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PASAULIO LIETUVIU

BENDRUOMENĖS SEIMO

Janina Vabolienė

Paskutiniems Tautos Himno garsams nuaidėjus 
pasibaigė VII-sis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimo suvažiavimas. Visi atsiduso, užbaigę gan 
(temptą 3-jų dienų darbą ir džiaugėsi išrinkę naują 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybą.

Bet grįžkim prie pradžios, prie paties Seimo 
atidarymo ir jo iškilmių, kurios buvo orios ir 
įspūdingos.

Didžiulėje Westbury hotelio konferencijos salėje 
ruda gelumbe apdengti stalai ir eilės kėdžių, prie 
kurių grupavosi iš JAV, Kanados ir iš tolimų Lietuvių 
Bendruomenių atvykę atstovai. Prie abiejų prezi
diumo stalo galų daugybė vėliavų, atstovaujančių 
delegatų kraštus. Per visą salės ilgį, virš prezidiumo 
stalo, buvo ištempta 50 metrų ilgumo trispalvė su 
Vytimi viduryje. Vaizdas lyg - Jungtinių Tautų 
suvažiavimas.

Seimo ruošos komiteto pirmininkas Eugenijus 
Čuplinskas pasveikino atvykusius atstovus ir pakvietė 
Pasaulio Letuvių Bendruomenės valdybos pirmininką 
Vytautą Kamantą atidaryti Seimą. Pirmininko žodžius 
sekė invokacija. Trijų kraštų atstovams jų tarpe ir 
Australijos, uždegus 3 žvakes, prie prezidiumo stalo 
padėtos gėlių puokštės, tylos minute buvo pagerbti 
trys mirę P.L.B. valdybos pirmininkai. I Seimo 
atidarymą atsilankęs Ontario pilietybės ir kultūros 
mimsteris Gerry Phillips, gražiu žodžiu pasveikino 
suvažiavusius Seimo atstovus, paminėdamas lietuvių 
įnašą Kanados gyvenime.

Prasidėjo darbai.
Pirmiausiai P.L.B. valdybos narė kultūrinams reika
lams Milda Lenkauskienė visus supažindino su kraštų 
delegacjomis, kurios buvo sutiktos karštais plojimais. 
Sunku atsiminti visų pavardes, bet čia noriu paminėti 
Australijos atstovus, kurių buvo dvylika. Tai: 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos 
pirmininkė D. Baltutienė - Melbournas, P. Bielskis - 
Adelaidė, L. Čižauskaitė - Melbournas, A. Dudaitis - 
Sydnejus, M. Gailiūnas - Wollongongas, E. Jonaitienė - 
Sydnejus, G. Kazokienė - Tasmanija, V. Koženiaus- 
kienė -Latrobe Valley, K. Lynikas - Melbournas, V. 
Neverauskas - Adelaidė, J. Vabolienė - Adelaidė ir A. 
Žilinskas - Melbournas.

Sekė P.L.B. vaidybos pranešimai, kuriuos pradėjo 
P.L.B. valdybos pirmininkas V. K am antas.

Bendrai pranešimai, visų atstovų buvo priimti 
teigiamai, tačiau P.L.B. vicepirmininko Dr. Tomo 
Remeikio pranešimas ir ypač jo, "Pasaulio Lietuvyje” 
išspausdintas straipsnis - pranešimas buvo priimti kaip 
Jaunimo Sąjungos ir jos darbų - nedarbu kritika. Šis 
pranešimas Jaunimo atstovų buvo sutiktas ko ne 
audringu Dr. Remeikio puolimu ir tęsėsi gan ilgą laiką. 
Galutinai jo pranešimas nepriimtas.

Australijos L.B. Krašto valdybos pirmininkė D. 
Baltutienė padarė platų lietuvių veiklos pranešimą ir 
Dr. G. Kazokienė trumpai apibūdino dabartinę 
lietuvių veiklą Tasmanijoj.

Pirmoji Seimo sesijų diena susidėjo iš 6 posėdžių, 
tad nenuostabu, kad ne visi atstovai buvo patenkinti 
šiuo dviejų asmenų iš vieno krašto pranešimu. Ypač 
kai laiko stoka, kas atsitinka visuose suvažiavimuose, 
neleido kitiems atstovams taip plačiai pasisakyti savo 
pranešimuose. Noriu pastebėti, kad jei kai kurie 
atstovai nebūtų nuolat gaišinę laiką prašydami balso 
"dėl tvarkos" , tai to laiko gal būtų užtekę viskam ir 
visiems.

Pranešimų metu jaunosios kartos atstovai padarė 
priekaištų P.L.B. dėl ką tik įvykusio "Kultūros 
kongreso", kuriame beveik išimtinai dalyvavo Šiaurės 
Amerikos lietuviai. Klausė kodėl buvo ignoruojami kiti 
kraštai? D. Britanijos atstovas taip pat pareiškė, kad 
per mažas dėmesys yra kreipiamas į Europoje esančias 
lietuvių bendruomenes. Nukelta į pusi. 2

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės VII Seimas įvyko birželio 28-30 d.d. Toronte. Dalis Seimo prezidiumo
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(iš kairės): prof. Vytautas Skuodis, Algis Raulinaitis iš Los Angeles, Seimo vicepirmininkas Jaras Alkis iš 
D. Britanijos. Kalba buvusios valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas.

EUROBOS RARLAME NTO
BABALTIJU KRAŠTU

REZOLIUCIJA
REI KALU

Liepos 7 d. gautas p anešimas iš Pabaltiečių 
Tarybos biuro Strasbourg, kad Europos Parla
mentas tą dieną priėmė naują rezoliuciją Pabaltijo 
kraštų klausimu, kuri buvo priimta didele balsų 
dauguma (98 procentais).

Socialistų ir krikščionių demokratų grupių 
paruošta rezoliucija prašo Europos Parlamento 
raginti Sovietų Sąjungą atsižvelgti į birželio 
mėnesį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje įvykusių 
demonstracijų metu išreikštus reikalavimus:
1. Atstatyti tarptautiniai pripažįstamą valstybinį 
suverenumą.
2. įvesti kultūrinę ir ekonominę autonomiją.
3. Sugrąžinti lietuvių, latvių ir estų kalboms 
oficialų respublikinių kalbų statusą.
4. Neatidėliojant sustabdyti rusinimo politiką.

Pats faktas, kad Europos Parlamentas priėmė 
šiuos reikalavimus remiančią rezoliuciją aiškiai 
rodo, jog Parlamentui priklausančios valstybės ir 
toliau nepripažįsta Pabaltijo valstybių aneksa- 
vimo, kuris buvo įmanomas Hitlerio- Stalino 1939- 
tų metų pakto dėka. Rezoliucija primena

VLIK AS DĖKOJA

Š.m. birželio 23 d. VLIKO pirmininkas dr. K. 
Bobelis pasiuntė Popiečiui Jonui Pauliui II-jam 
sekantį laišką:

Šventasis Tėve,.

Su dideliu džiaugsmu ir giliu dėkingumu 
okupuotos Lietuvos ir viso laisvojo pasaulio 
žmonės sutiko Jūsų pranešimą apie 25-ių naujų 
Katalikų Bažnyčios kardinolų paskyrimą. Mes 
nudžiugome patyrę, kad tarp jų pirmą kartą 
daugiau nei trijų šimtų metų laikotarpyje yra 
lietuvis, Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladkevi
čius, sovietų okupuotos Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas.

Lietuvos žmonės, nors sovietų karine jėga 
pavergti,teberado savo gilų įsitikinimą ir nepalau
žiamą ryžtą išlaikyti savo tautinę tapatybę, laisvės 
dvasią ir pasišventimą krikščionybei. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia yra simbolis tautinio pasiprie
šinimo visiems bandymams primesti sovietų 
sistemą, ateizmą, religinę priespaudą bei įvykdyti 
genocidą. Sovietų Sąjunga gana dažnai skelbia, 
kad bažnyčia ir valstybė yra atskirtos, bei 
tikrovėje centrinė sovietų agentūra religiniams

Helsinkio Baigiamojo Akto 8-ajį principą, kuriuo 
užtikri^iutu v's f'taut!ų alavas apsisprendimas.

Rezoliucija taipgi reikalauja, kad Europos 
Bendruomenės užsienio reikalų ministrai Europos 
Politinio Kooperatyvo Akto rėmuose paremtų 
pabaltiečių teisėtus reikalavimus.

Pranešime iš Strasbourgo toliau minima, kad šių 
metų pradžioje Pabaltiečių Tarybos biuras 
Europoje ėmėsi iniciatyvos perkelti Pabaltijo 
klausimo svarstymą į tarptautinę plotmę. Naujai 
priimtoji rezoliucija, birželio mėnesį Vak. Vokieti
jos užsienio reikalų ministro pavaduotojos Irmgard 
Adam-Schwatzer padarytas pareiškimas Europos 
Parlamentui, ir Pabaltiečių Tarybos biuro direkto
riaus Algio Klimaičio pasikalbėjimai su Europos 
Bendruomenės užsienio įgaliotiniu, Willy de Clercq 
rodo, kad dabar pats tinkamiausias laikas svarstyti 
Pabaltijo klausimą tarptautinėje plotmėje.

Visa tai taip pat vaizdžiai rodo, kad Pabaltijo 
klausimas tapo tikru perestroikos autentiškumo 
egzaminu. (ELTA)

ROBI ežį ui

reikalams imasi visų galimų pastangų užgniaužti 
ne tiktai dvasiškuos, bet ir eilinių žmonių religinę 
veiklą.

Sovietų agresija prieš Lietuvą yra nusikaltimas 
pagal tarptautinę teisę ir prieš žmoniją, ir šis 
nusikaltimas tebėra neišspręstas. Pastarosios 
demonstracijos Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose aiškiai rodo Lietuvos žmonių įsiparei
gojimą bei viltis atgauti tautinį suverenumą.

Šventasis Tėve, Jūs esate vilties spindulys ir 
parama Lietuvos kovai už pagrindines žmogaus 
teises, bei laisves. Todėl mes esame labai dėkingi 
Jūsų šventenybei už Jūsų didelį rūpinimąsi 
pavergta Lietuva, bei jos padėties supratimą, ir už 
mūsų seno troškimo išpildymą paskiriant lietuvį 
kardinolą, kuris dabar bus lietuvių dvasinis 
vadovas ir švyturys mūsų kovoje prieš Lietuvos 
pavergėją.

Mes kartu su Jumis meldžiame, kad dabar, 
"glasnost" dvasiai reiškiantis, Jūs Pats, šventasis 
Tėve, galėtumėte netrukus apsilankyti Lietuvoje, 
ir su lietuviais kartu pasimelsti.

Šia džiugia proga prašome priimti mūsų gilaus 
dėkingumo ir pagarbos pareiškimą.
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Atkelta iš pusi. 1
Dideli visų dėmesį atkreipė labai 

jauni Pietų Amerikos atstovai. Tai, 
Brazilijos atstovas Aleksandras Vala
vičius - Jaunimo Sąjungos narys ir San 
Paulo lietuvių bendruomenės pir
mininkas, kuris gražia lietuvių kalba 
ne tik padarė Brazilijos lietuvių 
veiklos pranešimą, bet gyvai dalyvavo 
visose diskusijose. (Kiek jam metų - 
gal 25?)

Prieš metus nemokėjęs nė vieno 
lietuviško žodžio Robertas Ivareto 

* (tikiuosi jis man atleis, jei neteisingai 
parašiau jo ’pavardę), atstovavo 
Urugvajaus lietuvius, padarė praneš
imą apie savo krašto lietuvių veiklą ir 
nuoširdžiai padėkojo P.L.B. v-bos 
švietimo narei Birutei Jasaitienei už 
jam sudarytas sąlygas, Vasario 16-tos 
gimnazijoj mokytis lietuvių kalbos. 
Pasekmėje - veiklus lietuvis jaunuolis. 
Reikia pabrėžti, kad šiame Seimo 
suvažavime dalyvavo daug lietuviško 
jaunimo iš įvairių kraštų ir gyvai 
įsijungė į visas diskusijas. Tai buvo 
kone pats įspūdingiausias teigia- 
miausias šio Seimo reiškinys!

Šiltai ir gal su nusistebėjimu buvo 
priimtas Henriko Antanaičio (Austra
lija) pranešimas ir ypač apyskaita, 
liečianti Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Australijoj.

Su dideliu dėmesiu ir susidomėjimu 
buvo išklausytas Vasario 16-tos 
gimnazijos direktoriaus Andriaus Smi
to pranešimas.

