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Stepo bariaus ir Stasio Girėno laidotuvės Kaune 1933 metais liepos mėnesį 20 dieną

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

Tad Sį savo skridimą skiriame ir 
aukojame Tau, Jaunoji Lietuva !

Stepas

PRANEŠIMAS TELEFONU

Torontas. - Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimas Toronte, Kanadoje, 
prasidėjo birželio 28 d. seimo rengimo 
komisijos pirmininko E. Čuplinsko ir 
PLB pirmininko Vyt. K a manto žod
žiais. Kun. G. Kijauskas sukalbėjo 
invokaciją. Buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai. Pradžioje pagerbti 
PLB mirusieji darbuotojai.

Darbo prezidiumą sudarė adv. 
Joana Kuraitė-Lasienė - pirmininkė, 
Jaras Alkis - vicepirmininkas ir Algis 
Raulinaitis - parlamentaras; sekreto- 
riarą sudarė Jer. Pleinys, R. Vile- 
brechtas, Alg. Vaičiūnas ir Arūnas 
Staškevičius. Seime buvo 99 seimo 
atstovai iš 12 LB kraštų.

Per tris dienas turėjo 16 darbo 
posėdžių, išklausė kraštų atstovų 
pranešimus, dr. V. Skuodžio, dr. Alg. 
Statkevičiaus, pirmosios PLB valdybos 
pirmininko dr. J. Songailos ir buvusio 
PLB pirmininko bei "Pasaulio Lietu
vio" redaktoriaus B. Nainio kalbų.

— ----------
Gromyko turi pasitraukti

Maskvoje rusai ir Vakarų diplo
matai kalba, kad Gorbačiovas sutiktų 
būti naujuoju Sovietų Sąjungos prezi
dentu, o vienas delegatas net pasiūlė, 
kad Andrėj Gromyko atsisakytų iš 
dabartinių prezidento nominalinių 
pareigų, nes jis turįs jausti dalį 
atsakomybės už praeitį, kadangi visą 
laiką buvo aukštose pareigose, o tuo 
metu kaip tik padaryta daug žalos 
sovietų gyvenimui.

Nominacijų komisijos pirmininkas 
dr. Antanas Razma pristatė du 
sąrašus kandidatų į PLB valdybą. Po 
ilgų diskusijų laimėjo antras - dr. Vyt. 
Bieliausko sąrašas. Pirmojo sąrašo 
vardu dr. P. Kisielius pasveikino naują 
PLB valdybą ir pažadėjo visokią 
paramą ateities darbuose ir pasi
džiaugė PLB demokratiškumu. Dr. V. 
Bieliauskas padėkojo valdybos vardu 
viso seimo delegatams už pasitikėjimą 
ir pažadėjo vesti bendruomenę dar
bingu keliu.

Seime buvo labai daug jaunimo 
atstovų, kurie gyvai dalyvavo diskusi
jose. Seime dalyvavo apie 200-300 
žmonių. Seimas baigėsi birželio 30 d., 
7 vai. vak. JAV LB krašto valdybos 
pirmininko Vyt. Volerto, PLB pirmi
ninko Vyt. Kamanto ir prezidiumo 
pirmininkės J. Kuraitės-Lasienės pa
dėkos žodžiais.

Vakare buvo pokylis, kuriame buvo 
pagerbti seimo delegatai.

Nors vyksta audringi debatai, bet iš 
pačių delegatų sklinda žinios, kad 
bendroji situacija yra palanki Gorba
čiovo reformoms. Ekonomistas Abal
kin savo žodyje klausė, kaip reikės 
suderinti demokratiją su vienos parti
jos sistema, nes ir pats Gorbačiovas 
pasisakė tik už Komunistų partiją. 
Sovietijoj, atrodo viskas įmanoma.

Lietuvių motinų auklėti sūnūs, du 
narsūs broliai sakalai drąsiam, garbin
gam žygiui pasiryžę, audrų ir viesulų 
neišsigandę, šiurpių Atlanto plotų 
nepabūgę į gimtą šalį skrido.

Jie nešė garbę mylimai tėvynei, 
nešė džiaugsmą mums visiems ir laukė 
Lietuva sūnų galiūnų, laukė drąsiųjų 
sakalų.

Tikėjo, kad jie laimingai pasieks 
gimtąjį Gintaro kraštą. Tauta galės 
juos iškilmingai sutikti ir pagerbti.

Tą dieną, liepos 16-ają, į Kauno 
aerodromą susirinko dešimtys tūks
tančių žmonių. Visų pakili nuotaika. 
Kalbos tik apie lakūnus, paskutines 
spaudos ir radijo naujienas. Giminės ir 
artimiausieji, sujaudintomis širdimis 
laukė.

Artėjo vakaro sutemos. "Lituani- 
cos" dūzgimo vis nesigirdėjo. Gerą 
nuotaiką keitė susirūpinimas. Temo. 
Dalis žmonių išsiskirstė, bet tūkstan
čiai dar tikėjo, kad atskris, ir laukė 
per visą naktį.

Lygiai prieš 55 metus liepos 17 d., 
ankstyvą rytą, ant kalvos, tarp 
amžinai žaliuojančių pušų įvyko 
skaudi mūsų tautai tragedija, trage
dija, kuri pritrenkė visą Lietuvą ir 
išsisklaidusius po visą pasaulį jos 
vaikus.

Žuvo taurūs Lietuvos sūnūs, žemai
čiai, padangių sakalai, Atlanto nuga
lėtojai - Stepas Darius ir Stasys 
Girėnas.

Jie troško ne tik išgarsinti savo 
mažąją ir jaunąją Tėvynę - Lietuvą, 
bet norėjo praskinti padangių kelius

Stasys Girėnas
visai žmonijai, norėjo įnešti savo 
indėlį į erdvės užkariavimą. Todėl jie 
nėra tik mūsų tautos didvyriai, ne tik 
mums priklauso, bet ir visai žmonijai, 
ir nors galutinio tikslo nepasiekė, jų 
žygdarbis, vardai liko nemirtingi. Liko 
jie amžinai gyvi mūsų atmintyje, mūsų 
širdyse.

Darius ir Girėnas buvo gražaus 
takto, išminties vyrai, sąžiningi, 
drausmingi, darbštūs.

Lietuvai naudingo tikslo siekė 
drąsiai, šauniai, sumaniai ir vieningai, 
su* pakilusia lietuvybės dvasia. Tai 
pavyzdingų savybių žmonės.

Lenkijoje, kuriai dabar priklauso 
Soldinas, netoliese Pščelniko kaimo, 
ten gyvenantieji lietuviai prižiūri 
žuvimo vietoje 1935 m. pastatytą 
paminklą. Paminklo lentoje žalvarinės 
raidės. Jos skelbia praeiviui:
"Čia žuvo lietuviai lakūnai - Atlanto 
nugalėtojai - Stepas Darius ir Stasys 
Girėnas".

Slenka metai, kaitrios vasaros ir 
lietingos žiemos.

Ateina lietuvis iš Lenkijos ir 
Lietuvos, iš Vakarų Europos ir 
užjūrio, ir visi ten randa kažką labai 
artimo,lyg tai būtų dalelė Lietuvos.

Tas paminklas buvo ir bus mūsų 
visų gerbiamas. Visų be išimties, be 
skirtumo dėl politinių pažiūrų, dėl 
gyvenimo vietos, dėl ideologinių 
įsitikinimų, nes, kaip kalba poetas:

"Mes visi tenai - gelmėj - užgimę, 
po lenktu sukilėlio dalgiu. Ir visus mus. 
Lietuva augino, tarsi lauką želian
čių rugių../’
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PO MASKVOS

Gorbačiovas ir jo "perestroika" 
atlaikė, bent oficialų, konservatorių 
spaudimą. Savo atidarymo kalboje 
Kremliaus vadas išdėstė pakeitimų 
planus. Belieka laukti jų vykdymo. 
Dar svarbiau yra sulaukti kiek tos 
sovietinės permainos gali atsiliepti 
imperijos piliečiams, mūsų kraštui ir 
pasaulio ateičiai.

Sovietų Sąjunga žada turėti savo 
nuolat posėdžiaujantį parlamentą, 
savo prezidentą, kuris pasirinks mi
nistrą .pirmininką. Parlamentą ir 
prezidentą žada rinkti kongresas 
susidedąs iš 2250 delegatų sušaukia
mų tokiems rinkimams vieną kartą per 
metus. Atrodytų, kad sovietinė dikta
tūra staiga lyg per stebuklą pavirtus į 
demokratinę valstybę. Praktikoje taip 
nebus. Dėl šiltų vietų ir galios 
praradimo išsigandusius partijos dele
gatus Gorbačiovas nuramino. Sakė, 
kad jokia opozicinė partija nebus 
toleruojama. Taigi, į vietas, ypač 
aukštesnes, galės pakliūti tik komu
nistai ar jiems priimtini ne partijos 
žmonės. Skirtumas bus tik tas, kad 
partija neturės teisės kištis į minis
terijų ir fabrikų reikalus, kaip kad iki 
šiol buvo, kada partija įsakinėjo ir 
kontroliavo absoliučiai viską.

Verta paminėti, kad Vengrija ir 
Lenkija jau senokai turi panašiai 
sudarytus parlamentus. Lenkijoje da
lyvauja net opozicinės partijos. Bet 
nei Vengrijoje, nei Lenkijoje gyvento
jai nesijaučia gyveną demokratiniame 
krašte.

Žadama duoti žodžio ir spaudos 
laisvę. Tai skamba tiesiog puikiai. Bet 
vėl pastatoma tam tikra lanksti ir 
gudri sąlyga: "...žodžio ir spaudos 
laisvė negali būti priešinga krašto ar 
jo saugumo interesams." Kada pasa
komas žodis apie ėjimą prieš krašto 
saugumo interesus, kuris tas žodis 
eina prieš krašto interesus, nėra 
abejonės galės ir spręs tiktai sovietinė 
valdžia Maskvoje. Vargu ar bus leista 
kelti nelegalios Lietuvos okupacijos 
klausimą, kaip priešingą sovietinio 
krašto interesams.

Gorbačiovas aiškino, kad vietinės 
tarybos ir komitetai turės savarankiš
kumo teises, kad jų vadovai bus 
renkami slaptu balsavimu. Ir čia pat 
pridūrė, kad aukštesni pareigūnai 
privalės turėti jų paskyrimui pritari
mą iš aukščiau. Tai yra vėl iš tos 
pačios Maskvos.

Ekonominės reformos, jau "gerai" 
išmėgintos Lenkijoje ir Vengrijoje, 
negalės turėti didesnio pasisekimo, 
kadangi privatinė nuosavybė pagal jų 
marksistinius principus nebus leidžia
ma.

O vis dėlto okupuotoji Lietuva turi. 
nepalyginamai daugiau galimybių 
progresuoti ne vien tik ekonomiškai

TAUTINES sąjungos s e m u i 
PRAĖJUS

Jurgis Janušaitis

šalia didžiųjų šiais metais Lietuvių 
Bendruomenės ruoštų renginių K ana- 
doje, Kultūros kongreso, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimo ir 
Tautinių šokių šventės, ne eiliniu 
įvykiu tenka skaityti ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos dvide
šimtąjį - sukaktuvinį seimą, kuris 
įvyko gegužės mėn. 21-22 d. gražioje, 
nors nedidelėje, lietuvių kolonijoje 
Daytona Beach, Floridoje.

