.

XIV Australuos lietuvių dienos įvyks Sydney mieste 1986 metų pabaigoje ir 
joms jau dabar kruopščiai ruošiamasi. Sudarytas A.L.D. ruošti komitetas, kuris 
pu kelis kartus posėdžiavo, sudarė pirminę (provizorinę) programą, kviečia 
atskirų parengimų vadovus.

A.L.D. atidarymą, meno parodų, dainų šventę, jaunimo vakarą ir Nauju 
metų balių numatyta ruošti Bankstown miesto salėje (Civic Centre). Dar 
apžiūrimos naujai pastatytos salės ir sporto centrai tautinių šokių šventei.

Kovo 30 Sydney lankantis Krašto valdybos narei švietimo ir kultūros 
reikalams J. Vabolienei, buvo aptarti A.L.D. ruošimo reikalai, nurodyti 
komiteto atlikti ir numatyti darbai.

A.L.D. emblemą - ženklą paruošė architektas Gediminas Bižys, kuliam 
komitetas reiškia nuoširdžią padėką.

A.L.D.R.K. informacija

VI PL Jaunimo kongresas

LIETUVI AI,

1987-8 metai artėja VI-tojoPaaulio Jaunimo Kongreso Australijoje ženkle. 
Kongreso ruoša ir patsai kongresas yra nepaprastai svarbus ir reikšmingas 
įvykis ne tik Australijos lietuvių jaunimui, bet ir viso pasaulio lietuviams.

Ateinantys treji ruošos ir įtempto darbo metai duos Australijos lietuvių 
jaunimui neįkainuojamą lietuviško organizacinio darbo patyrimą, suteiks 
galimybę užmegsti plačius bendradarbiavimo ir draugystės ryšius su pasaulio 
lietuvių jaunimu. Kongreso ruošos talkon jungiasi vidurinė ir vyresnioji 
išeivijos karta. Jaunimas, siekdamas pasimokyti iš daugiau patyrusiųjų, kartu 
turės progą įrodyti ir savo sugebėjimus ir subrendimą ateities veiklai.

Mes kartojame savo žodžius paskelbtus pasaulio lietuviams 1984 metų 
rugsėjo aštuntą:

MŪSŲ tikslas - išlaikyti lietuviškumo ugnį mūsų širdyse, mūsų darbuose, 
mūsų gyvenime. Mes siekiame statyti tiltus, jungiančius visus lietuvius į vieną 
galingą sąjūdį, kovojantį už Lietuvos nepriklausomumą ir tautos 
lygiateisiškumą kitų pasaulio tautų tarpe.

MŪSŲ priemonė - lietuvio ištiesta ranka lietuviui, suburiant mūsų jaunimo 
Kongresą.
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Soviet

yesterday.

Bishop Baltakis, who 
yesterday met Mel
bourne's Archbishop Sir 
Frank Little, said a papal

for Lithuanians.
Lithuania's Catholics 

had maintained their re
ligious and national 
identity despite 40 years 
of persecution, he said.

Bishop Baltakis was 
bom in Lithuania and 
deported to Germany by

Lithuania, on the Bal
tic Sea next to Poland, 
was taken over by the 
Soviet Union during 
World War 2.

A papal visit to the 
predominantly Catholic 
country would be unpre
cedented because the 
Soviet Union is officially

A proixjsed visit last 
year for the 500th 
anniversary of the death 
of Lithuania's patron 
saint. St Casimir, was re
portedly vetoed by the

Lithuania's 
patron saint, St 
Casimir, outside 
St Patrick's

BELOW: Bishop 
Paul Baltakis 
(left) gives 
Archbishop Frank 
Little a medal to 
mark the 500th 
anniversary last

By JOHN 
MASANAUSKAS

THE Pope is planning a 
pilgrimage to Soviet 
Lithuania, a visiting 
American bishop said 
yesterday.

Bishop Paul Baltakis, 
an American-Lithuanian 
Franciscan, said that 
during talks last year. 
John Paul 2 "expressed a 
hope" of visiting 
Lithuania in 1987 for the 
country's 600th 
anniversary of Christ-

Didžiausiame Melbourne dienraštyje "The Sun" (tiražas 600.000) 
tilpusi nuotrauka ir aprašymas laike vysk. P. Baltakio lankymosi 
Melbourne.

Tikimės, kad į kongresą Australijoje suvažiuos ne mažiau kaip 300 kongre- 
santų. Didžioji dalis jaunimo atvyks savo lėšomis, tačiau, deja, ne visiems tai 
bus įmanoma ir juos reikės paremti. Svarbiausia parama bus reikalinga Pietų 
Amerikos ir kai kurių Europos kraštų jaunimui, nes tuose kraštuose 
palyginamai maži uždarbiai ir aukšta infliacija padaro kelionę Australijon 
labai brangia ir daugeliui neprieinama. Šalia to kiekvieno kongreso atstovo 
išlaikymas kainuos apie $500.

Šioms išlaidoms padengti ieškome Garbės Mecenatų, kurių kiekvieno $500 
auka įgalins išlaikyti po vieną mažiau pasiturintį lietuvį atstovą kongrese. 
Tikimės, kad JAV, Kanadoje ir Australijoje yra užtenkamai lietuvių, kuriems 
tokia suma nėra per didelė ir kuriems Kongreso svarba yra pilnai suprantama.

Garbės rėmėjais kviežiame visus, galinčius prisidėti nemažiau kaip $100 
auka,kuri padės mums ne tik prisidėti prie užjūrio atstovų kelionės paramos, 
bet kartu ir palengvinti kitų išlaidų naštą.

Mes žinome, kad ne garbės ieškant, bet nuožirdžiai siekiant paremti 
prasmingą uždavinį, yra skiriamos aukos. Kiekviena auka, ar ji būtų Garbės 
Mecenato, ar Garbės Rėmėjo, ar Rėmėjo bus duota pagal asmeniškas išgales ir 
todėl mes būsime vienodai dėkingi kiekvienam aukotojui. Jų tikrasis 
atlyginimas bus kiekvieno širdyje, kai su išdidumu galėsime sakyti, kad tai 
MŪSŲ KONGRESAS!

VI- tojo PLJ Kongreso Organizacinis Komitetas yra įsitikinęs, kad 
T U,

mielas tautieti, kuris skaitai šiuos žodžius, kartu su mumis sakai:

TEGUL NEBŪNA NEI VIENO LIE — 
TU VI u -J A U NI MO KONGRESO ATS
TOVO, KURIS NEGALĖJO DALY
VAUTI KONGRESE DĖL LĖŠŲ 
STOK OS!

Penkiuose jaunimo kongresuose Australijos buvo remiamas Šiaurės Ame
rikos lietuvių. Dabar atėjo laikas ir mums, Australijos lietuviams, paremti 
užjūrio jaunimą atvykstantį į kongresą Australijon. Australijoje aukos 
priimamos:

Melbourne: ZIGMAS JOKŪBAITIS (03)848 7754
Sydney: VYTENIS ŠLIOGERIS (02)508 846
Adelaide: ANTANAS STANKEVIČIUS (08)293 7826

FINANSŲ TELKIMO KOMISIJA
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SOVIETU SĄJUNGOS Šekspyro tragedija H amletas.
TEISMAS K OPE N H A G OJE

Šiemet nuo liepos 22 iki rugpjūčio 2 
pabaltiečiai bendromis jėgomis ruo
šia:
1. Jaunimo sąskridį ir Sovietų Są
jungos teismų, Kopenhagoje, Danijoje, 
liepos 23 -25.
2. Taikos ir laisvės iškylų, plaukiant 
Baltijos jūra iš Stockholmo, Švedijoje, 
pro Lietuvą, Latviją ir Estiją i 
Helsinki Suomijoje ir atgal i Stock- 
holmą, liepos 26 -30.
3. Jaunimo kultūrini sąskrydi Stock- 
holme, liepos 30 - rugpjūčio 2.

Parengimų pagrindinis tikslas yra 
pademonstruoti pasauliui, kad Pabal
tijo valstybių nepriklausomybė ir 
Pabaltijo tautų klausimas yra aktualus 
visoms tautoms. Teismo metu bus 
iškeltos Sovietų Sąjungos padarytos 
skriaudos ir nusikaltimai ne tik 
Pabaltijo tautoms, bet ir nusikaltimai 
prieš taiką visam pasauliui. Pabaltijo 
laisvės klausimas nėra tik akade
miškas. nes be laisvės nėra galima 
taika.

Ryžtingas žygis. Reikia daug daly
vių, jei jų bus, prisidės ir politikai, 
televizijos stotys, laikraščių repor
teriai.

Lietuvius pabaltiečių SANTAL
KOJE atstovauja VLIK AS. "Mūsų

Vilniuje teisiami disidentai
LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDA Nr. 12

PERSPEKTYVOS, Nr. 22(1981)
tęsinys

VYTAUTO SKUODŽIO 
APKLAUSA

Teisėjas siūlo jam papasakoti apie 
darbo veiklų per pastaruosius 10 
metų, kada jis dirbo universitete. V. 
Skuodis dar primena, kad 16 metų 
išdirbo Hidroprojekto institute Va
karų ekspedicijoje, parašė diserta
cijų ir buvo pakviestas dirbti dėsty
toju i universitetų. Dėstė inžmferi- 
rįnės geologijos, kalnakasybos, grę- 
žybos, gamtos apsaugos, geologijos 
istorijos ir kitas disciplinas.

— Nuo kada dirbote docentu?
— Diplomas nuo 1978 metų nors 

buvau pristatytas šiam vardui gauti 
1976 m.

Kokių visuomeninių įsipareigoji
mų turėjote?

— Labai daug. Vadovavau stu
dentų moksliniam būreliui. Dirbau 
"Žinijos” draugijos taryboje. Vado
vavau Visuomeninių specialybių fa
kulteto Gamtos apsaudos skyriui. 
Faktiškai tai buvo antras darbas, 
kuri tačiau teko dirbti be atlygini
mo. Per kvailumų ėmiausi tiek daug 
visuomeninio darbo.

— Jūs rašėte straipsnius "Mokslui 
ir gyvenimui”?

— Taip. Bet daugiau rašiau moks
linių straipsnių.

— Taip įsitraukęs į mokslinę ir vi
suomeninę veiklų, kodėl dar radote 
reikalų užsiimti ir kitokia veikla, at
vedusią į "Dvasinio genocido Lietu
voje" parašymų?

— Aš visų laikų domėjausi dar ir 
literatūra, istorija, ateizmo ir religi
jos problemomis. Hgų laikų buvęs 
indeferentu, įsigilinęs į ateizmo ir 
istorinio materializmo klausimus, 
pastebėjau čia daug klaidų ir 
spragų. Filosogijos studijos padėjo 
man vėl grįžti į Katalikų bažnyčių, 
kurios narys dabar esu. Aš atkrei
piau dėmesį, kad religinės literatū
ros labai sunku gauti, o ateistinės - 
srautas gausus. Pastebėjau, kad 
ateistinė literatūra labai žemo lygio, 
nors pretenduoja į mokslinę. 1977 
m. ėmiau studijuoti klausimus lais- 
Mūsų Pastogė Nr. 16, 1985.4.22, psl.

Pastogėje”, Nr.ll, 1985. 3.18, p.2, 
"Žygis Baltijos jūroje" rašoma: "No
rintieji dalyvauti visame žygije ar 
kurioje nors jo dalyje, Australijoje gali 
kreiptis į dr. Peter Darzins, 27 Aroha 
Terrface, Black Forest, S.A. 5035, 
Tel.(08)297 4242."