Iš paskaitų, kurių buvo nemažai ir 
visos įdomios didžiausio dėmesio 
susilaukė: "Įvykiai šių dienų Lietu
voje", "Rusijos politikos persitvarky
mas", "Tautinė ir kultūrinė laisvė", 
"Tautos ryšiai su išeivija". Šias 
paskaitas skaitė Lietuvos Helsinkio 
grupės nariai docentas Vytautas 
Skuodis ir, vos prieš mėnesį iš 
Lietuvos atvykęs, dr. Algirdas Statke- 
vičius. Dr. Statkevičius daug metų 
praleido kalėjimuose ir Sibire. Jo, 
Sibire parašytas poezijos rinkinys 
neperseniausiai buvo išspausdintas 
laisvajame pasaulyje. Kaip buvo 
galima tikėtis, abu disidentai buvo 
apipilti klausimais apie Lietuvą, kaip 
jai padėti, kaip laisvajame pasaulyje 
išvystyti politinę veiklą.

Antros Seimo dienos vakare, po 
vienuolikto posėdžio įvyko P.L.B. 
valdybos rinkimai. Nominacijų komi
sija pristatė atstovams du kandidatų į

SVEIKINANT NAUJĄ
V AL DYBĄ

P. L. B.

Kritišku istorijos momentu ypač 
svarbu turėti veiklią išeivijos vadovy
bę. Lieka tik pasveikinti naują PLB 
valdybą ir palinkėti jai sėkmingo 
darbo. Ne tiek išrinktų pavardės, kiek 
naujos valdybos veikla parodys tikrą 
jos vertę.

Kad tarp išrinktųjų figūruoja dr. 
Vytauto Dambravos pavardė - žinia 
gera. Susipažinęs su diplomatiniu 
darbu ir sugebąs rašyti į svetimą 
spaudą yra kaip tik reikalingas asmuo 
naujoje valdyboje, diplomatija ir 
pasaulinė spauda yra du svarbiausi 
keliai Lietuvos bylos kėlimui svetimų 
politikų ir masių tarpe. Ar dr. V. 
Dambrava eis pirmininko pareigas ar 
ne, jo suget>ėjimai, reikia tikėti bus 
tinkamai išnaudoti.

Jei seimas išrinko dr. V. Dambravą, 
kuris, berods, gyvena Venesueloj, 
tikriausiai tas seimas bus išrinkęs ir 
kitus valdybos narius iš pačių pajė
giausių, kokių mes turim, tarpo. 
Belieka pasidžiaugti gera pradžia ir 
paimti pavyzdį renkant atstovus 
kituose kraštuose. PLB valdybai bus 
"Mūsų Pastogė" Nr. 29 1988. 7. 25

Laisvės kovotojas dr. Algirdas Stat
kevičius iš okupuotos Lietuvos, su 
gėlėmis buvo sutiktas Čikagos Midway 
aerodrome birželio 10 dieną

Nuotr. J. Tamulaičio

P.L.B. valdybą sąrašus. Naujai išrink
tai P.L.B.valdybai, i§ 98 atstovų teko 
65 balsai. Nors P.L.B. valdybon yra 
išrinkti nauji asmenys, tai nereiškia, 
kad lietuvių bendruomenės laisvąjame 
pasaulyje ir jų išrinkti atstovai į V II- 
jį P.L. Seimą nėra dėkingi buvusiai 
valdybai ir jos pirmininkui inž. 
Vytautui Kamantų! už 10-ties metų 
nenuilstamą darbą Lietuvai ir jps^ 
vilkams išeivijoje. Tai buvo išreikšta 
atsistojimu ir audringu plojimu.

Rašant šias eilutes naujoji valdyba 
dar nebuvo pasiskirsčiusi pareigomis, 
tačiau P.L.B. valdybos pirmininku yra 
dr. Vytautas Bieliauskas ir atrodo, 
kad valdybos būstinė bus Toronte. 
Kiti v-bos nariai: Eugenijus Čuplins- 
kas, dr. Vytautas Dambrava, Algi
mantas Gureckas, Algimantas Juzu- 
konis, Raimondas Kudukis ir Gabija 
Petrauskienė.

Lai šviesa ir tiesa Jų žingsnius 
telydi.

Janina Vabolienė, Bostonas U.S.A.

labai reikalingas glaudus bendradar
biavimas su visų kraštų valdybomis, 
kurių žinioje eis lietuvių reikalų 
gynimas jų atstovaujamuose kraštuo
se. Savo darbą išmanančios kraštų 
valdybos palengvintų PLB valdybos 
darbą ir prisidėtų prie jo sėkmingumo.

Neužilgo ir Australijoje bus renka
mi Krašto Tarybos nariai ir po to pati 
Bendruomenės Krašto valdyba.

Reikėtų pasekti PLB Seimo pavyz
džiu ir ieškoti, net su žvakute, kad 
išsirinkti kuo geriau mūsų reikalus 
atstovauti galinčią A LB Krašto val
dybą.

Ar ta valdyba bus Sydnejuje, 
Adelaidėje, Melbourne ar Canberroje 
yra antraeilis dalykas. Jeigu ji būtų 
sudaryta iš asmenų priklausančių 
atskiroms Apylinkėms, tai būtų patei
sinamas dalykas, jeigu tai būtų 
padaryta prasmingesnio darbo labui. 
Nebūtinai posėdžiai turi būti savaiti
niai ar mėnesiniai. Daug ką galima 
aptarti per laiškus ar net telefoną. 
Kas yra gyvybiniai svarbu, kad ta 
valdyba sugebėtų mus tinkamai atsto-

usl. 2

vauti, laiku reaguoti į susidariusias 
naujas aplinkybes, pasirinkti tinkamus 
atstovus prie Federalinės Baltų 
Tarybos ir kitų organizacijų, jei būtų 
reikalas. Ne atstovai prie Baltų 
Tarybos nustato gaires mūsų ben
druomenės pozicijoms tais ar kitais 
klausimais ir politikai, bet krašto 
valdyba duodama jos paskirtiems 
atstovams aiškius nurodymus ir kon
troliuodama atstovų atliekamą darbą.

Krašto valdyba privalo palaikyti 
gerus ryšius su Apylinkių valdybomis 
ir kreipti dėmesį į jų nuomones. Tik 
tokiu būdu galėsime turėti prasmingai 
veikiančią išeivijos vadovybę, kuria 
galėsime pilnai pasitikėti, be baimės, 
kad kas nors pasirašinės visų vardu 
sutartis ar straipsnius priešingus 
lietuvių išeivijos Interesams.

Kas dėl pradėtos rinkimų kompani

AUSTRALU

KIEK IKI PUSĖS MILIJONO?

Turime įvairiausių fondų, vajų, 
rėmėjų, organizuotų ir pavienių 
grupių, sąjūdžių, sambūrių, sąjungų, 
kuopų, būrių, seniūnijų ir klubų. Vieni 
jų turtingesni, kiti verčiasi vargin- 
giau. Jeigu visų jų rezervus, kurie 
laikomi "juodai dienai", sudėtume į 
Australijos lietuvių fondą, jo rezervai 
bematant pasiektų pusę milijono 
dolerių.

Amerikos lietuvių fondas jau kopia 
į penktą milijoną. Jeigu skaitysime, 
kad po karo į Jungtines Amerikos 
Valstybes iš Vokietijos (vėliau ir iš 
kitų kraštų, kaip D. Britanija, 
Australija, Pietų Amerika) nuvyko 
apie 40.000 lietuvių, kurie daugiausiai 
remia Amerikos lietuvių fondą, tai į 
Australiją atvykę 8.000 lietuvių (porą 
tūkstančių paliekant nutrupėjusiais) 
turėtų būti sukaupę jau beveik vieną 
milijoną dolerių. Australijos lietuvių 
fondas tuo tarpu džiaugiasi turįs 
netoli 300.000 dolerių. Gal būt 
Amerikos lietuviai už mus turtingesni, 
bet abejoju, kad jie būtų dosnesni. Tai 
parodo mūsų aukos Tautos fondui, 
Lituanistikos katedrai Čikagoje, Ka
talikų šalpai, įvairiems religiniams 
tikslams ir panašiai. Dauguma tiems 
tikslams suaukotų pinigų paremia 
vertus, bet išskirtinus tikslus už 
Australijos lietuvių bendruomenės 
ribų. Mūsų bendruomenė iš to turi 
pasitenkinimą tik viešai paskelbiant 
(kartais), kad pagal narių skaičių ji 
yra dosniausia Tautos fondui, Litu
anistikos katedrai ir panašiai.

Ir Tautos fondas ir katedra yra 
svarbūs ir paramos verti užsimojimai. 
Bet, kaip angliškas posakis sako: 
"Labdarybė prasideda namie." Aus
tralijos lietuvių fondas yra šaltinis, 
kurio versmė yra čia pat, lengvai ir 
greitai pasiekiama. Kada reikėjo 
išleisti metraštį, suruošti Jaunimo 
kongresą, Pasaulio lietuvių sporto 
šventę, pastatyti paminklą, kas ne tik 
parėmė, bet galima sakyti davė 
pradžią šiems projektams, praktiškai 
garantuodamas finansinį pasisekimą? 
Australijos lietuvių fondas. Kas 
nuolatos remia Lietuvių informacijos 
centrą, be išimties Australijos lie
tuvių spaudą, mokinius važiuojančius į 
Vasario 16-osios Gimnaziją, teatrus, 
chorus, tautinių šokių grupes, prade
dančius žurnalistus, Lituanistinių 
kursų mokinius, lietuviškąsias savait
galio mokyklas, o svarbiausia - 
Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybą? Australijos lietuvių 

fondas. Be išskyrimo dėl pažiūrų, 
tikslų, vietovės ir, svarbiausia, be 
atidėliojimo, be laukimo mėnesių 
menesiais. VISUS KVIEČIAME ATVYKTI Į

’’Mūsų Pastogės Balių

jos "Jaužinios" laikraštėlyje, kur 
autorius švaistosi idiotų vardais 
senesniai kartai, tai yra neverta 
komentarų, kadangi rašinėlis pats 
kalba apie autoriaus kultūrą ir 
sugebėjimą dirbti visuomeninį darbą. 
Jaunimo spausdinto redaktorius Irgi 
privalėtų žinoti, kad tokie terminai 
nėra tinkami spaudai, o ypač, kada 
spausdinama iš tų senųjų idiotų aukų 
nupirkta nauja mašina.

Dar liūdniau, kada save reklamuoją 
"vadovai" daro gėdą bendruomenei 
skambindami televizijos stočiai, kad 
neleistų pasirodyti mūsų žmonėms. 
Tokie straipsneliai ir skambinimai 
įtikina, kad kai kuriems kandidatams į 
vadus trūksta elementaraus, visa
pusiško subrendimo.

Dr. Jonas Kunca

OS LIETUVIU FONDAS

Australijos lietuvių fondo sąra
šuose 300 narių. Mažiau negu Sydne- 
jaus ar Melbourno Lietuvių klubuose, 
kurie aptarnauja tik tų miestų 
lietuvius. Australijos lietuvių fondas 
apima visą Australiją, verta, kad jo 
nariais būtų kuo daugiau Australijos 
lietuvių. Įstojamasis nario mokestis 
yra vienkartinė 25 dolerių suma. 
Žinoma, tuo viskas nesibaigia. 300 
narių įstojamasis mokestis tesudarytų 
tik ketvirtį kasmet įvairiems lietuviš
kiems reikalams padalinamų apie 
30.000 dolerių. Daug žmonių, patys 
suprasdami reikalo svarbą, aukoja 
didesnes sumas įvairiomis progomis. 
Didelės sumos yra gautos iš kelių 
palikimų. Šis Australijos lietuvių 
fondo pajamų šaltinis laikui einant 
turėtų tapti srautu, papildančiu fondo 
iždą. Daug geriau savo turtą palikti 
Fondui, kuris garantuoja, kad jo 
ištekliai bus panaudoti lietuviškiems 
reikalams Australijoje, negu organi
zacijoms su vadovybėmis ir įsiparei
gojimais užsienyje, ar, blogiausiu 
atveju, Australijos valstybinėms įstai
goms, kas gali labai lengvai įvykti 
nepaliekant raštu savo paskutinių 
norų.

Australijos lietuvių fondo centras 
yra Melbourne. Kitose vietovėse 
Fondas turi savo įgaliotinius. Ir Fondo 
valdyba, ir įgaliotiniai yra kiekvienu 
momentu pasiruošę priimti paramą 
Australijos lietuvių Fondui. Jie pasi

kliauja žmonių reikalo supratimu ir 
gera valia. Būtų sunku ir nevisai 
teisinga iš jų tikėtis nuolatinių 
veiksmų Fondo padidinimo reikalais. 
Jiems užtenka kasdieninių admi
nistracinių rūpesčių. Kitų fondų 
pavyzdžiu, būtų naudinga turėti 
Australijos lietuvių fondo rėmėjų 
būrelius visuose didesniuose mies
tuose, kurie būtų Australijos lietuvių 
Fondo aktyvas, besirūpinąs nuolatiniu 
priminimu, raginimu ir pinigų telkimu. 