Seimo rengimo organizacinius dar 
bus sąžiningai ir gerai atliko ALT 
Sąjungos Daytona Beach apylinkių 
skyrius, vadovaujamas darbštaus pir
mininko Vytauto Abraičio. Pažymė

K O NFERENCUOS

bet ir politiniai. Mūsų žmonės 
darbštesni ir sumanesni už okupantus. 
Kad ir išnuomuotoje žemėje, skait- 
lingesnės šeimos galėtų greit prasigy
venti. Prekių trūksta, tik reikia 
gaminti. Draugų grupė susijungus į 
kooperatyvą, gali paleisti darban savo 
įmonę. Lengvosios ir vidutinės pramo
nės gaminiams rinka veik neribota. 
Santechniniai įrengimai, dažai ir kiti 
dirbiniai galėtų būti gaminami atsivo
žus moderniškus įrengimus iš kitų 
pažangių šalių. Didelė sovietijos 
bėda, kad žaliavų ten yra pakanka
mai, tik nėra ir nemokama pasigaminti 
tinkamos pramoninės technikos. Da
bartiniai okupuotos Lietuvos valdžios 
žmonės turi gerą progą reikalauti 
ekonominio savarankiškumo ir laisvų 
rankų bendradarbiavimui su užsienio 
šalimis, tuo pradedant tikrą ekonomi
nę revoliuciją o ne nežinia kiek realias 
ir tik žadamas reformas. Gorbačiovas 
susirūpinęs dėl ekonominės stagnaci
jos, kažin ar pritartų tokioms inicia
tyvoms. j

Politinėje'arenoje pavergti lietuviai 
turi progą reikalauti vaikų rusinimo 
jau nuo mažų dienų sustabdymo, 
teisingo ir neiškraipyto lietuvių 
kalbos ir istorijos mokymo, kuris yra 
būtina tautiškumo išlaikymo sąlyga.

Nesenai grįžęs iš okupuotos Lietu
vos patikimas draugas rašo, kad 
nustebintas yra ten vykstančių pasi
keitimų. Dalyvavęs 60.000 žmonių 
protesto akte, matė viešai plėvesuo- 
jančią mūsų trispalvę. Minia nebijojo 
kolioti kalbančių jiems kompartiečių. 
Dalyvavo ir disidentų susirinkime, kur 
buvo svarstomos veiklos gairės. 
Protestai, prasidėję šimtiniais būre
liais, dabar jau pasiekė didesnę, kaip 
pusė šimto tūkstančių minią. Girdėjęs, 
kad latviai ir estai dar didesnėmis 
miniomis reikalauja laisvės. Pirmą 
kartą po Budapešto skerdynių 10.000 
vengrų išdrįso pasekti pabaltiečių 
pavyzdžiu. Nekelia abejonės, kad bet 
kuriuo momentu pajudės ir lenkai, 
čekoslovakai, kroatai, kad tautinio 
pasipriešinimo banga dar šį šimtmetį 
gali nušluoti nuo kenčiančios žemės 
paviršiaus sovietinį imperializmą ir be 
Vakarų pagalbos.

Didžiausias " perestroikos" nuopel
nas tai yra proga suteikusi okupuo
tiems gyventojams nugalėti teroru 
įskiepytą baimę, supratimą, kad 
nepriklausomybę galima atsikovoti tik 
esant drąsiems.

Kad Gorbačiovo reformos jokių 
stebuklų nepadarys ir galų gale turės 
baigtu arba marksizmo pašalinimu 
arba masišku gyventojų pasipriešini
mu režimui, tai jau Maskvos reikalas. 
Mums tai puiki proga, kurią privalom 
tinkamai išnaudoti.

Dr. Jonas Kunca

tina, kad skyrius turi apie 30 aktyvių 
narių ir sėkmingai įveikė gana 
sudėtingus seimo ruošimo darbus.

Seimas vyko gražiausiame šio 
miesto Tresuer Island viešbutyje, kur 
buvo apgyvendinti iš visos Amerikos 
vietovių į seimą suvažiavę atstovai ir 
svečiai.

Seimo išvakarėse viešbutyje ALT 
Sąjungos centro valdybos pirmininko 
dr. Leono Kriaučeliūno ir jo žmonos 
Irenos dėka ir kaštais, visiems seimo 
dalyviams buvo suruoštas priėmimas - 
vaišės, kurias paruošė Daytona Beach 
skyriaus narės. Nuotaika, pasisvečia
vimas buvo jaukus ir malonus,

dalyvavo apie 100 žmonių.
Seimo programą suplanavo ALT 

Sąjungos centro valdyba su Daytona 
Beach skyriaus valdybos talka. Pro
grama plati, įdomi.

Seimas prasidėjo gegužės 21 d. Po 
atstovų registracijos, Seimo atida
rymo iškilmingas posėdis. Pirmas žodį 
tarė Vytautas Abraitis seimo ruošimo 
komiteto pirmininkas. Jis s'-rikino 
gausius seimo dalyvius, prisiminė 
Tautinės sąjungos įkūrimą, tikslus ir 
seimui linkėjo darbingos nuotaikos. Po 
to trumpą seimo atidarymo kalbą 
pasakė ALT Sąjungos pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, pažymėdamas, 
kad sąjunga eina TVIRTU KOVOS 
PRIEŠ LIETUVOS PAVERGĖJĄ KE
LIU ir yra atidavusi didelę duoklę 
Lietuvos laisvinimo byloje. Sudarytas 
garbės prezidiumas. Solistei Juozei 
Daugėlienei vadovaujant ir muzikui

Spaudos atstovai ALT Sąjungos seime. Iš kairės : žurnalistai Jurgis Janušaitis, 
Vytautas Šeštokas, Mečys Valiukėnas, Antanas Juodvalkis, Ignas Andrašiūnas 
ir Jonas Daugėla.

A. Skriduliui akompanuojant, ąugie- 
dami JAV ir Lietuvos Himnai. Gilių 
minčių, prašančią Aukščiausiojo pa
laimos Sąjungos ir seimo darbams 
maldą sukalbėjo iš Vokietijos atvykęs 
vyskupas Antanas Deksnys. Pager
biami sąjungos mirusieji nariai, amži
nybėn išėję laike dviejų metų nuo 
paskutiniojo seimo. Mirtis sąjungos 
gretas per tą laiką praretino net 35 
asmenimis. Pirmoje seimo sesijoje 
įdomią paskaitą tema: "Ko pavergta 
Lietuva laukia iš išeivijos” skaitė dr. 
Vytautas Skuodis. Jo žodis buvo 
nuoširdžiai atviras, skatinąs glaudų 
bendradarbiavimą su pavergtos Lie
tuvos kultūrininkais, menininkais, 
visuomenininkais. Leistinos ir mūsų 
kūrėjų knygos okupuotoje Lietuvoje. 
Be reikalo, esą, prie kryžiaus buvo 
kalamas ir Mykolas Drunga, šnekte
lėjęs prie "apvalaus stalo" Vilniuje su 
tenykščiais žmonėmis apie kultūrinį 
bendradarbiavimą. Tauta savoje že
mėje lieka gyva, kovojanti už savo 
egzistenciją ir, esą, mums reikia jai 
padėti, nevengiant glaudžių su tauta 
ryšių.

Popietinėje sesijoje kalbėjo dr.

Algirdas Budreckis tema: "Tautinės 
Sąjungos įnašas į Lietuvos laisvinimo 
bylą". Prelegentas apžvelgė ryškes
nius veiklos bruožus ir siūlė naujų 
būdų pagyvinti sąjungos veiklai ne tik 
kultūrinėje, bet ir politinėje srityje.

Antrą seimo dieną įvyko iškilmingos 
pamaldos. Iškilmingas šv. Mišias 
aukojo vyskupas Antanas Deksnys, 
asistuojant vietos lietuviui kunigui dr. 
Kazimierui Ruibiui. Prasmingame pa
moksle vyskupas A. Deksnys išryškino 
kilniuosius sąjungos idealus, siekiant 
ir pavergtajai tautai laisvės. Pamaldas 
praturtino choras "Sietynas" pagie
dojęs gražių lietuviškų giesmių ir 
pamaldos baigtos Lietuvos Himnu. 
Chorui vadovavo muz. A. Skridulis.

Po pamaldų viešbutyje vyko simpo
ziumas, kuriame dalyvavo VLIKO 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis, JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkas inž. 
Vytautas Volertasir Amerikos Lietu
vių Tarybos Los Angeles skyriaus 
pirmininkas inž. Antanas Mažeika. 
Moderavo inž. Jonas Jurkūnas. A. 
Mažeika žvelgė į Sovietų sąjungos 
padėtį "glasnost" ir "perestroikos" 
politinėse situacijose. Suminėjo So
vietų Sąjungos ūkinius sunkumus 
privertusius keisti . savo politiką. 
Trumpai palietė ;ir:išeiviįoS'Pi?ębleinas 
bendradarbiaujant, naujose politinėse 
situacijose. Inž. Vytauto Volerto 
žodis ramus, išmąstytas, raginęs šių 
įvykių akivaizdoje būti budriems, 
tačiau studijuoti, gilintis ir ieškoti 
būdų glaudžiai bendradarbiauti su 
pavergtos tėvynės lietuviais kultū
rinėje plotmėje. Dr. K. Bobelis plačiai 
aptarė VLIKO nuopelnus laisvinant 
Lietuvą. Nesutiko net su dr. Vytauto 
Skuodžio kai kuriais teigimais, sie
kiant bendradarbiavimo su lietuviais 
Lietuvoje. Tačiau pripažino, kad, 

keičiantis sovietų politikai, atėjęs 
laikas ieškoti naujų, veiksmingų būdų 
Lietuvai padėti. Sakė, kad reikia 
atvykstančius iš okupuotos Lietuvos 
lietuvius šiltai priimti, su jais ben
drauti, jiems padėti. Nesibauginti 
kultūrininkų, menininkų, o taip pat ir 
mūsų kūrėjų kūryba spausdintina 
okupuotoje Lietuvoje. Taip pat pažy
mėjo, kad ir jis kalbėtųsi net su aukštu 
komunistų pareigūnu, bet reikalautų 
laisvės Lietuvai.

Prie šio simpoziumo lygio komen
tarų nedėsiu. Vyko vėliau ir disku
sijos, kurių metų dr. V. Skuodis 
atsikirto ir dr. K. Bobeliui.

Paskaitos ir simpoziumas susilaukė 
rimto dėmesio iš šios kolonijos 
lietuvių, kurie gausiai dalyvavo seimo 
metu.

Apie seimo smulkesnę eigą sekantį 
kartą.

Žinomas evangelistas Billy Graham 
yra gimęs 1918 metais. Jis pravar
džiuojamas "Pamokslaujančiu malū
nu". Vieną kartą jis pareiškė, kad 
rojus yra 1.600 mylių virš Žemės.
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A. VAITIEKŪNAS — K RI A U C E LI O N O 
PREMIJOS LAUREATAS

Eugenijaus Kriaučeliūno premija
1987 metais buvo paskirta mūsų 
Andriui Vaitiekūnui iš Melbourne. 
Kaip žinome, 1000 dolerių premija 
skiriama "...labiausiai pasižymėjusiam 
lietuviškoje veikloje tų metų jaunuo
liui ar jaunuolei arba jaunimo grupei." 
Šiais metais, gegužės mėnesį susirin
kusi komisija, kurioje dalyvavo Irena 
KriauCeliūnienė, Regina Kučienė, 
Birutė Jasaitienė, Ramutė Kemežaitė 
ir Algis Sodonis nutarė "...1987 m. 
Eugenijaus Kriaučeliūno premiją pas
kirti veikliam Australijos lietuviui 
Andriui Vaitiekūnui."

Teko girdėti, kad Irena Kriaučeliū- 
nienė spalio mėnesį žada atvykti 
Australijon, ir asmeniškai įteikti 
Andriui premiją. Studentas Eugenijus 
Kriaučeliūnas mirė vos 19 metų 
sulaukęs. Jis buvo Purdue Indianos 
universiteto studentas, veiklus skau
tas ir pasižymėjęs sportininkas. Koks 
prasmingas paminklas jaunuoliui, ku
riam nebuvo lemta tęsti lietuvišką 
veiklą. Dabar jo vietoje darbuojasi 
kiti ir priimdami tėvų paskirtą 
premiją, pagerbia jo atmininmą.