Kiekvienais metais iš Australijos 
vyksta bent 50 lietuvių j Europą. 
Nuvykti j šiaurinę Europą, tik vienos 
valandos skrydis iš Londono ar 
Frankfurto. Kokios ramios, šiltos ir 
malonios yra vasaros naktys Skan
dinavijoje! Dienos, australietiškai 
matuojant yra vėsios, malonumas 
judėti gamtoje. O gamta pilna 
žalumynų - tikra Lietuvos gamta; o ir 
ūkiai panašūs į Lietuvos (ne kol
chozus). Pojūtis lietuviškas. Nereikės 
laukti, būti stumdomam einant per 
maskoliškas muitines ir girdėti rusišką 
niet, niet, niet...

Tad kodėl nepasukti į šiaurę ir 
nepabendrauti nors vienoje pabal
tiečių sąskrydžio dalyje? Atvešite 
mums savo įspūdžius, pažvelgę "aus
traliečių" akimis ir pojūčiais, laisvai 
plakančia lietuviška širdimi, plaukiant 
pro Lietuvos krantus.

A. Reisgys.

valaikiu. Šio darbo pasekmė — 
"Dvasinis genocidas Lietuvoje". %,

— Kodėl duotas būtent toks 
pavadinimas?

— Apsispręsti paskatino 1979 m. 
lapkričio 24 d. mano bute padaryta 
krata. Tarp popierių, paimtų tada, 
yra šio darbo juodraštis. Ten nuro
dyti keli pavadinimo variantai. Ly
ginant juos, šis pavadinimas geriau
siai atitinka esmę.

— Į prokuroro klausimų kokiu 
šaltiniu rėmėsi ir kokį metodų nau
dojo šiam darbui, V. Skuodis atsakė, 
kad pagrindinis šaltinis yra "Spau
dos metraštis”, kuriame Knygų rū
mai suregistruoja visus, net ma
žiausius straipsnius.

Faktinė medžią užima didesnę 242 
puslapių apimties veikalo dalį. Šie 
faktai analizuoti matematinės sta
tistikos metodu. Jis taikomas geolo
gijoje ir kituose gamtos moksluose.

— Veikalas atspausdintas maši
nėle "Optima”, paimta kratos metu. 
Kas atspausdino?

— Pats spausdinau tik išvadas. 
Mašinėlę gavau šiam tikslui, nes as
muo darbo baigti negalėjo. Mašinėlę 
perleidęs asmuo pinigų neprašė. 
Norėdamas nors kiek atsiteisti, da
viau 100 rublių, nors rokia mašinėlė 
kainuoja ne mažiau kaip 250 rub.

— Savo veikalų padauginote ne 
mažiau kaip 4 egz.

— Darbas dar nebaigtas. Kaip pa
prastai daroma, jis dar turėjo būti 
recenzuojamas, redaguojamas. Tam 
ir buvo 4 egz.

— Kokia šio veikai idėja?
— Idėja yra statistikos padiktuo

tos išvados.
— Kodėl apibūdindamas kai ku

riuos ateistinių straipsnių autorius, 
vartojate tokius, sakytume, negra
žius epitetus: "igrtuoklis”, "paleis
tuvis”?

— Jau sakiau, kad veikalas nere
daguotas. Užbaigtame variante šių 
epitetų greičiausiai nebūtų.

— Bet kodėl visgi juos vartojote?
— Aš asmeniškai tų autorių pažįs

tu, bet čia jo pavardės pagarsinti 
nenoriu.

Teisėjas vis dar domisi tais pa-

Viljamas Šekspyras (William Sha
kespeare), gyvenęs Anglijoje tarp 
1564 - 1616, gimė ir po 52 metų mirė 
tą pačią dieną: balandžio 23.

Šekspyras buvo poetas ir drama
turgas. Jo dramos ir tragedijos 
pasižymi netik poetiškumu, psicho
logiškumu, bet ir sugebėjimu giliai 
įžvelgti į žmogaus sielą intelektualiai 
ją atskleidžiant. Ilgą laiką, net ir po 
Antrojo Pas. Karo buvo manoma, kad 
garsiąsias tragedijas parašė ne Šek
spyras, bet jo amžininkas Francis 
Bacon (1561-1626). Tačiau šiais 
laikais niekas nebesiginčija ir tiki, kad 
pats Šekspyras jas parašė. Originalai 
jo dramų rodo aiškų pritaikymą 
vaidybiniam menui. Francis Bacon 
buvo filosofas, politikas, literatas, bet 
ne teatralas.

Šekspyro tėvas buvo prekybininkas. 
Viljamas, jo sūnus, mokėsi gimnazijoje 
(Grammar school) Stratforde. Vedė 
būdamas 18-kos metų. Iki 28 metų 
amžiaus mažai tėra žinoma apie 
Šekspyrą, išskyrus tai, kad jis rašė 
eiles, sonetus ir vaidino teatre, 
nežymiose rolėse. Maždaug 1952 m. jis 
pradėjo pasižymėti, kaip aktorius ir 
dramaturgas. Jo vaidinimai buvo 
spausdinami jam dar gyvam esant. Jam 
jau mirus, leidėjai Jaggards 1623 m. 
Išspausdino rinkinį 37-nių vaidinimų, 
tą rinkinį pavadindami "The First 
Folio".

Šekspyras parašė geriausias trage
dijas laikotarpyje tarp 1597 -1610, jų 
tarpe Hamletą. Hamletas yra laikoma 
reikšmingiausia tragedija dėl drama-

čiais epitetais. V. Skuodis sakosi 
esųs verčiamas tų pavardę pasakyti. 
Teisėjas paskubėjo nutraukti: "Ne
reikia".

Prokuroras Bakučionis vėl klau
sia, koks šio veikalo parašymo me
todas, kokie šaltiniai. V. Skuodis 
pakartoja, kad tai matematinė sta
tistika ir "Spaudos metraštis".

— Kuo remiatės teigdamas, kad 
kai kurie ateistai straipsniais išsi- 
perka teisę spausdinti savo kūri
nius? Pavyzdžiui, A. Miškinis?

— Tai prielaida. Kiekvieno moks
linio darbo sudėtinė dalis yra prie
laidos ir hipotezės. Jei hipotezė ne
tampa teorija, ji lieka istoriniu fak
tu. Ši prielaida paremta faktu, kad 
iki straipsnio apie vyskupų Brizgi, 
dabar gyvenantį JAV, tarybinėje 
spaudoje nėra nei vieno A. Miškinio 
eilėraščio. O po to pradėjo rodytis 
vienas kitas. Vėliau atsirado ir dau
giau.

Teisėjas vėl kartoja klausimų. 
Skuodis atsako, kad tada reikia leis
tis į diskusijas. Teisėjas pats jas 
provokuojųs, nors yra sakęs, kad 
teismo salėje diskusijoms ne vieta. 
"Dvasinis genocidas Lietuvoje” yra 
mokslinis darbas, o ne propogandi- 
nis.

— Iš kur gaudavote pogrindinę li
teratūrų?

— Šito žodžio aš vengiu. Nelegalių 
literatūrų aš gerbiu. Tačiau parody
mus duoti šiuo klausimu atsisakau. 
Ir pagengtinio tardymo metu nei 
apie nelegalių literatūrų, nei apie ki
tus savo rankraščius bei kokius nors 
asmenis aš nekalbėjau. Per daugiau 
kaip 50 tardymų man buvo pateikti 
668 klausimai. Iš jų 80% liko neat
sakyti ir tik 20% klausimų aš atsa
kiau. Rugsėjo 19 d. tuo reikalu aš 
buvau priverstas rašyti paaiškini
mų, kuris pridėtas prie bylos me
džiagos. Taip elgsiuos ir teisminiam 
tardyme.

Kas jums davė Iešmanto laiško 
rankrašti, kurieme jis paveda 
skelbti savo kūrybų?

— Aš atsisakiau duoti parodymus 
apie kitus asmenis.

— Kuo paaiškinti, kad pas jus bu
vo rasti 7 egzemplioriai "Aušros”? 

turgo sugebėjimo išvystyti princo 
Hamleto charakterį taip pilnutinai, 
kad Hamletas yra vienas iš ryškiausių 
personažų visoje Vakarų pasaulio 
literatūroje. įvairiais šimtmečiais, 
įvairios literatūrinės srovės Šekspyro 
tragediją Hamletą nagrinėjo, o paties 
Hamleto charakterį vis dar bando 
suprasti įvairiausiu interpretavimu.

Lietuvių literatūrai ir tuo pačiu 
lietuvių tautos kultūriniam lobynui 
Šekspyro Hamleto vertimą pado
vanojo poetas-eruditas Alfonsas Ny- 
ka-Niliūnas. Vertimą išleido 1964 m. 
Šviesa-Santara.

A. Nyka-Nilūnas pareiškia, kad 
penkiapėdžio jambo vartosenos tobu
lumo požiūriu, Hamletas yra pirmas 
visiškai subrendęs Šekspyro veikalas. 
Vertėjas sako, kad tragedijoje Ham
lete yra daug silpnų vietų, bet jis 
nepasidavė pagundai originalą page
rinti - išvertė grynai pagal tekstą, 
įvairūs monologai, Ofelijos ir duob
kasių dainelės, taip pat baigiamieji 
kupletai vertime į mūsų kalbą yra 
literatūriniai perliukai. Garsusis 
Hamleto monologas "Būt ar nebūt" A. 
Nykos-Niliūno vertime yra nuostabus 
poetiškumu, sklandumu ir minties 
aiškumo požiūriais.

Šekspyro humoristiniai ir kartu 
romantiškieji vaidinimai, sukurti jo 
gyvenimo laikotarpy tarp 1607 -1612 
laukia vertimų į lietuvių kalbą. 
Vienas iš geriausių to žanro vai
dinimų: "Audra" (The Tempest) 
turėtų būti išverstas į lietuvių kalbą.

Agnė Lukšytė

— Išimties tvarka paaiškinsiu, 
kad pasitaikė proga juos gauti. Ke
tinau išsikeisti j kitus leidinius. Ne
legalių literatūrų gerai žinau. Ja do
miuosi dėl sekančio sumanyto savo 
darbo: "Šmeižto ir melo samprati 
tarybinėje propagandoje ir gyveni
mo tikrovė”.

— Kų galite pasakyti apie raštelį 
su prietaisu, reikalingu dauginimo 
aparatūrai, sųrašu ir gamyklos, kur 
jie surenkami, adresu?

— Kratos metus buvo surasti ir 
"įvertinti” net tokie popiergaliai, 
kuriuos aš buvau užmiršęs. Turiu 
įprotį susirašyti reikalus, kuriuos 
turėčiau atlikti sekančių dienų. Tai 
tikriausiai vienas iš tokių popierėlių.

— Pas jus buvo rastos anketos 
Kam ir kokiu tikslu jas dalinote?

— Esu buvęs akademinės studen
tų grupės kuratoriumi. Man kaip 
pedagogui reikėjo žinoti studentų 
interesus. Turiu pasakyti, kad ne 
nusivyliau jaunimu. Dauguma 
vertina padorumų, dvasinį tyrumų ir 
rimtai žiūri į gyvenimų, moralę.

— Ar važiavote kur nors su Peče
liūnu?

— Niekad neatsisakydavau, jei 
kas nors kviesdavo važiuoti. Kartų 
važiavome su prof. Kuduba ir Peče
liūnu tyrinėti atodangų. Buvome 
užsukę į Kernavę apžiūrėti piliakal
nių.

— Jūs parašėte laiškus ir išplati
note juos? Tai laiškas JAV prezi
dentui Karteriui, kreipimasis į visu 
Lietuvos tikinčiuosius, kreipimasis j 
Lietuvos grupę Helsinkio pasitari
mo nutarimams vykdyti.