Spontaniškas, vienkartinis aukų rin
kimas įvairiomis progomis, kaip pvz. 
per laidotuves, mirusiojo prisiminimas 
auka fondui galėtų virsti gražiu 
pakaitalu vainikui ar gėlių puokštei. 
Aukų rinkimo staliukai per minėjimus, 

metiniai renginiai kiekvienoje vieto
vėje galėtų būti kitomis išraiškomis, 
primenančiomis bendruomenei Aus
tralijos Lietuvių Fondo egzistavimą.

Pusė milijono dolerių Australijos 
lietuvių bendruomenei yra nesunkiai 
pasiekiamas tikslas. Mūsų ateities 
darbų tęsimas reikalauja to tikslo 
pasiekimo.

J. Mašanauskas

2



TAUTI NfiS SĄJUNG OS SEI MO/ 
N UOTAI KOS

Jurgis Janušaitla

Kaip ankstyvesniame savo repor
taže minėjau, ALT Sąjungos seimas, 
vykęs Daytona Beach, Florida, gegu
žės mėn. 21-22 dienomis pasižymėjo 
įvairumu.

Po paskaitų ir simpoziumo, be 
abejo, turėjo seimas spręsti savo 
organizacijos reikalus. Jų buvo daug ir 
įvairių. Iškilmingo posėdžio metu 
buvo visa eilė sveikintojų - jų tarpe 
Lietuvos generaliniai konsulai - 
Anicetas Simutis iš New Yorko ir 
Vytautas Čekanauskas iš Los Ange
les. Sveikino ir mūsų veiksnių 
pirmininkai - VLIKO - dr. K. Bobelis, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos inž. Vytautas Volertas ir 
visa eilė kitų. Svarbesnius pranešimus 
apie Sąjungos veiklą padarė Sąjungos 
pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas
Jis suminėjo visą eilę atliktų darbų, jų 
tarpe knygos apie nužudytus tauti
ninkus išleidimą, pirmininko keliones, 
lankant skyrius, suminėjo kur buvo 
kalbėta įvairių švenčių progomis, 
ruoštas jaunimo konkursas, skirtos už 
rašinius jauniesiems spaudos bendra
darbiams premijos ir t.t. Taip pat 
pranešimus padarė vicepirmininkė 
jaunimo reikalams Vida Jonušienė, 
kuri vadovavo ir iškilmingam seimo 
atidarymo posėdžiui. Iždininkė 0. 
Daškevičienė ir kontrolės komisijos 
pirmininkas Juozas Žvynys. Iš prane
šimų aiškėjo naši sąjungos veikla ir 
geras finansinis stovis bei tvarkingas 
iždo stovis. Pranešimus padarė ir 
skyrių atstovai.

Suvažiavimo metu vyko ir Vilties 
draugijos narių atstovų suvažiavimas, 
kuriame išsamų pranešimą apie "Dir
vos" leidimą padarė redaktorius 
Vytautas Gedgaudas, pasidžiaugęs, 
kad "Dirvos" leidimui dar lėšų 
užtenka, rėmėjų yra, aukotojų atsi
randa. Tačiau su rūpesčiu žvilgtelėjo 
ir į "Dirvos" redagavimo, leidimo 
ateitį, Vilties D-jos pirmininkas inž. 
K. Pocius.

Po pirmos dienos sunkių seimo 
darbų vyko puiki atgaiva - šeiminis 
pokylis, kurį suruošė Seimo rengėjai. 
Dalyvių 190. Daug garbingų svečių, 
atstovų ir vietos lietuvių. Šauni 
meninė programa, kuriai vadovavo dr. 
Sigita Ramanauskienė. Solo keletą 
dainų, akomponuojant muz. A. Skri
duliui, padainavo viešnia iš Los 
Angeles Janina Čekanauskienė ir porą 
dainų duetu su sol. A. Pavasariu. 
Nuostabiai jautri, gerai paruošta 
žodinė dalis ir atlikta įžymiosios 
rašytojos, gyvenančios Daytona 
Beach, Birutės Pukelevičiūtės. Ji 
skaitė kūrybą iš savo romano " Aštuoni 
lapai".
Ši didelio talento aktorė ir rašytoja 
savo žodžiu, vaidyba ir įsijautimu i 

žodį stebino ir jaudino pokylio 
dalyvius ir paliko neužmirštamą įspūdį 
ir Vilniaus varpų skambėjimą. Poky
lyje buvo pagerbtas Los Angeles 
Lietuvos generalinis konsulas Vytau
tas Čekanauskas. Apie jo veiklą 
dešimtmečio laikotarpyje kalbėjo 
Anicetas Simutis, New Yorko Lietu
vos generalinis konsulas. Sveikino ir 
ALT Sąjungos pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, įteikdamas sąjun
gos žymenį.

Pokylis praėjo geroje svečių nuo
taikoje, smagiai pasišokta ir nuošir
džiai pabendrauta.

Darbų eigoje seimas nutarė įsteigti 
Tautinės sąjungos kultūros fondą. Tai 
vienas iš reikšmingų nutarimų. Seimo 
dalyviai čia pat pasižadėjo savo 
pirmuosius įnašus į fondą ir bematant 
suklota net 63.000 dolerių pasižadėji
mais. Be abejo, kai tik fondas pradės 
formaliai ir teisiškai veikti - įnašus 
turės pasižadėję įmokėti. Sąjunga 
finansiniai gerai stovi, tad ir darbus 
gali planuoti ir vykdyti.

Iki šiol sąjunga neturėjo savo 
garbės Teismo. Iškilo reikalas pakeisti 
sąjungos įstatus ir įsteigti Garbės 
Teismą. Čia seimo dalyvių nuomonės 
įvairavo, vyko karštos, protarpiais 
ugningos diskusijos, tačiau po ilgų 
ginčų seimas nutarė įsteigti Garbės 
Teismą ir išrinko į jį narius.

Seime pranešimus padarė: Lietuvių 
tautinio sąjūdžio ■ inž. E. Bartkus, 
Amerikos Lietuvių Tarybos - dr. V. 
Dargis, Lietuvos Nepriklausomybės 
fondo - Emilija Čekienė, "Naujos 
Vilties" žurnalo - redaktorius Vytau
tas Abraitis, Lietuvių tautinės kultū
ros fondo - inž. Jonas Jurkūnas.

Ir šį kartą nominacijų komisija 
neturėjo daug darbo, nes atėjus 
rinkimų punktui, ji pranešė, kad 
sekančiam terminui sutiko pasilikti ta 
pati Sąjungos valdyba ir kontrolės 
komisija. Taigi ALT Sąjungos vyriau
sią valdžią sudaro: pirmininkas dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, vice
pirmininkai Vida Jonušienė, Petras 
Buchas, sekretorė Eleonora Valiukė- 
nienė ir iždininkė Ona Daškevičienė. 
Kontrolės komisiją: Jurgis Janušaitis, 
A. Šukys ir J. Žvynas.

Pažymėtina, kad iškilmingo posė
džio metu į Sąjungos garbės narius 
seimas pakėlė Anicetą Simutį, Lietu
vos generalinį konsulą New Yorke ir 
Juozą Kapočių, Lietuvių enciklopedi
jos leidėją, už nuopelnus Tautinei 
sąjungai. O 1000 dol. premiją paskyrė 
žurnalistui Aleksandrui Merkeliui, 
prezidento A. Smetonos ir kitų 
monografijų autoriui.

Uždarant seimą Sąjungos pirminin
kas nuoširdžiai padėkojo seimo rengė
jams - Daytona Beach apylinkių 
skyriui ir pirmininkui Vytautui Abrai- 
čiui, atstovams, svečiams, programų 
atlikėjams, paskaitininkams ir visiems 
bet kuo prisidėjusiems prie sėkmingo 
seimo.

Poseiminis pabendravimas vyko 
Palm Coast, skyriaus pirmininko 
Vytauto Abraičio sodyboje. Paben
dravime dalyvavo apie 120 žmonių. 
Geras vaišes suruošė seimo rengėjai - 
skyrius savo lėšomis. Pabendravime, 
gražiame ore ir gamtoje, skambėjo 
gražios lietuviškos dainos, gera nuo
taika ir visi dalinosi sėkmingo seimo 
nuotaikomis. Šis įvykis ne eilinis, 
suteikęs garbę ir mažajai, bet gyajai 
Daytona Beach lietuvių kolonijai.

Šiuose reportažuose tepalietėme 
esminius seimo darbus, paliekant 
detales, nes seimo apimtis buvo plati 
ir turininga.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Seimo atstovai Toronte.
Sėdi iš kairės: D. Baltutienė - Australijos L. B. Krašto valdybos pirmininkė, J. 
Vabolienė, dr.’ G. Kazokienė. Stovi iš kairės:
V. Koženiauskienė, E. Jonaitienė, L. Čižauskaitė, K. Lynikas. III eilėje iš 
kairės: V. Neverauskas, P. Bielskis, A. Dudaitis, A. Žilinskas.
Trūksta M. Gailiūno.

VIKINGU MUZIKOS INSTRUMENT AI
Švedai labai domisi savo tautos 

praeitimi. Istorikai su archeologais 
nesiliauja rinkę iškasenas, jas tiria ir 
tuo papildo istorines žinias.

Švedai mokyklos suole sužino, kad 
pirmieji Švedijos gyventojai pietinėje 
Švedijos dalyje, Gotlando bei kitose 
pietinėse salose buvo baltų gentis - 
Cimbri, - tai kimbrai, vadinami ir 
kitais variantais, kaip gimeriais, 
cimeriais ar sikambrais. Nuo 20 iki 12 
amžiaus prieš Kr. kimbrai gyveno 
dabartinės pietų Ukrainos plote - jie 
buvo lietuvių protėviai. Pamažu 
veržėsi į kitas sritis. Švedijoj, 
Norvegijoj ir Danijoj randamos iška
senos rodo juos jau įsikūrusius 1500 m.

Vikingų gadynės kanklės maždaug iš 
500 metų po Kr. švediškai vadinasi - 
"Vikingatida".

prieš Kr. Tačiau šiuose trijuose 
kraštuose daugiausia iškasenų ran
dama iš laikotarpio 400 - 800 m. po 
Kr. Švedai šito laikotarpio iškasenas 
priskiria vikingams. Švedai juos suta
patina su baltais - varingiais, vadina
mais ’ ir varuliais, variagais bei 
geruliais. Švedai, kalbėdami apie 
varingius vadina juos "varėngi".

Kur tik vikingai įsikūrė, ten paliko 
savo raštą runas. Švedijoj yra surink
tas didelis runų palikimas, maždaug

Mūsų 

3000 artifaktų su išrėžtomis runomis 
akmenyse. Iš vikingų gadynės švedai 
kruopščiai surinko įvairius likučius 
visokiausių mažų instrumentų, kurie 
išduodavo muzikos garsus.

Nuo 1970 metų Švedijoj pradėjo 
stipriai pasireikšti ethnomuzikologai. 
Jie tiria kokie garsai senovėje 
žmonėms patiko ir kaip jie pagal tai 
išvystė muzikos instrumentus. Ethno
muzikologai dirba kartu su archeolo
gais, kurie kasa tam tikrose vietovėse 
ir ieško muzikos instrumentų liekanų. 
Daugiausia tų liekanų rasta pietų 
Švedijos dalyje, salose, o ypatingai 
daug Gotlando saloje. Reikšmingiau
sias iš rastų muzikos instrumentų 
likučių, tai mūsų kanklių prototipas 
maždaug iš 500 - 800 metų po Kr. 
Švedai tas kankles vadina "Vikinga
tida lyra". Tai šešių stygų kanklės, 
ilgis 56 cm., plotis 20 cm. ir storumas 
4.5 cm. Stygos, išduodančios muzikos 
garsus, 43 cm. ilgio. Buvo rasti ne vien 
kanklių likučiai, bet ir akmuo, 
kuriame išrėžtas kanklių pavidalas, 
rodąs net stygų skaičių. Švedų 
mokslininkai - ethnomuzikologai, žiū
rėdami į akmenį su išrėžtu kanklių 
paveikslu ir turėdami kanklių iška
senų likučius, sukonstruktavo vikingų 
gadynės kankles. Kanklių išmatavimai 
beveik visai tokie pat kaip ir 
dabartinių mūsų kanklių, tik šiais 
laikais forma dailesnė. Minėtose 
vietovėse randama daugybė ir kitokių 
liekanų: skudučių, lumzdelių, moli
nukų, varpelių, barškučių, žvangučių 
bei kt. (domūs radiniai yra bronziniai 
trimitai 2.24 metrų ilgio. Švedijoj, 
Danijoj ir Norvegijoj jų rasta nema
žiau 30. Švedų archeologai tuos 
trimitus priskiria "Cimbri-Varėngi" 
(kimbrams-varingiams). Manoma, kad 
tai religiniai trimitai, tarnavę Aria- 
nizmo-Mitros apeigoms. Apvalusis 
trimitų skritulys simbolizuoja Saulu- 
vą, Arianizmo-Mitros tikėjimo sim
bolį. Tame skritulyje yra septyni 
apskritimai, išduodu garsus: vienas 
viduryje, o aplink jį šeši. Mūsų 
tautodailėje ir audiniuose dominuoja 
Sauluvos simboliai.