Žvilgterėkime į Andriaus Vaitiekū
no pasiekimus lietuviškos veiklos 
baruose ir akademiniame gyvenime. 
Andrius gimė 1960 metais Melbourne, 
Algio ir Vidos Vaitiekūnų šeimoje. 
Baigęs Resurrection House, Aberfel- 
de seselių vedamą pradžios mokyklą, 
lietuvišką savaitgalio mokyklą ir St. 
Bernard's College West Essendon, 
(stojo į Melbourne universitetą, kur 
baigė humanitarinį ir teisės fakulte
tus. Humanitariniame fakultete studi
javo prancūzų, vokiečių ir rusų 
kalbas, įsigydamas B.A.įHons.) laips
nį. 1989 metais šias studijas žada 
baigti M. A. laipsniu. O gal dar 
sugalvos savo lietuvių kalbos žinias 
pagilinti Illinois universitete Čikago
je? Andrius jau buvo laimėjęs Goethe 
Instituto stipendiją studijuoti vokie
čių kalbą Vakarų Vokietijoje. Tai 
būtų geras kandidatas iš Australijos, 
gražiai kalba ir gerai rašo savo tėvų 
kalba. Teisės fakultetą Andrius baigė 
LL.B. laipsniu ir atlikęs vienerių metų 
praktikos stažą advokatų firmoje,
1988 metų balandžio mėn. 7 dieną 
priimtas į prisiekusius advokatus. Jo 
kandidatūrą pasiūlė jaunas M Jboumo 
lietuvis, prisiekęs advokatas Andrius 
Žilinskas. Andrius visada aktyviai 
dalyvaudavo įvairių mokyklų, gimna
zijos ir universiteto teatrų pastaty
muose. Jam teko vaidinti prancūzų, 
rusų, lietuvių1 kalbomis,Iš lietuviškų 
vaidinimų pažymėtini " Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių", "Pakštuma", 
"Jūratė ir Kąstytis", " Vyskupo sodas" 
(Melbourne "Aušros" .teatro pastaty
mas) ir Jono Mašanausko jaunesniojo 
"Kongreso uždarymas". Andrius gerai 
skambina pianinu, dažnai dalyvauja ir
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ŠVIETIMO KONFERENCIJA

Šiais metais Australijos Lietuvių 
Dienų metu Adelaidėje yra organi
zuojama Mokytojų Konferencija, kuri 
įvyks gruodžio mėn. 30 dieną, 
penktadienį, . Adelaidės Lietuvių na
muose, Vaikų daržęlio patalpose. 
Konferencijos laikas nuo 8.45 vai. iki 
4.45 vai.

Prašome, kad kiekvienos bendruo
menės ir seniūnijų valdybos atsiųstų

muzikiniuose pasirodymuose. Niekam 
nekelia abejonių Andriaus tolimesnis 
dalyvavimas Jaunimo Sąjungos rengi
niuose. Savo laiku yra žaidęs krepšinį 
"Varpo" klube, buvo vilkiuku "Džiu
go" tunte, jūrų skautu, jūrų budžiu ir 
paskautininku. Šiuo metu Andrius yra 
Melbourne Akademinio skautų sąjū
džio narys. Be to jis nepamiršo ir 
tautinių šokių, net aštuonerius metus 
šoko "Gintaro" ir "Šokdavos" an
sambliuose. A.L.J. Sąjungoje jis dirba 
nuo 1978 metų. Keletą metų teko būti 
sąjungos pirmininku, šiuo metu, atro
do, eina iždininko pareigas. Melbourne 
radijo valandėlės irgi neapsėjo be 
Andriaus. Stotyje 3EA dirbo 1984 - 
1985 metais. įdomu pažymėti, kad 
Andrius kriščionybės Lietuvoje 600 
metų jubiliejaus proga, paruošė ir 
skaitė sveikinimus Australijos jaunimo 
vardu, kurie per radijo stotį " Voice of 
America" buvo transliuojami į Lietu
vą.

Drauge su veiklia A.L.J.S. valdyba 
organizavo įvairias politines demons
tracijas, minėjimus (pav. Romo Ka
lantos), seminarus, jaunimo suva
žiavimus bei vakarones, "Svajonių" ir 
"Svajonių Aidų" drauge su Rita 
Barkute, koncertus ir gastroles. 
Andrius reiškiasi spaudoje, tautinių 
švenčių progomis skaitė paskaitas 
bendruomenei.

Bendruomenės veiklos jis nepamiršo 
aktyviai įsijungdamas į A LB Melbour
ne Apylinkės valdybos veiklą. Čia jis 
buvo nariu ir sekretorium nuo 1985 iki 
1987 metų. Po to 1987 - 1988 metais 
A LB Krašto valdybos sąstate eina 
iždininko pareigas. Kaip Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos 
pirmininkas jis artimai bendradarbia
vo su VI Pasaulio Jaunimo Kongreso 
ruošos komitetu, pats jame aktyviai 
dalyvaudamas.

Per dvidešimt aštuonerius metus 
Andrius išvarė gilią vagą moksle ir 
lietuviškos veiklos baruose. Sveikina
me jaunąjį laureatą ir linkime jam 
toliau vis taip pat energingai veikti 
mūsų tarpe.

Isolda I. Požėlaitė - Davis

bent po vieną atstovą į šią konferen
ciją. Pageidautina, kad atstovas ar 
atstovė būtų konferencijos programos 
dalyvis, šiuo metu dirbąs mokytojo 
darbą, arba netolimoje praeityje 
buvęs mokytoju, ar asmuo pasiryžęs 
vykdyti konferencijos nutarimus, kiek 
sąlygos jų bendruomenėje tai leis. 
Tokie asmenys geriau suprastų šių 
dienų lietuviškų mokyklų rūpesčius.

Jeigu neturite lietuviškos mokyklos, 
gal ateityje ji bus. Atsiradus, nors ir 
nedideliam skaičiui mokinių, juos 
galima būtų mokyti neakivaizdiniu 
būdu.

Prašome, į konferenciją atsivežti 
pasiūlymus ir pageidavimus rezoliuci
joms. Jeigu jau turite jų, prašome kuo 
skubiausiai pasiųsti konferencijos or
ganizatorei, kuri juos padauginusi, iš 
anksto išsiuntinės kitiems da
lyviams. Prašome, dalyvius kuo sku
biau atsiųsti savo pavardes, adresus ir 
telefono numerius.

LIETUVOS ISTORIJA IR JOS 
ŠALTI NI AI

B. Straukas

Romėnai sakydavo, kad žmonės, 
nežinantieji istorijos, yra tartum 
vaikai. Mūsų tautos himno pirmame 
posme įrašyta: "Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia". Moderniai
siais laikais tapo madingu šūkis ieškoti 
savo šaknų, t.y. atsekti savo šeimos ar 
asmeniškai savo kilmės ištakas, į 
kurias atsirėmęs, tartum į kokį 
atsparos tašką, galėtum kurti savo 
materialinę gerovę ir ateitį. Atseit 
kiekvienam žmogui yra svarbi ne tik 
dabartis ar ateitis, bet taip pat ir- 
praeitis.

Nemažiau svarbus yra praeities 
pažinimas kiekvienai tautai. Pažįstant 
tautos praeitį, labiau suprantama jos 
dabartis, kuri savo ruožtu turi įtakos 
ateičiai. Pavyzdžiui, politinė lietuvių 
tautos sąjunga su Lenkija padarė 
žymų poveikį mūsų tautos egzista
vimui ir prieš penkis šimtus metų 
sudarytos unijos varžtai tebejaučiami 
dar šiandien.

Kodėl mūsų tautos praeitis susidės
tė taip, o ne kitaip, galima teisingai 
atsekti ir pasidaryti tinkamas išvadas 
ateičiai, gerai susipažinus su jos 
istorija, kuri visais atžvilgiais buvo 
sudėtinga. Visa nelaimė, kad mūsų 
tautos istoriją rašė ne patys lietuviai, 
o (vairūs svetimtaučiai: lenkai, rusai, 
vokiečiai, anglosaksai ir kiti, kuriems 
ne tiek rūpi lietuvių, kiek savi 
interesai. Todėl šios istorijos išėjo 
tendencingos, nesiderinančios su tie
sa.

Pirmąją Lietuvos istoriją lenkų 
kalba parašė 1582 m. Motiejus 
Strikauskis. To paties šešioliktojo 
šimtmečio gale jėzuitas Vijūkas 
Kojelavičius lotynų kalba parašė 
dviejų tomų Lietuvos istoriją, pava
dintą "HISTORIA LITUANA". Prieš 
maždaug dvidešimt metų šią istoriją į 
lietuvių kalbą išvertė tarybiniai 
Lietuvos istorikai. Tekstai jau buvo 
paruošti spaudai. Dėl nežinomų prie
žasčių partija įsakė spaustuvei rinki
nius sunaikinti. Si įdomi, galima sakyti 
pirmoji platesnės apimties Lietuvos 
istorija skaitytojų nepasiekė. Tai dar 
vienas akivaizdus faktas, rodantis ką 
reiškia svetimųjų okupacija.

Po ilgesnės pertraukos, jau devy
niolikto amžiaus viduryje, sulenkėjęs 
Lietuvos bajoras Teodoras Norbutas 
parašė devynių tomu Lietuvos Isto
riją lenkų kalba. Nebūnant istoriku, 
autoriaus didysis istorinis darbas 
nepasižymėjo moksliškumu. Būdamas 
romantikas jis parodė daug meilės 
Lietuvos praeičiai ir lietuvių tautai. 
Maždaug tuo pačiu laiku buvo 
parašyta kita Lietuvos istorija dvie
juose tomuose, šį kartą ją parašė 
lietuvių kalba, žemaičių tarme jau 
tikras lietuvis Simanas Daukantas. 
Kaip ir ankstyvesnieji rašytojai apie 
Lietuvos praeitį rašė skatinamas 
meilės savo kraštui ir užguitai savajai 
tautai. Jo istoriniai faktai buvo 
surašyti chronologine tvarka, ne 
istoriškai. Ji pasitarnaus istorikams 
kaip istorinis šaltinis. Dar prieš
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Konferencijos dalyviams bus duo
dami piėtūs. Konferencijos programas 
išsiuntinėsime vėliau - pirmininkams, 
atstovams, prelegentams, dalyviams ir 
dar paskelbsime laikraščiuose.

Kviečiame konferencijoje dalyvauti 
visus mokytojus ir besidominčius 
lietuviškuoju švietimu.

Iki pasimatymo konferencijoje. 
Konferencijos organizatorė Anelė 
Urnevičienė, 11 East Pallant Str., 
North Adelaide, S. A. 5006, tel. (08) 
267 1285.

A. Urnevičienė

pirmąjį pasaulinį karą mano vyresnysis 
brolis buvo šios istorijos abu tomus, 
nežinau iš kur, įsigijęs. Dar būdamas 
gimnazistu šia istorija labai domėjau
si, joje buvo begalės istorinių žinių 
apie Lietuvą. Be to ir daukantinė 
žemaitiška kalba buvo arti širdies. 
Tačiau sibiriniais trėmimais išardžius 
šeimos lizdą, be žinios dingo ir ana 
Daukanto istorija.

Atgavus nepriklausomybę, vis dar 
neturėjome pakenčiamai parašytos 
Lietuvos istorijos. Mokyklose dar ilgą 
laiką buvo naudojami greitomis pa
ruošti istorijos vadovėliai. Tik 1936 m. 
Švietimo ministerijai remiant, buvo 
išleista A. Šapokos redaguota stam
bios apimties "Lietuvos Istorija". Ją. 
parašė penki autoriai. Jau jaunosios 
kartos, beveik visi Lietuvos Universi
teto auklėtiniai istorikai: P. Šležas, J. 
Jakštas, Z. Ivinskis, P. Klimas ir A. 
Šapoka, nors ir šis 700 puslapių 
apimties veikalas negali apimti visos 
Lietuvos praeities.

Jau išeivijoje buvo išleista kita 
stamboka Vandos Daugirdaitės - 
Sruogienės "Lietuvos Istorija". Ir 
šioje istorijoje nebuvo pasinaudota 
naujais istoriniais šaltiniais, taigi tarp 
Šapokos ir Sruogienės "Lietuvos 
Istorijų" didelio skirtumo nėra.

1978 metais Lietuvos Katalikų 
Mokslo Akademija išleido istoriko dr. 
Z. Ivinskio "Lietuvos Istoriją“ (iki 
Vytauto mirties). Šioje istorijoje 
autorius panaudojo jau nemaža naujos 
istorinės medžiagos, kurią buvo atrin
kęs įvairiuose Europos archyvuose. 
Prieš kelis metus Amerikoje išleista 
dar viena dviejų tomų P. Čepėno 
"Lietuvos Istorija". Išeivijos lituanis
tinėms mokykloms kaip vadovėlis buvo 
išleista V. Liulevičiaus kelių dalių 
"Lietuvos Istorija", kuri, deja, nepre
tenduoja į mokslinį veikalą.