— Tuos laiškus aš parašiau po 
pirmosios kratos darytos 1979 m. 
lapkričio 24 dienų. Tikėjau, kad per 
žmones jie kaip nors pasieks adre
satus.

Prokuroras Bakučionis atkreipia 
dėmesį į tai, kad laiške prezidentui 
Karteriui minimas prof. J. Kazlaus
ko nužudymo faktas, matyt, norint, 
apjuodinti tarybinius organus. Į tai 
Skuodis atsako, kad laiškų rašė tu
rėdamas tikslų informuoti savo pre
zidentų apie padėtį, kurioje atsidūrė 
po kratos.
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JAUNIMO KONG FtESAS DAINUOJA Adelaidinės pabiros
Kai kalbame apie jaunimą, tai iš 

tikrųjų kalbame apie savo bendruo
menės ateltj. Toji ateitis yra neat
skiriamai surišta su ateinančiuoju VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresu. 
Jau dabar Kongresas savo ruošia 
maišiais darbais yra įsijungęs darban 
ne tik naujai atsikuriančius ir au
gančius jaunimo sąjungos skyrius, bet 
prie bendro darbo prisideda vidurinioji 

ir vyresnioji karta. Pasiruošimas, 
organizavimas ir paties kongreso 
pravedimas bus didelis mūsų jaunimo 
egzaminas, kurį jie yra pasiryžę ir 
įsipareigoję tinkamai išlaikyti.

Vienas iš didžiausių darbų yra lėšų 
teikimas. Vienas iš Kongreso orga
nizacinio komiteto lėšų telkimo būdų 
yra "Svajonės", kurios jau nebėra 
svajonės, bet realybė.

"Svajonės” yra Virginija Bruožytė 
ir Birutė Kymantienė - dainininkės, 
Zita Prašmutaitė, akompaniatorė, ku
rios koncertuoja Jaunimo kongreso 
naudai. Jų tikslas yra telkti kongresui 
lėšas ir pristatyti ateinantį kongresą 
mūsų bendruomenėms.

"Svajonės" pradėjo savo koncertų 
eilę balandžio 21 Melbourne. Lietuvių 
namuose. Tolimesnis maršrutas: se
kantį sekmadienį, balandžio 29 į 
Geelongą.
Gegužės 11-12 koncertuos Perth,

AT OŠ V AI STĖS

G L O
Visais laikais, ką nors pradėdamas 

daryti, žmogus klausia savęs: "O 
tokia man iš to nauda?" Šita nauda 
gali būti: piniginės pajamos, garbė , 
pasitenkinimas atliktu darbu, tikėji
mas pelnyti amžinąjį gyvenimą po 
lirties (ar enciklopedijose). įsigijimas 
galios nenuskęsti socialiniuose verpe- 

finose, o kartais netgi dominuoti, 
ssūkurių vyksmus greitinant ar lėti— 
nnant, pagaliau - paprasčiausias savęs 
iISreiškimas. (Aktyvumas dėl paties 
aaktyvumo jau laikytinas keistoku 
jienomenu.) Kokie motyvai beskatintų 
žėaogų veiklai, šiuo atveju mums 
svarbiausias yra to aktyvumo nauda 
visuomenei.

Socialinė Globa Melbourne lietuvių 
Į bendruomenėje jau 34 metai yra
■ vykdoma Moterų draugijos narių. 
1 Vienos šių narių save mielai išreiškia 
Ipiniginių pajamų kaupime: būdamos 
0 geros šeimininkės, ruošia įvairius 
plęarengimus - vaišes. Kitos, kurios 
pi profesiniu pasiruošimu ar prigimtimi 
jtyražmogiškųjų santykių menininkės -
■ patarimais, bendravimu, apsilanky- 
miais. ryšiais su valdinėmis įstaigomis 
g gerina gyvenimą tiems, kuriems jis yra 
jajsu gerokai kartus.

Smulkiau apie šios bendruomeninės 
otiotganizacijos darbą sužinojome kovo 
nįaėnesio metiniame susirinkime. Jį 
airadarė pirmininkė J. 2 alkauskienė, 
plpezidiuman pakviesdama D. Žilins- 

paskui Brisbane, Newcastle. Sydney 
"Svajonės" atsidurs gegužės 25, 
pasirodymas parapijos mokyklos ba
liuje, pilną repertuarą Sydney ben
druomenei parodys gegužės 26. Can
berra bus aplankyta gegužės 30, 
Hobart birželio pirmą ir Adelaide 
birželio 15. Sekantiems metams tu
rime pakvietimus koncertuoti JAV Ir 
Kanadoje.

"Svajonės" išleis savo dainų plokš
telę, kuri pasirodys birželio pabaigoje. 
Plokštelės tiražas bus ribotas ir didelė 
jo dalis bus skiriama Amerikai ir 
Kanadai. Australijos lietuviai plokš
telę galės užsisakyti koncertų metu, 
tuo užtikrindami jos gavimą, kad 
vėliau negavę neapsiviltų. Pelnas iš 
plokštelių, savaime suprantama, irgi 
skiriamas Kongresui.

Koncertams "Svajonės" ruošėsi, 
kartu su visais joms tal
kininkaujančiais, ilgai ir intensyviai. 
Visų paaukotas laikas ir įdėtos 
pastangos repetuojant, organizuojant 
ir netrukus koncertuojant yra ski
riamos Jaunimo kongresui ir tuo pačiu 
mūsų Bendruomenės ateičiai. Paža
dame, kad jos nė vieno neapvils.

Iki pasimatymo "Svajonių" koncer
tuose.

Kongreso informacijos komisija.

s O CI ALI NĖJĘ
B OJE

kienę pirmininkauti ir E. Volkienę 
sekretore. Narės, negausios skaičiumi 
(susirinkime 23), vis tiktai širdingai 
lankė 44 specialaus dėmesio reikalin
gus tautiečius, padarydamos apie 140 
lankymų. Trylika lankomųjų nuolati
niai gyvena ligoninėse, prieglaudose 
ar ligoninių hosteliuose. Dauguma jų 
neturi giminių bei artimųjų. Jų 
didžiausios lankytojos E. Šeikienė 
(ligonių sekcijos atsakingoji), J. 
Mičiulienė, V. Morkūnienė, R. Rakū- 
nienė, A. Grikepelienė, J. Paragienė, 
Br. Aglinskienė ir P. Adamavičienė. 
Ne tik lankomi ligoninėse, bet ir iš jų 
bei privačių šeimų suvežamieji šiais 
metais net keturis kartus džiaugėsi 
bendrais pietumis. Toksai pasibuvoji- 
mas kai kuriems jų yra vienintelis 
pragiedrulys pilkame gyvenime. Šiems 
parengimams bei trims kelionėms į 
tolimesnį Ballaratą transportu talki
no: Petruševičiai, Mičiuliai, A. Kara
zijienė, J. Kvieteiaitis, A. Grikepelie
nė, P. Adamavičienė, A. Bajoras, B. 
Gaidelienė, K. Prašmutas, L. Plauši- 
naitis, L. Balčiūnienė, A. Bladzevi- 
čius. Šioje vietoje tenka paminėti ir 33 
siuntinius rūbų, pasiųstų Punsko 
sritin. Vien tik pašto išlaidos siekė 
$700.

Gerai yra, kai visuomeninis darbas 
leidžia išreišti save, nors ir maisto 
gaminių formoje ar pavežiojimų bei 
rūbų auka. Sukauptos lėšos todėl

Užgavėjome vasario 16 ap
silankydami Užgavėnių baliuje, kuris 
įvyko Lietuvių katalikų centro salėje. 
Prie mėsa ir blynais apkrautų stalų 
susirinko apie 150 adelaidiškių. Gera 
muzika ir vėsus oras maloniai nuteikė 
baliaus dalyvius.

Vasario 17, sekmadienį, įvyko 
Vasario 16 minėjimas įprasta tvarka; 
vėliavų pakėlimas prie Lietuvių namų 
paminklo ir prie šv. Kazimiero 
bažnyčios. Pamaldų metu giedojo šv. 
Kazimiero bažnytinis choras. Dienai 
pritaikintą pamokslą pasakė kleb. J. 
Petraitis. Minėjimas Lietuvių namuose 
irgi pagal • nusistovėjusią tvarką, tik 
pasigedome mūsų tautos bičiulių: 
latvių ir ukrainiečių. Matyt, valdyba 
pamiršo pakviesti?

Paskaitą skaitė kun. dr. A. 
Savickas, pasinaudodamas prel. P.Ja- 
tulio medžiaga iš Z. Ivinskio Lietuvos 
istorijos.

Įspūdžius iš praleistų vienerių 
metų Vasario 16 gimnazijoje paskaitė 
Danutė Baltutytė. įteiktos dovanos 
geriausiai baigusiems lituanistinius 
kursus: Andriui Dundai ir Irenai 
Petkūnaitei. Meninėje dalyje gir
dėjome Lituania chorą, vedamą G. 
Vasiliauskienės, deklamacijas Lino 
Pociaus ir tautinius šokius.

Vienas tautietis labai susirūpinęs 
skundėsi dėl "Mūsų Pastogėje" til
pusių straipsnių; esą jie perspausdinti 
iš Lietuvoje leidžiamos spaudos. Jo 
susirūpinimą nukreipiau į "Mūsų 
Pastogės" redaktorių, nes jo žinioje ir 
valdžioje yra laikraščio turinio ir 
formos reikalai.

Šv. Kazimiero šventės proga pa
maldose organizacijos dalyvavo su 
savo vėliavomis. Po pamaldų Jaunimo 
sąjunga suruošė pietus, mugę ir 
loteriją. Kaip ir buvo tikėtasi, šis 
jaunimo parengimas praėjo su dideliu 
pasisekimu ir jaunimas padarė gražaus 
pelno.

siekė virš $4400, tiek pat ir išlaidų 
būta.

"Sakyk, kurpiau, kodėl esi toks 
laimingas?" Nelaukiau atsakymo, nes 
žinojau, kad žmogus ims plepėti apie 
uždirbamus pinigus, ar vakarienų bei 
šiltą lovą laukiančią namuose - visai 
nesuvokdamas, kad jo laimę sudaro jo 
paties transformavimasis į auksines 
kurpeles." (A.St.Eaupery). Žymiai 
sunkiau save išreikšti teikiant pagalbą 
nusiminime, alkoholyje ar vienatvėje 
skendinčiam žmogui. Dažna, geriau
sių norų, geriausios širdies narė 
pasiskundžia, kad toks darbas, toks 
susidūrimas su nelaimės paliestuoju 
veda depresijon.

"Mūsų sėkmės ir prisipažinimo 
paslaptimi yra tas specialus (du kart 
po dvi valandas) kursas, kurio metu 
įsigyjamas vienatvės, senėjimo, su
pratimas taipgi sugebėjimo klausytis 
bei komunikuoti meistriškumas", sako 
"Don Care” direktorė. Šis klausimas 
buvo ne kartą kilęs mūsų socialinės 
globos susirinkimuose. Atgarsio ta 
prasme iš savanoriškai šį darbą 
dirbančių nebūta. Ar pavyks jaunes
niųjų, taigi, anglų kalbą labiau 
valdančiųjų, narių tarpe surasti tokių 
savanorių, parodys ateitis. Nuo jų 
priklausys ir šios moterų grupės, kaip 
efektingos Socialinės globos organi

ALB Krašto valdybos pirm. 
Vytautas Neveravičius ir žmona 
Marytė balandžio viduryje išvyksta 
porai savaičių į Naująją Zelandiją. 
Kartu vyksta ir Krašto valdybos 
iždininkas Leonas Gerulaitis. Iždi
ninko palyda visuomet yra naudinga. 
Taigi, linkime nuotaikingos ir įspū
dingos kelionės.