Švedijoj keli mokslininkai, stropiai 
pasidarbavę atstatydami rastąsias 
muzikos instrumentų liekanas iš 
vikingų gadynės, visus garsus įsuko į 
plokštelę pavadinimu - "Fornordiska 
klanger". Tą plokštelę besiklausydami 
girdim negirdėtus muzikos garsus iš 
senų senovės, o taip pat mums gerai 
pažįstamą kanklių, skudučių, lumzde
lių, molynukų muziką.

Agnė Lukšytė
Pastogė" Nr. 29 1988. 7. 25 pusi. 3
S-
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Margos nuotrupėlės
• Iš Adelaidės pasiekė žinia, kad 
nuolatinė "Mūsų Pastogės" bendra
darbė Elena Dainienė jau kelinta 
savaitė paguldyta tyrimams į ligoninę. 
Ir kaip žmonių išmintis sako, kad 
nelaimė niekada nevaikšto viena, taip 
ir Dainių šeimoje. Stasys Dainius 
grĮžęs iš ligoninės rado išdaužytus 
langus, apiplėštą namą.

• Sydnejuje gyvenantis šaulys Stasys 
Pačėsa iš savo bendraminčių gavo 
laišką, kuriame pranešama, kad Kana
doje Vilniaus Šaulių rinktinės pastan
gų dėka, pastatytas paminklas šau
liams žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Paminklas pastaytas Mississaugos lie
tuvių kapuose, kurie randasi tarp 
Toronto ir Hamiltono.

Statymo darbai kainavo virš 50.000

dolerių. Paminklas pašventintas šių 
metų gegužės mėnesio 29 dieną. 
Iškilmėse dalyvavo daug lietuvių, 
kurių tarpe nemaža iš Lietuvos 
atvykusių menininkų ir kultūros 
darbuotojų iškilmėse drauge su visais 
giedojusių Lietuvos Himną, o išva
žiuojant ir atsisveikinant nuoširdžiai 
ašarojusių. Svečiai iš Lietuvos grįž
dami išsivežė daug knygų, kurios 
anksčiau buvo griežtai draudžiamos, 
ypatingai A. Šapokos "Lietuvos Isto
riją".

• Sydnejaus moterų draugijos pirmi
ninkė Tamara Vingilienė be puikių 
sugebėjimų sėkmingai vadovauti 
draugijai, pasirodo, turi gabumų 
rankdarbių mene.

Sutherland parodoje Tamara Vingi
lienė įvertinta pirmosios vietos Žyme
niu savo sekcijoje.

• Mūsų tautiečiai susidomėję pasikei
timais ir naujais įvykiais Lietuvoje bei 
radę apie tai aprašymus vietinėje 
australų ir gautoje iš Lietuvos 
spaudoje siunčia laikraščių iškarpas į 
"Mūsų Pastogės" redakciją. Dėkojame 
tautiečiams M. A. Palubinskui ir V. 
Stagiui už atsiųstas iškarpas, kartu 
atsiprašome, kad dėl vietos stokos ne 
visada šias žinias galėsime talpinti 
mūsų laikraštyje.

• Brolis su sesute gyvenantieji Lietu
voje nori susirašinėti su jaunaisiais 
Australijos lietuviais, pageidauja pa
našaus amžiaus. Jiems galima rašyti 
adresu: Birutė Nolytė - 15 metų, 
Kęstutis Nolys - 13 metų, Lithuania, 
Kaunas, Šiaurės pr. 4-15.

* * *

Tęsinys ^į^RYS SAVAITES LIETUVOJE
Ed. Cinzas

Briuselyje dažnas klausinėjo: kaip 
sekasi persitvarkymo, atvirumo ir 
demokratijos trijukei? Man atrodo, 
kad pučia visi trys, bet iki audros toli. 
Gal šitaip sveikiausia, nepamirškime, 
kad dešimtmečius rūdijusio i trakto
riaus staiga nepaleisi pilnu greičiu. 
Asmeniška patirtis trumpa, bendravau 
su kultūrininkais, valdžios žmonių 
kaip ir nemačiau; mano žinios apie 
persitvarkymą tik iš Lietuvos perio
dikos ir trijų savaičių {spūdžių.

Bene ryškiausiai matomas pasikei
timas yra kadrų atnaujinimas ir 
periodikos deržimordstvos atlaida. 
Pirmasis - subtilus, psichologiniai 
išbalansuotas žaidimas, kuriame visi 
laimi: prie ekonominio bankroto 
bedugnės ir kultūrinės stagnacijos - 
kurią galima pavadinti ir intelektua
liniu teroru - atvedę senieji dogma
tikai absoliučią indulgenciją pensi
jose; juos pakeitę "jaunieji vilkai" - 
laisvesnes rankas perkilnoti "kietojo 
marksizmo" Toros slenksčius bei 
užtvaras. Prie kurių klūpojo, o neretai 
ir klupdė, kolūkių gaspadoriai, pra
monė, kūrybinė inteligentija, taigi b? 
kasdieninė individo laisvė.

Panašiai dabar skamba Lietuvos 
periodikoje. Aišku švelnesniu žodynu, 
prokuroro nusikaltimas vadinamas 
socialistinės teisės pažeidimu; isto
rijos klastojimas - mitologija; par
tiečių visagalė - biurokratija ir taip 
toliau, vis gudriau, vis kitaip. Pagaliau 
ką pasakyti žmonėms, dešimtmečius 
kalus galvon, kad juos genialiai i 
ružavą rojų veda genijai?

Persitvarkymo dvasioje - o tokia vis 
dėlto yra - aišku nesusigaudymas, 
pirmyn ir atgal maišastis, kalbama 
alegorijomis "šitaip buvo neblogai, 
bet anaip būtų geriau", visokiausios 
blogybės užkraunamos praeičiai, 
technokratams, "pilietinio ryžtin
gumo" stokai ir t.t. Taigi visi kažkur 
kažkaip kalti, susipurtykim Ir pradė
kim naują revoliuciją. Visa tai - masių 
psichologinė paruoša dideliam žings
niui į liberalizmo lankelę? Ir, žinoma, 
demokratiškiau galvojančią partinę 
struktūrą? Gan painus, milžiniškos 
nomenklatūros kabinetuose vingiuo
jantis kelias, kuriu om, kaip man 
atrodo, jau išjudino minėtą traktorių.

Atidžiau skaitant "Literatūrą ir 
meną", "Pergalę", "Nemuną" ir 
"Gimtąjį kraštą", negali žmogus 
atsistebėti minėtų demokratėjimu. 
Įkyriai smelkiasi mintis, kad Lenino 
nurodą: spauda turi skleisti partinę 
propagandą, auklėti mases ir plėsti 
komunizmą grimsta užmarštin, suka
ma prie spaudos pagrindinio tikslo - 
informacijos. O ji, ta demokratėjant! 
informacija minėtoje periodikoje labai 
liūdna. Kartais šiurpą sukelianti, kada 
"Mūsų Pastogė" Nr. 29 1988. 7. 25

skaitai apie nebepagydomą kai kurių 
Lietuvos biosferinių sričių sužalo
jimą, kuris rimtai grąso genetiniam 
paveldėjimui ("Literatūra ir menas") 
alkocholizmo žalą, bukaprotišką mo
kymo ir auklėjmo sistemą ("Nemu
nas"), Lietuvos istorijos klastojimą, 
literatūros grafomanų plūsti ("Per
galė"). Čia tik keli pavyzdėliai, o 
tokių krūvos. Nėr ko džiaugtis, nėr ko 
ir šūkauti, kad mes, išeiviai, seniai tas 
bėdas badėm pirštais. Visa tai, kas 
džiugina Lietuvą ar liūdesiu užgula, 
džiugina ar liūdnai nuteikia ir išeiviją.

O Lietuvos rašytojai? Pagarbos 
verti vyrai, bene drąsiausiai puolė i 
persitvarkymo sūkurį. Maldonis, Pet
kevičius, Bubnys, Mikelinskas, broliai 
Kašauskai, broliai Dirgėlos. Gėda - 
visų nesuminėsi, bet visiems sveikatos 
ir ištvermės! Ypač narsiai Petkevičius 
drasko tabu miglas. Žinonia, kaip ir 
kiti, savo analizes dangsto revoliu
cijos vėliava (kartais įsikarščiavę 
"Pergalėje" ir nabašniką Robespjerą, 
kuris vis dėlto karštu humanizmu 
nepasižymėjo, kaip ir istorijos šiukš- 
lynan ištremtas Stalinas, pagalbon 
kviečia) visur už rankelės vedžiojasi 
Leniną: jis taip sakė, jis taip prisakė, 
o aš tekartoju jo žodžius. Lyg ir aišku, 
kad savo drąsos neužtenka, reikia 
stipresnio užnugario.

Pasuko ir "Gimtasis kraštas". 
Čekuolis išplukdė su veiksniais ir 
buržuaziniais nacionalistais kariavusį 
laivelį j platesnes marias. Savaitinis 
pagražėjo, pasirodė rimtesni straips
niai, užsimiršo "dirbam - šokam ir 
dainuojam" pasakaites. Tačiau ir jis 
dažnai vienu žingsniu pirmyn, kitu 

o atgal. Vienusyk sodina prie stalo 
išeivijos kultūrininkus pokalbiui, kitu 
išvynioja mitologinę, sierą rūkiusio 
pypkės dūmais pakvėpintą tikinčiųjų 
apklausos anketą; viename numeryje 
džiaugiasi liaudies skriaudėjus me
džiojančiu žurnalistu, kitame nebe
mato, kad žurnalistiniais (?) suklu- 
mais bandoma suniekinti seniai nuo
dėmes šaltoj užtvaroj atpirkus) kunigą 
- ne - kunigą.

Kalbant apie sieros dūmelius, gal 
reiktų pašnekėti ir apie šių metų 
pradžioje Prancūzijos tolvaizdyje ma
tytą "Tiltas Ženeva - Vilnius". 
Gražu, kad žmonės nors tolvaizdžio 
dėka pabendraus kelias valandas! 
Nors ir žilo plauko sulaukiau, bet 
vistiek likau kūdikiškai naivus. Kokia 
gėda, pone karaliau, kokia gėda...

Pirmas politikuoti pradėjo Ženevos 
piliečių būrelio moderatorius. Vil
niškiai gaudė strėliukes b* dėjo 
krepšin, paskui ir jie įsismagino, 
pradėjo temti lankus, svaidyti atgal. 
Išryškėjo pokalbio skirtingi metodai: 
Ženeva susodino {vairių pažiūrų, 
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profesijų ir amžiaus atstovus: Vilnius 
irgi panašiai, bet jau viena vienintele 
nuomone apie žmones ir daiktus, 
politiką ir ideologiją, demokratiją ir 
valstybę. Painesnius Ženevos klausi
mus sau atrinkinėjo Zalotinskis (gal 
Zalotnickis, nebeprisimenu) jam tūra- 
vojo Juršėnas.