Nemaža yra išleista Lietuvos Isto
riją liečiančių veikalų vokiečių, 
lenkų, rusų, anglų ir kitomis kalbomis. 
Ypatingai gausi lituanistinė istorinė 
literatūra anglų kalba. Leidinių 
autoriai dažniausiai lietuviai. Išleistos 
kelios Lietuvos istorijos anglų kalba. 
Iš jų pažymėtinos: K. Jurgėla. 
"History of the Lithuanian Nation", 
A. Gerutis. "Lithuania 700 Years", J. 
Končius "History of Lithuania” ir A. 
Budrecko "An Introduction to the 
History of Lithuania".

Tarp šių anglų kalba parašytų 
Lietuvos praeitį liečiančių knygų yra 
ir menkaverčių, neturinčių istorinės
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Margos nuotrupėlės
• Sutherland mieste įvyko rankdarbių 
ir žaislų paroda "Festival of Arts", 
kurioje dalyvavo mūsų tautietė syd- 
nejiškė Magdalena Šidlauskienė. M. 
Šidlauskienė šioje parodoje buvo 
išstačius! lėles su lietuvių tautiniais 
rūbais ir laimėjo pirmųjų vietų.

Malonu, kad lėlės padarytos mūsų 
tautietės buvo įvertintos kaip gra
žiausios ir geriausios.

• Sydnejuje gyvenantis mūsų tau
tietis Stasys Rimkus gavo žinių iš 
Kolumbijos, jog ten mirė jo jaunystės 
draugas Juozas Zaranka.

Juozas Zaranka mokėsi su S. 
Rimkum Kauno Kunigų Seminarijoje. 

Jau tada Juozas Zaranka visų laisva
laikį praleisdavo seminarijos biblio
tekoje. Vėliau dirbo Švenčionių 
mokyklos direktoriumi. Pasitraukęs į 
Kolumbiją dirbo Andų ir Nacionalinio 
Universitetų profesoriumi, domėjosi 
ir studijavo Lietuvos istorijų.

Tęsinys

Pirmas susitikimas su rietaviškiais 
miestelio bibliotekoje. Knygos mylė
tojų draugijos žemaičiai netilpo 
saliukėje, reikėjo palikti atviras duris. 
Pasišnekėjome nuoširdžiai Oginskių 
statytoje, karo sudegintoje, tarybi- 
ninkų vėl atstatytoje ir pagražintoje 
"špitolėje". Vakarieniaujame vaikys
tės žaidimų draugužėlės šeimoje. 
\’<Mtsivalgau ' marinuotų baravykų 

gardybe. Vaikystės, o vėliau ir 
vakaruškų Julelė siūlo parvežti kelis 
stiklainius Žiulietai. Prancūzai, sa
kau, apsilaižydami valgo varles, 
visokiausius marių vabalus, o mari
nuotų baravykų baidosi iš tolo. Kap 
če daba, stebisi Julelės Steponas, 
vabalus visokius, o baravykų nežena? 
Nežena, Stepon, anei tek arklašū... 
augentus grybus jėd. Nakvynėn po- 
glaudžia Technikumas. Gražiai išpuo
šė Rietavo meistrai svečių butų. Kaip 
Briuselio H ii to ne: lentomis apklotos 
sienos, minkštasuoliai televizoriai, 
stereo gudrybės. Net mažytė virtu
vėlė kavai ar painesnės gamybos 
valgiui. Sekantį rytų belgišku papro
čiu ištvilkęs trumpos nakties nedami- 
gą, išėjau pasiklausyti senelio parko 
pasakos. Atsiremiu į pavargusį, jau 
prie žemelės palinkusį ąžuolą klau
sausi jo senutėlės širdies. Visokias 
dievų ir žmonių perkūnijas atlaikęs 
mano Rietavo medis. Ką pasakyti tau, 
po tiekos metų? Kas buvo - žinai, kas 
ateina matai, belieka svetur dūstančio 
poeto žodžiai: "Ir mane jų juodos 
šaknys teapraizgo! Mylimos, galingos, 
ramios rankos, kad girdėčiau skren
dantį viršūnėm vėjų svaigų, ir 
matyčiau amžiais savo žemės dangų".

O kovarnių choras! Suskrido į ryto 
konferencijos medžius, ginčijasi, šū
kauja, gieda "Normą” dar mieguistai
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• Algis Vaitas,dirbantis New Delhi, 
Indijoje, atsiuntė iškarpų iš vietinio 
"The Hindustan Times" laikraščio, 
kurioje atspausdintas straipsnis lie
čiantis Lietuvų. Gana nemažame 
straipsnyje rašoma apie paskutinio 
meto įvykius Lietuvoje, apie tai, kad 
Lietuva reikalauja laisvės ir suvere
numo, nurodo kiek daug gyventojų 
išeina į gatves protesto prieš okupa
cijų demonstracijose pareiškimui. Tai 
rodo, kad ir Indijoje atkreipiamas 
dėmesys į Pabaltijo tautų nelemtų 
likimų.

Dėkojame A. Vaitui, dirbančiam 
High Commision įstaigoje, už paro

dytų dėmesį ir paslaugų.

• Virš 12 tūkstančių Sydnejaus gy
ventojų ilgas valandas laukė eilėje, 
norėdami zoologijos sode išvysti retas 
ir nykstančias kinietiškas meškas 
pandas. N ors naujosios sodo gyvento
jos pandos maža tekreipė dėmesio į 
lankytojus veik visų laikų miegodamos 
- tiek maži tiek suaugę žiūrovai liko 
patenkinti išvydę taip retų pasaulio 
gyvūnijos atstovų pandų.

*1* RYS SAVAITĖS EIETUV

saulei, pilkam Žemaitijos dangui.
Popietyje susitikimas su skaitytojais 

Vidurinėje. Kaip į atlaidus suplūdo 
žemaičiai. Pasišnekėjome apie mano 
knygeles; kas jose išgalvota, kas 
tikrovė. Žinia, reikėjo papasakoti ir 
apie lietuvius Belgijoje, aplamai 
išeiviją. Jaunimas domėjosi "pankais", 
"metalistais", išeivijos literatūra. 
Gražios žemaitukės apdovanojo gėlė
mis, liaudies meistrų drožinėliais. 
Mokytojai pakvietė kavai ir žemaičių 
sūriui. Ypatingai šiltai pasišnekėjau su 
baltutėlio amžiaus mokytoja pensi
ninke Eleonora Ravickiene. Plačios 
veiklos kraštotyrininkė Eleonora, 
daug nuveikusi Oginskių ir Žemaitijos 
praeities paieškose. Mūsų viešnagę 
Rietave globojo Vidurinės direktorė 
Regina Litvinienė ir mokytoja poetė 
Laima. Gal, sakau, nereiktų pamiršti 
ir vaikystės draugelio Jonio. Pasi- 
glėbsčiavus ir atsimeilavus "nepasi
keitęs, iš tolo pažinau", klausiu: ką 
tu, Joni, veiki Vidurinėje karininku 
apsirengęs? Kariuomenėn miklinu 
vaikus. Nu, stebiuosi, visam pasauliui 
šūkaujat apie taikų, o patyliukais 
vaikus karui ruošiat. Nušneki, juo
kiasi Jonis, ankščiau reikėjo tarnauti 
tris metus, o kai ateina išmuštrinti, 
pakanka dviejų, taigi yra naudos. Gal 
ir yra?

Vakarėjant aplankau tėvukus smė
lio kalnelyje. Regina ir Laima padeda 
žemaičių dovanotas gėles ant kapo.

Sekantį rytų atsisveikinę su mielais 
žmonėmis padėkoję už globą, pasilei- 
džiame Oginskių keliu. Plateliai. 
Plungė. Beje, Rietavo Vidurinėje 
pasišnekėjau ir su Plungės laikraščio 
korespondentu, pažadėjau sekančioje 
viešnagėje aplankyti ir jų pavietą. 
Sustojame Beržore. Keistas kaimelis,

Don Bieri

• Džiaugiamės ir didžiuojamės savo 
bendruomenėje turėdami australų, 
kurie supranta mus, mūsų tautos 
likimų ir gyvenimų. Vieni sukūrę 
šeimas su lietuvaitėmis, kiti ir be 
šeimos ryšių įsijungė į mūsų politinę, 
visuomeninę ar kultūrinę veiklų.

Sydnejaus lietuvių bendruomenė to
kių žmonių turi net keletu. Lietuvių 
klube jau ilgų laikų dirba Don Bieri.

OJE ‘ i

net dangaus mėlynė kažkaip keista. 
Stasys pasakoja, kad tų nesuvokiamų 
keistumą senais laikais patėmijo 
dailininkai Galdikas, Vizgirda, Gudai
tis.

Šuazelių Gofje dvaras. Kito Sta- 
siaus bičiulio Mikašausko vaišės, jo 
žmonos Mortos tapybos kūriniai. 
Ubagų sala. Senoliai pasakoja, kad 
anų laikų ubagai profesionalai susi
rinkdavo salon metiniam pokyliui. 
Reikėjo juk pailsėti po graudžių 
verksmų ir karunkų už gaspadorių 
sveikatas, amžinatilsius brangius; rei
kėjo atsigaivinti arielka ir gražiomis 
ubagėmis.

Kalvarijoje - Varduvoje apžiūrime 
maldyklą, Kryžiaus Kelio koplyčias. 
Prie vienos karas nukirto mūsų 
poezijos ąžuoliuką Vytautų Mačernį. 
Pusvalandis garbaus kraštotyrininko 
Konstantino Bružo troboje muzie
juje. Vėl keliai ir keliukai per šventą 
mūsų Žemaitiją. Degintą, tryptą ir 
niokotą, bet vis tiek gyvą, prisisun
kusių pagonių dievų meilės ir motinos 
saulelės. Už Alsėdžių ir Telšiai. 
Aplankome su carais ir pijokais 
kovojosio vyskupo vardo mokyklų. 
Pietaujame "Germante". Kraštotyros 
muziejus. Mokslinis darbuotojas Vac
lovas Vaivada rodo savo turtus. 
Ilgėliau užsibūnu mano "giminaičių" 
Oginskių skyriuje. Briedžio ragų 
krėsle permąstau jaunas dienas Tel
šiuose. Ir šitos Alkos pradininkas 
Genys iškyla atmintyje. Nevaldė 
kojelių žmogus, o apkeliavo Žemai
tiją. Rinko, neretai ir pirko senovę 
savo Alkai. Pokario "sudėtingais 
laikais" (dabar šitaip patylomis, 
uždengtomis akimis, apeinama pirštu 
grūmojanti istorija) Josifo Baisiojo 
kalėjimų bedugnėje dingo žemaičių

Be tiesioginių klubo vedėjo pareigų 
Don dažnai atlieka fotografo parei
gas, šoka "Sūkurio" senjorų grupėje.

Don Bieri baigė baro vedėjų kursus 
Sydnejaus Technical CoHege. Kaip 
laimėjęs pirmųjų vietų kursuose, Don 
apdovanotas tarptautiniu Hiltono žy
meniu. Jis ir toliau gilina žinias šioje 
profesijoje.

Sydnejaus klubas didžiuojasi savo 
tarpe turėdamas tokį kvalifikuotų ir 
puikų baro vedėją.

I • Dr. Genovaitė Kazokienė, Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės atstovė 
seime, pakeliui iš seimo Kanadoje, 
aplankė "Mūsų Pastogės" redakcijų, 

| informuodama apie Kanadoje įvykusį 
seimą ir IV-ojo Pasaulio Lietuvių 
Kultūros kongresą. Pasakojo, kad 
seimo metu buvo rodomas filmas iš 
Lietuvos. Šiame filme rodomos Vil
niuje įvykusios demonstracijos, ku
riose dalyvavo 60.000 tautiečių. 
Demonstracijos miniose plėvesavo 
apie 200 lietuviškų vėliavų, o viena jų 
- išsaugota dar nuo Nepriklausomybės 
laikų. Filme galima buvo matyti kaip 
tautiečiai apimti patriotinių, jausmų 
šią vėliavą bučiavo.

Naujos knygos 
BOSTONO LIETUVIU S 
TAUTINIŲ ŠOKIU SAMBŪRIS

Yra gauta nauja knyga - Algirdo 
Budreckio "Bostono Lietuvių Tauti
nių šokių Sambūris"

Knyga išleista 1987 m. Brooklyne, 
U.S.A.. Išleido Ona Ivaškienė, reda
gavo A. Budreckis, viršelį iliustravo 
Julius Špokevičius.