Apie Vasario 16 gimnaziją randame 
vis daugiau ir daugiau straipsnių mūsų 
spaudoje, todėl nenuostabu, kad vis 
daugiau atsiranda jaunuolių, vyks
tančių į šią vienintelę gimnaziją 
išeivijoje. Kovo viduryje iš Adelaidės 
išvyko Linas Pocius. Tai jau trečias 
adelaidiškis jaunuolis vykstąs į lie
tuvių švietimo centrą. Vasario 24, 
sekmadieni, Elenos Varnienės ini
ciatyva, Lietuvių namuose buvo 
suruoštos atsisveikinimo vaišės, ku
riose dalyvavo beveik visų lietuviškų 
organizacijų atstovai, įteikdami iš
vykstančiam "dovanų" ir palinkėdami 
jam sėkmės, siekiant sustiprinti lie
tuvišką sąmoningumą.

Alfonsas Budrys savo draugų ir 
bičiulių būrelyje atšventė 70 metų 
amžiaus sukaktį. Alfonsas gimė 1915 
kovo 20. Budrionių kaime, Subačiaus 
valsčiuje. Atlikdamas karinę prievolę 
baigė mokomąją kuopą ir buvo 
pakeltas į puskarininkio laipsnį. Al
fonsas domėjosi foto menu ir iš to 
pelnėsi pragyvenimą. Australijoje Al
fonsas aktyviai reiškėsi šv. Kazimiero 
parapijos gyvenime, daug metų išren 
kamas į parapijos tarybą, įamžina 
nuotraukose mūsų gyvenimo vaizdus, 
laimi ne vieną prizą australų foto 
parodose. Jo nuotraukų rasime mūsų 
lietuviškoje spaudoje, kurias jis per
leidžia korespondentams veltui. Ne
maža jo nuotraukų buvo panaudota ir 
paskutiniame Australijos lietuvių me
traštyje. Linkiu Alfonsui sveikatos ir 
dar daug šviesių ir džiaugsmingų 
metų!

Priežodis sako, kad šypsena nors ir 
trumpa, ilgai išlieka atmintyje.

Vibaitis

zacijos ateitis ir jos tolimesnė nauda 
plačiajai visuomenei. Nenusimenant, 
tačiau, tenka kartu su Just. Marcinke
vičiumi tarti:

"Tik palik savęs kuo daugiau 
ir gėlei, ir paukščiui ir vaikui - 
silpnieji privalo laikyti 
ir ginti pasaulį, 
nes niekam daugiau jis nerūpi”.

D.SIMANKEViClENĖ

Socialinės Globos Moterų D-jai metų 
bėgyje aukojo:
P. Bučelis $105. I.O’Dwyer $100. A. 
Tamošiūnienė $50. p. Antanaitienė 
$20 (a.a. Kazlauskienės atminimui), 
$10 (a.a. Malecko atminimui), B. 
Adomavičienė $20 (a.a. Kazlauskie
nės atminimui), p. Klupšienė $10, p.X 
$15, ir J. Barkienė $4.
Širdingai dėkojame aukotojoms.

SOC. GLOBOS MOTERŲ D-JA 
PR ANEŠI MAS

Norintieji užsisakyti Lietuvių En
ciklopedijos papildomąjį, 37-jį tomą, 
gali kreiptis į F. Sodaitį, 28 Argyll St., 
Chadstone, 3148, tel. 569 9578, 
sekmadieniais - spaudos kioske arba 
bibliotekoj. Užsakymą kiek galima 
greičiau atlikti.
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LIETUVIU SIELOVADA AUSTRALIJOJE

VYSKUPO P. BALTAKIO. O. F. M.
PADEK A

SYDNEY LIETUVIAI IŠLEIDŽIA

Šios 7 savaitės praleistos Jūsų, 
mieli Naujosios Zelandijos ir Austra
lijos lietuviai, tarpe, sutelkė progą 
netik asmeniškai susipažinti su Jūsų 
gyvenimu, bet ir praplėtė mano 
akiračius bei praturtino pastoracine 
patirtį.

Jūsų puikus susiorganizavimas, su
gebėjimas prieiti prie aukštųjų Aus
tralijos valdžios ir bažnytinės vado
vybės atstovų bei australų sudo
minimas Lietuvos reikalais, man 
padarė be galo didelį įspūdį, o Jūsų 
lietuviškas nuoširdumas, parodyta 
pagarba ir prielankumas, padėjo 
pamiršti kituose kraštuose nebaigtus

LIETUVIAMS KATALIKAMS IŠ
EIVIJOJE VYSKUPO PAULIAUS 
A.BALTAKIO. O.F.M. PA
REIŠKIMAS AUSTRALIJOS LIE
TUVIŲ SIELOVADOS REIKALU.

Aplankęs visas Australijos lietuvių 
bendruomenes ir asmeniškai susi
pažinęs su katalikų sielovada, džiau
giuos, kad beveik visi tikintieji yra 
aptarnaujami lietuvių kunigų:

Sydney, Canberra, Newcastle ir 
Wollongong - prel. P. Butkaus ir kun. 
P. Martūzo;

Melbourne, Geelong ir Hobart - 
kun. P. Vaserio ir kun. dr. P. Dauknio;

Adelaide - Tėvų Marijonų (kun. J. 
Petraičio ir kun. A. Spurgio);

Brisbane - kun. dr. P. Bačinsko.
Pertho lietuviai katalikai ilgus 

metus buvo aptarnaujami lietuviškai 
pramokusio kroato kunigo T. Tomijch, 
jam gi susirgus nepagydoma vėžio 

Apsilankymas pas Sydney arkivyskupą. Iš kairės Sydney lietuvių kap. 
prel. P. Butkus, J.E. Sydney arkivysk.Edward Clancy ir J.E.vysk. Paulius 
Baltakis.

darbus ir pasijusti vienu iš Jūsų.
Nuoširdus ačiū broliams kunigams, 

A. L. Bendruomenei ir visoms organi
zacijoms už viešus ir privačius 
priėmimus, sveikinimus bei dovanas, o 
visiems tikintiesiems už tokį gausų 
dalyvavimą gavėnios rekolekcijose.

Tikėdamas vėl surasti progą Jus 
aplankyti, lieku su malda, dėkingumu 
ir gilia pagarba.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, 
Paulius A. Baltakis. O.F.M.

Vyskupas
lietuviams katalikams išeivijoje.

liga, liko be dvasios vadovo. Kun. dr. 
A. Savickui sutikus (jis šiuo metu 
dirba australų parapijoje) ir Adelaide 
bei Perth arkivyskupijom pritarus, 
kun. dr. A. Savickas yra išimamas 
išaustralų pastoracijos ir jam yra 
pavedama Perth lietu vi ų katalikų 
sielovada. Paskyrimas galioja dviem 
metam. Kun. dr. A. Savickas yra 
oficialiai užregistruojamas
Australijos federalinės emigracijos 
sekretoriate kaip lietuvių katalikų 
kapelionas.

Nuoširdi padėka visiems lietuviams 
kunigams už jų apaštališką uolumą ir 
linkiu, glaudžiai bendradarbiaujant su 
Lietuvių bendruomene bei visom 
lietuviškom organizacijom ir toliau su 
tokiu pat pasišventimu rūpintis lietu
vių sielovada.

Paulius A. Baltakis, O.F.M. 
Vyskupas

lietuviams katalikams išeivijoje.

Sydney lietuvių parapijoj šiais 
metais Velykos buvo nepaprastos. 
Malonu buvo klausyti naujų vargonų 
(virš $70.000 vertės) St. Joachim 
bažnyčioj Lidcombe, ir Dainos choro 
irgi gražiai giedojusio. Garbė buvo 
turėti J.E. P. Baltakį, kuris su prel. P. 
Butkum ir kun. P. Martūzu atnašavo 
Šv. Mišias, dalyvaujant virš šešių 
šimtų maldininkų, kuriems buvo proga 
dar kartą išklausyti svečio pamokslo.

Vysk. P. Baltakis Sydney lietuvių tarpe, per išleistuves Martinos ir 
Anskio Reisgių namuose.

Nepaprastai greitai prabėgo Vely
kų Šventės o su jomis ir baigėsi Jo 
Eksįlencijos viešnagė Australijoj.

Sidnėjiškiams buvo malonu pirmie
siems sutikti mūsų garbingą svečią, 
bet užtai buvo sunku Jį išleisti iš mūsų 
žemyno.

Velykų antrą dieną išleistuves 
suruošė mums gerai žinomi veikėjai. 
Martina ir Anskis Reisgiai. Erdvioj jų 
gyvenvietėj susirinko didelis būrys 
tautiečių, kurie prie skoningai pa
ruošto stalo su vyskupu dalinosi 
mintimis.

Oficialų atsisveikinimo žodį tarė 
Sydney lietuvių bendruomenės pir. 
Dr. A. Mauragis ir prel. P. Butkus.

Prelatas pasakė, kad Australijoj 

GEGUŽES MENUO-SYDNEY

Gegužės mėnuo jau beldžias į duris. 
Nepamirškim gražiųjų gegužinių pa
maldų - pakelkim sielas aukštyn nuo 
darbų ir rūpesčių.

Gegužės mėn. 1 d., 5 vai. p.p. ir 
kiekvieną penktadienį 7 vai. vakare 
gegužinės pamaldos vyks Lietuvių 
klube, Bankstown, mažojoje salėje, o 
sekmadieniais St. Joachim bažnyčioje, 
Lidcombe, tuoj po Šv. Mišių.

viešėjo daug garbingų svečių, tačiau 
pirmą kartą apsilankė išeivijos lietu
vių Bažnyčios vyriausias Ganytojas.

Po to JoEįjreelencija tarė trumpą 
žodį, dėkodamas už australiečių 
lietuvių vaišingumą. Pasidžiaugė, kad 
mūsų tarpe nėra tokių didelių 
problemų, kaip buvo manyta. Aštrių 
skundų negauta, tiktai keletą rašte
lių, kuriuos grįžęs į namus bandys 
išspręsti.

Jo Ekscelencija džiaugėsi maloniu' 
Austraijos klimatu ir Viktoro Šliterio 
suteikta galimybe išplaukti į jūrą 
pažvejoti. Pasirodo, kad gerb. vysku
pas Australijoj netik daugelio iš mūsų 
sielas į savo draugišką glėbį sugavo, 
bet ir žuvys jo nesibaidė.

Greitai prabėgo malonios valandos 
pas Martiną ir Anskį Reisgius, teko 
skubėti į aredromą, kur jau laikė 
daugiau tautiečių norėdami palytėti 
gerbiamą svečią.

Jofricelencija išsitarė, kad Jis mus 
vėl galbūt aplankys per pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą 1988. 
Laukiame!

Ed.Lašaitis

Giedokite ir šeimos ratelyje arba 
pakvieskite kunigą.

Gegužinės pamaldos bus pravestos 
Šeštinių šventėje, gegužės mėn. 16. 
Pagal tradiciją Šeštinės švenčiamos 
Lietuvių Sodyboje, Engadine. Šv. 
Mišios bus laikinos 12 vai., o po jų vyks 
gegužinės pamaldos.

Prel.P. Butkus

BRISBANE
LANKĖSI VYSK. P. BALTAKIS

MOTINOS DIENA—SYDNEY

Lydimas Australijos lietuvių kunigų 
seketoriato vadovo prel. P. Butkaus, 
J.E. vysk. P. Baltakis į Brisbane 
atskrido balandžio 1. Pasitikti sveCio 
aerodrome susirinko skaitlingas vietos 
lietuvių būrelis.