Zalotnickis kalbėjo tik rusiškai, o 
Juršėnas pokalbio gale prisiminė, kad 
moka ir lietuviškai. Ir kiti vilniškiai 
daugiausia vartojo rusų kalbą. Prisi
menu, dar Smetonos laikais " Lietuvos 
Aidas" bardavosi: gera svetimomis 
kalbomis kalbėti, bet gėda savos 
nemokėti. Vilniškiai nesigėdijo, teko 
susigėsti mano vieninteliai ir bran
giausiai: Vilnius juk Lietuvos sostinė, 
kodėl nekalba lietuviškai? Šito nesu
prato ir Ženeva: kodėl beveik visi 
kalbate tik rusiškai? Vilniečių būre
lyje pakilo daili ponia. Mūsų šeimoje, 
girdi, yra kirgizų, ukrainiečių, rusų, 
lenkų, lietuvių; mano vyras lietuvis, 
Tarybų Sąjungoje dažnai šitaip - visos 
tautos seserys. Visa geneologinė 
propaganda rusiškai. Ponios šventa 
teisė giminiuotis su seseriškomis 
tautomis, taigi, kaip sakoma, Dieve 
padėk, bet ką darysim su šveicarais ir 
abelnai frankofonais? Jie, nebagai, 
buvo įsitikinę, kad mūsų tėvynėje 
gyvena lietuviai, kalba lietuviškai, o 
dabar turėjo prisipažinti klydę, juod
žiausi neišmanėliai. Lietuvos periodi
koje kietai šiaušiasi prieš į darželines 
mokyklas spraudžiamą rusų kalbą (" 
Pergalės" balandžio laida" "Lietuva 
mokinio akimis"), mokytojas "Nemu
ne" piktinasi, kad į pedagoginį 
pasitarimą atvykus dviem rusams, 
vadovaujantis, o paskui ir visi, 
peršoko į rusų kalbą. Vadinasi, 
nepersistenkim, pats Gorbačiovas ta 
ir ana proga skatina gerbti tautos 
indentitetą - jos kalbą, o "Tiltas 
Ženeva - Vilnius" surinko Vilniaus 
rusus ir rusų filologiniais puošmenimis 
gudraujančius aborigenus. Kaip nebus 
gėda, pone karaliau, kaip nebus prieš 
Lietuvą pamilusią žmoną, šveicarus ir 
platų frankofonų pasauli!

Ženeva klausinėjo ir apie religijos 
laisvę. Anot šveicarų, jos nedaug, 
kartais, girdi, net žabojama. Buržua
zinių nacionalistų ir kitų purvintojų 
šmeižtams paneigti atsistojo... orto
doksų popas! Du kartus viską išaiš
kino ir, žinoma, konstituciniais para
grafais įrodė Lietuvos tikinčiųjų 
visišką laisvę išpažinti ir praktikuoti 
savas religijas. Rusiškai. Linksmiausia 
- kitiems gal kvailiausia tai, kad šalia 
popo (popų vyskupo?) sėdėjo ir 
lietuvis prelatas. Manoji vėl nebeiš
kentė: kogi tu tyli, Lietuva katali
kiškas kraštas, ortodoksų popas juk 
nieko neišmano apie katalikybę?!

Reikia pripažinti, kad ir Žiulieta 
neišmanėlė, paklaidino ją nerimtos 
statistikos, Lietuvoje katalikų mažu
ma, popas teisingai atstovavo 80% 
ortodoksinę daugumą. Paprasčiausia 
logika reikalauja kalbėti daugumos 
atstovui, o mažumos atėjo konfratas 
pasiklausyti. Ir šitaip būna, bet kažin 
ar gražiai, o apie protingumą gal ir 
nebešnekėkim.

Su tolvaizdžiu nepasibarsi, prancū
ziško temperamento, deja, neturiu, jis 
kaip dažno žemaičio, atsilikęs per tris 
dienas, o po jų irgi klausiu prelato: tai 
ko tu, gerojo Dievulio mulki, atėjai { 
rusų, ir šveicarų pokalbi? Ortodoksų 
popas atmušinėjo šmeižtus, džiaugėsi 
religinių laisvių prūdais o tu sėdėjai 
mietą prarijęs. Negražu šitaip, tuo 
labiau, kad neseniai ("Literatūra ir 
menas", Nr. 9) Anilionis urbi - orbi 
vėl sudėliojo taškus ir kablelius dogmų 
Bulėje. Baisu, kad neužsirūstintų 
Lietuvos katalikų popiežius... Plepu 
niekus dabar kitaip: kas tyli - 
nepritaria? Galima ir rimčiau: Amicus 
Pannus, sėd magis arnica veritas.

Svajokim, kad panašios režisūros 
komedijos nebeužilgo iškeliaus i 
vodevilių užkulisus. O kaip vėl įtikinti 
200 milijonų frankofonų, kad Lietuva 
yra Lietuva, o ne rusiškai kalbanti 
Šiaurės - Vakarų gubernija - ne tik 
mano riešutinė galvelė, bet ir skai
drios išminties prikimštos galvos 
tikriausiai nežino.

O ką apie pertvarką, atvirumą ir 
demokratėjimą galvoja keli milijonai 
liaudies bitelių? Kaustyta ir perkaus- 
tyta, glostyta auksinio rytojaus paža
dais, daužyta, tremta ir mėtyta 

turgaus aikštėse (J. Avyžiaus "Sodybų 
tuštėjimo metų" trečia knyga)šokdin
ta ir daininta, dirbusi už tris jaučius 

su piemenėlio vargdienėlio terbele, 
paskutiniu dešimtmečiu lyg ir suri
šant! galus, ji, ta pilkoji visokiausių 
tranų ir Sąrančių maitintojėlė - 
dairosi, klausosi: o kuom čia viskas 
pasibaigs (Stribo šautuvą aštria 
plunksna pakeitus) perkartojant). Pa
galiau liaudies nuomonės niekas ir 
neklausia, svarbu, kad ji dirbtų ir 
pasigėrusį, nekeltų skandalų. Vėl 
rimtėja! - juokais juk nebaigsi - 
man regis, kad nebe užilgo pradės ir 
jos klausinėti, kaip arti, sėti ir pjauti; 
dirbti, pirkti ir parduoti. Demokratė
jimo vieškelis platėja, šito nederėtų 
neigti, o rašytojų ir žurnalistų 
avangardui paruošus psichologinę dir
vą tikriausiai pradės pavasario šėją. 
Nedrąsiai žinoma, bet juk ir Vilniaus 
per dieną nepastatė.

1988. Balandis, Briuselyje
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LIETUVOS ISTORIJA IR JOS

(Tęsinys)

Netekus Lietuvos Metrikos, mūsų 
praeities tyrinėtojų žvilgsniai buvo 
nukreipti į kitą Lietuvos praeities 
šaltinių saugotoją,Vatikano archyvus, 
kame randasi nuo mind auginių laikų 
Lietuvos valdovų ir katalikų vyskupų 
ten siųsti laiškai ir kitokie dokumen
tai. Tik šis milžiniškas archyvas 
daugeli amžių pasauliečiams buvo 
neprieinamas. Kai kam gali atrodyti, 
kad Vatikano archyvuose tėra saugo
mi vien religinės apimties dokumentai, 
Iš tiesų taip nėra. Vyskupų praneši
muose popiežiui duodamos žinios apie 
platų vyskupijos tikinčiųjų gyvenimą, 
jų ekonominę būklę, moralę, tarpusa
vio santykius, šeimų santykius ir t.t. 
Pav. vienas vyskupas savo pranešime 
rašo, kad viename jo parapijos 
miestelyje gyvenančios apie šimtas 
davatkų , kurios nesančios susiorgani
zavusios į regulą ir vedančios skanda
lingą gyvenimą. Panašių gyvenimiškų 
užuominų apstu įvairiuose popiežiui 
siųstuose vyskupų raštuose.Visa tai 
yra medžiaga Lietuvos istorijai.

Pirmasis lietuvis įžengęs į Vatikano 
archyvus ir ten ilgesnį laiką dirbęs, 
buvo kun. prof. dr. J. Totoraitis. 
Tačiau jo darbo rezultatai nebuvo 
dideli. Jis pajėgė susipažinti tik su 
labai maža ten esančios medžiagos 
dalimi. Jo pasitarnavimas Lietuvos 
istorijai buvo nežymus.

Lietuvos nepriklausomybės laiko
tarpyje nebuvo lėšų finansuoti archy
vuose galinčius dirbti istorikus. Paga
liau ir istorikai ne taip greit 
prisiauginami. Tik išeivijoje netikėtai 
atsirado galimybė patyrinėti Vatikano 
archyvus. Tyrinėti senus archyvus 
reikia ypatingai gerai paruoštų istori
kų, kurie mėgtų šį darbą, mokėtų 
bent kelias svetimas kalbas ir būtų 
linkę dirbti vienumoje eilę metų. 
Tokiam darbui visais atžvilgiais buvo 
gerai pasiruošęs istorikas prof. Zeno
nas Ivinskis. Vyskupas Padolskis išrū
pino jam keliems metams stipendiją, o 
Romoj reziduoją kunigai leidimus 
lankytis ir dirbti archyvuose. Po kelių 
metų į šį darbą įsijungė mums gerai 
pažįstamas monsinjoras Paulius Jatu
lis. Abu šie vyrai per kelis dešimtme
čius atrinko kalnus Lietuvos istorijai 
naudingų dokumentų. Buvo padaryti 
nuorašai ar foto kopijos šimtams 
tūkstantių puslapių. Kol kas nesirū
pinta šių dokumentų vertimu į 
lietuvių kalbą. Visa ši medžiaga jau 
yra lietuvių rankose. Išversti bus 
galima bet kada.

1971 m. Ivinskiui mirus, jo nebaig
tus darbus tęsti pasiėmė monsinjoras 
Jatulis, kuris ir toliau tyrinėdamas 
archyvus, suredagavo Z. Ivinskio 

raštų du tomus. Dar apie penki tomai 
ruošiami spaudai. Monsinjoras Jatulis 
nors ir nėra istorikas specialistas, bet 
šiam darbui yra atsidavęs su ypatingu 
pasišventimu ir meile. Kad galėtų 
visus rastus dokumentus pats suprasti, 
jis išmoko rusų ir lenkų kalbas. 
Dokumentų atrinkimas nėra jau taip 
paprastas darbas. Kartais tenka 
perversti šimtus tomų ar dėžių, kol 
atrandi vieną ar kelis dėmesio vertus 
dokumentus. Kiek ten yra saugoma 
dokumentų, galima šiek tiek įsivaiz
duoti atsimenant, kad prieš keliasde
šimt metų archyvui buvo pastatyti 
nauji rūmai su trylika kilometrų 
lentynų. Atrinkti apčiuopamą kiekį 
lietuvius dominančių dokumentų, ne 
vieno žmogaus ir ne vieno amžiaus 
uždavinys.

Už Lietuvos ribų randasi ir daugiau 
mūsų praeitį liečiančių archyvų, 
būtent Lenkijoj (Krokuvoj, Varšuvoj 
ir kt.), Vokietijoje (Karaliaučiuje -
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B. Straukas

dabar Goetingene, Dancige ir kitur) ir 
kitose valstybėse. Visus šiuos šaltinius 
suminėti būtų netrumpas sąrašas. Šia 
proga verta atkreipti dėmesį į 
okupuotą tėvynę ir pasidomėti kas ten 
yra daroma Lietuvos istorijos mokslui 
ir kas yra pasiekta.

Okupuotoje Lietuvoje pirmaisiais 
metais buvo įsteigta Lietuvos Mokslų 
Akademija su visa eile institutų. Jų 
tarpe veikia ir Istorijos Institutas. Per 
keturiasdešimt okupacijos metų Lie
tuvoje buvo išauginta nauja ir gausi 
istorikų karta. Kai kurie jų yra gerai 
pasiruošę, rimti mokslininkai, vaisin
gai pasidarbavę Lietuvos istorijos 
mokslui.

Lietuvos istorikai yra parašę visą 
eilę gana rimtų, Lietuvos praeitį 
liečiančių darbų. Žinoma, kiekvienas 
iš jų pirmiausia bando istorinius 
praeities įvykius perteikti dialektinio 
materializmo šviesoje. Bet,nežiūrint 
to, jų išleistose knygose ar straips
niuose yra daug autentiškos istorinės 
medžiagos. Institutas kas metai 
leidžia "Lietuvos Istorijos metraštį". 
Jame spausdinami istorikų parašyti 
straipsniai, istorinių leidinių recenzi
jos ir kitokia istorijai gimininga 
medžiaga.

Po sovietiniu lietsargiu pakištom 
Rytų Europos tautom leidžiama ne tik 
ekonomiškai,bet ir kultūriniai bendra
darbiauti. Dėl tos priežasties sovietai 
įsileidžia lietuvius istorikus pasiknai
sioti ne tik po "Lietuvos Metriką", bet 
ir po kitus jau grynai sovietinius 
praeities archyvus. Pav. istorikai mini 
panaudotą medžiagą, rastą Sov. S-gos 
Užsienio Reikalų Ministerijos archy
vuose, aišku ne ten kur laikoma 
Molotovo - Ribbentropo sutartis. 
Lietuvos istorikui tyrinėja ir Lenkijoje 
-esančius archyv , kur ypatingaigausu 
lituanistinės medžiagos. Anksčiau 
lenkai labai pavydžiai juos saugojo 
nuo lietuviškos akies. 0 dabar visi 
tapę sovietinėmis nacijomis nemato 
reikalo slėpti buržuazinės savo tautų 
praeities.