Ši knyga skirta Bostono tautinių 
šokių "Sambūrio" penkiasdešimtme
čiui paminėti. Joje daugybė įdomių 
nuotraukų iš "Sambūrio" gyvenimo ir 
kūrybinės veiklos.

Ed. Cinzas 
kaukus, pakelių smūtkelius, septynių 
kalavijų Motinas, šventus jurgius, 
linelį ir milelį mylėjęs Žemaitis.

Vakarieniaujame Zenono Radavi- 
čiaus vakarietiškai puošnioje troboje. 
Atsibučiavę, apdovanoti suglausti- 
niais ir kava puolame į artėjančią 
naktį. Varniai, Laukuva, Žemaičių 
plentas.

Paskutinis vakaras Lietuvoje. Ir - 
paskutinė vakarienė Genutės šeimoje. 
Giminės, seni ir nauji bičiuliai, mielas 
Kazakevičius su savo jumoru, Stasio 
šeima ir švediška pavarde šnekutis - 
pleputis dzūkas iš "Tėviškės". Prieš 
vidurnaktį dzūkas ir šakys: miela tavo 
giminė, gardūs žemaitiški kukuliai, 
bet laikas pagalvoti apie Minską. 
Atsisveikinimas jau be juoko ir dainų. 
Ne karan žmogus išeini, bet vistiek 
ilgam atsibučiuoji, kartais ir ašara 
prasismelkia.

Gudijos keliai naktyje. Baldom 
snaudulį anekdotais, vartom ir per
vartom įspūdžius. Minskas. Gyvuok 
sveikas, bet nebestorėk, Pranai, po 
dviejų metų vėl pasimatysime. Žino
ma, jeigu dievai bus palankūs, o 
"Tėviškėje" kultūrinius ryšius globo
jantys žmonės. Gili padėka "Tėviš
kei", bičiuliams rašytojams, Kazake
vičiui. Visiems, kurių pavardės išblu
ko mielų įspūdžių prikimštoje galvoje, 
skaidrinusiems trijų savaičių šventę 
tėvynėje.

Traukinyje laukia Griša ir Miša. 
Suki atgal, Eduardai Antonovičiau? 
Taigi, vaikiai, suku, bet širdis Lietu
voje pasiliko. Jokia gražbylyste nepri
siviliojau kartu.

Pabaiga sekančiame "Mūsų Pastogės" 
numeryje.
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LIETUVOS ISTORIJA IR JOS 
ŠALTINIAI

Atkelta iš 3 pusi.
vertės. Pav. Amerikoj gyveno medici
nos daktaras A. Rackus, pasižymėjęs 
numizmatikas. Jis buvo surinkęs tikrai 
gausią ir vertingą monetų kolekciją. 
Remdamasis šių monetų istorija, dr. 
Rackus sukūrė teoriją, kad gotai buvo 
lietuvių giminaičiai. Gotų vadų 
vardus jis bandė sulietuvinti, ir tuo 
būdu įrodyti jų lietuviškumą.

Arba vėl. Beveik prieš 10 metų 
pasirodė Žemaičių istorija, anglų 
kalba pavadintą "Samogitia". Ją 
parašė Charles L. Thourot Pichel. 
Šioje Žemaičių "istorijoje" autorius 
prikišo aibes sugalvotų fantazijų. Jis 
tvirtina, kad žemaičiai nėra lietuviai, 
bet ateiviai iš Egipto. Jis net 
fantazuoja, kad Smetona okupavo 
Žemaitiją ir išvarė jos valdovą 
Jokūbą. Pasirodo, kad šio Žemaitijos 
veikalo autorius yra policijos atsargos 
kapitonas Karolis Pikielis. Kaip mato
me, Lietuvos istorijos kūrimo dirvo
nuose maišosi ir netikri pranašai.

Visa čia suminėta istorinė litera
tūra apie Lietuvą ir kelios Lietuvos 
istorijos toli gražu- neapima pilnos 
Lietuvos praeities, trūko istorinių 
šaltinių tokiai istorijai parašyti. 
Tautos istorija turi būti pagrįsta 
tikrais praeities faktais, be jokių 
romantinių puošmenų ir pagražinimų. 
Deja tokios autentiškos rašytinės 
istorijnės medžiagos mūsų protėviai 
nepaliko, nes rašto naudojimas į mūsų 
tautą atėjo gana pavėluotai. Iki 
Vytauto laikų Lietuvos valdovai 
neturėjo kanceliarijų. Pasitenkindavo 
pasamdytais pripuolamais raštinin
kais, kurie reikalui atsiradus parašy
davo laiškus ar tarpvalstybines sutar
tis. Todėl atsekti mūsų tautos žiląją 
senovę yra gana sunku. - ~ '• -

Seniausios žinios apie lietuvių 
gentis randamos įvairių kaimyninių 
tautų metraščiuose ir kronikose, 
kurios siekia šio tūkstantmečio pra
džią. Nors šios kronikos yra dažnai 
tendencingos ir vienašališkos, bet vis 
tiek ir jose galima atsekti dalį 
tikrovės. Lietuvos istorijai gal pati 
įdomiausia bus eiliuotoji Livonijos 
kronika, atsiradusi 13 amžiuje.

Livonijoje įsikūręs kalavijuočių or
dinas buvo artimoje kaimynystėje su 
žemaičiais, kuriuos buvo pasiryžęs 
nukariauti ir per žemaičių žemę 
susijungti su kryžiuočių ordinu. Neži
nomas šios kronikos autorius eilėmis 
aprašo 1236 .m. .įvykusį Saulės mūšį, 
kuriame kalavijuočiai patyrė - skaudų 
pralaimėjimą Žemaičių sumušti. Apie 
3000 eilučių šios kronikos skiriamos 
Lietuvai ir bendrai santykiams su

Apie Algį Butavičių, kuris nuo 1983 
metų vadovauja Noarlanga College 
and Grassroots community teatrui 
netoli Adelaidės, spaudoje jau buvo 
minėta. Gavęs Australijos Winston 
Churchill stipendiją ir apkeliąvęs abu 
pasaulio pusrutulius, su kiekvienu 
nauju pastatymu, vis labiau pritraukia 
į save teatro kritikų dėmesį. Jo 
režisūra savotiška, naujoviška, lygiai 
savotiški ir jo parenkami scenai 
veikalai.

Propaguoja australų dramaturgus. 
Pastaruoju laiku pastatė Jack Hibbert 
veikalą "Dimoola", kuriame vaizduo
jamas Viktorijos valstijos miestelio 
gyvenimas ir "Les Darcy Show" 
paremtą boksininko biografija. 
David Williamson - "The Remova- 
lists" ir "The Club" Eleanor Wltcombe 
veikalą paremtą Australijos istorija

B. Straukas•
lietuviais. Livonijos kronika padarė 
žymų poveikį Livonijos ir Lietuvos 
istorikams, kurie laikė kronikoje 
minimus įvykius autentiškais, juos 
naudojo rašytose istorijose, kartais 
ištisai cituodami kronikos tekstus.

Buvo visa eilė ir kitų kronikų bei 
metraščių, kur minimi lietuviai ar 
Lietuva. Tačiau šiame siauros apim
ties rašinyje nėra galimybės išsiplėsti. 
Manau, visi skaitytojai apie anas 
kronikas bus girdėję.

Vertingiausi Lietuvos istorijai yra 
rašytiniai šaltiniai, kuriuos labiausiai 
vertina ir remiasi istorijos mokslas. 
Tik visa nelaimė, kad. ir šios rūšies 
šaltinių Lietuvoje neišliko. Lietuvos 
valstybės smukimo laikotarpyje, ją 
atvejų atvejais nusiaubė karingų 
kaimynų kariuomenės, be pasigailė
jimo naikinusios žmones ir turtą. 
Kovų liepsnose žuvo ištisi miestai ir 
šimtai kaimų ir miestelių. Pasitrauk
dami, su savimu išsigabeno, ką jautė 
vertingu esant. Taip daugelis istorinių 
šaltinių atsidūrė už Lietuvos ribų.

Pav. kai kurios "Žalgirio” kauty
nėse iš kryžiuočių paimtos vėliavos, iš 
Lietuvos atsidūrė Švedijoje, kurios 
archyvuose ir muziejuose randasi ir 
daugiau Lietuvos praeities liudininkų.

Po trečio Lietuvos padalinimo, rusai 
pasigrobė visus Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės archyvus, vadinamus 
Lietuvos Metrika. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, buvo su sovietų 
vyriausybe derėtasi ir dėl Lietuvos 
Metrikos grąžinimo Lietuvai. Buvo 
pažadėta, bet, kaip paprastai, neište
sėta, nes buvo numatyti kiti planai. Po 
trečiojo padalinimo, rusai planingai 
naikino viską kas turėjo ryšio su 
Lietuvos valstybingumu. Savo laiku 
Lietuvos valstvbės sienos buvo priar- 
tėjusios vos vus šimto kilometrų nuo 
Maskvos ir truko virš keturių šimtme
čių, kol rusai pajėgė lietuvius išstumti 
iš rusiškųjų žemių. Gavę progą, rusai, 
žinoma, buvo pasiryžę su savo 
istoriniu priešu vieną kartą visam 
laikui taip susitvarkyit, kad jis jau 
niekuomet nebūtų pavojingas. Ir šį 
planą rusai vykdė su barbarišku 
grubumu. Vilnius buvo nuogai apiplėš
tas. Didelė dalis miesto sudeginta. 
Didžiųjų Lietuvos Kunigaikščių rū
mai Vilniuje iki pamatų sunaikinti, 
pirma viską švarutėliai išgrobus. Taip 
istorinė ir fizinė Lietuvos praeitis 
buvo okupanto rūpestingai sunaikinta. 
Antrojoje okupacijoje beliko sunai
kinti pačią lietuvių tautą. Kaip šį 
planą pasiseks įvykdyti, parodys 
ateitis. Bus daugiau 

aprašant konviktus, aborigenus ir kt.
Man teko rašyti spaudoje apie jo 

puikiai surežisuotą A. Čechovo "Vyš
nių Sodą", vėliau stiprų įspūdį paliko 
Megan Terry "Viet Rock" parašytas 
tikslu atgrasinti žmoniją nuo karų, 
pademonstravus karo baisenybes ir 
karo pasėkas... ir birželio 17 d. mačiau 
savotišką veikalą apie... arklius, 
sukurtą Mark Rozovskio pagal L. 
Tolstojaus apysaką "Holstomer" - 
rusų kalboje tai reiškia didelį medžia
goms matą, o šiuo atveju - didelį 
arklio žingsnį. Angliškai užvardintą 
"Strider" (Ristūnas?)

Veikalo autorius M. Rozovsky yra 
rašytojas, dramaturgas, filmų scena
rijų kūrėjas, teatrų ir televizijos 
režisierius ir muzikas.

Gimęs 1937 m. Maskvoje, jis ten 
1958 m. įkūrė 650 vietų eksperimen
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tinį teatrą dirbdamas su universiteto 
studentais.

Paėmęs pagrindan L. Tolstojaus 
apysaką, daug įnešė savo kūrybinės 
fantazijos, parašė lyg savistovų 
vaidinimą, kurio pagrindinis veikėjas - 
keršas senas arklys "Strider", bet jo 
ilgi monologai yra autentiški L. 
Tolstojaus apysakos, juose atsispindi 
paties autoriaus pasaulėžiūra, gyve
nimo filosofija ir nuosavybės teisės 
nagrinėjimai, senam arkliui perėjus 
daugelio savininkų rankas.

M. Rozovskio veikalas sukėlė sen
saciją 1979 m. Hamburgo Teatrų 
Festivalyje - "Theatre of the 
Nations" - ir vėliau Avignon Festiva
lyje, kuriuose dalyvauja įvairių kraštų 
dramaturgai su savo kūryba savo 
krašto kalba. Po to "Strider" perėjo 
daugelio Europos teatrų scenas, buvo 
rodomas Japonijoje, JAV-bių ir Ang
lijos teatruose.