Susirinkusiųjų vardu E. Klimienei 
įteikus gėles, atvykusieji sveCiai buvo 
pakviesti į Lietuvių namus, kur jų 
laukė šeimininkių paruošti pietūs.

Vyskupui palaiminus vaišių stalą. 
sveCią sveikino apylinkės valdybos 
pirm. K. Bagdonas. Lietuvių namų 
komiteto pirm. J. Luckus, P. Ei- 
ninkienė, R. Platkauskienė ir K. 
Stankūnas.

Abu sveCiai brisbanieCiems už tokį 
iškilmingą sutikimą nuoširdžiai padė
kojo.

Vakarais šv. Marijos bažnyčioje 
vykstančiose pamaldose ir rekolekci- 
Mūsų Pastogė Nr. 16, 1985.4.22, psl. 4 

jose, abi dienas susirinko retai kada 
matomas lietuvių skaičius.
Dienos metu sveCias vizitavo vietos 

arkivyskupą, lankė ligonius.
Nė pradžioje pamaldų kilusi audra 

nesulaikė vietos lietuvių nuo daly
vavimo balandžio 3 suruoštose atsi
sveikinimo vaišėse. Lietuvių namai 
vos sutalpino gausiai susirinkusius. 
Laike vaišių su svečiu atsisveikino K. 
Bagdonas, J. Luckus. B. Mikužienė, 
VI. Kaciūnas ir J. Platkauskas.

Viešėdamas Brisbane mieste. J.E. 
vysk. P. Baltakis savo turiningais 
pamokslais palietė visų klausytojų 
širdis. Nenuostabu, kad išvykstant jo 
išleisti į aerodromą susirinko didelė 
grupė lietuvių, kuriems mielas svečias 
pažadėjo vėl Australijoje apsilankyti.

K Ii mėlis

Dauguma parapijiečių pageidauja, 
kad Motinos Dienos šventė sutaptų su 
šio krašto tradicija - antrąjį gegužės 
sekmadienį. Taigi šįmet Motinos 
Diena bus švenčiama gegužės 12.

Iš vakaro lankysim mirusias moti
nas: gegužės 11, šeštadienį, 4 val.p.p. 
pamokslas ir pamaldos už mirusias 
motinas Rookwood kapinėse, lietuvių 
skyriuje.

Stenkimės šią gražią tradiciją 
išlaikyti ir gausiai dalyvauti.

Iškilmingos pamaldos įvyks gegužės 
12, sekmadienį už gyvas ir mirusias 

Gilaus liūdesio valandoje, Amerikoje mirus

ALMAI JAKŠTIENEI —

HA KI ENEI

broliui ir židiniečiui v.s.Fil. Aleksandrui Jakštui nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

SYDNEY SKAUTŲ ŽIDINYS

motinas. Pamaldose giedoti pakviestas 
Dainos choras. Priimkite Šv. Komuniją 
už motinas.

iš anksto galima užprašyti Šv. 
Mišias.

Motinų pagerbimas.
Po pamaldų įvyks motinų pagerbi

mas St. Joachim parapijos salėje. 
Parapijos jaunimas išpildys dainų 
žodžių pynę. Po minėjimo - motinų 
kavutė.

Kviečiami visi!

PreI.P.Butkus
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Melbournas sutinka
J. E. Vyskupą E>. Baltakį

APIE LIETUVĄ

Aerodrome, jau gerokai ankščiau, 
pradėjo rinktis didelis būrys melbour- 
niškių norėdami pagarbiai sutikti 
mūsų gerbiama ir visų laukiamų 
svečią J. E. Vyskupą P. Baltakį, 
atvykstanti iš Hobarto. Malonu buvo 
matyti visą Australijos Liet. kat. 
federacijos valdybų, mūsų kunigus, 
organizacijų atstovus ir dideli būrį 
nelburniškių, tarp kurių daug mo
terų, dėvinčių tautinius rūbus.

Lėktuvui nusileidus, greitai pasi
rodė J.E. Vyskupas P. Baltakis, kuris 
buvo sutiktas ilgu plojimu. Mūsų 
klebonas kun. P. Vaseris vyskupų 
supažindino su visais ji pasitikti 
atvykusiais; mirgėjo foto aparatai, 
visų veiduose matėsi pakili nuotaika.

Po trumpo susipažinimo vyskupas 
nuvyko i savo laikinų būstinę- 
Parapijos namus, kur mūsų klebonas 
Kun. P. Vaseris jam suruošė atitin
kamą priėmimų. Mūsų naujasis 
Vyskupas, naujų pažįstamų tarpe, 
jautėsi jaukiai ir išsamiai atsakinėjo i 
(vairius klausimus, jo veide matėsi 
maloni šypsena, draugiškumas ir 
kuklumas.

Sekančia dienų svečias turėjo 
pasimatymų su Melbourne Arki-

kat. federacija, su Melbourno Kata
likių moterų draugijos pagalba, Lie
tuvių namuose paruošė iškilmingus 
pietus, kuriuose dalyvavo Melbourno 
Arkivyskupas Sir Frank Little, lietu
viškų organizacijų atstovai ir daug 
kviestų svečių. Pietų metu solistė 
Virginija Bruožytė, pritariant jau
nesniems broliukui ir sesutei, padai
navo keletą dainelių.

Australijos L.K.F. pirm. J. Žemaitis 
savo kalboje angliškai ir lietuviškai 
kreipėsi i mūsų vyskupą, linkėdamas 
jam geros kloties ateityje. Trumpa, 
bet stipri arkivyskupo Sir Frank Little 
kalba sukėlė pasigėrėjimų. Jis linkėjo 
visiems lietuviams jungtis prie savo 
vyskupo ir padėti jam atsiekti 
užbrėžtus tikslus. Sveikino ir dova
nėles įteikė Melbourne L. B. pirm. dr. 
J. Kunca, kun. P. Vaseris, Akademikų 
skautų įgaliotinis A. Žilinskas, Skau
tų "Džiugo" tuntininkė D. Cižaus- 
kienė, Aust. Jaunimos s-gos pirm. R. 
Makarevičiūtė ir Kat. moterų drau
gijos pirm. H. Statkuvienė. Vyskupo P. 
Baltakio fondui iš Melbourne ir 
Geelong buvo suaukota apie $4,000.

Atsakydamas į linkėjimus vysk. P. 
Baltakis nuoširdžiai dėkojo visiems jį

Vysk. P. Baltakio sutiktuvės Melbourne aerodrome. Is k. į d. 
Šidlauskienė, Petraitienė, Miliauskienė, Tamošiūnienė, Pranckūnienė, 
vysk. P.Baltakis, su gėlių puokšte Ginta Statkutė, kun. P.Vaseris. 
Mieldažienė, Vyšniauskienė, Sikorskienė. Semetienė. Žitkevičienė. 
Venckienė. Siuškus.

vyskupu Sir Frank
Little. Abu Ganytojai turėjo progos 
pasidalinti mintimis apie katalikiškų 
veiklą Melbourne lietuvių bendruo- 
aenėje.

Lietuvių namuose Vyskupas susi
tiko ir turėjo įdomų pasikalbėjimų su 
Melbourno lietuvišku jaunimu. Pas
ibaigus pokalbiui Vyskupas žavėjosi 
nūsų jaunimo tautiniu subrendimu ir 
noru dirbti būsimam Lietuvos ats
tatymui.

Po viešų parengimų vyskupas dar 
turėjo keletą progų dalyvauti priva
čiuose priėmimuose, kuriuose jam 
teko plačiau susitikti ir susipažinti su 
lietuviškų organizacijų veikėjais.

Rekolekcijos praėjo susikaupimo 
ženkle. Vyskupas su džiaugsmu ir 
pasigerėjimu minėjo kaip uoliai ir kaip 
daug melboureniškių lankėsi visose 
konferencijose.

Sekmadienį, Šv. Jono bažnyčioje, 
iškilmingų Mišių metu vyskupui asis 
tavo klebonas kun. P. Vaseris su kun. 
dr. P. Daukniu, vargonavo Z. Prašmu- 
taitė. o Parapijos Chorui dirigavo 
nenuilstantis P. Morkūnas. Sutvir
tinimo sakramentą priėmė 14 vaikų. 
Pasibaigus mlšiom, Australijos Liet.

sveikinusiems ir išreiškė viltį, kad. 
progai pasitaikius, galės vėl atvykti 
Australijon.

Arčiau susipažinus su J.E. vysk. P. 
Baltakiu tenka pasidžiaugti, kad 
popiežius pasirinko Pranciškonų vie
nuolį, jaunatviškai atrodantį, turintį 
stiprią valią, daug energijos, artimo 
meilės bei pasiryžimo dirbti ir aukotis 
nelengvam darbui, koordinuojant visus 
lietuvius išeivijoje krikščioniškam ir 
tautiniam darbui. Dirva plati, tad mes, 
lietuviai, turėtumėm visi, pagal savo 
supratimą ir išgales vyskupo darbą 
palengvinti savo supratimu, toleran
cija. kitaip tariant kantrybe ir noru 
suprasti, sprendžiant įvairias pasitai
kančias mūsų tautos problemas TAI
KOS ŽENKLE.

Sekančią dieną vyskupas išskrido į 
Brisbane. Jį išlydėjo A.L.K. Federa
cijos v-bos nariai, abu mūsų kunigai 
bei Katalikių moterų draugijos at
stovės. Mes, melbourniškiai. at
sisveikindami su J. E. vysk. P. 
Baltakiu, linkime jam daug sėkmės jo 
darbuose ir. iki vėl malonaus pasima 
tymo Australijoje, su Dievu!

Ričardas Šemetas

AUSTRALAS ŽURNALISTAS LANKĖSI LIETUVOJE

Gold Coast gyvenantis tautietis prisiuntė iškarpų iš laikraščio " Gold 
Coast Bulletin" (Auksinio pajūrio žinių lapas), išeinančio Queensland, kuriose 
australas žurnalistas Peter Millar dviem straipsniais pasakoja apie savo 
apsilankymų Lietuvoje.

Pirmame straipsnyje, pavadintame: " Lietuva nusisuka nuo oficialiosios rusų 
kalbos", pasakoja bendrai apie padėti Lietuvoje.

Lietuvoje vengiama kalbėti rusiškai; tautinė kultūra atspari.Lietuviai 
rūpinasi dėl rusų antplūdžio į Lietuvą, nežiūrint, kad Lietuvoje rusų yra 
mažiau negu kitose Pabaltijo valstybėse. Katalikų bažnyčiai priklauso beveik 
visi lietuviai ir tas gelbsti išlaikyti tautiškumą.

Lietuvoje, pagl seną tradiciją, alus ir kava mėgiama labiau negu vodka. 
Neperseniai Vilniuje atidarytam restorane Tauro Ragas, visada galima gauti 
alaus.

Lietuvių kalba esanti artimai gimininga latvių ir senovės prūsų kalbai, kuri 
pradėjo nykti nuo trylikto šimtmečio, kai germanai prūsus nugalėjo; tačiau 
galima užtikti prūsų kalbos Įtaką kaimyninėse slavų ir suomių kalbose.

Gatvių ir parduotuvių pavadinimai lietuvių ir rusų kalbomis; miestiečiai ir 
turgaviečių prekiautojai naudojasi abiem kalbom, bet kaimiečiai rusiškai 
mažai šneka. Lietuviai mokosi rusiškai mokyklose, bet rusai, apsigyvenę 
Lietuvoje, retas kuris išmoksta lietuvių kalbos.

Radijo bangos iš Vakarų pasiekia Lietuvą, tačiau dažnai būna užslopi
namos. Lietuviai daugiau vakarietiški negu maskviečiai.

