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ALB Krašto Valdyboje
SVARBI PROBLEMA MŪSŲ 

BENDRUOMENĖJE
Praėjusių metų bėgyje prasidėjusi 

radijo ir spaudos akcija dėl tariamų 
nacių nusikaltėlių ieškojimo Austra
lijos pokario imigrantų tarpe sukėlė 
mūsų bendruomenėje (vairių jausmų: 
nerimų, baimę, pasipiktinimų, neapy
kantą šios akcijos iniciatoriams. Tai 
visai natūrali ir suprantama reakcija, 
nes, išskyrus gal keletą individų, mūsų 
bendruomenės nariai nėra karo metu 
padarę jokių nusikaltimų ir laisva 
valia nebendradarbiavo su naciais. 
Būdami patys nukentėję ir nuo vienų 
ir nuo kitų Lietuvos okupantų, mes 
jaučiamės užgauti dėl mūsų bendruo
menei daromų neteisingų kaltinimų, 
kai tuo tarpu mums ir mūsų broliams 
padarytos skriaudos ignoruojamos. 
Žinant, kas vyksta Amerikoje, ne be 
pagrindo yra ir rūpestis, kad nekalti 
žmonės gali būti apkaltinti, išpilietinti 
ir deportuoti į Sovietų Sąjungą.

Neginčijamai, šis reikalas rimtas. 
Jis jau sukėlė mūsų bendruomenėje, 
galbūt, didžiausią krizę nuo mūsų 
jsikūrimo Australijoje. Jau dabar 
diskusijos šiuo klausimu dominuoja 
mūsų bendruomenių susirinkimus, pri
vačius pasikalbėjimus ir pradeda 
užpildyti mūsų spaudos puslapius. 
Iškyla aštrūs nuomonių skirtumai kaip 
mes turėtume reaguoti į mums 
metamus kaltinimus, ir ar mūsų 
išrinkti bendruomenės atstovai pa
kankamai dirba apginti mūsų ben
druomenės ir jos paskirų narių gerą 
vardą. Reikia manyti, kad pravedus 
valdžios pramatytus Įstatymų pakei
timus pro parlamentų ir pradėjus kelti 
bylas karo nusikaltimais apkaltintiems 
asmenims, (tampa mūsų bendruo
menėje dar padidės ir gali privesti prie 
vidaus konfliktų ir susiskaldymo. To, 
be abejo, Ir siekia šitos pavėluotos 
"nacių medžioklės" instigatoriai, ku
rių tikslas yra diskredituoti laisva
jame pasaulyje gyvenančias Rytų 
Europos emigrantų grupes ir neutra
lizuoti jų politinę veiklų.

Taigi, svarbiausia mūsų dabartinė 
problema yra kaip geriausiai atremti 
mums daromus puolimus ir išlaikyti 
mūsų bendruomenės gerą vardą ir 
trapusavio solidarumą. Nuo to, kaip 
mes šią problemų išspręsime, priklau
sys mūsų bendruomenės ateitis Aus
tralijoje. Nuo to priklausys ir tai, ar 
mūsų vaikai nesigėdys pasisakyti esu 
lietuviai. Aš tikiu, kad tą supranta visi 
rimtai galvojantys mūsų bendruo
menės nariai, nežiūrint kokių poli
tinių pažiūrų jie bebūtų.

A.L.B. Krašto valdyba šią problemą 
yra ne vieną kartą svarsčiusi ir priėjo 
prie tam tikrų išvadų, kuriomis 
vadovaujasi savo veikloje. Ši veikla 
yra suderinta, per Baltų Tarybą, su 
kitom dviem pabaltiečių bendruo
menėm, ir su ukrainiečiais (kitos rytų 
europiečių bendruomenės iki šiol 
laikosi pasyviai ir jokios veiklos šiuo 
klausimu neišvystė).

Šiame reikale mūsų veiklos objek
tas yra Australijos politikai ir kiti 
Įtakingi asmenys, nuo kurių priklauso 
pravedimas (ir vėliau administracija) 

(statymo ieškojimui ir teismui tariamų 
karo nusikaltėlių. Mūsų planas yra 
suteikti australų politikams ir atsa
kingiems valdžios pareigūnams tei
singą informaciją apie:

Lietuvos padėti II-jo Pasaulinio 
Karo metu,

Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
politiką Lietuvos atžvilgiu,

mūsų tautos reakcijų tai politikai, 
atsakomybė už karo metu Lietuvoje 

padarytus nusikaltimus.
Mes taip pat kieviena proga 

Iškeliame Sovietų vyriausybės daro
mas pastangas mūsų bendruomenei 
apšmeižti, pasinaudojant karo nusi
kaltėlių ieškojimo priedanga, pabrė
žiame sovietų teismų paklusnumą 
valdžios organams ir KGB pristatytos 
.kaltinamosios medžiagos nepatiki
mumą. Todėl vieni iš pirmųjų Krašto 
valdybos reikalavimų buvo, ir yra, 
sekantys:

. nei vienas karo nusikaltimais 
apkaltintas bendruomenės narys ne
turi būti deportuojamas iš Australijos,

. visos tariamųjų karo nusikaltėlių 
bylos turi būti sprendžiamos Austra
lijos kriminaliniuose teismuose, pagal 
Australijos teismų procedūrą,

. sovietų pristatyta kaltinamoji 
medžiaga, neparemta (rodymais iš ne 
sovietinių šaltinių, neturi būti pri
imama,

. Australijos valdžia turi apmokėti 
gynybos advokato išlaidas ir sumokėti 
kompensaciją teismo išteisintiems 
asmenims.

Kaip jau anksčiau buvo mūsų 
spaudoje pranešta, pareiškimai inkor
poruojantys anksčiau minėtus punktus 
buvo išsiuntinėti visiems parlamen
tarams. Panašus pareiškimas, su 
trumpu istoriniu priedu, buvo (teiktas 
Teisingumo Departamento atstovams, 
kurie ruošė karo nusikaltimų (statymo 
pakeitimo projektą. Asmeninis susiti
kimas su Teisingumo Departamento 
atstovais davė progos plačiau išdės
tyti mūsų argumentus ir suteikti 
daugiau informacijos apie padėti 
Lietuvoje paskutinio karo metu. 
Panašią informaciją platino ir Austra
lijos Lietuvių Informacijos Biuras. 
Taip pat rašėme laiškus j australų 
spaudą, iš kurių, deja, nė vienas 
nebuvo išspausdintas. Nesenai tuo 
pačiu reikalu parašėme naujai pa
skirtam Specialaus tyrinėjimo vieneto 
direktoriui Robert F. Greenwood, 
Q.C;, atkreipdami dėmėsi į pavyzdį 
sovietų skleidžiamo melo apie lietu
vius.

Bendrai paėmus, Krašto valdyba 
daro viską, ką dabartinėje politinėje 
atmosferoje galima yra padaryti. 
Atrodo, kad dauguma mūsų bendruo
menės narių supranta ir (vertina. 
Tačiau, gal nereikia nustebti, kad 
girdisi ir kritiškų balsų. Keletą tokių 
kritiškų pasisakymų norime čia paci
tuoti ir 1 juos atsakyti.

"Nereikėjo iš viso sutikti, kad 
Australijoje būtų ieškomi ir teisiami 
asmenys, kuriuos kaltina padarius 
Europoje nusikaitimus praėjusiojo ka
ro metu."

Nukelta ( 2-tą pusi.

ATSIPRAŠYMAS

Straipsnis "Beprasmingas jėgų eikvojimas" buvo patalpintas Mūsų Pastogės 
Nr. 19 be, blogos valios, (žeidžiančiai išreištos mintys minėtame straipsnyje 
yra priešingos Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos valdybos vedamai 
Unijai. Mūsų Pastogės redaktorius ir L.B. Spaudos Sąjungos valdyba atsiprašo 
Australijos Baltų Tarybą ir jos pirmininką Dr. A. Kabailą už straipsnyje 
pavartotus (žeidžiančios formos išsireiškimus bei užmetimus.

Mūsų Pastogės redaktorius ir L.B. Spaudos Sąjungos valdyba

VISUR KĖLĖ LIETUVOS KLAUSIMĄ

Dr. Vytautas A. Dambrava - diplomatas, visuomenininkas ir žurna

listas.

Vytautas Dambrava gimė 1920. m. 
birželio 10 d. Babinavič vietovėje, 
Baltarusijoje. 1939 m. jis (sigijo 
teisininko diplomą Vilniaus univer
sitete ir 1946 m. (sigijo teisių mokslo 
Innsbruck universitete doktoratą, 
parašęs temą "Administracinės pro
cedūros pagrindai".

Niujorke, Kolumbijos universitete 
studijavo (1950-51) tarptautinę teisę. 
Po to studijavo Maryland universitete, 
Vak. Vokietijos Muencheno skyriuje 
(1959-60) ir Vašingtone, Užsienio 
tarnybos institute.

Studijų metu Dr. V. Dambrava visą 
laiką veikė lietuvybei. Atvykęs ( 
JAV-bes 1948 m. įsijungė į veiklą. 
Turėjo svarbias pareigas "Draugo" 
laikraštyje, pasiųstas oficialiu ko
respondentu į Jungtines Tautas. Nuo 
1951 m. dirbo "Amerikos balse" 
lietuvių akyriuje; nuo 1955-60 m. 
Muencheno Radijo skyriuje, Vokieti
joje; nuo 1960-65 m. pietų Amerikoje, 
Vašingtono skyriuje; nuo 1965-67 m. 
"Amerikosbaise" Saigon, Vietname ir 
Saigon universitete dėstė vokiečių 
kalbą. Nuo 1967-69 m. buvo JAV-bių 
ambasadoje pasiuntiniu Bolivijoje.

1969 m. jis buvo konsulas Monterey, 
Meksikoje.

1980 m., sulaukęs 60 m., Dr. V. 
Dambrava išėjo į pensiją ambasados 
patarėjo laipsnyje.

Amerikos valdžia jį apdovanojo 
įvairiais laipsniais. Bolivijos prezi
dentas suteikė jam aukščiausią to- 
krašto - Andų Aro riterio laipsnį. 
Venezuelos prezidentas jam davė 
Simono Bolivaro medalį.

Dr. V. Dambrava, būdamas Ameri
kos diplomatas, visur kėlė Lietuvos 
klausimą, Informavo įtakingus ame
rikiečius ir įtakingus asmenis tuose 
kraštuose, kuriuose Jam teko būti 
diplomatinėje tarnyboje.

Nežiūrint to, kad jis iš nuolatinio 
darbo buvo pasitraukęs, po kelių 
mėnesių jį vėl pakvietė atlikti 
specialias kultūrines misijas Filipi
nuose, Malazijoje ir Singapūre.

Dr. V. Dambrava yra idealistas. Jis 
sako: "Nors jau sulaukiau garbin
gesnio amžiaus, bet amžinai esu 
neramus, nepatenkintas, Ieškodamas 
naujų kelių, gal net naujos konkrečios 
misijos. Tokį Dievulis mane sutvėrė".
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KRAŠTO V-JE
I

Atkelta iš 1-mo pusi.

Toks reikalavimas dabartiniame 
politiniame klimate neturi jokios 
galimybės būti priimtas dabartinės 
Australijos vyriausybės. Jis taip pat 
būtų nepriimtinas ir daugumai aus
tralų visuomenės, nes jis yra priešin
gas moraliniams principams ir (gimtam 
teisingumo jausmui, kad asmenys 
padarę sunkius nusikaltimus turi būti 
nubausti, [domu, ar tie mūsų bendruo
menės nariai, kurie reikalauja už
miršti karo metu padarytus nusikal
timus, yra pasiruošę dovanoti ir tiems 
bolševikų budeliams, kurie išžudė 
tūkstantius nekaltų lietuvių? Tik
rinusiai ne. Be teismo suėmimas ir 
žudimas beginklių vyrų, moterų ir 
vaikų yra žmogžudystė, nežiūrint 
kokios tautybės ar politinių įsiti
kinimų tie žudikai bebūtų, kur ir kada 
tos žudynės bebūtų įvykdytos. Tokie 
nusikaltimai yra nepateisinami jokiais 
argumentais ir negali būti toleruojami 
civilizuotame pasaulyje.

"Reikėjo reikalauti, kad Specia
liame tyrinėjimų vienete nebūtų žydų 
ir rytų europiečių."

Nors kai kuriems asmenims toks 
reikalavimas atrodo pilnai pateisi
namas, jis yra praktiškai neįvykdomas 
Australijos įstatymų rėmuose. Už
drausti Australijos piliečiams užimti 
kurias nors valdžios tarnautojų pozi
cijas dėl rasės, tautybės, ar religijos 
yra aiški diskriminacija ir, kaipo tokia, 
yra įstatymu draudžiama. Nei Austra
lijos Parlamentas, nei didėlė dauguma 
šio krašto piliečių nesutiktų su anti- 
diskrimlnacijos įstatymo pakeitimu. 0 
toks įstatymo pakeitimas būtų reika
lingas, kad galima būtų daryti išimtį 
Specialaus tyrinėjimų vieneto tarnau
tojams. Tikriausiai ir mes, atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, nesikvies- 
tume kitataučių policininkių ieškoti 
lietuvius žudžiusių karo nusikaltėlių. 
Taigi, šitoks reikalavimas yra nerea
listiškas.
"Nereikėjo sutikti, kad būtų priimama 
kaltinamoji medžiaga iš Sovietų 
Sąjungos ir jos satelitų."