Tai nėra sovietinio tipo kūrinys, 
jame jokios propagandos, tuo lyg ir 
patvirtindamas svarbius Sovietų S- 
gos pakeitimus, atleidžiant kūrybinius 
porevoliucinio laiko varžtus. Jame 
atvaizduoti skaudūs išgyvenimai bū
tybės skirtingos nuo bendros minios. 
A. Butavičius suruošė jo premjerą 
australams, pastatęs keturis spektak
lius.
Vienuolika jo auklėtinių perteikė 
žiūrovams šį įdomų ir originalų 
veikalą, nors autoriaus yra pažymėti 
17 dalyvių, tačiau kai kuriems 
skiriama po keletą vaidmenų.

Damien Day ir Lyndon Piddington 
muzikinė palyda: elektroninis piano, 
viola, mušiamieji, barškalai puikiai 
jungėsi į harmoningą vienumą su 
veikalo turiniu, o arklių lenktynių 
scenose panaudoti barškalai sudarė 
bėgančių arklių iliuziją.

Scenos gilumoje arklidė, ant grindų 
pabarstyti šiaudai, arkliams medinės 
pertvaros. r~ 
abiems veiksmams, o vaidyba vyksta 
avanscenoje. Fortepionui grojant 
"uvertiūrą" išbėga arkliai, rusų vals
tiečių prasta apranga, imituodami 
būdingus arkliams judesius, kilnodami 
uodegas jie sustoja arklidėje.

Pagrindinis veikėjas - senas keršas 
arklys juodų, rudų ir baltų plėmų, 
lieka avanscenoje. Puikiai įsisavinęs 
arklio judesius, muistymąsi ir žvengi
mą, veikalo eigoje atpasakoja savo- § 
likimą. Būdamas keršas jis skiriasi nuo § 
savo bandos, nuo kitų arklių, kurie iš 
jo šaiposi, neapkenčia ir dažnai spiria, 
nors savo jaunystėje, priklausydamas 
turtingiems savininkams, jis pasižy
mėdavo ypatingu greičiu, ne kartą 
laimėdamas lenktynes.

Žiūrovų dėmesį į save pririšęs tą 
seną arklį puikiai "sukūrė" Michael 
Hammer, geri buvo ir kiti atlikėjai 
sudarydami drausmingą vaidybinį an
samblį, pasikeičiant rolėmis tarp 
arklių ir žmonių.

Adelaidės didieji laikraščiai "The 
Advertiser", "The News" ir "Sunday 
Mail" patalpino užghiančius atsilie
pimus, pavadindami spektaklį " A Hit" 
ir įdėdami A. Butavičiaus nuotraukas.

Malonu pranešti, kad režisierius A. 
Butavičius gavo iš Vilniaus "Tėviškės 
D-jos" kvietimą apsilankyti Lietuvoje 
ir susipažinti su tenykščių teatrų 
veikla. Be to, reikia pridurti, kad eina 
pasitarimai tarp Adelaidės "Vaidilos" 
teatro ir A. Butavičiaus, dėl 
pastatymo su "Vaidilos" aktoriais 
Mickevičiaus "Vėlinės".

Michailas Gorbačiovas atvyko į 
Lenkiją šešių dienų vizitui. Ten jis 
supažindins Varšuvos pakto valstybių 
lyderius su Sovietų S-gos linija 
nusiginklavimo derybose bei išaiškins 
pasikeitimus Sovietų S-gos politikoje 
po paskutinio komunistų partijos 
suvažiavimo Maskvoje.

§ *
§ Sovietai žada atitraukti visą ar 
§ bent dalį savo karinių pajėgų iš 

Tas pats scenovaizdis § Vengrijos, užtikrinti, kad komunistų 
| valdžia ten pakankamai tvirtai įsi— 
? stiprinusi po 1956 metų sukilimo 

numalšinimo.
§
& Brtitų naftos pramonė sukrėsta 
įj katastrofos Šiaurės jūroje. Sprogimas 
§ sunaikino Piper Alpha naftos plat- 
§ formą į šiaurės rytus nuo Aberdeen 
§ uosto šiaurės Škotijoje. Žuvo 170 
§ žmonių, tarp išsigelbėjusių 63, dau- 
y gelis smarkiai apdegę. Platformos 

likučiai vis dar liepsnoja ir nafta 
liejasi į jūrą, sudarydama užteršimo 
pavojų ne tik Škotijos bet ir 
Norvegijos pakrantėms. Garsus naftos 
gaisrų gesinimo specialistas ameri
kietis Paul Adair bando užgesinti 
gaisrą ir užblokuoti naftos šulinį.

Piper Alpha platforma buvo eks
ploatuojama amerikiečių firmos 
Occidental Petroleum. Šios firmos 
savininkas yra 90 metų amžiaus 
turtuolis Armand Hammer.
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A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė.

Musų

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Sirijos palaikomas PLO lyderis Abu 
Muša baigia išstumti savo varžovo 
Jaser Arafat šalininkus iš Lebanono. 
Po kovų Abu Muša frakcija užėmė ir 
sunaikino įtvirtintą palestiniečių sto
vyklą Bourj-al-Barajneh Beirute. 
Prieš porą savaičių tokio paties likimo 
susilaukė Šatilos stovykla. Abi sto
vyklos randasi pietiniuose Beiruto

§ priemiesčiuose.
į *
§ Australija atsisakė įsileisti Fidži 
§ perversmo organizatorių brigados 
| gen. Sitivehi Rabuka, norėjusį atvykti

3 savaičių vizitui. Australijos vyriau
sybė pareiškė savo protestą dėl 
neseniai Fidži paskelbtų represyvių 
įstatymų.

; Pietų Europoje pasikartojo karščių 
§ banga, pernai liepos mėnesį pareika- 
§ lavusi apie 1000 gyvybių. Ilgai 
§ užtrukę karščiai kamuoja Italiją, 
| Jugoslaviją ir Turkiją, ypač palietė 

Graikiją. Graikijoje siaučia miškų 
gaisrai, nuolat auga mirčių skaičius.

§ *
Pietų Indijoje žuvo virš 100 žmonių 

greitąjam traukiniui nuvažiavus nuo 
§ bėgių ir įlėkus į ežerą, patvinusį po 
§ sezoninio lietaus.
§ •

Arabai ir iraniečiai teroristai 
užpuolė graikų turistini laivą pieti
nėje Egėjaus jūroje. Laivas apšaudy
tas kulkosvaidžiais ir apmėtytas 
granatomis.

Turistų tarpe buvo daug britų ir 
amerikiečių. Devyni jų nukauti, tuzi
nas dingęs be žinios.

Airijos ministras pirmininkas Char
les Haughey lankosi Australijoje.

Nežinomas, apie 50-ties metų 
vyras Perthe, viduryje baltos dienos 
sugebėjo du 500 ir 1000 vokiškų 
markių banknotus iškeisti į australie- 
tiškus dolerius. Vyrui išėjus, banko 
tarnautojai apsižiūrėjo, kad vokiški 
pinigai yra... išleisti prie imperato
riaus Vilhelmo dar prieš 1-mą 
pasaulinį karą.
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Futbolo čempionai Australijoje

III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ

FUTBOLAS
Saudi Arabija - Argentina 2:2.

Tam, kad patikėti jog Saudi - 
Arabijos futbolininkai galėtų sužaisti 
lygiomis su Argentinos komanda, 
reikėjo tik ... pamatyti šį susitikimą.

Brazilija - Australija 1:0.

KREPŠINIS

Artėjančiose pasaulio Olimpinėse 
Žaidynėse Australijos vyrų krepšinio 
komanda pateko į grupę, kurioje žais 
Sovietų Sąjunga, Jugoslavija, Puerto 
Riko, olimpiados šeimininkai Pietinė 
Korėja ir Centrinės Afrikos respub
lika.

1988 m. gruodžio 26 -31 d.

SEKMADIENIS, GRUODŽIO 25 D.
8 v. ryto-8 v.v. - Dalyvių registracija 
Lietuvių namuose
6 Eastry St., Norwood. Tel. 42 1074.

PIRMADIENIS, GRUODŽIO 26 D.
8-11 v. ryto - Dalyvių registracija 
Lietuvių namuose.
9 v. ryto - Sporto šakų vadovų ir 
žaidynėse dalyvaujančių klubų bei 
komandų atstovų informacinis susi
rinkimas Lietuvių namuose.
12.30 p.p. - III P.L.S. Žaidynių 
atidarymas Apollo Entertainment 
Centre.
1.45 p.p. - Pirmosios žaidynių 
krepšinio rungtynės
7.30 v.v. - Jaunimo susipažinimo 
vakaras.
7:30 v.v. - ALFAS v-bos kviestinių 
svečių priėmimas ir Tautinės Olim
piados veteranų pagerbimas Lietuvių 
Katalikų Centro salėje, 6 Third Ave., 

St. Peters.

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 27 D.
10 v. ryto - Lietuvių Dienų atidarymo 
pamaldos. Po pamaldų eisena į 
Adelaidės Town Hall.
12.30 p.p. - Lietuvių Dienų atidary
mas pagal Lietuvių Dienų komiteto 
programą (pamaldose ir atidaryme 
dalyvauja visi sportininkai su vėliavo
mis).

Krepšinis
8 v. ryto-6 v. p.p. - Apollo 
Entertainment Centre.
10 v. ryto-4 v. p.p. - Forestville 
stadione.

Tinklinis
1-4 v. p.p. - Forestville stadione.

Biliardas
I v. p.p. - Reepham Hotel.

SųuaŠas
9 v. ryto - Christies Beach' Squah 
Centre.
7.30 v.v. - Jaunimo vakaras.

TREČIADIENIS, GRUODŽIO 28 D.

Krepšinis
8 v. ryto-6 v. p.p. - Apollo 
Entertainment Centre.
10 v. ryto-4 v. p.p. - Forestville 
stadione.

Tinklinis
10 v;. ryto-3 v. p.p.- Forestville 
stadione.
10 v. ryto - Australijos lietuvių sporto 
klubų atstovų posėdis Forestville 
stadione.
II v. ryto - Bendras Š. Amerikos ir 
Australijos sporto vadovybių posėdis 
Forestville stadione. Dalyvauja ir 
Australijos lietuvių sporto klubų 
pirmininkai.

Lauko Tenisas
9 v. ryto-5 v. p.p. - Col. Light West 
Tennis Club.

Stalo Tenisas
9 v. ryto-5 v. p.p. - Sturt Table Tennis
Club. «.

Biliardas
10 v. ryto - Reepham Hotel.

Šachmatai
10 v. ryto-6 v. p.p. - S. A. Chess 
Centre patalpose.

O G R A MA

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO 29D.

Krepšinis
8 v. ryto-6 v. p.p. - Apollo 
Entertainment Centre.
10 v. ryto-4 v. p.p. - Forestville 
stadione.

Tinklinis
10 v. ryto-3 v. p.p. - Forestville 
stadione.

Lauko Tenisas
9 v. ryto-5 v. p.p. - Col. Light West 
Tennis Club.

Biliardas
10 v. ryto - Reepham Hotel.

Šachmatai
10 v. ryto-6 v. p.p. - S. A. Chess 
Centre.

Plaukimas
9 v. ryto-12 v. dienos - Unley 
Memorial Swimming Pool.

Golfas
9 v. ryto-1 v. p.p. - Grange Golf 
Club.
7. 30 v.v. - Jaunimo vakaras.

PENKTADIENIS, GRUODŽIO 30 D.
Krepšinis

10 v. ryto-4 v. p.p. - Forestville 
stadione.

Tinklinis
10 v. ryto-3 v. p.p. - Forestville 
stadione.

Lauko Tenisas
9 v. ryto-5 v. p.p. - Col. Light West 
Tennis Club.

Šachmatai
10 v. ryto-6 v. p.p. - S. A. Chess 
Centre.

Golfas
8 v. ryto-1 v. p.p. - Grange Golf Club.

Po tautinių šokių koncerto bendras 
jaunimo vakaras.
ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO 31 D.