Žodžiai "Lauk rusai", iškrapštyti aludės tualeto sienoje rodo pasi
priešinimą.

Visas šias žinias žurnalistas Peter Millar surinko besikalbėdamas su įvairiais 
lietuviais Vilniuje.

Antrame straipsnyje pavadinimu: "Katalikai už geležinės uždangos tikisi 
popiežiaus apsilankymo", Peter Millar kalbasi su universiteto lektorium 
aludėje. Oficialusis vadovas po Vilnių aiškino, kad lenkų "Solidarumas" šio 
krašto nepaveikė, bet universiteto lektorius sako, kad reikėtų daug laiko 
"Solidarumo" aptarimui, be to, aludė nesanti tam tinkama vieta.

Žurnalistas pareiškia, kad katalikybė riša lietuvius ir lenkus. Lenkų ir 
lietuvių imperija 15-tam šimtmety buvo nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. Šiais 
laikais devyni procentai lietuvių turi pasuose pažymėtų lenkų tautybę.

Kun. Jonas Žemaitis žurnalistui išsamiai papasakoja apie religinę padėtį 
Lietuvoje. (Kun. J. Žemaitis yra 80 m. amžiaus, 1978 m. lankėsi Vatikane.)

Praeitais metais visi tkėjosi popiežiaus apsilankymo Lietuvoje, nes kovo 
mėn. buvo švenčiamas Sv.Kazimiero 500 metų jubiliejus.

Popiežius paskyrė kardinolų Latvijai ir numatė kardinolą Lietuvai, tačiau jis 
tėra "in pectore", o tai reiškia, kad jo vardas laikomas paslaptyje.

Vilniaus katedra paversta į meno galeriją, o Lietuvos šventojo-Kazimiero, 
baroko stiliaus bažnyčia tapo ateizmo muziejum.

Maždaug trečdalis dvasiškijos. baigiantis Antrajam Pas. karui, pasitraukė į 
V akarus.

Šiais laikais dvasiškija esanti lyg ir mažiau suvaržyta negu Stalino laikais. 
Šiuo metu 150 klierikų mokosi Kauno kunigų seminarijoje. Kaunas buvęs 
Lietuvos sostinė, kai Lenkija 1920 m. užgrobė Vilnių, kurį jie vadino Wilna ir 
išlaikė iki Antrojo Pas. karo.

Religinės procesijos uždraustos ir kunigams neleidžiama lankytis para 
pijiečių namuose teikiant religinius patarnavimus.

Lietuvoje yra šeši vyskupai, bet dviem iš jų uždrausta apaštalauti. Iš 40 
katalikų bažnyčių Vilniuje, tik vienuolikai leista gyvuoti. Vienoje iš tų 
bažnyčių, vieną antradienio rytą, mišias išklausė 300 žmonių.

Kun. Jonas Žemaitis, kurį žurnalistas vadina storuliu, nupliktagalviu ir 
giedriu optimistu, yra kolūkio kunigas, teikiąs religinius patarnavimus 7000 
žmonių. Vienų metų laikotarpyje kun. J. Žemaitis pakrikštija maždaug 80 
vaikų. Dauguma kolūkiečių lankosi mišiose, išskyrus kolūkio direktorių.

Žurnalistas straipsnį užbaigia kun. J. Žemaičio pakritikavimu jaunų kunigų, 
kuriuos pasikarščiavimai ir iškrypimai iš nustatytų gairių nuveda į kalėjimus. 
Jis 50 metų laikotarpyje dirbęs prie įvairių valdžių: paskutiniaisiais 
nepriklausomybės metais įsigalėjusioje diktatūroje, nacių laikotarpyje ir 
sovietų kontrolėje. Jis žinąs daugybę būdų, įgalinančių "nenusidėti" valdžiai.

Džiugu, kad australas žurnalistas yra netik labai tiksliai painformuotas apie 
Lietuvą ir lietuvius, bet savoje spaudoje nuoširdžiai viską išdėsto. Teisingos 
žinios apie dabartinę Pabaltijo kraštų būklę pravers akis net ir tiems 
vakariežiams, kurie nepaliovė tikėję sovietų propaganda.

Dviem atvejais žurnalisto perduotos žinios mus priverčia pagalvoti. 
Pirmasis, tai devyni procentai lietuvių, užsirašiusių lenkais. Gal jų giminės 
gyvena Lenkijoje ir Vakaruose, už tai jie tikisi galėsią iš Lietuvos išvykti ir 
per Lenkiją pasiekti Vakarus? Anksčiau tai buvo įmanoma, bet šiais laikais 
suvaržyta.

Antrasis atvejis, tai kun. Jono Žemaičio pareiškimas, kad ir paskutiniaisiais 
.nepriklausomybės metais "įsigalėjusioje diktatūroje" jis žinojo būdą, kaip 
išlikti kunigu. Ar jį sava valdžia kokiu nors būdu terorizavo, varžė 
apaštališkąją veiklą?

Kun. J. Žemaitis žurnalistui viską nuoširdžiai papasakojo, tačiau iškreipė 
faktą apie dvasiškijos padėtį nepriklausomoje Lietuvoje. Visi puikiai 
prisimenam, kad dvasiškijos luomas nepriklausomoje Lietuvoje buvo pats 
tvirčiausias galios, garbės ir turto atžvilgiais.

m m
ATSIUSTA f’ A MINĖTI

"Švietimo gairės" Nr. 32 1984 m.
gruodis. Lietuviškojo ugdymo žurnalas 
mokyklai ir šeimai. Leidžia JAV LB 
švietimo taryba.
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ADELAIDE
METINIS SUSIRINKIMAS Laiškai Redakcijai

Metinis bendruomenės susirinkimas 
(vyko Lietuvių namuose. Susirinkime 
dalyvavo apie 70 asmenų. Tai. 
palyginti, gausus susirinkimas, kai 
bendruomenėj ramu ir skersvėjai 
nešvilpauja. Buvusiam bendruomenės 
vaidybos pirmininkui V. Straukui dėl 
tarnybinio paskyrimo išsikėlus gyventi 
i Port Augusta bendruomenės valdybai 
teko persiorganizuoti, pasikviečiant 
kandidatus. Dabartinis ALB Ade
laidės apylinkės valdybos sąstatas yra 
toks: pirmininkas ir narys švietimo 
reikalams - J. Stačiūnas, Vicepir
mininkas - V. Patupas. Sekretorius - 
V.Staiba, iždininkas - J. Verbyla ir 
narė kultūriniams reikalams - A. 
Dainienė.

Susirinkimą atidarė J. Stačiūnas. ' 
prezidiumo pirmininku pakviestas K. 
Pocius, sekretorium B. Mockūnienė. 
Ilgoką bendruomenės valdybos pa
tiektą dienotvarke susirinkimas pri
ėmė be pakeitimų.

{ mandatų komisiją išrinkti A. 
Kaminskienė. M. Petkūnienė ir A. 
Mačiukas.

Valdybos pirm. J.Stačiūnas padarė 
pranešimą apie valdybos veiklą, 
pažymėdamas, kad ne viskas vyko taip 
sklandžiai kaip buvo tikėtasi ar 
norėta. Tačiau valdyba padarė viską, 
ką esamose aplinkybėse buvo galima 
padaryti. Buvo suruoštas J.E. vysk. P. 
Baltakiui priėmimas Lietvių namuose.

Pirmininkas pareiškė susirūpinimą 
savaitgalio mokyklos mokinių skai
čiaus mažėjimu. Pereitais metais 
bendruomenės savaitgalio mokykloje 
mokėsi virš 40 mokinių, šiais mokslo 
metais užsiregistravo tik 29. Sv. 
Kazimiero savaitgalio mokykloj, kiek 
yra žinoma, užsiregistravęs tik vienas 
mokinys. Mūsų visų rūpestis ir 
atsakomybė, kad jaunos šeimos savo 
vaikus atgabentų šeštadieniais i 
mokyklą. Šiame reikale su pozityviu 
įnašu galėtų ateiti pagalbon seneliai, 
parūpindami anūkėliams transporto 
priemones.

Apie bendruomenės finansini stovį 
pranešimą padarė vaidybos iždininkas 
J. Verbyla. Valdybos pajamos buvo 

SUAUGUSIU IMIGRANTU 
ŠVIETIMO PROGRAMOS

PE R Z I O R A

Com monwealth’o Imigracijos ir Etninių reikalų ministras įsteigė 
komitetą peržiūrėti suaugusiųjų imigrantų švietimo programą. Šios 
programos tikslas yra suteikti suaugusiems imigrantams ir pabėgėliams 
progą išmokti anglų kalbą ir susipažinti su australišku gyvenimu.

Komitetui pirmininkaus prof. Jack Campbell iš Queensland’o 
universiteto. Kiti nariai yra. ponia Katie Young. Dr. Matt Polasek. ir 
p.p. Jack Hoadley ir Bill Leslie. Komitetas turi pateikti savo raportą iki 
š.m. rugsėjo mėn.

Siekiant nustatyti ateities vystymąsi ir gaires, komitetas išsamiai 
nagrinės programos:

a. tikslą,
b. sutvarkymą planavimo ir pristatymo.
c. turinį.
d. pasiruošimą, stovį ir apmokymą mokytojų ir
e. trumpalaikes ir ilgalaikes išvadas.
Komitetas ypatingai susidomėjęs gauti pareiškimus iš:
. ne anglų kalba kalbančių kilmės imigrantų ir pabėgėlių.
. etninių bendruomenių ar ryšių vienetų,
. asmenų ir organizacijų dalyvaujančių programoje.
. darbininkų, darbdavių ir unijų,
. asmenų ir organizacijų, prityrusių kalbos mokyme.
. ypač mokyme anglų . kaip antrosios kalbos.
Pareiškimai, bet kurioje kalboje, turi būti patiekti iki gegužės 31.
Daugiau žinių apie programą ar peržiūros komiteto gaires galima 

gauti kreipiantis į
Mr. D. Castello
Secretary
Committee of Review of the Adult
Migrant Education Program
P.O. Box 1572
CANBERRA ACT 2601 Tel.(062) 572 444
Ten pat gali kreiptis ir asmenys bei organizacijos, norį padaryti 

pareiškimus apie emigrantų švietimo programą.

gana kuklios, bet galai su galais buvo 
suvesti ir sekantiems metams kasoje 
liko virš $800. Banke, kaip termi
nuotas indėlis, yra padėta $4,500. Ši 
suma gali būti panaudojama tik 
specialiems tikslams.

Pietų Australijos lietuvių moterų 
sekcijos pirm. R. Bajorlūnienė padarė 
pranešimą apie sekcijos veiklą. Apie 
šios organizacijos planus pastatyti 
vyresnio amžiaus lietuviams hostelį. 
pranešimą padarė patikėtinių komi
teto pirm. A. Pacevičius. Šiuo metu 
statybos reikalams jau yra sutelkta 
apie $100.000. Šią sumą pakėlė 
testamentiniai palikimai. Yra nu
pirktas žemės sklypas. Daromi žyggiai 
gauti valdžios paramą. Po to bus 
patiekti statybos planai.

Apie pensininkų klubo veiklą pra
nešimą padarė vaidybos pirm. K. 
Kaminskas. Klubo nariai turėjo visą 
eilę parengimų. Klubui priklauso virš 
šimto narių. Klubo garbės nariu 
išrinktas mons. P. Jatulis. Narių 
subuvime buvo paminėta monsinjoro 
kunigystės 50 metų sukaktis.