Krašto valdyba reikalavo, kad 
sovietų pristatyta kaltinamoji me
džiaga, neparemta įrodymais iš nepri
klausomų šaltinių, nebūtų priimama. 
Tačiau, šitas mūsų reikalavimas buvo 
atmestas. Teisingumo Departamento 
atstovai mums tvirtino, kad mes be 
reikalo dėl to jaudinamės, nes 
sufalsifikuoti dokumentai ar mela
gingi paliudijimai nepraeis pro 
Australijos teismus. Teisme bus daro
mas nuoseklus dokumentų auten- 

’ tiškumo patikrinimas, o liudininkai bus 
kryžminiai apklausinėjami prityrusių 
advokatų. Be to, Australijos krimina
liniuose teismuose kaltė turi būti 
įrodyta "beyond reasonable doubt", 
tai yra be abejonės. Taigi, jei teisme 
sėdinčių prisiekusiųjų tarpe lieka 
abejonių dėl įrodymų ar liudininkų 
autentiškumo, kaltinamasis turi būti 
išteisintas. (Tarp kitko, nežiūrint 
stiprių Kanados etninių bendruo
menių reikalavimų, Kanados vy
riausybė, atrodo, taip pat nesutiko 
besąlyginiai atmesti Sovietų prista
tytos kaltinamosios medžiagos.)

Čia iškelti rimtesni kritiški pasisa
kymai dėl Krašto valdybos užimtos 
pozicijos, šiame reikale, į kuriuos 
stengėmės logiškai atsakyti. Žinoma, 
įsisiautėjus jausmams, yra labai sunku 
šaltai ir logiškai galvoti, ir be abejo 
mūsų bendruomenėje liks asmenų, 
kurių mūsų argumentai neįtikins, 
kurie ir toliau galvos, kad galima buvo 
daugiau išsiderėti. Taip galuojantiems 
norėtume priminti, kad lietuvių šiame 
krašte tik maža saujelė ir mes 
negalimo "reikalauti", kad Australijos 
valdžia sutiktų su visais mūsų 

.pageidavimais. Mes galime ką nors
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pozytyvaus atsiekti tik logiškais, 
gerai pagrįstais argumentais ir apelia
cija į Australijos politikų - ir 
visuomenės - sąžinę ir teisingumo 
jausmą. Kategoriški reikalavimai, 
ypatingai jei jie yra priešingi viešai 
opinijai, neatneša jokios naudos ir gali 
mums dar pakenkti.

Baigiant dar reikia pasakyti keletą 
žodžių apie mūsų spaudą. Gal nedaug 
kas iš mūsų pagalvoja, kad mūsų 
spaudą skaito ne vien tik lietuviai. Ją 
seka Imigracijos bei Etninių reikalų 
departamentas, kai kurios kitos etni
nės grupės Australijoje ir, žinoma, 
KGB agentai. Tas uždeda mūsų 
laikraščių redaktoriams didelę atsa
komybę žiūrėti, kad jų redaguoja
muose laikraščiuose nebūtų spaus
dinama nieko, ką mūsų priešai galėtų 
panaudoti prieš mus. Mums gal 
nereikšmingas išsišokimas, ar tai 
kokiame straipsnyje, ar laiške redak
toriui, gali padaryti daug žalos visai 
mūsų bendruomenei. Tokie išsišokimai 
gali lengvai būti panaudojami propo- 
gandai prieš mūsų bendruomenę ir net 
visą lietuvių tautą. Tas yra ypatingai 
svarbu dabar, kai dėl tariamųjų karo 
nusikaltėlių ieškojimo australų spau
dos ir visuomenės dėmesys yra 
atkreiptas į mus ir kitus imigrantus. 
Taip pat neturėtų būti spausdinami 
asmeniniai užsipuolimai ir nepagrįsti 
kaltinimai mūsų, ar kitų bendruo
menių nariams. Tokie dalykai kelia 
bendruomenėje nesantaiką ir yra 
mums labai žalingi.

Tikime, kad šis straipsnelis padės 
skaitytojams geriau suprasti Krašto 
valdybos atliekamą darbą ir išblaškys 
beatsirandančius nesusipratimus tarp 
mūsų bendruomenėje aktyviai vei
kiančių jos narių. Mes pergyvename 
kritišką perijodą mūsų bendruomenės 
istorijoje šiame krašte. Tik su 
santūria, gerai apgalvota veikla ir 
tolerancija vieni kitiems mes išlai- 
.kysipie mūsų bendruomenės gerą 
vardą ir solidarumą. Jei mes nustosime 
mūsų per daug metų užtarnauto gero 
vardo, jei mes susiskaldysime į 
tarpusavyje besipešančias fakcijas, 
mes nustosime bet kokios įtakos 
Australijos politikų tarpe ir nebe
galėsime nieko naudingo atsiekti nei 
sau, nei mūsų kenčiantiems broliams 
Lietuvoje.

Dana Baltutienė
A.L.B. Krašto v-bos pirmininkė

LORETA ŠARKAUSKAITĖ 
MOKYTOJA

Loreta Šarkauskaitė, 21 m. Reginos 
ir Bernardo Šarkauskų duktė.
A. A. Bernardas mirė šių metų 
pradžioje. Loreta trejus metus studi
javo; įsigijo vaikų darželio mokytojos 
diplomą ir dirba savo profesijoje. West 
Pymble priemiestyje.

Loreta kalba labai gerai lietuviškai, 
minėjimų metu deklamuoja scenoje, 
šoka tautinius šokius Sūkuryje. Sydne- 
jaus savaitgalio parapijos mokykloje 
mokytojavo. Loreta priklauso ateiti
ninkams.

Loretai, mokslo baigimo proga, 
tenka palinkėti šviesios ateities ir 
paprašyti nenutolti nuo lietuviškos 
veiklos.
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Jauniesiems Lietuviškos Spaudos Bendradarbiams
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Jonui Algiui Mašanauskui 
c/o Musų, Pastogės Redakcija

Mielas Kolega Jonai,
■y J v y

Dauzvardzio Fondo valdybos vardu nuoširdžiai sveikinu 
laimėjus Lietuvių Žurnalistų Sąjungos jaunųjų spaudos 
bendradarbių 1986 metų ketvirtąją premija.

Linkime Tau nepailstamai darbuotis lietuviškoje spaudoje, 
ypač "Mūsų Pastogėje",kuri Tave pristatė premijavimui.

Su geriausiais linkėjimais,

Priedas: $75.00 čekis

REGINA LAŠAITYTĖ - 
MICROBIOLOGĖ.

Regina Lašaitytė, 21 m., Julijos ir. 
Edvardo Lašaičių duktė, trejus metus 
studijavo NSW Technologijos Institute 
ir gavo diplomą, kuriame jos įsigytos 
žinios įvertintos labai gerai. Šiuo 
metu dirba Wellcome Aust. - Pty. Ltd. 
microbiologijos skyriuje, ateinantį 
mėnesį pradės dirbti Westmead ligoni
nėje, bakterijų tyrinėjimo skyriuje.

Regina lankė lietuviškas mokyklas, 
kalba labai gerai lietuviškai, priklauso 
ateitininkams, nuolat dalyvauja lietu
vių tarpe.

Reginos mama Julija yra Sydnejaus 
savaitgalio parapijos mokyklos vedėja 
15-ka metų. Reginos tėvelis Edvardas 
yra sporto klubo "Kovas" valdybos 
pirmininkas ir garsus vadovas bei 
kupletų kūrėjas Sydnejaus žinomų 
"Linksmųjų brolių“. Reginai, 
mokslo baigimo proga, tenka palinkėti 
šviesios ateities ir paprašyti nenutolti 
nuo lietuviško akiračio.

KODĖL NEGALIMA VAŽIUOTI į 
LIETUVĄ BIRŽELIO MĖNESI?

Kaip jau turbūt esame visi paste
bėję, Sovietijoj vyksta tam tikri 
pasikeitimai. Dabartinis jų vadas 
Gorbačiovas bando įvesti nežymias 
ekonomines reformas, nuėmė tam 
tikrus varžtus kultūriniam gyvenimui 
ir paleidžia iš koncentracijos stovyklų 
kai kuriuos politinis kalinius, tarp jų ir 
keletą lietuvių. Tai yra įdomūs 
reiškiniai, bet dar neatsakytas klausi

FONDO VALDYBA

Bronius Juodelis 
Pirmininkas 
912 Plainfield Road
Downers Grove. IL 60516 
312/985-3184

Rhone Rudaitienė 
Sekretorė

Rita Likanderytė
Vicepirmininkė

Petras Petrulis
Vicepirmininkas

Algirdas Pužauskas
Vicepirmininkas

mas, kiek toli jis galės eiti?
Toks pat atlydis pastebimas ir 

Lietuvoje. Laikraščiai atviriau rašo 
apie gyvenimo negeroves ir partinių 
biurokratų sauvalę. Net toks buvęs 
propagandinis ruporas "Gimtasis 
kraštas", atvykus naujam redaktoriui, 
neatpažįstamai pasikeitė. Rašytojai 
irgi šiek tiek drąsiau kalba. Stebint 
kelionių biurų pranešimus, atrodo, 
kad ir ekskursijoms Lietuvoje dabar 
leidžiama išbūti 10 dienų. Bet tie visi 
tikri ar tariami pasikeitimai ir 
palengvinimai yra sutinkami su klaus
tuku ir nepasitikėjimu. Štai, kaip 
praneša kelionių biurų vadovai, š. m. 
birželio mėn. į Lietuvą važiuoti nebus 
galima. Kodėl? Pasirodo, kad Lietu
voje tuo metu vyks iškilmlngs krikš
čionybės įvedimo 600 metų jubiliejaus 
minėjimas. Todėl partiniai biurokratai 
nusprendė, kad turistams nevalia 
pamatyti to minėjimo iškilmes.

Nejau jie naiviai galvoja, kad niekas 
nežino apie religijos persekiojimus 
Lietuvoje? Juk LKB kronika yra 
užregistravusi šimtus įvairių atsiti
kimų, kai bažnytkaimiuose, ar mažes
nėse vietovėse vietos komunstai, net 
mokytojai persekioja klebonus, baž
nyčių tarnus, moksleivius. Ir tai daro 
ne kokie nors rusiški ateistai, bet 
patys lietuviai. Vyt Gedrimas

ELTA PRANEŠA

Dešimtis buvusių, anksčiau paleistų 
Lietuvos politkalinių, įskaitant ir 
Nijolę Sadūnaitę, išsiuntė Gorba
čiovui protesto laišką reikalaujant 
laisvės kunigams S. Tamkevičiui, A. 
Svarinskui ir J. K. Matulioniui, bei. 
kitiems kalinamiesiems. Protesto laiš
ką tarp kitų pasirašė J. Bieliauskienė, 
A. Terleckas, J. Sasnauskas, V. 
Skuodis, M. Jurevičius ir dr. A. 
Statke vičius.

Pamaldos už kalinamus kunigus ir 
politkalinius.

Š. m. gegužės 23-31 d. lietuviai 
katalikai Lietuvoje praves pamaldas 
už įkalintus kunigus ir dar nepaleistus 
politkalinius. Užsienyje gyvenantys 
lietuviai ir kitataučiai raginami tą 
savaitę - gegužės 23-31 d. maldomis 
jungtis ir išreikšti solidarumą su 
tikinčiaisiais okupuotoje tėvynėje.

Juozas Petkevičius, KGB viršinin
kas Lietuvoje, atleistas iš pareigų. 
Atleidimo priežastis nežinoma. į jo 
vietą paskirtas Edmundas Eismantas.
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T Al. E NT AS I R

Dr. Arūnas Verbyla

Lietuviai, po karo audrų, išvargę, 
palikę savo Tėvynę, atvykę i šį kraštą 
galėjo atsikvėpti. Visi gyvenimo 
rateliai ėmė suktis greičiau, žmonės 
norėjo greičiau įsikurti, įsigyti savo 
kampelį, todėl daug ir sparčiai dirbo.

Sparčiai dirbdami, su pagrįstomis 
viltimis, Melbourne kūrėsi ir Jonas su 
Maryte Verbylai, augino du sūnus: 
Arūną ir Joną.

Tie sparčiai besisukantys gyvenimo 
ratai ir jaunus, tuo metu tik į 
gyvenimą ateinančius žmones, skatino 
būti spartesniais, darbštesniais, grei
čiau, atkakliau siekti tikslo.

Verbylų jaunesnysis sūnus Arūnas 
ypatingai pasirodė darbštus, turintis 
mokslui talentą. Gyvenimo sąlygos 
nebuvo jam labai palankios. Jam dar 
būnant gimnazistu, mirė jo tėvelis. 
Nežiūrint visko, šių metų balandžio 
30 dieną, Adelaidės universitete, 
iškilmingose ceremonijose, Jis gavo 
filosofijos daktaro laipsnį.