Krepšinis
8 v. ryto-12 v. dienos - Apollo 
Entertainment Centre.
1 v. p.p. - Reprezentacinės krepšinio 
rungtynės.
3 v. p.p. - III P.L.S. Žaidynių 
uždarymas.
8 v. vakaro - Naujų Metų Balius 
Regency Park College salėje (Cm. 
Regency & Days Rd., Regency Park). 
SEKMADIENIS, SAUSIO 1 D. 1989.
2 v. p.p. - Atsisveikinimo piknikas 
Sporto žaidynių ir Lietuvių Dienų 
dalyviams.
ŽAIDYNIŲ VARŽYBŲ VIETOVIŲ 
ADRESAI IR TELEFONAI:
Apollo Entertainment Centre - 40 
Kingston Ave., Richmond, Tel. 274 
2199
Forestville Stadium - Railway 
Terrace, Forestville, Tel. 293 6216.
Col. Light West Tennis Club - Penang 
Ave., Daw Park, 277 6736.
Sturt Table Tennis Club - 96 Glen 
Osmond Rd., Parkside, Tel. 271 3176.
Reepham Hotel - Cnr. Churchill & 
Regency Rd. Prospect, Tel. 44 3005. 
Christies Beach Squash Centre - 43 
Gulfview Rd., Christies Beach, Tel. 
382 4522.
South Australian Chess Centre - 10 
Ranelagh St., Adelaide.
Unley Memorial Swimming Pool, 13a 
Ethel St., Forestville, Tel. 293 7216.
Grange Golf Club - White Sands 
Drive, Seaton, Tel. 356 8311.

Šis susitikimas parodė, kad Austra
lijos reprezentacinė futbolo komanda 
gali žaisti neblogiau už Pietų Ameri
kos čempionus. Laimingas brazilų 
įvartis 31-oje žaidimo minutėje nesu
mažino australiečių pasiryžimo lai
mėti. Turėjo gerų progų išlyginti 
rezultatą, trūko tik taiklių smūgių į 
vartus.

Sekantis australų susitikimas su 
Argentina, tam, kad patekti į finalą 
būtų laimingas sužaidus ir lygiomis.

Argentina - Brazilija 0 : 0.

Melbourne Olimpic Park stadione 
susitiko pasaulio futbolo galiūnai 
argentiniečiai su brazilais. Žiūrovai, 
deja, nepamatė gražaus klasikinio 
žaidimo ir pasigedo įvarčių. Austra
lijos rinktinės treneris Frank Arok 
tokiu rezultatu patenkintas. Tai 
padidina jo komandos galimybę patek
ti į finalą. Po susitikimo su Argentina, 
Brazilija turėdama 3 taškus užsitik
rino vietą finale.

Australija - Saudi Arabija 3 : 0.

Sydnejaus Parramatta stadione, 
stebint 11 tūkstančių futbolo mėgėjų 
Australijos vienuolikė šiame turnyre 

kė pirmą pergalę.
asis įvartis šeštoje žaidimo 

minutėje buvo toks gražus, kokį retai 
kada' galima išvysti. Šis įvartis 
matomai ir pakėlė australų dar 
didesnį ryžtą laimėti, dar didesnį 
pasitikėjimą savo jėgomis.

BALTIC
u

Vienas iš pagrindinių mūsų užda
vinių išeiVijoje yra skelbti Lietuvos 
vardą pasaulyje ir komunistų daromus 
nusikaltimus mūsų tautai. Tai prašo 
daryti pavergta tauta.

Šia pareiga vadovaujantis, Tasma- 
nijoje, kas 3 mėnesiai anglų kalba yra 
leidžiamas biuletenis "Baltic News".

Jau keturiolika metų "Baltic News" 
teikia žinias apie padėtį okupuotose 
Pabaltijo kraštuose ir okupanto sau
valiavimą. Primena okupantui ir jo 
parsidavėliams, kad jų darbai yra 
užregistruoti dokumentuose ir pasau- 
lyje žinomi. Tas nors dalinai pristabdo 
jų elgesį.

Viso yra išsiuntinėjama 9500 "Bal
tic News" egzempliorių Australijoje ir 
į 25 užsienio kraštus. Jį skaito įtakingi 
ir pasaulio padėtimi besidomintys 
asmenys. Politikai, žurnalistai, T.V- ir. 
radijo komentatoriai, kunigai. Jis eina 
į universitetus, kolegijų ir viešąsias 
bibliotekas, į gimnazijas, redakcijas. 
Jau virš 100 Australijos laikraščių bei 
žurnalų yra persispausdinę straipsnius 
iš "Baltic News". Keletą kartų apie 
"Baltic News" buvo, rodoma SBS - 
Vox Populi programoje.

Kaip matyti iš gaunamų laiškų 
"Baltic News" aukštai vertinamas 
australų tarpe. Štai pora ištraukų:

"Daug kas trokšta, kad žmonija 
progresuotų taikoje, teisingume ir

§ VISUS KVIEČIAME ATVYKTI į K
§ * * 

j ’’iHūsii Pastogės Balių į
į- KURIS ĮVYKS RUGSĖJO 24 DIENĄ. j

Laimėjus pirmąjį susitikimą su 
Puerto Riko krepšininkais Australijos 
komanda beveik garantuotai užsitik
rintų vietą aštuonių geriausių rinkti
nių tarpe.

Šiuo metu yra daromi pasitarimai 
dėkgalimybių Kanados ir Australijos 
priešolimpinių susitikimų žaidimams 
rugsėjo mėnesį.

Yra galutinai susitarta su Sovietų 
Sąjunga, kad tarp rugpjūčio 9 ir 17 
dienų į Australiją atvyks šešiems 
krepšinio susitikimams Sovietų Sąjun
gos vyrų olimpinė rinktinė. Spaudoje 
rašoma, kad rusai šiuo metu yra 
netekę geriausio krepšininko, super 
žvaigždės, mūsų tautiečio Arvydo 
Sabonio. Toks faktas didina australų 
galimybes laimėti daugiau pergalių 
per būsimus šešis susitikimus. Sakoma, 
kad Arvydas Sabonis ruošiasi atvykti į 
Australiją su rusų komanda, kaip 
turistas.

Australijos moterų krepšinio ko
manda pateko į grupę, kurioje žais 
Sovietų Sąjunga, Pietinė Korėja ir 
Bulgarija. Moterims patekti į finalinę 
grupę galimybių mažiau, tuo labiau 
žinant, kad prieš minėtas komandas iš 
dvylikos žaistų rungtynių laimėtos tik 
dvi.

Krepšinio Federacijos direktorius 
Bob Staunton yra padaręs susitarimą 
dėl moterų krepšinio priešolimpinės 
išvykos į Sovietų Sąjungą, kur 
australės turės galimybę žaisti pasi- 
ruošiamąsias varžybas su rusėmis ir 
bulgarėmis.

NEWS
laisvėje - visuose humaniškuose 
idealuose. Visgi galimybės tam dažnai 
atrodo blankios ir beviltiškos. Taip 
beviltiškai atrodo lietuvių, latvių ir 
estų tautų likimas. Tautų, kurios 
buvo taip neteisėtai pavergtos ir rusų 
išnaudojamos. O tai, kad baltai 
niekada nepasiduoda yra pavyzdys 
visiems kitiems", arba "Šis puikus 
leidinys daro jums visiems garbę. 
Geriausi linkėjimai jūsų atskleidžia
miems svarbiems faktams..." ir dau
giau panašių pasisakymų.

- - Šiam darbui tęsti reikalingas ne tik 
laikas bet ir lėšos. Vieno numerio 
išleidimas ir išsiuntinėjimas kainuoja 
$4000, kas sudaro $16000 į metus.

"Baltic News" verčiasi vien tik iš 
aukų. Kad šis darbas nesustotų, reikia 
nuolatinės paramos iš lietuvių bei kitų 
pabaltiečių.

Visi tautiečiai nuoširdžiai prašomi 
pagal išgales, aukomis prisidėti prie 
šio svarbaus darbo. Aukas galima 
perduoti kiekvienam Sydnejaus Apy
linkės valdybos nariui ar Br. Stašioniui 
Sydnejaus lietuvių bibliotekos vedė
jui, A. Vinevičiui parapijos salėje, 
siųsti į : - "Baltic News", P. O. Box 
414, Campsie NSW. 2194, arba P. O. 
Box 272, Sandy Bay Tasmania 7005, ar 
P. O. Box 118, Chelsea, Vic. 3196.

Albinas Giniūnas
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
FONDAS
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AUKOS
A.A. J. Zakarevičiui mirus, vietoj 
gėlių $10 - J. Gylys, S. A.
A.A. V. Kačerauskienei mirus, vietoj 
gėlių $10 - V. Lazauskas (77)
A.A. Onai Jakutienei mirus, vietoj 
gėlių aukojo:
$50 - Melb. Soc. Globos Moterų D-ja 
(460).
Po $30 - J. ir S. Meiliūnai (972) ir V. ir 
D. Simankevičiai (310).

Po $20 - V. Daugvila (105), A. ir J. 
Grigaičiai (120), K. ir R. Lamerand, J. 
ir N. Meiliūnai (275), J. ir J. Meiliūnai 
(235), S. ir Z. Stankūnavičiai (60), J. 
Šniras (340), J. ir M. Antanaičiai 
(165), J. ir E. Balčiūnai (880), V. 
Vaitiekūnienė (145), E. Šurnienė (50), 
G. ir A. Karazijai (135), V. ir V. 
Aleknai, J. ir J. Zaikauskai (325) G. ir

D. Žemkalniai (145).
Po $10 - V. ir G. Ališauskai (620), J. ir 
B. Makuliai (111), J. Paragienė (222), 
A. ir A. Kesminai (225), J. Fail (20),
E. Markonienė (112), J. ir T. 
Krasauskai, (30), V. ir J. Rekešiai 
(140), O. Aleknienė (664), M. ir D. 
Didžiai (265), R. Kaunienė (135), R. 
ir E. Šemetai, (210), M. Birietienė 
(161), K. ir L. Bartaškai (80), J. ir S. 
Jeršovai (40), A. ir E. Bakaičiai, (72), 
E. Dudėnienė (60), P. Mažylis (34), J. 
ic J. Petrašiūnai (75), A. ir A. 
Ramanauskai (134), A. Vyšniauskienė 
(45) ir A. Zubras ( 523).
$200 - V. Grigonis - Vic. (6745), 
auka.

Ačiū V. Grigoniui už auką ir visiems 
kitiems už mirusių pagerbimą.

Vincas Ališauskas
A. L. Fondo iždininkas

iškeliavus amžinybėn, giliai užjaučiame jos vyrą Vladą, dukrą su šeima, 
gimines ir kartu liūdime.

’ *' ’.Vv'' j*.-

0. Aleknienė, J. Barkienė, T. Bikulčienė, M. Biretienė,
E. Dudienė, J. ir M. Antanaičiai, E. ir B. Pankevičiai, 
V. ir J. Rekešiai, S. ir Z. Stankūnavičiai

• .U<? ‘

A. A.
ONAI JAKUTIENEI

mirus, vyrui Vladui ir dukrai Rasai su šeima reiškia gilią užuojautą ir 
kartu liūdi.

Tamara Skrinskienė

Sv. RASTO TYRINĖTOJŲ SKELBIMAS
JĖZ US D AB A R A U KŠT AI daugiau negu pirmiau turėtą garbingą

IŠAUKŠTINTAS vietą dangiškoje karalystėje. Jis labai
Biblija parodo, kad vykdant dieviš- išaukštino savo Sūnų, pasodindamas ji

ONAI JAKUTIENEI
mirus, jos vyrą Vladą Jakuti ir dukrą Raselę su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame.

5 -f 5 i I' ’ ■ • '

' ■ Aleksandra Vingienė, Kristina Vingytė,
< -i? ' •-■Laima ir Vytenis Šliogeriai

A. A. 
ONAI JAKUTIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Vladui Jakučiui ir dukrai 
Rasai Lipšienei su šeima.

Eugenija Bliokienė, 
Tamara ir Benius Vigiliai.

_____

A. A.
Dr. STASIUI STATKUI

mirus, jo žmoną Haliną Katalikų Moterų D-jos pirmininkę, sūnų 
Gediminą, dukras - Dalią Antanaitienę, Rūtą Skeivienę su šeimomis, 
netekus mylimo vyro, tėvo ir senelio, giliai užjaučiame, Jus, skausmo 
valandoje ir liūdime kartu.