Kontrolės k- ja pranešė, kad 
patikrinus apylinkės vaidybos piniginę 
atskaitomybę, netikslumų nerasta. 
Atskaitomybė vedama tvarkingai.

i radijo komitetą išrinkti: L. 
Gerulaitis. J. Vabolienė. J. Jonavičius. 
A. Grigonis ir J. Guščia. i kontrolės 
komisiją išrinkti: L. Gerulaitis. V. 
Vosylius ir J. Bočiulis. Garbės teismo 
pirm. M. Petkūnienė pranešė, kad per 
praėjusius metus tautiečiai gyveno 
taikingai ir tarp savęs nesibylinėjo. 
Visas garbės teismo sąstatas sutiko 
pasilikti dar vienai kadencijai.

Tautos Fondo atstovas Adelaidėje, 
J. S te panas, pranešė, kad praėjusiais 
metais, įskaitant ir testamentinį 
palikimą, Tautos Fondui surinkta 
$2.400. Prašė ir ateityje remti 
aukomis Tautos Fondą, kuris veda 
kovą už Lietuvos laisvę.

Susirinkimas baigtas sugiedojus 
Tautos himną.

SB

Gerb. redaktoriau.

Leiskite pasveikinti budriuosius, 
tikrojo lietuviškumo sargus, ponus J. 
Jušką ir J. Reizgį, kad laiku mus 
perspėjo saugotis tokios pavojingos
propagandos, kuri neseniai pasirodė 
"Mūsų Pastogės" puslapiuose.

Būdamas naivus ir nieko blogo 
neįtardamas, su dideliu malonumu ir 
susidomėjimu skaičiau apie Lietuvos 
poetą A. Baranauską. Straipsnis 
atrodė puikiai lietuviškai parašytas, 
Baranausko kūryba rūpestingai ištirta 
ir teigiamai pristatyta. Būčiau sakęs, 
kad tai mokslininko, literatūros ži
novo. lietuvio straipsnis. Bet. matote, 
kaip žmogus gali apsigauti i Kas gi 
būtų įspėjęs, jei ne mūsų žvalgai, kad 
tai sovietų okupantų V. Kubiliaus ir 
Z. Zinkevičiaus darbas! Gryna propo- 
ganda! Rašo lyg tai apie Baranauską, 
bet iš tikrųjų bando mūsų ben
druomenę ant sovietinės meškerės 
pakabinti! Kokia suktybė! Tur būt iš 
"viršaus” gavo įsakymą. 0 gal jie 
saugumo ar partijos agentai? Dabar 
jau žinau, kad tas straipsnis apie 
Baranauską buvo niekam tikęs ir man 
visai nepatiko.

Bet kas būtų jei ir kiti Lietuvos 
sovietai pradėtų rašyti apie Maironį, 
Vaižgantą. Basanavičių? Beje, rodos, 
kad taip jau ir yra padarę. Kas 
atsitiktų jei mūsų jaunimas tokią 
literatūrą netyčia pasiskaitytų? Baisu 
pagalvoti! Kokie laimingi turime 
jaustis, kad nuo tokios katastrofos 
mus saugo mūsų pasišventę ir nenu
ilstami patrijotai. Kaip gera, kad 
patiems nebereikia galvoti!

Gerb. redaktoriau, ir Jūs per daug 
negalvojęs, ateityje į "Mūsų Pastogę" 
dėkite tik grynų lietuvių, bet, gink 
Dieve, ne tokių Lietuvos sovietų 
rašytus straipsnius. O dėl viso ko. kad 
visai netyčia nepakibtumėm ant tos 
baisiosios meškerės, geriau būtų visai 
jokių Baranauskų. Maironių. Vaiž
gantų, Basanavičių. Kudirkų ir kitų 
"jiems" priimtinų rašytojų neminėti,

kuri as jums prist ato VI PLJK, 
koncertuoj a

MELBOURNE — balandžio 21

GEELONG - balandžio 28

SYDNEY — gegužės 26

CANBERRA — gegužės 30

HOBART — birželio 1

ADELAIDE — birželio 15

Visas pelnas ruošimui VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso
Australijoje.

MELBOURNE DAINOS SAMBŪRIS 

Kviečiame melburniškius ir svečius iš 
toliau atsilankyti Melbourne Dainos 
Sambūrio ruošiamoje

VAKARO NEJE 
kuri įvyks balandžio 27 Lietuvių 
namuose. North Melbourne. 
Programoje: Visa eilė dar negirdėtu 
choro dainų

Šilta -vakarienė 
Šoki ai 

Pradžia 7 -vai. Įėjimas visiems $ 8. 
M.S. D. Valdyba

nes negali žmogau, žinoti kas ąpi
juos rašo...

Su pagarba.
Viva Alekna.

P.S. Man nepatinka Jūsų žurnalistKhic 
subrendimo poreiškis nes pradėjote1* 
M.P. dėti Jums nepalankius skaitytoj} 
laiškus. Kiti mūsų laikraščiai, išskynė 
"Akiračius", to nedaro. Kas matė.lua 
redaktorius į spaudą dėtų jį kritikuo 
jančius laiškus? Mes dar prie tt< 
nepriėjome; bendruomenei tai neptri- 
imtina! Jei necenzūruosim savo špatu 
dos, gali būti blogai! Dangus sugrius

V.A.
Gerbiamas redaktoriau.

Noriu išreikšti Jums pagarbą už ta 
kad leidžiate skaitytojams pasisaky 
savo nuomonę netgi tada, kai to 
nuomonė yra nukreipta prieš jus. Mūs 
Australijos išeivijos spaudoje tai yi 
naujas ir giedras reiškinys.

Ne visiškai giedras reiškinys y 
kad pasisakymai yra pagrįsti tnn 
paregiškumu, negalvojimu. pagiel 
negatyvumu ir dinozaurišku nūs 
statymu - o ypač kai juos rašo asnu 
žinomas savo sugebėjimais deni 
gogijoje, kiršinimuose ir ntsi 
gyvenime bendrame darbe.

Jeigu ateis diena, kada mūsų laisvi 
spaudos informacijos šaltiniai M 
ribojami ir nustatomi pagal toki 
žmonių "išmintį", tada mes būsim 
prilygę Stalino ir Hitlerio sistem 
beprotystei.

Mano priekaištas Jums yra tai. h 
reiktų aiškiau pažymėti žinių I 
straipsnio šaltinį. Tam tikri komo 
tarai irgi galėtų paaiškinti vien 
kitam nesuprantančiam skaitytai 
kad vanduo yra šlapias, o "Ties* 
straipsnis apie Australijos rinkim 
perspausdintas vieton felejetono

"Mūsų Pastogės" kiekvieną savilt 
laukiu su malonumu.

G. Žemkalnis.
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•Paėjusią savaite savo šeimos ir 
rmųju bičiulių tarpe atšventė savo 
J setų sukakti Povilas Grosas 
Kiras, energingas, atsparus ir net 
neginąs nutraukti savo darbo 
retyboje. Povilas kilimo žemaitis.
Tolimas Ir vingiuotas kelias nuo 

■ragės iki Sydnėjaus. Kalbėdamas 
i Povilu iš karto pajauti, kad 

■stacijos rocesas nepaveikė mūsų 
hynainio Jis ramaus būdo, turis 
pnoingo žemaičio charakterį pa
ikintą dosnumu ir pasiilgimu savo 
■to krašto.

Jiegalima tylomis praeiti nepami- 
ėjs Povilo įnašo i musų kolonijos 
neminą Manding. P. Grosas niekuo- 
et nesiekė vadovaujančių postų, 
■tinimo ir padėkos. Paprašytas 
lešuomet neatsisakė atlikti jam 
įtikėtų pareigų. Dvi kadencijas 
rbo apylinkės valdyboje, bet di
liausias Povilo įnašas yra Sydney 
■trinių lietuvių namų lėšų telkime, 

vėliau dalyvavime jų valdymo 
lyboje.
Pirmoji mintis įsigyti lietuvių namus 
kelta 1950 etais tuometinės Aus- 
lailjos lietuvių draugijos narių. Po 
(jų planavimo ir pasiruošimo metų 
■dėta rinkti akcijas - pasižadėji- 
ib Buvo surinkta 238 akcijos. Iš jų 
Hilas surinko 200! Pirmame akcijų 
Rimukų susirinkime P. Grosas buvo 
raktas į klubo tarybą. Vykdant 
iaesnį akcijų rinkimo vajų. Povilas

METAI

savo pastangomis praviršijo visus, 
surinkdamas akcijų ir aukų už 1185 
svarus. Visų kitų surinktų akcijų 
skaičius vos peržengė šimtine.

Aleksandrijoje įsigijus namus. Povi
lui teko eiti patikėtinio pareigas, o iki 
namų likvidavimo jis buvo namų 
tarybos sąstate. Vykdant šių namų 
pertvarkymą. Povilas buvo vienas iš 
daugiausia valandų išdirbusių.

Nuo vaikystės laikų pamėgęs kara
lišką žaidimą šachmatus, 1953 metais 
sporto klubo "Kovas" suorganizuo
tame pirmajame šachmatų turnyre 
(tikriausiai pirmame Australijoje), 
matome jo pavarde tarpe dešimties 
dalyvių. Iš jame dalyvavusių, mūsų 
tarpe liko trys. Turnyro laimėtojas V. 
Patašius. P. Grosas ir J. Bistrickas. 
Suorganizavus pabaltiečių šachmatų 
turnyrus dėl pereinamosios taurės. 
Povilas gynė lietuvių garbe ir presti
žą. žaisdamas reprezentacinėje ko
mandoje ir individualiuose turnyruose.

Pradėjus veikti Lietuvių klubui 
Bankstowne, iškilo reikalas jį repre 
zentuoti australų tarpe, (steigtas 
savarankus šachmatų klubas. į kuri 
turi teise įstoti nariais ir svetimtau
čiai. Tai klubui pritraukė naujų narių. 
Povilas buvo vienu iš naujo šachmatų 
klubo steigėjų ir vienintelis savo 
lėšomis įsigijęs žaidimo lentas ir 
figūras.

Nežiūrint metų naštos. Povilas 
neleidžia šachmatų lentai apdulkėti. 
Ne vienas priešininkas prieš jį turi 
gerokai paprakaituoti. Povilas visų 
yra branginams ir įvertinamas, kaip 
žmogus visuomet pasiruošęs padėti, 
visuomet jaučiąs pareigą prisidėti prie 
bet kokio visuomeninio darbo.

Povilo ir Onos Grosų namuose 
apsilankė organizacijų vadovai ir 
nariai visuomet išeina patenkinti gave 
finansinės paramos ar loterijoms 
fantų.

Povilas dalyvauja kiekviename mi
nėjime. svarbesniuose parengimuose ir 
demonstracijose. Tylusis žemaitis 
niekuomet nesivaikė tuščių ambicijų 
ir garbės. Jo duokle mūsų bendruome 
nei ir šachmatų veiklai vargu ar 
galima pilnai nusakyti. Povilui, per
žengusiam 75 metų slenkstį linkiu 
sveikatos ir daug gražių gyvenimo 
dienų.

V. A ugustinavičius

MIGRANT
WELFARE

GRANTS
TO NON-GOVERNMENT ORGANISATIONS

OF BETWEEN $25 370-$37 170
A YEAR FOR THREE YEARS

The Commonwealth Government provides financial assistance to 
non-gover nment organisations tow ar ds the costs of employing socai 
welfare workers to assist migrants
The Grant-m-Ad Scheme serves as a brdge between spec .al onamval 
services tor migrants and community services available to all Australian 
residents Grants are for three years on the principle that each Grant-in-Aid 
has a short term object ve ol removing some degree of disadvantage from 
m grants ano emr< common tes ApckcantstorreawaraarereouredkJ 
report the rnpact of me pre, ous grant <i —eetng dent fee needs and 
propose developments or edensons of services AH appr-catons are 
judged on the relative needs of the group to be assisted and the capacity 
of a partcular organisation to meet those needs. The total number of 
grants ava.table s constrained by budgetary resources
The Government encourages protects which Wil assist ethne groups to 
establish and strengthen lheir own activities. Special consideration is given 
to meeting the greatest and most pressing needs, so services aimed at 
recently arr.ved and less well established communities will get prority 
Tne needs of estabksned commurates are also recognsea appbeatons 
on behalf of these groups should empnasse toe ways n when the 
proposed work program w.11 assst m grans n gaming equa access to 
community resources

Applications must be lodged by 14 JUNE 1985 with the 
Regional Director, Department of Immigration and 
Ethnic Affairs in the nearest capital city.