Prie istorinių šaltinių priskaitoma ir 
archeologija, kuriai sovietinėje Lietu
voje skiriamas rimtas dėmesys. Rašy
tiniai šaltiniai nupasakoja praeities 
įvykius, bet neparodo, kaip tuo laiku 
paprasti žmonės gyveno, kokia buvo 
jų kasdieninė buitis, kaip rengėsi, 
puošėsi, kokius įrankius naudojo ir t.t.

Pereitais metais Lietuvoje buvo 
atrastas-atkastas visas Kernavės 
miestas su rąstais grįstomis gatvėmis, 
pirtimi, kurioje rastos net vantos, 
amatininko namo vieta, šaukštai, 
puodai, žalvarinės adatos ir aibė kitų 
kasdieninio naudojimo reikmenų, var
totų prieš šešis-septynis šimtus metų. 
Su šiuo mūsų praeities turtu susipaži
no mūsų archeologė Marija Gimbutie
nė, viešėjusi Lietuvoje. Ji tvirtina ir 
džiaugiasi, kad toks radinys - ištisas 
miestas -atkastas Lietuvoje pirmą 
kartą. Atlikta tik maža dalis darbų. 
Bet ji tiki, kad šios srities entuziastų 
Lietuvoje netrūksta ir atkasimo 
darbai bus tęsiami toliau. Gal tai 
pareikalaus kelių metų, bet radinys 
yra per svarbus Lietuvos istorijai, kad 
jį būtų galima palikti , galutinai 
neištyrus. Labai svarbūs archeologi
niai radiniai užtikti ir po Vilniaus 
katedra. Visa tai papildo ir praturtina 
Lietuvos istorijos šaltinius.

Visi čia suminėti daviniai patvirti
na, kad mokslininkai okupuotoje 
Lietuvoje visose srityse stengiasi 
pasitarnauti savajai tautai, kiek tai 
yra įmanoma okupacinių varžtų 
rėmuose. Ne visuomet mes galime būti 
neatlaidūs teisėjai, pasverdami jų

darbus. Visa kas atlikta Lietuvos ir 
lietuvių tautos praeities tyrinėjimuo
se vienaip ar kitaip praturtina 
Lietuvos istoriją, kuri dar ne greit 
galės būti pilnai užbaigta.
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Hobarto lietuvių tarpe Monika ? 
Paškevičiūtė viena iš veikliausių. Ji^ 
dalyvauja visuose renginiuose, talki- 
ninkauja ruošiant visas programas. įj 
Organizuoja jaunimą ir ruošiasi daly- §
vauti Lietuvių Dienose Adelaidėje.

OKU PUOTOJE 
LIETUVOJE 

Iš pavergtos Lietuvos mums pra
nešta: "Mums kartais prikaišiojama, 
kad lietuviai snaudžia, o studentija - 
dar gilesniame miege. Tačiau stebint 
Pabaltijo studentų šventę "Gaudea- 
mus", paaiškėjo, kad taip nėra 
studentai pajudėjo. Jiems priklauso 
ateitis".

Studentų koncertą rodė per televi
ziją. Kas turi spalvotą televizorių, 
"matė mišką tautinių lietuvių , latvių 
ir estų vėliavų .

Kur tik nukreipsi žvilgsnį, visur 
matai tautines vėliavas. Visa Lietuva 
pamatė savo buvusios nepriklausomos 
valstybės vėliavą!"

Poezijos pavasario šventėje gegu
žės 27 d. buvo aplankytas ir 
Tolminkiemis, surengtas literatūros 
vakaras K. Donelaičio muziejuje. 
Buvo diskutuota galimybė surusintai 
Čistyje Prudy vietovei grąžinti jos 
senąjį Tolminkiemio vardą arba ją 
pavadinti Donelaičiu. Bronislovo Be- 
liausko, Antano Budriūno, Justino 
Kamičaičio, Stepono Lukoševičiaus ir 
Valdo Samučio išsamų pasisakymą 
šiuo reikalu birželio 4 d. laidoje 
paskelbė "Literatūra ir menas". Jie 
tiki, kad Tolminkiemio klausimas iškils 
K. Donelaičio 275-tųjų gimimo meti

nių minėjimo komisijose, ir būkštau- 
ja, kad vėl nebūtų pakartota pokarinė 
klaida: "... kai pokario sumaištyje 
Mažosios Lietuvos, vokiečių pava
dintos Rytų Prūsija, žemėlapyje vienu 
brūkštelėjimu buvo pakeisti ne tik 
germanizatorių primesti, bet ir gra
žūs, tik suvokietinti lietviški vieto
vardžiai (Ragainė, Gumbinė ir kt.). 
Tuo laiku vietoje Tolminkiemio ir 
atsirado Čistyje Prudy. Pažvelgę į
Kaliningrado vietovių vardyną, ma
tome, jog žymią jo dalią sudaro 
asmenvardžiai. Tad dabar galima 
padaryti kitokio pobūdžio klaidą, 
šiandieninius čistyje Prudy pervar
dijant Donelaičiu. Nors labai brangi
name mūsų genialiojo dainiaus kūrybą 
ir atminimą, bet manome, jog istoriniu 
požiūriu būtų teisingiausiai pasielgta, 
poeto padangei grąžinant jos senąjį 
vardą - Tolminkiemį..." "uū

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Konstitucinė krizė Sovietų S-gos 
pietuose tebesitęsia. Nagorno - 
Karabakh srities centrinė taryba 
paskelbė oficialų nutarimą atsiskirti 
nuo sovietinės Azerbaidžano res
publikos ir prisijungti prie kaimyninės 
Armėnijos respublikos. Azerbaidžano 
respublikos aukščiausia taryba, pasi
naudodama savo konstitucijos para
grafais, paskelbė armėnų nutarimą 
negaliojančiu.

•
Žinomas nacių gaudytojas, žydų 

istorikas Tuvia Friedman, pareiškė, 
kad Austrijos prezidentas dr. Kurt 
Waldheim nėra padaręs jokių karo 
nusikaltimų. Friedman sako dirbęs 
dvejus metus archyvuose, veltui 
bandydamas surasti Waldheimo kaitės 
įrodymus. Jei niekas neturi pilietinės 
drąsos atsiprašyti Waldheimo už 
neteisingus apkaltinimus, tai jis, 
Friedman, už juos atsiprašo.

•
Nikaragua valstybėje sandinistų 

policija su ašarinėmis dujomis, šautu 
vų buožėmis ir lazdomis išsklaidė 
demonstraciją Nandaime mieste neto
li sostinės Managua. Suimti 42 
asmenys, daug demonstratorių ir 
policininkų sužeista, nukentėjo ir eilė 
užsieniečių reporterių. Sekančią die
ną Nikaragua vyriausybė uždarė 
katalikų radijo stotį, kuri tik pernai 
buvo gavusi leidimą veikti. Taip pat 
ištremtas JAV ambasadorius Richard 
Melton bei septyni kiti amerikiečiai 
diplomatai. Reaguodamos į tai, J.A. 
Valstybės ištrėmė Nikaragua ambasa
dorių.

•
Australijos užsienių reikalų min. W. 

Hayden, lankydamasis Kinijoje, gavo 
leidimą nuvykti į Tibetą. Tai pirmas 
atvejis, kad užsienio diplomatui lei
džiama aplankyti Tibetą po kovo 
mėnesį įvykusių kruvinų riaušių. Prieš 
pat Haydeno apsilankymą kiniečiai 
paleido dalį kalinamų lamų (budistų 
vienuolių).

•
Sovietai iššovė dvi raketas - erdvės 

laivus - skridimui į Marsą. Raketos 
neturi įgulų ir pasieks Marsą po 200 
dienų. Jų uždavinys - fotografuoti ir 
tirti Marsą bei jo palydovą Phobos.

Paskutiniai sovietų bandymai pa
siekti Marsą, atlikti 1974 metais, buvo 
nesėkmingi.

Graikija įspėjo JAV, kad nemano 
pratęsti susitarimo dėl karinių bazių 
savo teritorijoje. Susitarimas baigiasi 
šių metų gruodžio 31 dieną. JAV 
tikisi, kad galės susitarti su Graikijos 
min. pirmininku Andreas Papandreou 
dėl sutarties pratęsimo.

•
Afganistane mujahideen sukilėliai 

pradėjo ofensyvą prieš komunistinės 
vyriausybės pajėgas strateginio Jala
labad miesto apylinkėse.

•
Per derybas tarp Vietnamo ir JAV 

delegacijų Hanoi mieste prieita prie 
susitarimo, kad Vietnamas leis išemi
gruoti 11000 buvusių koncentracijos 
stovyklų kalinių, kalintų už simpati
jas Vakarams. Taip pat galės laisvai 
išemigruoti ir apie 40 000 šių kalinių

§ giminaičių.
| Buvęs Australijos žvalgybos orga- 
Į nizacijos ASIO viršininkas Harvey 

Bennet įspėjo Australijos vyriausybę
įj neįsileisti Sovietų žvejų laivų į 
įj australų uostus. Jo nuomone, būtų 
§ naivu patikėti sovietų min. pirmininko 
§ pavaduotojo Vladimiro Kamencevo 
§ užtikrinimais, kad žvejų bazių sutar 
§ tis nebus panaudota špionažui.
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III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ 

ORGANIZACINIS KOMITETAS
B R ANEŠI MAS

iš moderniškiausių sporto stadionų
■ pasaulyje. ‘

Kiek man yra žinoma, kiekvienoje 
jų žaidimų vietovėje, vietos lietuviai 
organizuoja pasimatymų su mūsų 
krepšininkais. Melbourne jaunimas, tą 
vakarą, numato turėti Lietuvių na
muose "DISCO" vakarą, kuriame 
tikriausiai atsilankys ir mūsų svečiai 
krepšininkai.

Kiek prisimename, paskutinį kartą 
Sovietų Sąjungos krepšinio rinktinė 
Australijoje laimėjo visus šešiss 
susitikimus ir tik Melbourne žaidimo 

laikui pasibaigus, rezultatas taškais 
buvo lygiomis. Noriu tikėti, kad šį 
kartą svečiams bus dar sunkiau 
atsiekti laimėjimo, nes 'Australijos 
krepšinio lygis dienomis auga. Apgai
lėtina, kad australų krepšinio rink
tinėje nematome nei vieno Australijos 
lietuvio, nors dar netolimoje praeityje 
mūsų vietiniai krepšininkai, ne tik 
žaidė už įvairių Australijos valstijų 
rinktines, bet kartu buvo ir vieni iš tų, 
kurie padėjo kelti jų žaidimo lygį ir 
susidomėjimą. Leonas Baltrūnas.

Pranešame, kad III Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynių individualinių 
sporto šakų varžybose gali dalyvauti 
ir lietuvių sporto klubams nepri
klausantieji Australijos lietuviai spor
tininkai.

Varžybos bus pravedamos šiose 
sporto šakose:

Lauko tenise - moterų iki 40 m., 
vyrų iki 45 m. Veteranių virš 40 m., 
veteranų virš 45 m.

Stalo* tenise, golfe, biliarde ir 
Sųuaše moterų ir vyrų amžius 
neribojamas.

J. Jonavičius
Žaidynių Komiteto pirmininkas

ARVYDAS SABONIS ATVYKS I 
AUSTRALU A?

Rugpjūčio mėn. 9-17 dienomis, 
Australijoje viešės Sovietų Sąjungos 
krepšinio rinktinė, kurios pagrindi
niame sąstate žais net keturi Lietuvos 
geriausieji krepšininkai. Iš jų, du 
pagrindinius žaidėjus - Valdemarą 
Chomičių ir Raimondą Marčiulionį, 
mes jau turėjome progos pažinti, kada 
jie, prieš gerą pusmetį, su ta pačia 
rinktine lankėsi ir žaidė įvairiuose 
Australijos miestuose. Šį kartą so
vietų rinktinė sustiprinta Rimu Kurti
naičiu ir visai galimas dalykas; kad 
prie jos dar prisidės garsiausias, šiuo 
metu, pasaulio krepšininkas Arvydas 
Sabonis, kuris kaip tik baigė ilgą 
gydymo procesą Portlando mieste 
Amerikoje ir yra kviečiamas įsijungti į 
Sov. Sąjungos rinktinę, kad tinkamai 
pasiruošus artėjančiai Olimpiadai 
Seoulo mieste. (The Sydney Morning 
Herald - A. Sabonis atvyksta į 
Australiją tik kaip turistas).

Rimas Marčiulionis bando uždengti Australijos žaidėją.