Nuoširdžiai Jūsų
Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne

kąjį atpirkimo planą žmonijos naudai, 
viengimusis Dievo Sūnus turėjo per
gyventi dvi prigimties permainas. Pirm 
pasidarymo žmogumi jis buvo garbinga 
dvasinė esybė, pagarboje ir valdžioje 
arčiausia pačiam Dangiškam Tėvui. 
Savo maldoje Jėzus prisiminė apie 
savo pirm-žmogišką garbę, sakyda
mas: "Tėve, pašlovink mane pas save 
ta Šlove, kurią aš turėjau pas tave, 
pirma nekaip atsirado pasaulis." (Jono 
17:5) Ta šlovė buvo padėta šalin tada 
kai Logos buvo "padarytas kūnu." 
Apaštalas aiškina, kad Jėzus buvo 
padarytas kūnu "dėl mirties kentė
jimo." (Žyd. 2:9,14) Būdamas dvasine 
esybe jis negalėjo duoti save kaip 
atpirkimo kainą už tėvą Adomą ir už 
jo ainiją; todėl jis nusižemino ir 
pasidavė mirčiai atpirkimui ir išgelbė
jimui žmonijos nuo amžino sunaiki
nimo. - Pil. 2:7, 8; 1 Tim. 2:5, 6.
Prikeldamas mūsų Viešpatį iš numi

rusių Dangiškasis Tėvas suteikė jam

savo dešinėje savo visatos soste. Jis 
jam davė taip pat ir dievišką prigimtį, 
taip kad dabar jis ištiktųjų yra 
dieviškasis Kristus - "jo garbės 
atšvaita ir jo esmės paveikslas." (Psa. 
110:1 Ap. Darb. 2:34, 36; Pil. 2:9-11; 
Žyd. 1:3, 13) Aleliuja, štai koks 
Išganytojas!

ŠVENTOJI DVASIA

Nesuprasdami Šventraščio pareiš
kimų daugelis klysta ir tiki, kad 
Šventoji Dvasia esanti asmuo, trečioji 
trejybės Dievų ypata; bet Šventasis 
Raštas, kuomet teisingai suprastas, 
tokios nuomonės nepatvirtina. Labai 
plačiai vartojame anglų kalbos verti
me, vadinamame King James Version, 
graikų žodis pneuma yra išverstas 
"ghost". Lalio žodynas išverčia šį 
anglų žodį "šmėkla". Taigi, sulig 
minėtuoju vertimu Šventoji Dvasia 
yra klaidingai pavadinta šventoji 
šmėkla.

• ■ • . ‘ Pi

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bučins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

A. A. 
TOMUI D AMBR AUS K UI

Amerikoje mirus, brolį Bronių su šeima giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Edna ir Albinas Giniūnai.

AUSTRALIJOS

-Dąnųus fr iGirėnoįSaulių kuopos pirmininko sūnui Lietuvoje
7;• f’ ■■ ji,.

A. A.
SIGITUI PAČĖSAI

mirus, skausmo valandoje: jo tėveliui Stasiui Pačėsai, velionies žmonai 
Valei Pačėsienei, velionies sesei Eugenijai Pačėsaitei - Maliuke- 
vičienei, Viktorijai Pačėsaitei - Makštutienei, anūkams Kęstučiui ir 
Edžiui Pačėsams ir visiems artimiesiems, gyvenantiems Lietuvoje, 
reiškiame giUą užuojautą. SydM]aus šaullų Kuopos y^ba

A. A. , 
ROŽEI jesenienei

mirus, jos žentą Antaną Andriušką, anūkus Vidą Roberts ir Gediminą 
Andriušką su šeimomis nuoširdžiai užjaučia,« ■ ..

Angelė ir Stasys Montvidai

STASI

pagerbdami

Mūsų Pastogei' 
V. ir S. Rekešiai

aukojame $10 -

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

P. 0. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
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nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 

| stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir

I , adresą:

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

44-50 Errol Street North Melbourne, Victoria.
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per para

i

THLKOS P H S KūL□S - P I G E S n E 5 1

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... 
Asmeninės, garantuotos paskolos iki $10,000

$10,000 penkiems metams kainuos tik $58 į savaitę.

TALKOS {STAIGŪS VEIKIA 
LIETUVIU NAKUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Šeštad. 10-2 vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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Infor
Aukos

Mūsų Pastogei 
”MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

J. Meiliūnas Vic. $10
V. Stanevičienė NSW. $15
S. Gintalienė NSW. $ 5
J. Vaitas QLD. $ 5

m a c I J a
panaSios sutarties Naujojoje Zelandi
joje dideli rusų laivai iSvalė Naujosios 
Zelandijos vandenis nuo žuvų taip, 
kad ir vietiniai žvejai paliko be darbo.

A. Kramilius
N. S. W. Pavergtų Tautų 

Komitetas

Meno paroda
Sydnejuje J. Palaitienės nuosavoje 

meno galerijoje nuo liepos mėn. 16 d.

SYDNEJUJE
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Praeityje N.S.W. Pavergtų Tautų 
Komitetas organizuodavo demonstra

cijas ir kitus protesto renginius, kas 
retai susilaukdavo spaudos ar televi
zijos dėmesio.

Tačiau yra australų, kurie rūpinasi 
mūsų tautų likimu daugiau, negu mes 
patys. Vienas iš tokių žmonių yra 
anglikonų katedros dekanas Sydnejuje 
Rev. Lens Schilton. Jau treti metai, 
kai dekanas Lens Schilton kviečia 
visus dalyvauti Pavergtų Tautų 
Savaitės pamaldose jo katedroje, 
George St., kurios įvyko liepos mėn. 
17 d., 10 vai. ryto.

Pavergtos tautos dalyvavo su vėlia
vomis ir tautine apranga. Pernai šiose 
pamaldose giedojo lietuvių choras, 
šiais metais latvių.

Kitas Pavergtų Tautų Savaitės 
renginys vyks Lietuvių klube Banks- 
towne, šeštadieni, liepos mėn. 23 d., 2 
vai. po pietų. Bus rodomi filmai iš 
sovietinio teroro laikų ir kitas filmas 
susijęs su Pavergtų Tautų Komiteto 
veikla.

Pavergtų Tautų Komitetas parašė 
protesto laiškus Australijos valdžiai 
dėl einamų derybų žuvininkystės 
sutarties klausimo su Sovietų Sąjunga. 
Protestuokime kolektyviai, protes
tuokime po vieną, kad ši sutartis 
nebūtų pasirašyta. Tokia sutartis 
žalinga Australijos saugumui, žalinga 
Australijos žvejybos pramonei. Po

vyks tapybos darbų paroda. Šioje 
parodoje bus eksponuojami ir Jasonios 
Palaitienės darbai.

Paroda atidaroma liepos mėn. 16 d. 
nuo 4 vai. po pietų iki 16 vai. vakaro, 
St. Leonards Studio, Art Gallery, 62 
Michell St., St. Leonards.

Paroda veiks iki liepos mėn. 30 
dienos.

Liepos 21 dieną, ketvirtadienį 12 
vai. Sydnejaus pensininkai ruošia

ŽIEMOS EOEIETĘ

Lietuvių klube Bankstowne.
Programoje pensininkų meninės 

pajėgos, loterija. Visi svečiai bus 
pavaišinti pietumis ir gėrimais. Įėji
mas visiems $ 8. Kviečiame pensi
ninkų klubo narius ir visus tautiečius.

Pensininkų klubo valdyba

I Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga pristato naują muzikinę grupe

i "SVAJONIŲ AIDAI"

i KONCERTAI
Canberros Lietuvių klube - šeštadienį liepos 30 d. 7 vai. vak.

Sydnejaus Lietuvių klube - sekmadienį liepos 31 d. 2.30 vai. p.p.

Geelongo Lietuvių namuose - sekmadienį rugpjūčio 7 d. 2.30 vai. p.p.

Melbourno Lietuvių namuose - sekmadienį rugpjūčio 14 d. 2. 30 vai.

Koncertų metu bus galima įsigyti "Svajonių Aidų" naują plokštelę.

Bilietai $ 8. Vaikams veltui

Iki malonaus pasimatymo!

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published, by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: 
P. O. Box 550 Bankstown. N. S. W. 2200

Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 703233 
Administracijos telefonas (02) 682 - 6628

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai 
negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams 825 Užsienyje paprastu paštu 830

PRANEŠIMAS
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO VALDYBOS RINKIMO REIKALU
Dabartinės Sydnejaus Lietuvių klubo valdybos kadencija baigsis šių metų 

rugsėjo 25., kuomet klubo vadovavimą turės perimti naujai išrinkti žmonės.
Klubo valdybą (Board of Directors) sudaro septyni direktoriai.

Sekančių 1988/89 metų klubo valdybos rinkimai bus pravesti rugsėjo mėnesį. 
Nariai prašomi nedelsiant siūlyti kandidatus į naująją valdybą.

Kandidatas siūlomas raštu, užpildant tam reikalui paruoštą pareiškimą 
(Nomination Form), gaunamą klubo raštinėje. Užpildyti kandidatų siūlymo 
pareiškimai grąžinami klubo sekretoriui ir turi jį pasiekti ne vėliau 1988 m. 
rugpjūčio 28 dienos 6 vai. p.p.

Tolimesnei klubo veiklai užtikrinti sekančios klubo valdybos išrinkimas yra 
būtina sąlyga. Tinkamų kandidatų į klubo valdybą suradimas ir pasiūlymas yra 
kiekvieno klubo nario pareiga.

Kviečiame kiekvieną lietuviško gyvenimo reikalams neabejingą lietuvį, 
kuris iki šiol dar nėra įstojęs į klubą nariu, tą dabar padaryti (Įstojimo 
pareiškimai gaunami klubo raštinėje).

Kviečiame kiekvieną klubo narį, galintį paskirti vieną kitą savo atliekamo 
laiko valandą klubo reikalams, sutikti kandidatuoti į klubo valdybą ir savo 
kandidatūrą pasiūlyti. Kviečiame ir raginame kiekvieną narį rimtai 
pasvarstyti klubo veiklos reikalą ir surasti bei pasiūlyti tinkamą kandidatą į 
klubo valdybą.

Sėkmingos klubo veiklos reikalas - mūsų visų reikalas. To reikalo supratimą 
konkrečiai parodysime sutikdami būti renkami į valdybą arba surasdami ir 
pasiūlydami valdybon renkamu būti sutinkantį kandidatą.

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba
Notice regarding Nominations for Election of the Board of Directors. 

Notice is hereby given that nominatios for election as members of the Board 
of Directors of the Sydney Lithuanian Club Ltd. for the year 1988/89 are now 
invited and must be submitted to the Secretary of the Club by 6 pm. on 28th. 
August, 1988.

Nomination forms are available at the Club’s office. Each completed form 
must by signed by two foundation or ordinary members of the Club and by the 
nominee. J. Cervin - Secretary
REIKALINGAS KLUBO VEDĖJAS (SECRETARY MANAGER GRAIDE 1)

Sydnejaus Lietuvių klubui reikalingas klubo vedėjas - secretary Manager 
Grade 1.

Klubo vedėjas turės dirbti pagal klubo funkcijas, kaip baro, pokerio mašinų, 
parengimų priežiūrą. Užsakymus bei kitas administracines pareigas.Alga 
pagal valdžios nustatytą atlyginimą (Club Managers and Club Secretary State 
Award).

Prašymus prašome siųsti ne vėliau kaip iki š. m. rugsėjo 15 dienos. Adresuoti: 
CONFIDENTIAL. Board of Directors, P. O. Box 205, Bankstown, 2200.

Dėl smulkesnės informacijos galima skambinti vakarais klubo pirmininkui V. 
Bukevičiui Tel. 869-2466. J. Gervinąs - sekretorius

REIKALINGA VALGYKLOS VF
Nuo šių metų spalio mėn. 3 dienos dabartinė klubo valgyklos vedėja - Janė 

Šarkauskienė atsisako iš savo pareigų.
Klubo valdybai reikalinga nauja šeimininkė, kuri turėtų atidaryti klubo 

valgyklą nuo š. m. spalio mėn. 3 dienos. Susidomėjusios šeimininkės, norinčios 
perimti klubo valgyklą yra kviečiamos paduoti prašymus klubo valdybai: 
CATERERS POSITION. Board of Directors, P. 0. Box 205, Bankstown, 2200, 
ne vėliau kaip iki rugpjūčio 20 dienos.
Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į klubo raštinę arba vakarais 
galima skambinti klubo pirmininkui V. Bukevičiui Tel. 869 - 2466.

J. Gervinąs - sekretorius
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