Dr. Arūnas Verbyla gimė ir augo 
Melbourne, mokėsi savaitgalio mo
kykloje ir lietuvių kalbos kursuose. 
Šoko tautinius šokius ir žaidė "Varpo" 
krepšinio komandoje. Laisvai skaito ir

Juozo Kungio byla
Washingtonas. - Juozas Kungys, 

dantų technikas, kuris šiuo metu yra 
71 metų amžiaus, į Ameriką atvyko 
1948 m. Jam Amerikos pilietybė buvo 
suteikta 1954 m. Jis gyvena Clifton, 
N.J.

Klausimas eina apie jo neteisingas 
asmens žinias - ne tą pateiktą gimimo 
datą ir gimimo vietovę. Dėl to esą 
pagrindo atimti jam suteiktą Ameri
kos pilietybę. Teisingumo departa
mento OSI įstaiga dar kaltino jį 
dalyvavus žydų ir kitų žudymu 
Lietuvoje. Už tai jam sudarė bylą.

Pirmasis laimėjimas
1983 m. Federalinis distrikto teis

mas Newarke svarstė jo bylą ir rado, 
kad kaltintojai neįrodė, jog Kungys 
dalyvavo nacių karo nusikaltimuose. 
Teisėjas Dickinson Debevoise nepri
ėmė sovietų pristatytų įrodymų, nes 
suabejojo jų patikimumu. OSI tada
užvedė bylą apeliaciniame teisme, 

j iškeldama, kad.jam turi būti’’atimta 
pilietybė, nes imigrantas melavo apie „ 
savo gimimo datą ir vietą.

, 3 ,, if-?' 1: -
Pralaimėta apeliacija:'

Apeliacinis teismas pripažino,' kad 
yra duotos netikros informacijos ir 
pradėjo gilintis į jo praeitį. Šis teismas 
nusprendė,- kad pilietybę jam reikia 
atimti. Su šiuo teismu iškilo ir nauji 
argumentai, kad Kungys nebekaiti
namas karo meto nusikaltimais, bet 
tik netikrais biografiniais duomenimis.

Vyriausias Teismas balandžio 27 d.

D ARBŠTUMAS

rašo lietuviškai, skaito lietuvišką 
spaudą.

Arūno gabumai ir darbštumas 
pasireiškė Jau gimnazijoje. Savo 
mokytojų rekomendacijomis, be gim
nazijos baigiamųjų egzaminų buvo 
priimtas į National universitetą Can- 
berroje, (Iš visos Australijos gimna
zijų , susidarė 3000 pretendentų, o 
priėmė tik 500). Arūnas vis tik 
nusprendė laikyti baigiamuosius egza
minus ir pasilikti Melbourne. Po 
sėkmingų egzaminų tapo priimtas į 
Melbourno universitetą, science fa
kultetą. Studijavo jis matematiką- 
statistiką.

Universiteto studijas baigė "Master 
of Science Degree". Jo Tezė surinkta 
į knygą "The effects of stratification 
in population genetics", (1976 m.)

Dabar Dr. Arūnas gyvena Adelai
dėje. Abu su žmona dirba universi
tete. Dirbdamas ir kurdamasls Ade
laidėje, jis toliau sprendė matema
tikos problemas. Savo mokslinius 
darbus jis toliau siuntė į žymius 
Australijos ir Anglijos žurnalus. Jo 
darbais susidomėjo Japonija, Anglija ir 
kitų kraštų mokslininkai. Į jį kreipėsi 
jie, prašydami geriausių jo darbų 
kopijų.

Per paskutinius du su puse metų jis 
rašė savp tezes ir sudarė knygą: 
'Extension to profile analysis". Buvo 
gerai įvertintas ir rasta išpildęs visus 
reikalavimus filosofijos daktaratui 
gauti.

Dabar dirba lektoriumi Adelaidės 
universitete.
įveikęs vieną viršukalnę, jį viliojo dar 
aukštesnė. Moksliniame darbe - tai 
daktarinė disertacija, kurios neap
ginsi, neišvaręs visiškai naujos, savo 
vagos mokslo dirvonuose, ne
išsprendęs naujos mokslinės pro
blemos.
' Džiugu ir garbė netik šeimai ir 
giminėms, bet ir visai lietuvių tautai. 
Sėkmės jam ir toliau.

Alisa Baltrukonienė

išklausė žodinius Kungio advokato 
Donald Williamson argumentus, kad 
būtų panaikintas apeliacinio teismo 
sprendimas atimti pilietybę už mela
vimą apie savo praeitį įvažiuojant į 
JAV ir vėliau už tų pačių datų 
įrašymą pilietybės prašymo blan
kuose. "Yra ironija, kad Kungys, 
sėkmingai apgynęs save prieš jam 
primestus kaltinimus antrojo pasau
linio karo metu, dabar gali prarasti 
pilietybę už netikrų datų įteikimą", 
kalbėjo adv. Williamson. Advokatas 
Vyriausiam teismui paaiškino, kodėl 
buvo tos datos netikros, o gi todėl, 
kad išvengtų paėmimo į vokiečių 
armiją.

OSI advokatas iš Teisingumo de
partamento Robert Klonoff argumen
tavo Vyriausiajame teisme, kad Kun
giui būtų pilietybė atimta už tai, Jog 
jis melavo įvažiuodamas į šį kraštą ir 
taip pat gaudamas pilietybę.

Teisėjų klausimai >
y Bet kaip "New York Times" rašo, 
’Vyriausiojo teismo pirmininkas teisė
jas William Rehnquist pakartotinai su 
kitais teisėjais - Antonin Scalia, John 

■Stevens, Harry Blackmun ir Byron 
White klausinėjo advokatą Klonoff, 
kodėl jis mano, kad už tokias klaidas 
būtų paskirta tokia griežta bausmė - 
denaturalize vimas.

Teisėjas Thurgood Marshall pa
klausė Kungio advokatą, ar Kungys, 
suteikdamas tas datas, nenorėjęs 
paslėpti fakto kad jis nužudė 4,000 
žmonių. Adv. Williamson atsakė į tai, 
primindamas teisėjo Debevoise spren

dimą 1983 m., kai Kungys buvo 
išteisintas.

Adv. Klonoff tada pažymėjo, kad 
Kungys nuslėpė faktą, jog Jis 1941 m. 
buvo Kėdainiuose, kai tuo metu ten 
buvo masiniai žudomi žydai ir kiti. 
Kungio melavimas duodąs pagrindo 
įtarti, kad jis nori nuslėpti savo 
nusikaltimus. Ir kad tas melavimas 
parodo jo gero moralinio charakterio 
trūkumą.

Teisėjas Scalia paklausė OSI advo
katą, ar Kungio netikro amžiaus data 
ir jo buvimo vieta gali sugestijuoti, 
kad jis buvo įsivėlęs į nusikaltimus.

Tik dvejų metų skirtumas
Adv. Williamson paaiškino, kodėl 

Kungys davė tas pačias klaidingas 
informacijas, nes nenorėjo, kad jo 
asmens žinios skirtųsi nuo įvažiavimo 
į Ameriką duomenų, todėl jis jas 
naudojo ir prašant pilietybės.

Jei Vyriausias teismas sutiks, kad 
Kungiui būtų tikrai Amerikos pilie
tybė atimta, tada Amerikos vyriusybė 
norės Jį deportuoti ir turbūt į 
Sovietų Sąjungą, kaip kad buvo 
padaryta ir su Kari Linnas.

Draugas, 9.5. 1987. m.

Kultūrinės žinios
Baltistikos institutas ir studijų 

centras Stockholmo universitete š. m. 
birželio 3-4 d.d. rengia konferenciją, 
kurios pabgrindinė tema - "Baltijos 
šalys 1900-1014 metais". Konfe
rencijos išlaidas padengs švietimo 
ministerija, Švedijos institutas ir 
Stockholmo miestas. Konferencijoje 
bus svarstomi ekonominiai, socialiniai, 
politiniai bei kultūriniai reikalai 
atsirose Baltijos šalyse ir aplamai 
Baltijos srityje 1900-1914 m. laiko
tarpyje. Pradžia nebūtinai turi būti 
susieta su 1900 m., nes yra istorinių 
įvykių, kurių šaknys siekia 1890 ar 
net 1880 metus. Konferencijos ren- 
gėjai betgi ■ nori, kad pasirinkti 
pranešimai neperžengtų 1914 m., nes 
būtų nukelti pvz. į 1917 m., tada būtų. 
prarastas pagrindinės temos nuosek
lumas. Konferencijoje bus vartojamos 
anglų ir vokiečių kalbos. Jos darbus 
serijoje "Studia Baltica Stockhol- 
mlensia" išleis Stockholmo univer
sitetas. Pranešimų rankraščiai negali 
būti ilgesni kaip 15 spausdintų 
puslapių, o jiems pateikti duodama 20 
minučių. Speciali konferencijos sek
cija priims 15 minučių pranešimus 
apie vykdomus baltistikos studijų 
tyrimus, kurie nėra susieti su pagrin
dine konferencijos tema.

Biochemijos dr. Kazio Martinkaus 
(1953 - 1984) atminimui tėvai, sesuo 
ir artimi bičiuliai 1985 m. įsteigė 
stipendijos fondą, kuriuo gali pasinau
doti visi laisvojo pasaulio lietuviai 
studentai, pasirinkę specialybes, su
sietas su moksliniais tyrinėjimais ir 
lituanistika: Norintys gauti daugiau 
informacijų ir prašymų formų turi 
kreiptis šiuo adresu: Kristina Martin-' 
kus, Dr. Kazys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 So. Richmond, 
Chicago, IL 60629, U.S.A.

Dr. Kosto Jurgėlos 1954 m. dok
torato disertapiją "Lithuania and the 
United States: the Establishment of 
State Relation" 1985 m. išleido 
Lietuvių Istorijos draugija. Tas JAV 
vyriausybės Lietuvai 1922,m. liepos 
24 d. suteiktas de jure pripažinimas 
buvo labai svarbus jos atgautai 
nepriklausomybei. Leidinio sutiktuves 
š. m. vasario 22 d.. Vašingtone surengė 
vietinis BALFo skyrius, vadovaujams 
dr. A. Valiūno, ir Lietuvių moterų 
klubas su savo vadove dr. D. 
Varmoniene . į sutiktuves buvo 
atvykęs disertacijos autorius dr. 
Kostas Jurgėla. Disertacinį leidinį 
aptarė VLIKo valdybos narys inž.

Liūtas Grinius. Pasak jo, dr. K. 
Jurgėlos disertacija pasižymi stro
piai sutelkta 1917-22 m. dokumen
tacija, rodančia JAV politikų neryž
tingumą. JAV vyriausybė Lietuvai 
skyrė nedidelį dėmesį, nors jos 
reikalais rūpinosi ir už ją kovojo 
vietiniai lietuviai. Lietuvai bei kitom 
prisikeliančiom šalim buvo labai 
svarbi tautų apsisprendimo teisė, 
įtraukta į prez. T. W. Wilsono 
keturiolikos punktų deklaraciją. Ji, 
deja, nedaug teturėjo įtakos JAV 
užsienio politikai. Daugiau nusvėrė 
faktas, kad 1922 m. Lietuva, Latvija 
ir Estija jau buvo tapusios įsipllletinu- 
siomis valstybėmis.

Adomo G aldiko meno galerija yra 
įsteigta Niujorko Bruklyne prie Kul
tūros židinio, kur ją tvarko ir prižiūri 
Leonardas Andriekus, OFM. Galerija 
turi jau beveik visų žymesniųjų 
išeivijos dailininkų kūrinių, kurie 
papildomi naujais radiniais. Tarpinin
kaujant Algimantui Keziui, SJ, iš 
dali. Aleksandro Marčiulionio gauta 
skulptūra "Trys veidai", iš dali. 
Janinos Monkutės-Marks įrėmintas 
audinys "Trys generacijos". Galerija 
taipgi įsigijo ir vieną aliejinį dail. 
Prano Domšaičio tapybos darbą. 
Visuomenė nuoširdžiai kviečiama ap
silankyti Adomo Galdiko meno galeri
joje, susipažinti su joje sutelktais 
išeivijos lietuvių dailininkų kūriniais. 
Šiuo metu spaudai yra ruošiamas 
apžvalginis galerijos leidinys.

Poeto Maironio 125 metų gimimo 
sukakties š. m. lapkričio 2 d. minėjimo 
planus patvirtino rengėjų komitetas, 
vadovaujamas Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos pirm. Alfonso 
Maldonio. Sukakčiai skirti vakarai 
įvyks Vilniuje ir Kaune. Lietuvos 
mokslų akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas surengs 
konferenciją, kurios medžiagos 
pagrindu bus išleistas specialus 
"Literatūros ir kalbos" tomas. Bus 
sukurtas kino žurnalas, skirtas 
Maironiui, pakartotinai išleistas 
dokumentinis filmas "Maironis". 
Naujos laidos susilauks Mirinlo 
"Raštų" I tomas. "Pavasario balsų" 
rinktinė rusų kalba, V. Zaborskaitės 
monografija "Maironis". Numatoma 
sukurti ir pagaminti Maironio 
atminimui skirtą medalį, surengti 
konkursą jo poezijos vertimų į rusų 
kalbą. Daug sukakčiai skirtų renginių 
bus gimtajame Maironio Raseinių 
rajone. Maironio 125 metų gimimo 
sukaktis plačiai bus paminėta 
vidurinėse bei specialiose mokyklose, 
aukštojo mokslo institucijose.