Arvydas Sabonis yra užtikrintai 
pats geriausias krepšinio žaidėjas, 
kokį Lietuva yra bet kada turėjusi ir 
būdamas tik 22 metų amžiaus ir 2 
metrų 12 cm. ūgio yra pasiekęs 
fenomenalų krepšinio žaidimo lygį, 
kuriuo gėrisi milijonai krepšinio mė
gėjų. Profesionalinės amerikiečių 
krepšinio komandos jam siūlo milijonus 
dolerių, kad tik jis sutiktų žaisti jų 
gretose. Arvydas buvo pagrindinė ašis 
Kauno "Žalgirio" komandai, kada jie 
net kelis kartus laimėjo visos Sovietų 
Sąjungos krepšinio pirmenybes ir 
aukso medalį Sovietų Sąjungai IX- 
"Musų Pastogė" Nr. 29 1988. 7. 25
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Šachmatuose - bendras vyrų ir 
moterų turnyras, amžius neribojamas.

Plaukime - moterų ir vyrų, berniu
kų ir mergaičių iki 16 m.

Dalyviai prašomi registruotis jau 
dabar Žaidynių komitete: J. Jonavi- 
čius, 27 Rickaby St., Croydon Park, S. 
A. 5008, telefonas - 46 4775, 
susimokant $10 registracijos mokes
čio.

Registracija baigiasi š. m. gruodžio 
1 d.

Golfo ir biliardo varžybose dalyvių 
skaičius ribotas. Registracija baigiasi 
rugsėjo 1 d.

tose pasaulio krepšinio pirmenybėse 
Columbijoje ir tik jo dėka, Sovietų* 
Sąjunga, taip ir Kauno Žalgiris 
laimėjo aibę įvairiausių tarptautinių 
varžybų.

Taigi, galimas dalykas, kad mes, 
Australijos lietuviai pirmieji turėsime 
progos pamatyti atsinaujinusį Arvydą 
Sabonį ir dar tris mūsų dabartinius 
geriausius Lietuvos krepšininkus, iš 
kurių Voldemaras Chomičius jau eilę 
metų yra Sovietų krepšinio rinktinės 
kapitonas, o greitakojis* ir taiklusis 
Raimondas Marčiulionis yra vienas iš 
geriausių metikų ir įdomiausių žai
dėjų aikštėje.

S. Sąjungos rinktinė turės šešias 
draugiškas rungtynes su Australijos 
krepšino žaidėjais, kurie atstovaus 
Australiją krepšinyje būsimoje Olim
piadoje Seoulo mieste. Bilietai į šias 
rungtynes jau yra platinami ir 
tautiečiams, kurie nori pamatyti šias

rungtynes ir mūsų šauniuosius Lietu
vos krepšininkus, siūlau jau dabar 
įsigyti t bilietus, nes neabejoju, kad 
visi bilietai bus iš anksto išparduoti. 
Rungtynės vyks šia tvarka: 
Rugpjūčio mėn. 9 d. antradienį - 
Brisbanėje, rugpjūčio mėn. 10 d. 
trečiadienį - Sydnejuje, rugpjūčio 
mėn. 11 d. ketvirtadienį - Canberroje, 
rugpjūčio mėn. 13 d. šeštadienį - 
Melbourne, rugpjūčio mėn. 15 d. 
pirmadienį - Adelaidėje ir rugpjūčio 
mėn. 17 d. trečiadienį - Perthe.

Melbourne rungtynės vyks nauja
jame Teniso Stadione, kuris yra vienas 

pusi. 6

Atvyko Lietuvos sportininkų žmonos
Liepos 19 dieną į Sydnejų atvyko Lietuvos krepšininkų Valdo Chomičiaus ir

Rimo Marčiulionio žmonos Diana ir Ingrida. Garsiųjų krepšininkų žmonos
Australijoje svečiuosis visą mėnesį.

F UTB O L AS
AUSTRALIJA - ARGENTINA 4:1

Pasaulis jau žino Australijos sporti
ninkų sėkmes ir laimėjimus visose 
sporto šakose, išskyrus futbole. Daž
niausiai atvykdavo futbolininkai iš 
Anglijos, paatostogauti, pažinti kraš
tą ir prisirinkti įvarčių.

Australijos futbolininkai ilgą laiką 
buvo visai nepajėgūs kovoti svarbes
niuose susitikimuose.

Ir štai įvykusiame turnyre Austra
lijos komandai nugalėjus Saudi Arabi
ją, į finalą patekti būtų užtekę baigti 
sekantį susitikimą nors lygiomis. Bet
ar galėjo kas tikėtis kad ir tokio 
rezulato? Argentinos rinktinė 1986 
metais laimėjusi Pasaulio futbolo 
čempionų taurę, pilnai pasitikėjo savo 
jėgomis. Susitikimas tarp pasaulio 
čempionų ir Australijos futbolo rink- 

įvyko. įvyko ir stebuklas - 
t ; istorinis laimėjimas. Argentina 
pralošė Australijai rezultatu 1 : 4, ko 
nebuvo patyrusi ir pasaulio taurės 
susitikimuose.

Sydnejaus futbolo stadione gerbėjų 
džiaugsmingi pergalės šauksmai po 
susitikimo buvo girdėti už dešimties 
kilometrų! Pergalės vardan, šampano 
bonkos šaudė iki paryčių. Australijos 
futbolininkai šia pergale nusipelnė 
pripažinimą ir įvertinimą.

AUSTRALIJA - BRAZILIJA 0:2
Australijos futbolininkų pergalė

ŠI UPI N YS 
(JAUNIMO AKIMIS)

Kongresas jau praėjo. Pagaliau 
galime atsikvėpti ir atsidusti, prisi
mindami tuos ketverius metus, kai 
trys kartos Australijos lietuvių dirbo 
kartu, organizuodami VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. Bet ką 
veiksim toliau?

Galvodami ir prisimindami kongresą 
turime suprasti, kad nieko nebūtų 
buvę įvykdyta be vieno svarbaus 
elemento. Turime žinoti, kad jaunimas 
vienas jokiu būdu nebūtų galėjęs 
įgyvendinti tokio didelio projekto. 
Kas tas svarbus elementas?... Nagi 
mūsų bendruomenės didžiausia ir 
veikliausia dalis... mūsų senimas, 
atsiprašau - vyresnioji karta!

Jau prieš keturiasdešimt ar daugiau 
metų jie atplaukė į šį nežinomą kraštą 
ieškodami naujo gyvenimo, kur galėtų 
tęsti lietuvišką veiklą, išlailkyti savo 
kalbą, papročius. Jie čia dirbo, augino 
vaikus, mokė juos kalbėti lietuviškai, 
vežiojo į mokyklas, tautinius šokius, 
skautų stovyklas. Vaikai jau užaugo, 
pradėjo dirbi i, sukūrė šeimas ir augina 
vaikus. Bet "senimas" dar ir dabar 
išlaiko bendruomenę. Kas rėmė jauni
mą organizuojant "Svajonių" koncer
tus, kas lankėsi į jaunimo suruoštus 
spektaklius, kas padėjo sutelkti lėšas 
kongresui? Nagi tas pats senimas!!!

Gal jau laikas mums - jaunimui nors 
truputį atsidėkoti, ateiti į talką ir 

prieš Argentiną sekančiose varžybose 
su Brazilija iššaukė 28 tūkstančius 
žiūrovų.

Finalas skirtas Australijos Bicen
tennial turnyrui. Jį laimėjusiai koman
dai teko 128 tūkstančių dolerių 
piniginis prizas ir turnyro taurė. 
Australijos futbolininkams didžiausias 
laimėjimas - garbė ir prestižas.

Brazilijos vienuolikėje žaidėjai pro
fesionalai, ši komanda tris kartus yra 
laimėjusi Pasaulio taurę. Garsusis 
brazilų futbolininkas Pele sako, kad 
95 procentai šalies gyventojų žaidžia 
futbolą, kuris yra jų kūne ir sieloje.

Finalinį brazilų ir australų susiti
kimą televizijos ekranuose stebėjo 61 
valstybės futbolo mėgėjai.

Stebint susitikimą, tenka pripažinti 
tikrai didelį australų sportininkų 
progresą šiame sporte. Pirmame 
kėlinyje jie apgynė savo vartus, 
žiūrovams suteikdami vilčių pergalei. 
Bet antrame kėlinyje brazilai žaidė 
greitą žaidimą, taikliais kamuolio 
perdavimais įrodydami savo pranašu
mą.

Susitikimas pergalę atidavė Brazi
lijai. Pralaimėta buvo garbingai ir 
reikia to nepamiršti - pralaimėta 
daugkartiniams pasaulio čempionams.

Visi Australijos futbolo gerbėjai 
linki savo šalies atstovams kuo 
didžiausios sėkmės artėjančiose Olim
pinėse žaidynėse Pietų Korėjoje.

padėti vyresniajai kartai įgyvendinti 
jų didžiausią projektą: įkurti sodybą, 
kur lietuviai galėtų gyventi savo 
tautiečių kaimynystėje, girdėti aplink 
save gimtą kalbą, o, reikalui esant, 
susilaukti savų žmonių pagalbos.

Ar ne gera idėja?!
Mes, jaunimas, galime jiems padėti. 
Sekmadienį, rugpjūčio 21, 2.30 vai. 
Melbourno lietuvių namuose įvyks 
jaunimo organizuojamas šiupinys. Tai 
nereiškia, kad jaunimas "tik" progra
mą išpildys - mes norime, kad 
jaunimas ateitų pamatyti ir išklausytų 
kaip mes ruošiamės padėti sutelkti 
lėšas ne sau, bet jiems, mūsų 
nuolatiniams rėmėjams - vyresniajai 
kartai.

Brigita Karazijienė

ŠY P S E N O S
Amerikos prezidentas Linkolnas 

buvęs labai paprastas žmogus. Jis 
dažnai pats ir batus nusivalydavo. 
Pamatęs tai darant anglas labai 
nustebo:

- Mūsų karalius pats sau batų 
nevalo.
- Ak taip? - pratarė Linkolnas. - Tai 
kaip jis jaučiasi su nevalytais batais?

° o o
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^9 Ii ĮAMŽINKIM LIETUVĄ AUSTRALIJOJE
’ - REMK1M PAMINKLO STATYMĄ

A. A.

D r. STASIUI STATKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui f ii: Gediminui Statkui, žentui 
f ii: Henrikui Antanaičiui, jų šeimoms, bei visiems velionio 
artimiesiems.

Korp: Romuva

PO $50 - A. ir A. Grigonį ai - S.A., Dr.
A. Mauragis - NSW., F. Panks - NSW.,
B. ir J. Tamošiūnai (Rita ir Angelė su 
šeimomis)- Vic., E. ir V. Stagiai - 
Vic., Birutė ir Vytautas Vaitkai - 
Vic., A. Vitkūnas - S.A.
Po $40 - Pertho "Pensininkų Ratelis". 
Po $20 - B. Mockūnienė - S.A., A. 
Muceniekas - Vie., St. Pačėsa - NSW. 
Po $10 - VI. Aglinskas - Vie., V.

Lazauskas - Vic., A. Ramanauskas - 
Vic., A. Urbonavičienė - Vic.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Čekius ir laiškus prašau adresuoti:
" Australian - Lithuanian Bicentennial

Gift" Lithuanian Club Ltd. P. 0. Box 
205, Bankstown NSW. 2200.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys aukoms telkti.

REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

ADELAIDĖJE

A. A. 
Dr. SATSI UI STATKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą ps. D. Antanaitienei, s.v. G. Statkui, 
vyr. sk. R. Skeivienei, ps. R. Statkuvienei, v.s. H. Antanaičiui, jų 
skautiškom šeimom ir visiems velionio artimiesiems.

Džiugo Tuntas

A. A.
ROZALIJAI JESENIENEI

mirus, žentui A. Andruškai, anūkams Vidai ir Gediminui ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Canberros Pensininkų Draugija "Paguoda".

Birželio trėmimų minėjimo proga 
Adelaidės ir apylinkių tautiečiai 
aukojo Lietuvos laisvės reikalams.

Po $20 - kun. J. Petraitis, M. 
Gavenienė, K. Razanauskas, A. 
Stankevičius, J. Langevičius, A. 
Vikienė, VI. Petrėnas, V. Vosylius, 
B.Kasčiukaitis, V. Kiverienė ir A. 
Zamoiskis (Lietuvos Laisvės Iždui).

Po $10 - J. ir S. Bardauskai, J. 
Kutkienė, L. Kazla, P. ir S. Pusdešriai, 
K. Pocius, J.Siurblys, A. Mockūnienė, 
K. Karpienė, O. Sudintienė, 0. 
Baužienė, dr. R. Baužė, V. Gudiškis, 
K. Puidokas, F. Damaševičius, VI. 
Marcinkevičius ir J. Jaruševičius.

Po $5 - J. ir V. Rupinskai, J. 
Paškauskas, P. Džiugelis, P. 
Barauskas, S. Libikienė, F. ir J. Horak, 
J. Lapšys, A. Laucius, B. Masionis, A. 
Plokštienė, A. ir V. Vasiliauskai, J.