Guidelines on eligibility and conditions of grant will be 
available at Regional Offices of the Department

ąUt.k AUSTRALIAN DEPARTMENT 
CfnlM* OF IMMIGRATION AND 
▼'""W ETHNIC AFFAIRS

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

• Moka už indėlius (deposits) 9% metiniu palūkanų.

Ui terminuotus indėlius:
lukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas.

no S 100 iki $ 20.000 - 12% nuo $ 20.000 ir daugiau - 13%

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi išbūti iki finansiniu 
■etų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metu bėgyje — 6%. Pro- 
■tai užskaitomi už kiekviena pilna kalendorini mėnesi finansiniu metu gale 
r įrašomi i einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekilo. turtą, asmenines paskolas su 
natuotojais iki $ 5000 ir be jų iki $ 2000. Procentai už visas paskolas už- 
aitomi kas 3 mėn.

• {staiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 1.30 pp. iki 
raL pp.. Lietuvių Namai, 5; Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.
Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto iki 

!nl pp.
Pašto adresas: ’TALKA", Box 4051, GPO, Melbourne 3001.

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

Sjdnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuviu Klubo patalpose, 
6-18 East Terrace, Bankstown NSW 2200.

Mūsų Pastogė Nr. 16. 1985.4.22, psi. 7

7



SYDNĖJAUS LIETUVIU NAMUOSE

AUK U IR PASKOLŲ VAJUS

Vajus tęsiamas toliau ir kad 
pasiekti savo užsibrėžtą tikslą teliko 
surinkti nepilnai 10000 dolerių.

Gaunama ne viena paskola ir iš kitų 
miestų bei valstijų su padrąsinančiais 
prierašais. Keletu tokių norisi pasida
linti ir su "Mūsų Pastogės" skaityto 
jais.

Tautietis iš Tasmanijos rašo: ”... 
Esu daug kartų buvęs Lietuvių klube 
ir kiekvieną kartą džiaugiuosi. Todėl 
ir aš norėčiau šiek tiek prisidėti prie 
sumažinimo Jūsų klubo skolų".

Kitas tautietis iš Pietų Australijos 
rašo: "... Gaila ir gėda būtų, jei klubas 
negalėtų "atsistoti ant kojų ir gerų 
pamatų". O Sydnėjaus klubas tikrai 
vertas visų Australijos lietuvių pasi
didžiavimo. Tad dar kartą sėkmės ir 
Jums visiems ištvermės".

Ir mes, Sydnėjaus Lietuvių klubo 
valdyba kreipiamės į visos Australijos

lietuvius ir tikime, kad vedami bendrų 
lietuviškų tikslų, mes sulauksime jūsų 
tiesiamos rankos mums padėti.

Taip pat norime atkreipti jūsų 
dėmesj, kad jei esate aukoję ar skolinę 
pinigus ir jūsų pavardė dar nėra 
paskelbta "Mūsų Pastogėje", prašome 
nedelsiant apie tai pranešti klubo 
valdybos sekretoriui. Tai darydami 
suteiksite progos mums savo neap
sižiūrėjimus atitaisyti, o tuo pačiu 
metu sustabdysime bet kokias toli
mesnes kalbas ar Įtarinėjimus.

Šia proga atsiprašome p. Česnaitį iš 
Waratah (NSW), kuris klubui aukojo 

$100 ir jo pavardė turėjo tilpti "Mūsų 
Pastogės" No. 48, bet dėl neapdairu
mo, buvo praleista.

Dėkojame visiems prisidėjusiems 
prie vajaus.
Sydnėjaus Lietuvių klubo Valdybos 

inf.

»«>»«»»»»v»r-y <r~•—v—»"> » t-

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414i
BALANDŽIO 28. SEKMADIENI,:

■ 2. 30 vai.

TURGUS
■ • ■
'Gegužės 4 d., šeštadienį, 8 vai.
> '

VISI KVIEČIAMI Į KLUBO;
RU OŠI AMĄ

METINI BALIU

'Karšta vakarienė, šampanas, gera, 
■programa, patarnavimas prie stalų, 
šokiai iki 1 vai.

: Apsirengimas vakarinis.
, įėjimas $20 asmeniui.
, Bilietai gaunami klubo rastinėje.

A A A. A.-A.

METINIS LIETUVI

Gegužės 4 , šeštadienį, Sydnėjaus 
Lietuvių klubas rengia iškilmingą 
METINĮ BALIŲ ir kviečia Sydnėjaus 
ir kitų miestų ir apylinkių lietuvius su 
savo svečiais jame dalyvauti. Klubas 
prašo visus norinčius jame dalyvauti 
pasiskubinti su vietų užsakymais, nes 
vietų skaičius ribojamas dviem šim
tais. Tai daroma dėl to, kad jaustųsi 
tikra baliaus atmosfera ir kad 
nesusigrūdus svečiams būtų jauku ir 
patogu praleisti vakarą.

Bilietų kaina $20 asmeniui, įskai
tant karštą vakarienę, šampaną ir

U NAMU BALI

muziką. Valgiai ir gėrimai bus 
patarnaujami prie stalų. Klubo šeimi
ninkė J. Šatkauskienė klubui aukoja 
vakarienę.

Patarnavimą atliks klubo valdybos 
nariai; talkininkai ir ponios. Bus įdomi 
programa.

Baliaus metu bus traukiama loteri
ja, kurios pirma premija yra mūsų 
iškilios dailininkės Rwv? Vnhhnc na- 
veiKsias; antra premija - Cannon 
Snappy foto aparatas; trečia premija 
- didelė bonka šampano.

Bilietai gaunami klubo raštinėje.

PA AIŠKI NI MAS DĖL
NUOMOS

Kovo 25 "Mūsų Pastogėje" No.12 
tilpo Sydnėjaus Lietuvių klubo prane
šimas klubo salių nuomavimo reikalu. 
Atrodo, kad šis pranešimas kai kuriuos 
tautiečius suklaidino apie patarnau
tojų prie gėrimų apmokėjimą.

Paaiškindama klubo valdyba prane
ša, kad kada organizacijos klube 
rengia savo vakarus ir jų svečiai 
ateina patys pasiimti gėrimus prie 
barų - UŽ JOKIUS PATARNAUTO
JUS KELNERIUS RENGĖJAMS MO

SALIU

KĖTI NEREIKIA. Už gėrimų patar
nautojus - kelnerius yra mokama tik 
tada, kada rengėjai nori, kad gėrimai 
būtų užsakomi ir atnešami prie 
paskirų stalų. Tai būtų taikoma 
daugiausia privatiems pobūviams, ka
da norima, kad svečiai būtų aptarnau
jami individualiai. Tokiu atveju gėri
mų patarnautojų - kelnerių apmokė
jimas yra, kaip kad buvo skelbta 
"Mūsų Pastogės" No 12.

Kovo 23 Sydnėjuje sukūrė lietuvišką - 
skautišką šeimą Raimondas Jurkšaitis 
ir Audronė Stašionytė.
Vestuvių aprašymas tilpo pereitame 
"Mūsų pastogės" numeryje.
Jaunieji balandžio 8, po povestuvinės 
kelionės į Fiji, grįžo namo.

B.Ž.

K ALBI NIS

K L A USI MAS

Dainos - dainuojamos. Giesmės 
giedamos. Ypač bažnyčioj neįpraš 
dainuoti. Bet kodėl, daleiskim, tol 
gaidys visuomet tik gieda, niekad ! 
savo vištomis neidamas į bažnyčią?1 
"bažnyčia" dabar čia man užkliuv 
Juk tai gudų kalbos skolinys, imtas 
. ... ... - . Jlietuvį

kai aiškinant, gautųsi "dievvietį 
Platesnėj prasmėj - "dievnamis 
"maldos šventnamis". Nieko nesiūlą 
tik prašau mūsų kvalifikuotų lituani 
tų man paaiškinti šį klausimėlį.

Susirūpinęs lietuvių kalbos švariu 
mu nuo svetimybių ir mėgstant 
blusinėtis mūsų laikraštinės kalb 
negerovėse bei klaidose, svetur girt 
tąją kalbą primiršęs ir svetimų kalt 
niekad dorai neįsisavinęs

Stačiokas Šaipokas

PK AŠ YMAS

Nuo balandžio 22 iki gegužės 22 
Banskstown Centrinėje bibliotekoje, 
Centrinio skyriaus meno išvystymo 
komitetas (Metropolitan Arts Deve
lopment Committee) ruošia didelio 
masto ateivių tautodailės parodą. 
Išdėstymas užims visus tris biblio
tekos aukštus. Šios parodos pagrindinė 
tema yra tautiniai ir vestuviniai rūbai.

Nuo geguž8s 13 iki 17 Daugia- 
kultūrinių bendruomenių taryba 
(Ethnic Communities Council) OTC 
Overseas Telecommunications Com
mission stikliniame pastate, kuris 
randasi 32-36 Martin Place, Sydney, 
taip pat ruošia ateivių tautodailės 
parodą.

Šių parodų laikas, deja, kryžiuojasi 
ir todėl labai apsunkina darbą.

PATI KSLI NI MAS— 
ATŠIPK AŠ YMAS.

"M.P.” Nr. 14-15 tilpusiame B.Ž. 
straipsnyje "Šaunios vestuvės Banks- 
towne" dėl redaktoriaus neapdairumo 
buvo klaidingai atspausdinta p-lės

Belindos Hornaitės 

pavardė. Už šią ir ankščiau įvykusią 
panašią klaidą p-lę Belindą Homaitę 
atsiprašau.

Red.

Sydnėjaus lietuviai, kurie turėtų 
gražių lietuviškų tautinių rūbų arba 
jų dalių, audinių, juostų, gerų 
drožinių yra prašomi prisidėti prie 
parodų pasisekimo ir iškėlimo lietuvių 
tautodailės kitų tautų tarpe, pasko
linant eksponatų vienai ar kitai 
parodai.

Abi parodos yra reprezentatyvios, 
abi svarbios ir būtų gaila neišnaudoti 
tokios geros progos.

Eksponatai reikalingi kaip galima 
greičiau, nes reikia su jais susipažinti, 
parengti katalogus ir užpildyti drau
dimo pareiškimus.

Su pasiūlymais prašom skambinti 
parodų organizatorei Genovaitei Ka- 
zokienei tel. 709 8395.

VL.DAUDARO FONDAS
Sydney sporto klubo "Kovas" 

valdyba visuotiniame narių susirin
kime, įvykusiame kovo 31, buvo 
įgaliota VI. Daudaro fondui sudaryti 
statutą ir jam valdyti paskirti tris 
patikėtinius.

Sydney Lietuvių namuose kovo 30 įvykusio pasitarimo dalyviai. Iš kairės 
ALB Krašto valdybos narė J. Vabolienė, J. Zinkus, P. Pullinen, A. Migus, A. 
Janavičienė ir Giniūnas. Buvo tartasi Lietuvių dienų rengimo ir kitais 
kultūriniais reikalais.
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