Balzeko kultūros muziejus Čikagoje 
savo šaltinių ir tyrimų centro vedėju 
pakvietė dr. Dovydą Fainhauzą ir 
sutiktuves Jam surengė muziejaus 
bibliotekoje kovo 1 d. Dr. D. 
Fainhauzas, gimęs 1920 m. Vilniuje, 
yra istorikas, gerai susipažinęs su XIX 
š. Lietuvos istorija. Studijavo Vilniaus 
universitete baigė 1948 m.; doktoratą 
gavo Leningrado universitete 1955 
m., tobulinosi Sorbonos universitete
Paryžiuje. .'Vilniaus universitete 
docento teisėmis .1948-59 m. dėstė R. 
Europos ir visuotinę istoriją, i’960-69 
m. dirbo Lenkijos mokslų akademijos 
istorijos institute Varšuvoje. Atvykęs
Izraelin 1969 'm., profesoriavo 
Jeruzalės hebrajų universitete. 1974 
m. atvyko į JAV ir įsikūrė Čikagoje. 
Čia jis parašė 1977 m. išleistą Čikagos 
lietuvių socialinės bei kultūrinės 
istorijos veikalą "Lithuanians in 
Multi-Ethnic Chicago until World War 
II".

Mūsų Pastogė Nr. 21 1987. 6 1 pusi. 3

3



SKULPTŪRAI PASTATYTI 
K OMI TETAS

DVI MOTINOS B. Žalys

Iš kairės: V. Martišius, Dr. B. Vingilis, E. Kubbos ir J. Kovalskis.

Gegužės 15 d. Canberroje įvyko 
pirmas posėdis komiteto apsvarstyti 
įgyvendinimą 1984 m. ALB Krašto 
Tarybos priimtos rezoliucijos, pagal 
kurią, Australijos 200 metą sukak
tuvių proga, Australijos Lietuvių 
Bendruomenė pastatytų skulptūrą 
Canberroje.

ALB Krašto valdyba, per Canberros 
Apylinkės valdybą, įgaliojo Viktorą 
Martišių ir Jūrą Kovalskį rūpintis šiuo 
reikalu.

Šiame darbe bendradarbiauti yra 
pakviesti sydnejiškiai: menininkė Eva 
Kubbos ir Dr. Benius Vingilis. 
Komitetas pasiskirstė pareigomis: 
V. Martišius - koordinatorius ir 
ryšininkas su valdžios organais, 
Dr. B. Vingilis - lėšų rinkimo 
organizatorius,
E. Kubbos - meno patarėja ir 
J. Kovalskis - spaudos ryšininkas.

Jau buvo tartasi su Canberros 
planavimo įstaigos vadovais (NCDC), 
kurie šiai minčiai pritarė ir pasūlė 
vietą skulptūrai Glebe Parke prie pat 

miesto centro. Tačiau tuo pačiu jie 
yra suteikę tam tikras sąlygas ir 
kokybės standartą. Jie taip pat 
pareiškė pageidavimą, kad jų atstovas 
dalyvautų projekto išrinkime.

Iš planavimo įstaigos sužinojom, 
kad Australijos lietuviai yra pirma 
etninė grupė pristačiusi jiems tokį 
pasiūlymą. Tuo galime didžiuotis.

Savo posėdyje komitetas nuspren
dė, kad projektas įmanomas įgyven
dinti ir kviečia visus Australijos 
lietuvius jį remti.

Tūkstančiai karo Išblaškytų lie
tuvių surado Australijoje naujus 
namus ir pasidarė šios tautos aktyvūs 
nariai.

Dabar Australijai švenčiant savo 
200 metų gimtadienį atsirado pulki 
proga mums pasirodyti kaip geriems ir 
dėkingiems šio krašto piliečiams, 
padovanojant Australijai tokią dova- 01 
ną, ir įamžinant Lietuvių vardą šiame 
žemyne.

Jūras Kovalskis.

Taip tylu. Mėnesiena naktis 
glosto palmių grakščius siluetus, 
tolumoj - okeano vilnis 
dūžta pajūrio krante smėlėtam —

Juoda skraiste save prisidengus 
į mane pasižiūri naktis ...
Ne, ne ji!.. Mano motinos veidas 
liūdnai žvelgia į mano akis:

- Kur, sūneli, takus prasimynė!!..
- Ko blaškais, tu, kraštuos svetimuos?
- Tavo tėviškės klonių beržynai 
tave šaukia sugrįžt atgalios ...

- Namo šaukia žemelė gimtoji, 
šaukia bočių senieji kapai, 
rugių laukas, prie kelio sustojęs
piūtin kviečia ... Ir duonai pirmai - -

Dingsta vizija, tik tolumoje 
kurčiai daužos į krantą vilnis .... 
Užu marių - šiaurėje vėsioje - 
palikau mylinčias motinas ... dvi -

seną motiną, ant rankų savų, 
mane per vargus išauginusią, 
antrą motiną - mūsų visų - 
Lietuvą, genčių gimtinę!

Ar galiu jas užmiršti abi, ' ’ I r ■ *f r *mane šaukiančias dieną ir naktį?.. 
... kaista kraujas mano širdy, 
ima pulsu lietuvišku plakti - —

GIRTAVIMO NEGEROVĖS

Paklausti, kodėl jie geria, dauguma 
žmonių atsako: "Kad būtų linksmiau 
ir gerai jausčiausi". Bet kiek žmonių 
tikrai žino kas atsitinka, kai akoholis 
- tas stprus skystis nuryjamas?

Alkoholis nereikalingas virškinimo, 
ir todėl skuba per kūną. Jis patenka į 
kraujo apytaką per pilvo ir laibosios 
žarnos sieneles. Jo pasekmė (girtumo 
laipsnis) visuomet priklauso nuo 
alkoholio kiekio kraujuje. Išgėrus 
vyno, alaus ar degtinės, alkoholis 
kraujo apytakos išnešiojamas ir pa
skleidžiamas po kiekvieną ląstelę.

Akivaizdžiausia žala pasireiškia 
centrinėje nervų sistemoje. Vidu
tiniškai išgėręs žmogus darosi kal
besnis ("atsiriša" liežuvis) ir atsi
leidžia savitvardos varžtai, kadangi 
smegenų dalis, kuri kontroliuoja 
išmintį ir supratimą, pirmiausia alko
holio paveikiama.

Alkoholio kiekis, kildamas siste
moje, iššaukia žmoguje prislėgtumą, 
nuotaikos pakitimą ir nusilpnėjusį 
seksualinį pajėgumą. Tada alkoholis 
paveikia koordinaciją, nuovokos ir 
refleksų mechanizmą. Jis išplečia 
smegenų kraujo indus ir iššaukia 
vadinamus pagirių negalavimus. Ir 
rytojaus dieną žmogus jaučia galvos 
skausmą, tartum plaukų pilną bumą, 
svaigulį ir nuovargį. Jei žmogus ir 
tokiame stovyje geria, alkoholis gali 
pakenkti plaučių ir širdies veikimui. 
Žmogui labai daug išgėrus, alkoholis 
paralyžuoja kvėpavimą, iššaukdamas 
mirtį.

Išgeriantieji vyresnio amžiaus žmo
nės rizikuoja gauti širdies priepuolį. 
"Journal of the American Associa
tion" praneša, kad kraujoplūdžio 
priepuolio galimybė girtuokliuose yra 
tris kartus didesnė, negu blaivinin
kuose.

Kadangi plaučiai alkoholį ašsklaido, 
tai jie ir patiria visą jo nuodingumo 
smūgį. Pažengę alkoholikai susilaukia 
mirtinos cirozės - kepenų ligos.

Kada žmogus girtas?
Dauguma pripažįsta žmogų girtu, 

kai vienas tūkstantadalis (0.1 procen
tas) kraujo yra grynas alkoholis. Kai 
kurie žmonės tą girtumo stovį 
pasiekia per vieną valandą išgėrę du 
stikliukus alkoholio. Kai kuriems 
reikia daugiau. Išgėrus 5 (ar daugiau) 
stikliukų (0.2 procentus) per trumpą 
laiką, smegenys paliečiami, ir žmogus 
pradeda strapalloti, darosi mieguistas. 
0.3 proc. alkoholio išgėrus žmogus yra 
labai girtas ir sumišimo stovyje. Po 0.4 
proc. alkoholio dauguma žmonių būtų 
arti sąmonės netekimo ir reikalingi 
ligoninės pagalbos.

P.

A. A. D AVI UI BITEI

mirus, jo motiną Bronę, dukras Juanitą ir Saarą, seserį Gražiną 
Kunčiunienę su šeima ir gimines, staiga netekus brangaus sūnaus, tėvo, 
brolio ir dėdės, nuoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo valandoje.

Soc. Globos Moterų Draugija
Melbourne

"DEPORTACIJAS REIKIA 
PASKUBINTI"

New Yorkas. - Gegužės 1 d. laidoje 
Brooklyno distrikto prokurorė 
Elizabeth Holtzman, kurios dėka buvo 
įsteigtas Teisingumo departamente 
OSI skyrius, kuriame aprašo Kari 
Linno teismų bylą. Tarp kitų dalykų, 
ji ragina pagreitinti deportacijas 
tiems, kurie kaltinami 
bendradarbiavimu su naciais. Esą 25 
asmenys, kuriems paruoštos bylos ir 
juos reikia skubiai deportuoti; kitiems 
520 asmenų bylos jau baigiamos 
ruošti.

Ji sako, kad administracijos 
delsimas Linno byloje jos nenustebino, 
nes, pavyzdžiui, Holokausto aukos 
buvo sulygintos su SS palaidotais 
kariais Bitburge, Vokietijoje, ir kad 
sunku buvo prieiti prie Jungtinių 
Tautų archyvų. Bet generalinio 
prokuroro Edwin Meese sprendimas 
išdeportuoti Kari Linną ir 
uždraudimas Austrijos prezidentui 
Kurt Waldheim atvykti į Ameriką, yra 
sveikintinas, rašo ji.

SIŪLO NAUJUS (STATYMUS

Ji siūlo Kongresui priimti naują 
įstatymą, kad būtų leista OSI su 
subpoena teise Ištirti, kaip ir kodėl 
karo nusikaltėliai yra čia ir kodėl 
jiems čia leista netrukdomai gyventi 

-iki 1974 m.
Ji taip pat siūlo pakeisti įstatymą, 

kad, kai yra atimama pilietybė, tuo 
pačiu metu būtų įsakyta ir tuoj tą 
asmenį deportuoti. Dabar yra 
pravedami du atskiri teismai: 
pilietybės atėmimui ir kitas teismas 
deportacijai. Tai, sako, ji, pagreitintų 
nacius išvežti iš mūsų krašto. 
Pagaliau ji sako, kad Reagano 
administracija turi nesitraukti nuo 
Kari Linno ir Kurt Waldheimo atvejų, 
nes kiekvienas susilaikymas prieš dar 
čia esančius nacius greitai veikti, yra 
nusikaltimas prieš tuos amerikiečius, 
kurie kovojo ir mirė, kad nacizmas 
būtų nugalėtas. Mes, rašo, ji, neturime 
užmiršti Holokausto, kai racizmas ir 
antisemitizmas tebėra su mumis. 
Teisingumas reikalauja, kad nebūtų 
delsiama, kaip kad buvo su Linnu.

BUTAI SENELIAMS.
NSW valstijos valdžia nutarė duoti 

leidimus, kad butai seneliams būtų 
pastatyti namų savininkų sklypuose.

Seniau, jeigu duodavo leidimą 
įrengti seneliams, butą, tai butas 
turėjo būti prijungtas prie namo.

Buvo ir šiaip įvairių suvaržymų. 
Dabar gali būti butas pastatytas 
sklype atokiau nuo namo. Taip pat 
nebėra būtina, kad savininkas 
gyventų savo name.
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AUDRELE PO PREMIJŲ ŠVENTES

Rašo Jurgis Janušaitis

Su mielaisiais Mūsų Pastogės skai
tytojais esu pasidalinęs kiek anksčiau 
apie premijų šventę ir 1986 metų 
laureatus.

Šia proga norėtųsi dar kartą 
sugrįžti prie šio ne eilinio kultūrinio 
įvykio vien tik dėl to, kad po 
praėjusios premijų šventės mūsų 
spaudoje subangavo neramios bange
lės, paliesdamos premijų (vertinimo ir 
Jų skyrimo komisijas, premijų paskirs
tymo tikslingumą, net ir kaikuriuos 
pačius laureatus.