Jankauskienė, I. Bakštys, A. 
Morkūnas, P. Kuišys, A. ir P. 
Dancevičiai, J. Stankevičius, J. ir B. 
Lenktys, J. Stasinas, L. Pimpė, V. 
Vokietaitis, A. Merūnas.

Po $2 - O. Riškienė, A.
Kaminskienė, A. Pocius.

SYDNEJUJE
Po $20 - M. Statkuvienė ir Halina 

Karvelienė.
Giliai įvertname Jūsų nuoširdžias 

aukas Lietuvos laivės reikalams. 
Dėkojame Tautos Fondo atstovams už 
iniciatyvą renkant aukas Tautos 
Fondui.

A. Krąmilius
Tautos FondoAtstovybes 

Australijoje iždininkas

RA DEKA
Mūsų brangiai motinai Onai Kyzelienei mirus, gilią padėką 

reiškiame - Prelatui P. Butkui koplyčioje pravedusiam rožančių, Rev. 
Shannagan atlaikiusiam gedulingas mišias ir laidotuvių apeigas 
kapuose, D. Ankienei, Prelatui P. Butkui staiga susirgus, skubiai 
suradusiai kunigą ir suteikusiai jam reikiamas informacijas, A. 
Kramiliui už vargonavimą, choro "Daina" choristams ir buvusiems 
choristams už giedojimą mišių metu. Atsisveikinimo kalbas tarusiems 
šeimos draugų vardu - J. A. Jūragiui ir choro vardu - A.Kramiliui, 
visiems užpirkusiems šv. Mišias, gausias gėlių puokštes, aukas Vasario 
16 - sios Gimnazijai, chorui "Daina", pareiškusiems užuojautas 
asmeniškai, kortelėmis, užuojautomis spaudoje, visiems dalyvavusiems 
koplyčioje, bažnyčioje ir kapuose, taip pat ponioms sunešusioms 
šermenims pyragus bei visiems suteikusiems visokeriopą pagalbą 
esame nuoširdžiai dėkingi.

Dukterys Elena Nagienė,
Albina Eismontienė, 
Johana Dryžienė, 

sūnus Zigmantas Kyzelis 
ir visų mūsų šeimos

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDUI

A. A. Dr. Stasiui Statkui Melbourne 
mirus aukos vietoj gėlių: 
$25 - V. ir O. Šalkūnai (150).

Po $20 - V. ir V. Aleknai (40), Arv. 
Ališauskas (75), V. ir G. Ališauskai 
(640), J. Balbata (275), J. ir E. 
Balčiūnai (900), M. ir D. Didžiai 
(285), J. ir J. Zaikauskai (345). $11 - 
M. Verbylienė (46).
Po $10 - J. ir 0. Bratiškai (93), G. ir 
A. Karazijai (145), M. Medeišienė 
(35), R. ir E. Šemetai (220) ir J. 
Vingrienė (400).
$10 - E. Markonienė (122) savo 
dukros A.A. Aldonos prisiminimui.

Nuoširdus ačiū visiems už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

Gerbiamam
A. A.

Dr. STASIUI STATKUI

mirus, giliai užjaučiame H. Satkuvienę, G. ir R. Statkų, D. ir H. 
Antanaičių, R. ir R. Skeivių šeimas ir kartu liūdime.

Dr. K. ir N. Zdaniai ir šeima

Pagerbdami

A. A.
STASE JANAVIČIENĘ

$50 aukojame "Mūsų Pastogei".

Pajauta ir Gediminas Patupia!, Perth

SV. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS
ŠVENTOJI DVASIA

Minėtasis anglų kalbos vertimas yra 
labai senas ir buvo padarytas tokiuose 
laikuose, kuomet žmonės buvo labiau 
įsitikinę ir linkę gerbti tai, ką jie 
vadindavo šmėklomis. Žmonių mintys 
buvo pripildytos įvairiomis nesupran
tamomis ir neišaiškinamomis slapty
bėmis. Todėl ir tų laikų vertėjai 
laikėsi nuomonės, kad Šventoji Dvasia 
yra ypata, ir pasekmėse praminė ją 
ypatos pavadinimu. Panašiai manė ir 
kitų kalbų vertėjai ir dėlto įvairiuose 
Biblijos vertimuose įsiskverbė mintys, 
kad šventoji Dvasia yra koks tai 
asmuo, kuomet tikrybėje tai yra 
nematomoji Dangiškojo Tėvo jėga 
arba galybė..

Senąjame Testamente žodis "dva
sia" yra išverstas iš ebrajų žodžio 
ruach. Pirmoj vietoj to žodžio prasmė 
yra "vėjas". Taip sakydami mes 
nereiškiame, kad Šventoji Dvasia yra 
tik šventas vėjas. Tai yra tik šito 
žodžio kilmė. Vėjas yra nematomas ir 
galingas, todėl senovės žmonės taiky
davo tą žodį įvairioms nematomoms ir 
galingoms įtekmėms. Kadangi dieviš
koji galybė yra naudojama žmonių 
akims nematomais ir nesuprantamais 
keliais ir būdais, dėlto žodis ruach yra 
labai tankiai pritaikomas visiems 
Dievo veikimams.

Senąjame Testamente žodis ruach 

yra išverstas nevien "dvasia", bet ir 
"kvapas", "audra"", "vėjas", "vėjuo
tas" , ir t. p. Aišku kad taip išverstais 
žodžiais norėta pasakyti, kad kalbama 
apie Dievo nematomą galybę arba 
įtekmę. Pavyzdžiui: vėjas arba žmo
gaus mintys yra nematoma galybė, 
kurios veikimas nėra visai aiškus arba 
suprantamas.

Kaip jau buvo pareikšta, kad 
Naująjame Testamente graikų žodis, 
kuris yra išverstas "Dvasia" arba 
Šventoji Dvasia, yra pneuma.

Pradinė to žodžio prasmė taip pat 
yra vėjas arba oras. Naująjame 
Testamente tasai graikų žodis yra 
išverstas nevien "Dvasia," bet ir 
"gyvybė", "dvasinis o kartais ir 
"vėjas". Apreiškimo 13:15, kame 
pasakyta, kad "jam buvo duota 
suteikti žvėries paveikslui dvasią, 
angliškame vertime, tas pats graikų 
žodis Pneuma yra išverstas "life" - 
"gyvybę".

Aišku tat, kad Šventoji Dvasia yra 
nematoma Dievo galybė, kuri apsi
reiškia įvairiais būdais. Kalbant apie 
Dievo tveriančią galybę pasakyta, 
kad, "Dvasia sklendeno ant vandenų." 
(1 Mozės 1:2) Buvo tai gyvybę- 
duodanti galybė. Mūsų gi krikščioniš
kame gyvenime šventosios Dvasios 
įtaka dažniausiai reiškia Dievo mintis 
- mūs liečiančią jo apreikštąją valią.

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

Kai žmogus atlieka vieną ar kitą 
dorovinį poelgį, jis dar nėra dorybin
gas; jis dorybingas tik tada, jeigu šis 
elgimosi būdas yra pastovus jo 
charakterio bruožas.

G. Hėgelis

Statybai, prekybai, nuosavybei...
$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 į mėn.
$50,000 paskola 15-kai metų - $660 į mėn. '
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 Į mėn. u 0®

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA
LIETUVIU NAMUOSE

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

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai. ’
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Aukos
Mūsų Pastogei

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO:

ir V. Stagiai 
Šutas 

Dr. K. Zdanius 
VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo
greso organizacinis komitetas per J.
Mašanauską $282.50

E.
V.

Vic.
NSW.
Vic.

$200 
$10 
$10 
Kon-

GEELONGE
1988 m. rugpjūčio mėn. 14 d., 

sekmadienį 2 vai. popiet yra šaukia
mas ALB Geeiongo Apylinkės visuoti
nis narių susirinkimas, kuris įvyks 
Geeiongo Lietuvių Bendruomenės 
namų salėje.

Nustatytu laiku nesusirinkus reika
lingam narių skaičiui, puse valandos 
vėliau bus šaukiamas antras susirinki
mas, kuris bus teisėtas bet kuriam 
narių skaičiui esant.

DARBOTVARKĖ

fi

i

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414.

Sekmadienį, liepos mėn. 24 d., 2.30 vai. po pietų

Kviečiame gausiai dalyvauti.

Sekmadienį, liepos mėn. 31 d., 2.30 vai. po pietų

SYDNEJUJE 1.
2.

PARODOS
Woollandra Gallery, Sydnejaus prie
miestyje Ryde 770 Victoria Rd. ir 
Delvin St. kampas įvyks tapybos 
darbų muzikine tema paroda, šioje 
parodoje bus eksponuojami ir mūsų 
tautietės Leeka Kraucevičiūtės - 
Gruzdef tapybos darbai. Parodos 
atidarymas įvyks liepos mėn. 29 d., 
penktadienį nuo 6 vai. iki 9 vai. 
vakaro. Paroda veiks nuo liepos mėn. 
29 d. iki rugpjūčio mėn. 17 d., 
pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 
9.30 vai. ryto iki 4 vai. po pietų, 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 2 
vai. iki 4 vai. po pietų.

Susirinkimo atidarymas.
Prezidiumo sudarymas.

3. - Darbotvarkės papildymas.
4. Praeito susirinkimo protokolo 
skaitymas.
5. Apylinkės valdybos pirmininko 
pranešimas.
6.
7.
8.
9.

□

S

°
□

TVT

N

Kiekvieną TREČIADIENI nuo 6 iki 8 vai. po pietų.
Karstas patiekalas ir Salti užkandžiai. Kaina 5 doleriai.

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti nario mokestį už 
1988/89 metus. Nario mokestis.20 dolerių.
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Sydnejuje J. Palaitienės nuosavoje 
meno galerijoje nuo liepos mėn. 16 d. 
vyksta tapybos darbų paroda. Šioje 
parodoje eksponuojami ir Jasonios 
Palaitienės darbai.

Paroda atidaryta nuo 4 vai. iki 6 
vai. vakaro, St. Leonards Studio, Art 
Gallery, 62 Michell St., St. Leonards. 
Paroda veiks iki liepos mėn. 30 dienos.
SKAUDOS BALlbš

rugsėjo 24 dieną šeštadienį

Iždininko pranešimas.
Kontrolės komisijos pranešimas.
Garbės Teismo pranešimas.
Organizacijų pranešimai.

10. Diskusijos dėl pranešimų.
11. Mandatų komisijos rinkimai.
12. Apylinkės valdybos rinkimai.
13. Kontrolės komisijos rinkimai.
14. Garbės Teismo rinkimai.
15. Dviejų atstovų rinkimai į ALB. 
Krašto Tarybos suvažiavimą Adelai
dėje.
16 Klausimed ir sumanymai.
17 .Susirinkimo uždarymas

Maloniai kviečiami visi Geeiongo 
ir apylinkės lietuviai šiame susirinki
me skaitlingai dalyvauti.

ALB
Geeiongo Apylinkės valdyba

SYDNEJUJE
Noriu pirkti rūtų šakelių papuoši

mui vestuvėse. Prašau skambinti į 
"Mūsų Pastogės" redakciją tel. 70 
3233.

Iš kairės: Arūnas Bruožis, Virginija Bruožytė, Zita Prašmutgitė ir Tomas 
Zdanius.

Nuotrauka G. Statkaus

□
S
B

I

Klubo nariai prašomi siūlyti kandidatus sekančiai klubo valdybai. 
Kandidatų siūlymo pareiškimai (Nomination forms) gaunami klubo 
raštinėje. Užpildyti ir dviejų siūlytojų bei siūlomojo asmens pasirašyti 
pareiškimai turi pasiekti klubo sekretorių ne vėliau š. m. rugpjūčio 
mėn. 28 d. 6 vai. po pietų.
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REIKALINGAS KLUBO VEDĖJAS (SECRETARY MANAGER GRADE 1)
Sydnejaus Lietuvių klubui reikalingas klubo vedėjas - secretary Manager 

Grade 1.
Klubo vedėjas turės dirbti pagal klubo valdybos nustatytas gaires ir bus 

atsakingas už įvairias 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. Prašymus 
prašome adresuoti: CONFIDENTIAL. Board of Directors, Lithuanian Club P. 
0. Box 205, Bankstown, 2200.

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

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

Šarkąuskienė 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 
adresuojant:
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. Červinas - sekretorius

Et

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga pristato naują muzikinę grupe

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

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

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

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

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

Bilietai $ 8. Vaikams veltui Iki malonaus pasimatymo!

4

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200

Administracijos telefonas (02) 682 - 6628

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas:

Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 703233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams 825 Užsienyje paprastu paštu*830 N. Zelandijoje oro paštu 840 Užsienyje oro paštu 855
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