Kaip žinia tokias premijų šventes 
organizuoja JAV LB Kultūros Taryba. 
Premijų mecenatai - JAV LB Krašto 
valdyba - Bendruomenės premija ir 
dosnusis dėdė - JAV veikiantis 
Lietuvių Fondas, kuris ir skiria 
tūkstantines premijas mokslui, menui, 
muzikai, teatrui ir t.t.

Neabejoju, kruopščiai dirbo LB KT 
sudarytos premijoms skirti komisijos. 
Tai nedėkingas ir nelengvas, o taip 
pat ir atsakingas darbas. Po intensy
vaus darbo tos komisijos atrinko 
tinkamus premijoms gauti kandidatus 
ir Jas už 1986 metų nuopelnus paskyrė 
poetui Bernardui Brazdžioniui, žy
miausiam mūsų veteranui žurnalistui 
prel. dr. Juozui Prunskiui, režisieriui 
Jurgiui Blekaičiui, dailininkui Albinui 
Elskiui ir muzikui Faustui Stroliai.

Laureatai lietuviškajai visuomenei 
nuo seno ir gerai pažįstami. Poetas, 
žurnalistas, teatralas, dailininkas ir 
muzikas. Ir premijos buvo paskirtos už 
tų sričių darbus.

Kaip ir derėjo, iškilmingas premijų 
(teikimas buvo suorganizuotas š. m. 
balandžio 4 d. Čikagoje. Tuo rūpinosi 
JAV LB Kultūros Tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė ir LB Vidurio 
Vakarų apygarda, vadovaujama Biru
tės Vindašienės.

Šventė, kaip spauda aprašo, buvo 
nuostabiai gera, idomi ir lietuviškosios 
visuomenės susilaukė išskirtino dėme
sio. Salė buvo perpildyta žmonių. I 
premijų (teikimo šventę atvyko ir visi 
1986 metų laureatai. Pasakyta daug 
gražių žodžių laureatams, tuo pačiu 
atsilygino ir premijas gavusieji. Taigi 
ne eilinis kultūrinio gyvenimo (vykis. 
Tuo labiau, kad tokios premijų 
šventės duoda progos su dėkingumu, 
.pagarba ir meile prisiminti tuos, kurie 
laiko sąvartoje arba paskutiniaisiais 
metais savo kūryba, darbais pratur
tina mūsų kultūrą, palikdami sukurtas, 
brangias, negreitai nykstančias ver
tybes - poezijoje, literatūroje, žurna
listikoje, scenoje, dailėje, dainoje.

Taigi, rodos, ko ir bereikia. Tik gal 
nuoširdžiai tokiais atsiekimais pasi
džiaugti. Žinoma, šventėje vyravo 
giedrios nuotaikos, sklido gražiausi 
linkėjimai mūsų kūrėjams ir jiems į 
rankas buvo paduoti žemiškosios 
vertybės kuklus atpildas - pinigai.

Šventė, kaip minėjau, praėjo šau
niai. Tik po to Drauge, Dirvoje 
pasirodė eilė straipsnių, iškeliančių 
premijų skirstymo būdą, kritiškai 
vertinama net ir premijas gavusieji.

Vieni rašo, kad žurnalistikos pre
mija turėjo būti atiduota jaunam 
spaudos bendradarbiui, žurnalistui, o 
ne žymiausiam mūsų veteranui, jud
riausiam žurnalistui, daugelio knygų 
autoriui. "Prisikabinta" ir prie pre
mijos už veiklą teatrui. Suabejota, ar 
tikslinga buvo premijas skirti už 
praeityje nuveiktus darbus, seniai 
pamirštus nuopelnus. Pasigesta ir 
premijoms skirstyti taisyklių.
Tad kaip matome mes visi esame 
"nepatenkinti", vis norime tobulumo. 
Bet ir rašantieji kritines pastabas, 
atrodo, nerado recepto, kaip ateityje 
reikėtų premijų skirstymą atlikti, kad 

būtų visuomenė visapusiškai paten
kinta. Atrodo, kad to reikės siekti, bet 
kelias taip pat bus tolimas ir ilgas.

Mano buičiulis, uolus spaudos 
bendradarbis, pokalbyje apie premijas 
maždaug taip pasakė: geriausia būtų 
premijoms skirstyti komisijas sudaryti 
iš tų pačių kritikų. Tada, be abejo, 
gal ir eitume tobulumo keliu...

Viena miela kolegė "Dirvoje" net 
pasiūlė, kad ar nevertėtų pabandyti 
net atsiklausti tam tikru būdu 
visuomenės, "kuri galėtų pareikšti kam 
tokios premijos skirtinos. Žinoma, 
(domi ir ta mintis, bet argi visuomenė 
gerai nuvokia visų mūsų kūrėjų darbų 
svarbumą, atsiektus kūryboje laimė
jimus, jų vertingumą.

0 gal būtų praktikuotinas toks 
būdas: Sakysime Kultūros Taryba 
sudaro premijoms atrinkti komisijas, 
paskelbia jų sąstatus, nurodo kuri 
komisija kokia sritį vertins, spaudoje 
išspausdina taisykles ir tada prašo, 
kad visi suinteresuotieji premijomis 
siūlo kandidatus iš (vairių sričių. 
Siūlytojai aptaria kandidatų darbus, 
duoda Išsamias asmens charakte
ristikas ir rekomenduoja už tą ar kitą 
darbą skirti premiją. Žinoma, 
kandidatų atsiras daugiau iš 
kiekvienos srities, tačiau komisija jau 
galės plačiau suvokti pačią esmę. 0 
iki šiol juk komisijų nariai nebuvo 
"dievai" ir niekas negali gerai žinoti 
visų kultūrinio gyvenimo sričių ir jos 
atsiektų laimėjimų.

Taigi po premijų šventės subanga
vusios nuotaikos vertos dėmesio, bet 
gal nederėtų po premijų paskyrimo 
piktokai kritikuoti laureatus, tariant 
juos nebuvus vertais premijai gauti.

Skaitytojai pasisako
Gerbiamas p. Redaktoriau,

Maloniai prašau perduoti tautiečiui 
V. M., širdingą padėką, kuris prisiuntė 
$10 skirtus šalpai lietuvių senelių, 
patalpintų slaugymo namuose, Hobar- 
te.

Gavę pinigus nupirkome visiems po 
mažą dovanėlę ir š( kartą keturi 
asmenys iš mūsų kolonijos juos 
aplankėme. Vienas iš jų L. Zozas yra 
prieglaudoje virš 20 metų. Pradžioje 
juos lankę draugai jau yra mirę, taigi 
ir buvo visų pamiršti.

Apylinkės valdyba, kurios du nariai 
jau išėjo ( pensiją, turės daugiau laiko 
ir aplankys senelius dažniau.

Juozas Paškevičius 
59 Sixth Ave.

Moona West, Tas. 7009.

Gerbiamas Redaktoriau,

"M.P." Nr. 16 "Sportas" skyriuje 
tilpo žinutė apie Adelaidės sporto 
klubo "Vytis" metini susirinkimą, 
kuriame minima ir mano pavardė. 
Rašoma: "pasiūlyta, kad per sekanti 
metinį susirinkimą būtų pristatyti 
kandidatais | garbės narius I-sios 
"Vytis" klubo valdybos nariai, tai N. 
Arminienė ir J. Riauba" Kas liečia 
mane, tai turiu pareikšti sekančiai: 
Pirmiausiai niekas su manimi nėra 
kalbėjęs ar prašęs sutikimo, kad aš 
būčiau pasiūlytas ( garbės narius. 
Turiu pabrėžti, kad aš buvau ne tik 
pirmoje valdyboje, bet ir (steigiau 
Adelaidės lietuvių sporto klubą 
"Vytis" ir buvau, pirmoje valdyboje, 
vice-pirminlnku ir sporto vadovu. 
Rašančiam patarčiau, prieš rašant, 
perskaityti steigiamojo susirinkimo 
protokolą. Jau seniai esu išstojęs iš 
spoto klubo narių tarpo, tai kaip 

galima siūlyti (garbės narius ne klubo 
narj?

Juozas Riauba, South Australia.

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

KVIEČIA GRJŽTI

Sovietinei valdžiai pradėjus skelbti 
"persitvarkymo" ir "atsivėrimo" 
politiką, iš Maskvos pasigirsta 
kvietimai ( Vakarus emigravusiems 
arba ištremtiems rusų intelektualams 
sugrįžti (tėvynę. Šiuo tarpu negirdėti, 
kad kokie žymesni intelektualai būtų 
kvietimą priėmę. Vienas jų 
profesorius Etkind - Romos 
dienraščiui "La Repubblica" 
pasiųstame atvirame laiške gana 
vaizdžiai išdėstė savo samprotavimus 
dėl sugrjžimo ( Sovietų Sąjungą. Efim 
Edkind buvo lyginamosios literatūros 
dėstytojas Herzeno institute 
Leningrade. Dėl savo (sitikinimų 
1974-ais metais buvo atleistas iš 
pareigų ir priverstas emigruoti ( 
Vakarus. Dabar jis dėsto rusų 
literatūrą Paryžiaus, Ženevos ir 
Lozanos universitetuose, rašo 
straipsnius literatūros klausimais ir 
verčia rusų poetų kūrybą.

Vis dažniau žmonės manęs klausia, 
rašo laiške prof. Edkind, ar nesu 
pasiilgęs savojo krašto ir ar nenoriu j 
j( sugrįžti. Klausimas man keistai 
skamba. Sugrįžti i kraštą, kurio sienos 
yra uždarytos, sugrįžti ( namus iš 
kurių ne tiktai nebegalima išeiti, bet 
net pasižiūrėti pro langą? Jei kraštas 
yra taip aklinai užsidaręs, reiškia jis 
nėra pasikeitęs. Tai kam tada 
sugrįžti? Ar yra norinčių sugrįžti l 
kalėjimą? Jei esi gimęs kalėjime, tai 
dar nereiškia, kad kalėjimą laikai savo 
namais.

Prof. Etkind laiške primena įvairius 
Jo paties patirtus skaudžius 
persekiojimo faktus, pažymėdamas, 
kad jų negalima lengvai pamiršti. 
Daug ką reikėtų pakeisti Sovietų 
Sąjungoje, rašo jis, kad ištremti ar 
pabėgę intelektualai susigundytų jon 
grįžti.

GAISRŲ AUKOS
Pernai Lietuvos gaisruose žuvo 102 

žmonės, kurių eilėje buvo 41 neblai
vus asmuo ir 26 vaikai. Statistika 
liudija, kad daug gaisrų vis dar yra 
susieta su girtuokliavimu, jeigu dau
giau kaip trečdali žuvusiųjų sudaro 
neblaivūs asmenys. Kai sustiprėjo 
kova su girtavimu, girtuokliai iš viešų 
vietų pasitraukė j butus, rūsius, sodo 
namelius. Ten ir toliau stikliukai 
kilnojami su giminaičiais, bičiuliais, 
artimaisiais. Gaisrus daugeliu atvejų 
sukelia numestas neužgesintas deg
tukas ar cigaretės nuorūka. Valkai 
taipgi dažniausiai žūva girtaujančiose 
šeimose, kur niekas jų neprižiūri, 
leidžia žaisti su degtukais arba 
palieka vienus. Kartais viename 
gaisre žūsta keli vaikai. 1986 m. trys 
vaikai žuvo Šalčininkų rajone, po du - 
Joniškio ir Šilutės rajonuose. Tokia 
nelaimė šiemet jvyko Jurbarko rajono 
Talbučių kaime, kur užsidegė Ed
mundo ir Elenos Kazalčių namas, kai 
jiedu šeštadieni išvyko 1 močiutės 
laidotuves Raseinių rajone. Vakarop 
Elena Kazaitlenė sugrįžo | namus, 
pamaitino vaikus, o ankstų sekma
dienio rytą vėl Išvažiavo. Sudegė visas 
namas su šešiamete Aldona ir vienuo
likos mėnesių Kristina. Panevėžio 
rajono "Aušros" kolchozas jame 
dirbanžių Aivaro ir Stefanijos Kepa
lų šeimai paskyrė kambarį Stetiškių 
kaime. Tėvai rytais išeidavo darban, 
du vyresnieji vaikai mokyklon, o trys 
jauniausieji likdavo vieni. Šiemet 
(vykusiame gaisre ugnis pasiglemžė tų 
trijų vaikų nuo dvejų iki penkerių 
metų amžiaus gyvybes.

TRUMPAI 
IS VISUR

Pietinę Kiniją nusiaubė audros, 
pareikalaudamos daug žmonių gyvy
bių. Po vandeniu atsidūrė apie 200 000 
hektarų dirbamos žemės. Tuo tarpu 
šiaurinė Kinija neprisišaukia lietaus. 
Kelias savaites siaučiąs gaisras sunai
kino virš 600 000 ha. miško ir eilę 
gyvenviečių. Naują pavojų sudaro 
Sovietų S-gos pusėje siaučią gaisrai, 
kurie priartėjo prie Kinijos sienos ir 
lengvai gali peršokti valstybes ski
riančią Ergun upę.

Sovietų S-ga paskelbė, kad pasi
baigus banginių medžioklės sezonui 
Antarktikoje ji sustabdys tolimesnį 
banginių gaudymą.

Tornado (suktukas) visiškai sunai
kino Saragosa vietovę Teksas valsti
joje netoli Meksikos sienos. Audros 
metu žuvo 29 žmonės, 120 sužeistų.

Naujuoju JAV Centrinės žvalgybos 
agentūros (ČIA) direktoriumi paskir
tas William H. Webster, sėkmingai 
devynerius metus vadovavęs federa- 
linei kriminalinei policijai ( FBI).

Sovietai užprotestavo, kad ameri
kiečių kreiseris (plaukė įjų teritori
nius vandenis netoli Petropavlovsko 
laivyno bazės Kamčatkoje.

Prancūzija išsprogdino antrą bran
duolini ginklą šiais metais. Sprogimo 
dydis siekė 30 kilotonų. Bandomieji 
sprogdinimai vyksta Mururoa atole 
pietų Paclfike.

Šiauriniame Indijos mieste Meerut 
bent keturias dienas vyko kruvinos 
kautynės tarp hlndusų ir musulmonų. 
Policija buvųprlyersta atidengti ugnį 1 
maištininkus. Žuvo apie 100 žmonių, 
jų tarpe 11 nuo policijos ugnies.

Neramumai pranešami ir iš kitų 
Indijos vietovių.

Lijone, Prancūzijoje, vis dar tebesi
tęsia buvusio to miesto Gestapo 
viršininko Klaus Barbie teismas. 
Revolveriu ginkluotas žmogus, suvai
dinęs gydytoją, (ėjo pro sargybas ( 
kalėjimą su tikslu Barbie nužudyti, bet 
jau kalėjime sulaikytas ir nuginkluo
tas.

Afganistane laisvės kovotojai su
stiprino veikimą per musulmonų ypač 
švenčiamą Ramadan mėnesi. Jiems 
pasisekė nušauti Afganistano minis
ter! Islamo kulto reikalams, žuvo ir 
virš 70 sovietų kareivių.

Jeruzalės universitete žydų ir 
arabų studentai drauge demonstravo 
prieš Izraelio numatytą diskriminaciją 
imant mokestį už mokslą iš arabų 
studentų. Mokesčiai žymiai suma
žinami tarnavusiems kariuomenėje, 
tuo tarpu arabai j kariuomenę 
nepriimami.

Indų kilmės Fidži gyventojas, virš 
20 metų ištarnavęs aerodrome, bandė 
pagrobti Naujosios Zelandijos Boeing 
747 keleivin) lėktuvą. Apsiginklavęs 
dinamito užtaisais jis statė visą eilę 
politinių reikalavimų, (gulai pasisekė 
jį nuginkluoti.

Penki Australijos karo laivai yra 
atplaukę į Fidži vandenis, dar du 
nusiųsti iš Norfolko salos j Fidži su 
110 rinktinių Australų karių daliniu. 
Reikalui esant šie laivai evakuotų iš 
Fidži Australijos piliečius, kurių ten, 
įskaitant turistus, yra apie 3000.
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Sakoma, kad kartą karštais kopūs
tais nudegęs liežuvi ir pro kopūstų 
daržą eidamas pučia. To posakio 
teisingumą gana vaizdžiai patvirtina 
spaudoje pasirodžiusios korntraversi- 
jos dėl Lietuvos krikšto, prie kurių 
gana aktyviai jungiasi ir "Mūsų 
Pastogė." Tų kontraversljų pa
grinde galima (žvelgti baimę ir dvasinį 
alergiškumą viskam, kas tik rišasi su 
Lenkija ir lenkiškumu. Nesakau, kad 
tai alergijai praeityje ir dabartyje 
neturime pagrindo, bet daug kur 
atrodo, pučiama einant pro kopūstų 
daržą, kur jokio deginančio karščio 
nėra.

Štai "M.P." Nr. 14-ame B. Keme- 
žaitė, nors ir anoniminio laiško 
stiliumi, gan teisingai kritikuoja 
neproporcingai didelį lenkų paskaiti
ninkų skaičių tarptautiniame simpo
ziume, kuris bus ruošiamas Romoje 
sąryšyje su Lietuvos krikšto jubilie
jumi: 3 lietuviai, 5 lenkai, 2 vokiečiai, 
1 amerikietis ir 1 danas, tačiau ir ji 
paskaitininkų papildymui suranda tik 
vieną kandidatą - J. Dainauską, kuris 
tą tautybių proporciją nedaug pakeis
tų, jei būtų ir "priimtinas mūsų 
kunigams". 0 jei tame simpoziume 
paskaitas skaitytų tik lietuviai, tuo 
pačiu simpoziumas nebūtų tarptau
tinis.

Iš viso straipsnio atrodo, kad jei 
simpoziume vietoj penkių lenkų būtų 
penki kitos tautybės paskaitininkai, B. 
Kemežaitė nekeltų vėjo. Taip pat, jei 

jubiliejaus minėjimo seminaras būtų 
vykęs ne Krokuvoje, bet Londone ar 
Chikagoje, ji nesipykintų. Jei popie
žius būtų ne lenkas, ji nebūtų savo 
straipsnio užbaigusi tuo "klasišku" 
sakiniu: "kad politiškai lietuvių tauta 
yra pavergta Sovietų Sąjungos, o 
religiškai yra pavergta Vatikano 
(lenkų)".

Šia alergiškumo lenkams B. Keme- 
žaltės straipsnyje lygiagrečiai rikiuo
jasi neapykanta lietuviškai dvasiš- 
kijal, kuri esanti silpna savo tikėjime, 
nesugebanti savarankiškai tautą vesti 
prie Dievo, turinti menką autoritetą, 
ir t.t. Tokia esanti visa -lietuviška 
dvasiški ja, išskyrus kažkodėl vieną 
kun. dr. J. Urboną. Argi taip visa 
lietuvių dvasiškija ir yra niekam 
netikusi? Mes, žvelgdami į Australi
joje turimus savo kunigus, turime 
pagrindo patikėti, kad tie B. Keme- 
žaitės visą dvasiškiją apimantys 
"tvirtinimai" yra ne kas kita, kaip 
paprastas šmeižtas.O gal visa tai turi 
ir ateistinį pamušalą? Tokią mintį 
pakiša straipsnio pabaigoje pridėta 
krikšto jubiliejui Lietuvoje sukurto 
ženklo dalis (palyginkite čia pride
damą originalą ir "M. Pastogėje" 
spausdintą jo dalį). Kodėl B. Keme- 
žaitei, ar "M. Pastogės redakcijai, 
prireikė tą ženklą apipjaustyti, paša
linant jame esančius septynis kryžius?

Praeityje <ir -dabartyje, kaip jau 
minėta, turime užtenkamai davinių 
nepasitikėti lenkais, bet nedarykime 
iš Jų save ir kitus gąsdinančio baubo. 
Ypač ten, kur nėra tam pagrindo.- 
Praeities įvykių nepakelsime ('galima iš 
jų tik pasimokyti), norėdami ar 
nenorėdami mūsų istorikai ir Lietuvos 
krikšto temai turi naudotis lenkų 
istoriniais šaltiniais, nes savų netu- 
Mūšų Pastogė Nr. 21 1987. 6. 1 pus] 

rime. Istorijai nėra svarbu, kur 
šaltiniai surandami, bet ką jie 
pagrindžia ar atskleidžia.

Be reikalo B. Kemežaitė užpuola 
dr. M. Gimbutienę dėl jos paskaitos 
pavadinimo: "Pagoniškoji lietuvių 
religija". Ji kelia labai arogantišką 
klausimą: "Argi lietuvių religija buvo 
pagonių?" Toliau aiškina, kad pago
nių pavadinimas esąs pravardžia
vimas, kurį "primetė kryžiuočiai, o 
ypač lenkai, lietuvių tautiniam tikė
jimui (religijai) pašiepti ir ją sunie
kinti". Toliau dar gražiau - remda
masi kažkokiais žodynais, pagonybę 
sutapatina su stabmeldyste. Deja, tai 
visiškas prašovimas pro tiesos taikinį. 
Tie du žodžiai anaiptol nereiškia tą 
patį. Atsiverskime didįjį lietuvių 
kalbos žodyną: pagonystė - daugelio 
dievų garbinimas. Senovės lietuviai 
stabų negarbino, jie buvo pagonys, ir 
tas pavadinimas nėra joks pravardžia
vimas, o ir lenkai nėra dėl to 
tarptautinio žodžio kalti.

Tačiau jokiu būdu negalima patei
sinti lenkų praeityje, o ir dabar mums 
daromas šunybes, kad ir Lietuvos 
krikšto sukakties proga jų laikraščiui 
"Przewodnlk Katolicki" (1987. 1. 18) 
ano meto lietuvius pristačius kaip 
laukinių klajoklių tautą, gyvenusius 
lapinėse, daugpatystėje, kad valdovai 
buvę despotai, o Vytautas - girtuok
lis, ir t.t. Tas tendencingas šmeižimas 
mūsų tautos nieko bendro neturi su 
istorine tiesa.

D r. Paulius Rabikauskas, S. J.

B. Kemežaitė, norėdama nesvarbu 
kaip atkabinti Lietuvos krikšto jubi
liejų nuo Jogailos ir lenkų, pakaltina 
kun. P. Rabikauską, prel. L. Tulabą ir 
vysk. P. Baltakį, kad jie pradėjo mūsų 
spaudoje skleisti lenkams palankią 
Mindaugo krikšto nuvertinimo propa
gandą, kad jo ir senovės lietuvių 
kunigaikščių nuopelnus atiduotų Jo
gailai ir Lenkijos istorinei garbei. Čia 
į talką B. Kemežaitei prisistato A. 
Mauragis ("M. P" Nr. 19), kuris, 
teigdamas, kad 1387 m. Lietuvos 
krikštas neturi tikrų istorinių duo
menų, įtaigoja, kad tą datą švęsdami 
paneigiame Karaliaus Mindaugo 
krikštą ("Žinoma, kad paneigiame".). 
Kas yra tie paneigiantieji'"mes"?

" Mindaugas ir jo krikšto data yra 
jubiliejiniame medalyje ir kituose tai 
sukakčiai sukurtuose ženkluose (pri

dėtų- porą pavyzdžių).
Tas krikštas prisimenamas spaudoje 

ir jubiliejaus minėjimuose. Jo niekas
neneigia. Jis tik lieka Mindaugo- 
krikštu, a1387 m. krikštas - Lietuvos 
krikštu. Tų dviejų krikštų klasifi
kaciją išgalvojo bei surado ne dabarti
nis jubiliejaus komitetas, ne lietuviška 
dvasiškija ir net ne lenkai, taip pat ir 
ne dabar - šiais jubiliejiniais metais. 
Paimkite švietimo ministerijos nepri
klausomoje Lietuvoje išleistą ir išeivi
joje pakartotą laidą išėjusią A.

I. 6

Šapokos "Lietuvos istoriją". Ten 
rasite skyrių, užvardintą "Mindaugo 
krikštas" (52 pusi.). Toliau, Jogailos ir 
Vytauto laikų aprašyme (110 p.) 
rasite skyrių "Lietuvos krikštas". 
Paimkite dr. V. Daugirdaitės - 
Sruogienės 1956 m. Chikagoje išeistą 
"Lietuvos istoriją". Ten (78 p.) rasite 
akyrių "Mindaugas priima krikštą". 
Toliau (161 p.) rasite skyrių "Lietu
vos krikštas", kur aprašoma Jogailos 
Lietuvoje pravestas krikštas. Paim
kite Z. Ivinskio "Lietuvos istorija" 1 
tomą. Ten taip pat rasite skyriaus 
pavadinime (169 p.) Mindaugo krikštą, 
o 280 pusi. "Kriavo aktas ir 
Lietuvos krikštas". Jei šie trys didieji" 
mūsų istorikai aiškiai skiria Mindaugo 
krikštą nuo Lietuvos krikšto, kodėl 
mūsų šiais metais švenčiamas jubilie
jus, kaip A. Mauragis teigia, yra 
Mindaugo krikšto paneigimas? Abudu 
krikštai yra istorinė tiesa.

Tame pačiame straipsnyje A. Mau
ragis sako, kad 1387 m. krikštas buvo 
"nežinomas to laiko žmonėms", kad jį 
įrodyti, "neturime tikrų duomenų". 
Jeigu mūsų istorikai surado duomenų 
Mindaugo krikštą skirti nuo Lietuvos 
krikšto, gal vertėtų tuo patikėti ir A. 
Mauragiui, tik šiam "netikinčiam 
Tomui" reikėtų įdėti pirštą į istoriją. 
Ten galima rasti ir duomenis.

Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejus 
jau kai kur yra atšvęstas. Neužilgo 
didžiosios Jo iškilmės įvyks Vilniuje ir 
Romje. į tą eigą, reikia tikėtis, jokie 
teroristai bombos neįmontuos. Ž inant, 
kad šio jubiliejaus jau niekas nepakeis 
mindauginlu, ypač neaiškios pasidaro 

visos tos tendencijos spaudoje iške
liant dažniausiai nepagrįstas kontra- 
versijas ir tuo drumsčiant jubiliejaus 
nuotaikas.

Pr. Pusdešris.

Aukos
TAUTOS FONDUI

ADELAIDE
Vasario 16-tos proga:
Po $50 - A. Lapšys, K. Šaulys.
Po $30 - Liet. K at. Moterų D-ja, Dr. 
D. Viliūnaitė.
Po $20 - Kun. J. Petraitis, MIC, M. 
Intienė, K. Raznauskas, A. Stakaitis. 
Po $15 - V. Patupas.
Po $10 - O. Baranauskienė, S. ir J. 
Bardauskai, B. ir E. Dūkai, P. Kezelis, 
J. Langevičius, A. Plokštienė, K. 
Pocius, J. Poškūs,
S.ir P. Pusdešriai, J. Stačiūnas, A. ir V.
Vitkūnai. f'
Po $ 5 - I. Bakšys, J. Balbata, R. 
Baranauskas, A. ir B. Budriai, E. ir R. 
Buliai, A. Daneevičius, K. Dienienė, J. 
Džiaugys, P. Džiugelis, V. Germanas,! 
M. Grebllūnienė, V. Janulis, A: ir U,® 
Juciai, P. Kuisys, E. 1FP1. Kuncaičiai, J.J 
Lenktys, S. Mulvinskas, V. Opulskis,
L. Pimpė, I.JRačlūnas, J. Rupinskas, J. 
Siurblys, V. Skobelka, J. Stankevičius,
M. Stasaitienė, Ą. Strimaitienė, A.
Zakarevičienė. .. ■

Po $ 2 - E. Marcinkevičiūtė. .. ,f,
A.A. S. Kerulio atminimui. vietoj 
gėlių:
$50 šeimos vaidu - dukra Marytė 
Bikaunieks.
Po $20 - M. Gavenienė, V. Klverienė, 
A. ir V. Vikai.
Po $10 - A. Alvikas, K. Karpienė, P.

Įamžintas lietuvio 
menininko varčias

Eva Kubbos prie H. Šalkausko vardo 
gatvės.

Australijos sostinės Canberros pla
navimas yra vykdomas labai metodiš
kai ir atsargiai ir viskas kas yra 
valdžios statoma ar tai parkelis ar 
nauja gatvė, apgalvojama ir apsvars- 
toma, prieš galutinai padarant spren
dimą.

Šiuo atveju yra malonu pastebėti, 
kad viename iš Canberros naujai 
augančių priemiesčių, buvo nutarta 
visas gatves pavadinti pasižymėjusių 
(bet jau mirusių) Australų menininkų 
vardais, randasi ir lietuvio Henriko 
Šalkausko gatvė.

Henrikas Šalkauskas (1925 - 1979) 
buvo vienas iš aukščiausiai išgarsė
jusių lietuvių menininkų Australijoje. 
Jo paveikslai kabo Australijos valsty
binėje meno galerijoje Canberroje ir 
daugelyje kitų privačių ir valstijų 
galerijose.

Dabar Canberros North Lyneham 
priemiestyje, tame pačiame rajone 
kur randasi Canberros Lietuvių klu
bas, jo vardas įamžintas visam laikui 
kur ant kalno pašlaistės randasi 
Šalkauskas Crescent.

Jūras Kovalskis

Laucius, J. Stepanas, O. Sudintienė, 
A. ir A. Urnevičiai,
A. A. M. Šiukšterienės atminimui 
aukojo - duktė Milė Daniškevičlenė 
$30.

SYDNEJUS

Leonardui Karveliui mirus, vietoj 
gėlių:
Po $20 - Dr. R. Zakarevičius.
Po $15 - E. ir D. Bartkevičial, V. 
Juzėnlenė.
Po $10 - A. ir L. Kramiliai, S. 
Scitnickaitė, S. Jarembauskas, ir V. 
Rušienė.

Mirus buvusiam Tautos Fondo įgalio
tiniui Newcastelyje Benediktui Liūgai 
jo atminimui aukojo $20 - sūnus V. 
Liūgą.-

MirusJ Verai GaidŽibnienei jos atmini- 
';mui: '■ oowtsscW

$15 -' p.‘lr E^'NaĮgiįf “"^“' !<
■v>Pol:£ Kyzeilehe.

ill
Lietuvos laisvės iždui paskyrė
$ 1. 650.00 N. N.

Anksčiau skelbtame aukų lape buvo 
išleista V. Petniūnienės pavardė 
aukojusi $10,f '

Visiems aukotojams ir aukų rinkė
jams nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje
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VI'KONGRESAS
VI PLJK SYDNEJAUS RUOŠOS KOMITETO POSĖDŽIO DALYVIAI

Iš kairės sėdi: Kristina Coxaite, Irena Zakarauskienė, Marina Coxaite ir 
Henrikas Antanaitis.
Stovi: Balys Barkus, Tomas Pullinen, Raimondas Vingilis, Vytenis Šliogeris, 
Daiva Bieri, Viktoras Šliteris, Laurie Cox ir Dr. Antanas Štepanas.

FOSE D Z I AUTA

Gegužės 17 d., sekmadienį Lietuvių 
namuose Bankstowne susirinko posė
džiauti Sydnejaus VI PLJK ruošos 
komitetas. I posėdi iš Melbourne 
atvykoVI PLJK Australijoje ruošos 
pirmininkas H. Antanaitis ir iš 
Canberros Dr. A. Štepanas, kongreso 
studijų Dienų komisijos pirmininkas.

Posėdyje buvo svarstoma kongreso 
programa, ypač kongreso atidarymo ir 
dienos Sydnejuje. Daug girdėta apie 
kongresą, bet daugeliui neaišku, kur 
kas vyks Sydnejuje, kas ir kur 
dalyvaus. Čia trumpai mėginsiu paaiš
kinti kongreso darbotvarkę ir datas.

Sydnejuje {vyks VI PLJ Kongreso 
dalyvių registracija, atidarymo iškil
mės, jvairūs koncertai, jaunimo susi
pažinimas ir t.t.

Šeštadienį, gruodžio 19 d. iš ryto 
atvykusių registracija Lietuvių na
muose, o vakare plaukiojimas laivu po 
Sydnejaus uostą (Harbour Cruise).

Sekmadienį, gruodžio 20 d. ryte 
registracija vėliau atvykusiems. Vi
durdienyje Iškilmingos pamaldos St. 
Marys Katedroje. Mišioms vadovaus 
svečias vysk. Paulius Baltakis. Po 
pamaldų iškilminga jaunimo ir visų 
tautiečių eisena su vėliavomis į 
Sheraton Wentworth viešbutį, Chifley 
Square, kur įvyks oficialus VI 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
atidarymas. Vakare tame pačiame 
viešbutyje bus kongreso atidarymo 
balius.

Pirmadienį, gruodžio 21 d.kongreso 
atstovai suvažiuos į "Naamaroo" 
Conference Centre, prie Lane Cove 
River Parko, trijų dienų paskaitoms, 
diskusijoms. Tautiečiai yra kviečiami 
aplankyti "Naamaroo" ir pasiklausyti, 
ką jaunimas veiks, kalbės per tas 
posėdžių, studijų dienas. Tą pačią 
dieną Lietuvių namuose bus buvu
siųjų penkių kongreso dalyvių su
važiavimas.

Vakare bus pirmas jaunimo koncer
tas, apie laiką ir vietą ir programą bus 
paskelbta vėliau.

Antradienį, gruodžio 22 d. tęsis 
antroji studijų diena ir buvusiųjų 
kongresantų suvažiavimas. Vakare 
bus JJaunimo Talentų koncertas, 
kuriame pasirodys ne tik Australijos, 
bet ir kitų kraštų jaunimas.

Trečiadieni, gruodžio 23 d. - 
paskutinė studijų diena Sydnejuje. 

Buvę kongresantai vyks į "Naamaroo" 
dalyvauti VI PLJK atstovų progra
moje. Vakare jaunimas susirinks į 
Argyle Taverns australiškiems šo
kiams (Bush dance).

Ketvirtadienis, gruodžio 24 d. - 
Laisva diena kongresantams ir šeimi
ninkams.
Tikimės, kad vakare turėsime bendras 
kūčias Lietuvių namuose.

Penktadienis, grupdžio 25 d. - 
Kalėdų pamaldos Lidcombėje. Toliau 
diena ir vakaras laisvas, pasiilsėti ir 
išsimiegoti po varginančios savaitės.

Šeštadienis, gruodžio 26 d. - 
Atstovai išvažiuoja į Canberrą tęsti 
rimtai kongreso dalį - Studijų Dienas. 
Paskaitos ir diskusijos bus pravedamos 
įvairių prelegentų iš Australijos ir net 
iš užjūrio. Studijų Dienos tęsis iki 
gruodžio 31 d.

Ketvirtadienis, gruodžio 31 d. - 
Naujų Metų sutikimas Adelaidėje. 
1988 sausio 1-7 dienomis Adelaidėje 
ruošiama jaunimo stovykla, kurioje 
dalyvaus visi atstovai ir dalyviai. 
Įvairi lituanistinė programa ir darbo 
grupės yra jau paruoštos Penkta
dienį, sausio 8 d. - išvyksime į 
Melbourną, kur įvyks kongreso užda
rymas, balius, išvykos ir du koncertai.

Reikia pabrėžti, kad visuose ketu
riuose miestuose bus rodomi tie patys 
du koncertai, tai kiekvieno miesto 
lietuviai turės galimybės pasiklau
syti ir pasižiūrėti koks gabus yra 
lietuviškas jaunimas!

Sekančią savaitę bus daugiau apie 
ateinančius Sydnejaus Jaunimo ruo
šiamus koncertus, aukų vajų ir 
finansinius reikalus.

Marina Coxaltė
Sydnejaus Jaunimo Sąjungos 

sekretorė

IŠVYKO

Veikli Jaunimo Sąjungos darbuo
toja, Kristina Coxaitė išvyko į Europą 
atostogoms. Ji yra priimta į Vilniaus 
universitetą, kad pagilintų lietuvių 
kalbą.

Kristinai linkime laimingos kelionės 
ir sėkmės tėvų žemėje.

Varžybos, kurioms iš visų trijų 
tautybių sudarytas komitetas ruošėsi 
ištisus metus, įvyko gegužės mėn. 16- 
17 dienomis Forestvilės stadione, 
Adelaidėje.

Pranašiausiai pasirodė latviai surin
kę 34 taškus, lietuviai surinkę 32 
taškus užėmę antrą vietą, o estams 
surinkus 21 tašką teko trečia.

Broliai latviai nustebino visus 
krepšinio pirmenybėse ir šios sporto 
varžybose surinko net 28 taškus, 
tačiau pats brangiausias titulas - vyrų 
krepšinio nugalėtojais tapo lietuviai. 
Kaip ir praeityje vyrų krepšinis buvo 
jubiliejinių žaidynių dėmesio centras, 
jos vyko labai audringoje atmosfe
roje ir žiūrovų neapvylė. Plačiau apie 
jas bus aprašoma vėliau, tačiau dabar 
suglaustai norėtųsi atkreipti dėmesį 
ką nulėmė tik vienas taškas.

Po žaidynių atidarymo ceremonijų 
pirmose rungtynėse mūsų vyrai ap
maudžiai pralaimėjo latviams 45:50. 
Staigmeną pateikė estai lygiai tuo 
pačiu rezultatu (50:45) įveikdami 
latvius; tad-visirsu nepaprastu dėmesiu 
laukė estų - lietuvių rungtynių. 
Matematiškai paskaičiavus - mūsų 
vyrai turi įveikti estus nemažiau kaip 
.6 taškų skirtumu ir tuo pačiu 
išsikovotų nugalėtojų titulą. Mūsų 
jaunieji krepšinio milžinai šias rung
tynes sužaidė pasiaukojančiai, estus 
įveikė 52:46, ir pasipuošė nugalėtojų 
titulu.

Lietuviai pasirodė pranašiausiai 
tinklinio varžybose ir šioms pirmeny
bėms užsibaigus taškų lentelė atrodė 
sekančiai: lietuviai 18, estai 15 latviai 
6. Tinklinio sporto šakoje dominavo 
lietuviai ir estai, tad latviams teko 
pasitenkinti paskutinėm vietom visose 
grupėse.

” Kovo" rūbų paradas.

Gegužės 23 dieną, šeštadienį Syd
nejaus sporto klubo suruoštas jaunimo 
rūbų paradas praėjo sėkmingai.

Jaunuoliai - sportininkai de
monstravo įvairius rūbus. Jaunuoles - 
sportininkes buvo gražu matyti para
duojančias scenoje pasipuošusias įvai
rių spalvų suknelėmis.

Vakaro metu paradą organizavo 
Trudi Dambrauskienė, parūpindama 
rūbus berniukams ir mergaitėms iš 
"Kays" rūbų krautuvės.

Parade dalyvavusius pristatė publi
kai Kristina Dičiūnienė. Pasibaigus 
paradui "Kovo" pirmininkas E. Lašal
us padėkojo T. Dambrauskienei ir K. 
Dlčlūnlenei ir įteikė po puokštę gėlių, 
sportininkams Ir sportininkėms po 
dovanėlę.

Sekė šokiai prie disko muzikos. 
Pravestoje loterijoje nestokojo gerų 
vertingų fantų, tik bilietų pirkėjų 
neperdaugiausia. Fantus aukojo: B. ir 
S. Sidarai, A. LiuUckienė, G. Sauka, 
L. Belkienė, M. Atkinsonienė, J. 
Lašaitienė ir O. ir S. Abromavičiai 
kurie nors ir neturi šeimoje sporti

Pabaltiečių sportininkų balius įvy
ko gegužės 16 d. Estų namuose, 
kuriuose dalyvavo daug sportininkų ir 
rėmėjų.

Žaidynių organizacinio komiteto 
pirmininkas estas Livo Tuul po 
varžybų išreiškė pasitenkinimą vyrų 
krepšininkų bei tinklininkų pasiro
dymu, tik apgailestavo, kad kai kurie 
pajėgesni žaidėjai žaidynėse nedaly
vavo. Latvių atstovas Peter Jaun- 
kalvis pagrįstai džiaugėsi jų sporti
ninkų atsiektais rezultatais krepšinio 
pirmenybėse. Jo nuomone, tai buvo 
vienos iš sėkmingiausių Pabaltiečių 
Žaidynių, kurios vyko labai draugiš
koje atmosferoje ir užgyrė visų 
sportininkų elgesį tiek aikštėse, o taip 
pat ir už jos ribų.

Mūsų atstovas Aleksas Talanskas 
pareiškė, kad šias žaidynes organi
zuoti yra gana didelis darbas ir šią 
naštą turėtų palengvinti pagelbiniai 
komitetai.

Tiek žaidynės, o taip pat ir balius 
buvo plačiai išreklamuotas. Labai 
patenkintas veteranų atsiektais re
zultatais. Stokojame berniukų krep
šininkų iš Sydnejaus, ypatingai po to 
kaip susižeidė melburnlškis Tomas 
Zdanius. Rinktinių žaidėjai turėtų 
atkreipti rimtesnį dėmesį į šio 
pobūdžio žaidynes, tačiau nežiūrint to 
didelė padėka priklauso Sydnejaus 
"Kovo", Melbourno "Varpo" ir Bris- 
banės "Baltijos" rinktinių žaidėjams, 
kurie kartu su Adelaidės "Vyčio" 
sportininkais garbingai reprezentavo 
lietuvius šiose žaidynėse. Šiais žo
džiais savo pareiškimą užbaigė A. 
Talanskas.

Apie varžybas, džiaugsmingus bei 
liūdnus momentus skaitysime vėliau.

R. Sidabras

ninkų bet visuomet remia klubą.
Visiems tariame širdingą ačiū.

Jaunimas ir suaugusieji linksminosi ligi 
vidurnakčio geroje nuotaikoje.

Žinant kiek darbo ir pasiaukojimo 
įdėjo madų parado organizatorės ir 
sporto klubo valdyba, dalyvaudams 
pasigedau daugiau jaunimo.

Ar nevertėtų jaunųjų tėvams 
ateityje paraginti savo dukreles ir 
sūnelius atvykU ir dalyvauU, nes 
ruošiama jų naudai.

Buvęs.

D ŽI U GI

N AUJIEN A

Mūsų mielas ANTANAS LAUKAITIS 
pažadėjo greitu laiku grįžti prie 
sporto skyriaus redagavimo darbo.

SVEIKINAME!
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Informacija * Ž

SYDNEJUJE
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Birželio trėmimų minėjimas Sydne- 
juje įvyks birželio 7 d. sekmadienį, 
sekančia tvarka:

Gedulingos mišios už birželio aukas 
11,30 vai. ryto, organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis.

Viešas minėjimas su menine prog
rama vyks Lietuvių klubo patalpose, 
pradžia 2 vai. p.p.

Išvykus prel. K. Butkui invokaciją 
skaitys kun. P. Martūzas, paskaitą 
Vytautas Patašius. Deklamacijos ir 
Dainos choras vad. Birutei Aleknaitei, 
Justinui Ankui ir akomponuojant B. 
Klveriui.

Kviečiami Sydnejaus ir apylinkių 
tautiečiai prisiminti mūsų tautos 
genocido aukas, gausiai dalyvaudami 
pamaldose ir minėjime.

Aukos šia proga skiriamos Lietuvos 
Tautos Fondui.

Tautos Fondo Atstovybė.

Birželio 14 d., sekmadienį, 2 vai. 
N.S.W. Jungtinis Baltų Komitetas 
rengia trėmimų minėjimą - koncertą 
Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathfielde.

Paskaitą skaitys Sydnejaus ir Wol- 
longongo universiteto profesorius L. 
Chipman.

Koncertinėje dalyje pasirodys lie
tuvių, latvių ir estų meninės pajėgos, 
jų tarpe lietuvių choras "Daina" su 
dirigente Birute Aleknaite ir akorn- 
ponuotoju Br. Kiveriu.

Jungtinis Baltų Komitetas kviečia 
visus lietuvius dalyvauti šiame skau
džių birželio įvykių minėjime, prisi
menant savo tautos ir pavergtos 
tėvynės tragediją.

V. Patašius
N.S.W. Jungtinio Baltų K-to 

Vice - pirmininkas.

HOBARTE

MELBOURNE
SKAUDŽIŲJŲ BIRŽELIO (VYKIŲ 

MINĖJIMAS

A LB Melbourne Apylinkės valdyba 
praneša: kad išvežimų minėjimo 
tvarka šiais metais numatyta sekan
čiai:
1. Organizacijos su vėliavomis ir 
lietuviška visuomenė su kitataučiais 
draugais kviečiami skaitlingai daly
vauti pamaldose šv. Jono bažnyčioje, 
East Melbourne, birželio mėn. 14 d„ 
sekmadienį 12.00 vai.
2. Išvežimų minėjimą po pamaldų 
Lietuvių namuose, North Melbourne 
ruošia Baltų Taryba. Pradžia 2.30 vai.
3. Pagrindiniu kalbėtoju bus Lib. 
senatorius Jim Short, dalyvaujant 
valdžios ir opozicijos atstovams.
4. Meninėje programoje dalyvaus 
latvių choras, lietuvių ir estų meninės 
grupės.

Lietuvos priešai išsklaidė mūsų 
tautą po visą pasaulį, ko pasėkoje 
nukentėjo apie trečdalis mūsų tautie
čių. Ar mes čia laisvajame pasaulyje 
gyvendami galime nutylėti? Mūsų 
užduotis yra daryti viešus protestus 
kur tik randasi lietuvių , prieš mūsų 
brolių ir Lietuvos pavergimą ir 
naikinimą

Tai yra visų mūsų pareiga.
K. J. Lynikas - pirmininkas
Melbourno Apylinkės valdyba.

Pranešame Melbourno Pensininkų 
S-gos nariams, kad mėnesinis 
pensininkų subuvimas įvyks birželio 9 
dieną, antradienį 1 vai. p.p. Lietuvių 
namuose.

Per subuvimą bus padarytas 
pranešimas dėl organizuojamos 
išvykos į "Surfers Paradise" ir tuomet 
galės sumokėti išvykos kelionės 
rankpinigius $50 asmeniui.
Išvykos informacijų gausite paskam
binę: tel. 232 5034.

AUKOS
VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJAI
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414

Klubo valdyba primena nariams, kad jau galima susimokėti nario 

mokestį 87-88 metams klubo raštinėje.
Metinis mokestis nariui $20. Associate - $10.

SMO R G ASBO A. R D

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00.

4*-
*
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*
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Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

HELLP Komitetas rengia trėmimų 
minėjimą birželio, 12 d., penk
tadienį, St. Joseph bažnyčioje, Mac- 
ųuary gatvėje. Budėjimas su žvaku
tėmis prieš pamaldas nuo 6 v. 
Pamaldos į kurias užprašyta įvairių 
religijų kunigai ir politinių grupių 
atstovai prasidės 7.30 v.v.
Po pamaldų kavutė. Visi prašomi 
apsilankyti.

Hobarto Lietuvių Apylinkė rengia 
šoklus, birželio 27 d. šeštadienį, 8 v.v. 
ukrainiečių salėje, 201 Main Rd. 
Dervent Park. Bilietai šokiams ir 
vakarienei 10 dolerių, gėrimus atsi
nešti savo.

Yra paruošta loterija ir bilietai bus 
parduodami šokių metu.

Stalus užsisakyti pas E.
Paškevičlenę, tel. 722 075.

$1500 Pensininkų Sąjungos narių 
uždarbis už padarytą "Lipton Tea" 
bendrovės reklamą.
$200 Katalikių Moterų Draugija,
$124 Pensininkų s-gos loterijos 
pelnas.
$ 50 Pr. Dranginis.
Po $ 25 P. Mažylis ir Ed. Seženls.
Po $ 20 H. Statkuvienė, T. ir J. 
Jurgelaičiai (dukters Aldonos 2 metų 
mirties atminimui).
$ 16 V. Jablonskienė.
$ 15 A. Bajoras.
Po $ 10 Irena O'Dwyer, D.
Sparvelienė, J. ir S. Meiliūnai.
Viso surinkta $2025.
Pavertus vokiškom D. Markėm gauta: 
2545 D.M.

Melbourno Pensininkų 
S-gos valdyba

BLIZGANTI AUŠROS ŽVAIGŽDĖ

Jau skaitėme kad Jėzus kalba apie 
save kaip apie "aušros žvaigždę". 
Malakijo 4:2 jis pavadintas "Teisybės 
Saulė," kuri užtekės su "gydymu po 
jos sparnais.” Taip, po šildančiais ir 
gydančiais dieviškos malonės spindu
liais, kurie spindės iš Jėzaus jo 
tūkstantmetiniame karaliavime, visa 
žmonija turės progos įsigyti sveikatos 
- būti atsteigta į tobulą žmoginį 
gyvenimą. Bet dabar jis spindi kaip 
"Teisybės Saulė" ir šviečia širdyse 
tikrų pasekėjų, kuriems jis yra 
"Aušros Žvaigždė".

Aušros žvaigždė pasirodo trumpai 
pirm saulės užtekėjimo. Turėdami 
omenyje šitą pavyzdį mes matome, 
kad pranašystės parodo, kad pirm 
pilno Kristaus Karalystės įkūrimo - 
pirma negu pasaulis pažins šildančius 
ir gydančius "Teisybės Saulės" spin
dulius - Viešpaties žmonės pažins 
naujojo Karaliaus čiabuvimą žiūrė-

Mylį tiesą literatūrą gausite i 
kas, 16 Burlington St., Holla

darni į pranašystes ir į laikų žymes. 
Kitaip sakant, Jo pasekėjai matys jį 
kaip "aušros žvaigždę" kol dar 
pasaulis tebemiega ir nežino ką 
reiškia eąamojo laiko įvykiai.

Mes tikime kad tikėjimo akimis jau 
galima matyti "aušros žvaigždę," ir 
kad netolimoje ateityje pasaulio 
sumišimo ir tamsumo vietą užims 
sustiprėjusi Jėzaus, naujojo žemės 
Karaliaus valdžia. Ateities vaizdas 
labai puikus, ir mes kviečiame visus 
nuodugniau ištirti pranašingus Dievo 
Žodžio liudijimus ir tuo persitikrinti, 
kad Jėzus, kurs gimė Betliejuje kone 
du tūkstančius metų atgal ir kurs mirė 
ant kryžiaus kaip žmogaus Atpirkėjas, 
kurs buvo prikeltas iš numirusių 
dieviška esybė, dabar yra čia ir 
rengiasi pasirodyti pasauliui įvykinimu 
visų garbingų Dievo pažadų, kuriais 
aprašomas gausumas ir visuotinumas 
sveikatos ir gyvenimo ir visokių 
palaimų, kuriomis žmonija netrukus 
galės pasinaudoti.

eltui. Rašykite: P. Bačins- 
d Park, Queensland 4121

Melbourno lietuvių sporto klubo "Varpas'

birželio 13 d. šeštadienį 7.30 v.v. lietuvių namuose.

Gera muzika, turtinga loterija, skani vakarienė.
Kviečiame visus iš arti ir toli, linksmai praleisti vakarą 
su sportininkais.
Kaina - $15, studentams ir pensininkams $13.
Stalus užsisakyti pas Zitą Sadauskienę - 5574125
arba Povilą Adomavičių - 5783825

Pelnas skiriamas pasaulio lietuvių sporto šventei.
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CANBERROJE CANBERROJE
Birželio trėmimų minėjimas Canberroje įvyks birželio 14 d. sekmadienyje. 

Minėjimą ruošia Canberros Baltų Komitetas, kurį pradės pamaldomis St. 
Peters liuteronų bažnyčioje, Reid, 1 vai. p.p.

Tolimesnis minėjimas vyks Canberros lietuvių klubo patalpose, pradžia 3 
vai. p.p.

Visi tautiečiai kviečiami prisiminti mūsų tautos tragiškas dienas ir gausiai 
dalyvauti pamaldose ir minėjime.

Canberros Apylinkės valdyba.
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