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VYTAUTO SKUODŽIO 
STU DUOS

IŠTRAUKOS iš Vytauto Skuodžio 
studijos "Dvasinis genocidas Lietuvo
je”, dėl kurios jis buvo pasodintas j 
lagerį, pasiekė Lietuvių Informacijos 
Centrą. Ši studija pateikia statistinius 
duomenis apie ateistinius leidinius 
sovietų okupuotoj Lietuvoj, išleistus 
36 metų bėgyje, nuo 1940 ligi 1976 m.

Studijos išvadoj nurodoma, kad 
sovietų akimis visuomeninės ydos yra 
10 kartų mažiau pavojingesnės už 
religiją. Tame laikotarpy sovietinėj 
spaudoj pasirodė 7057 anti-religinės 
publikacijos: šlykščios, puolančios, 
žeminančios kunigus, religiją, tikė
jimą. Išleista 509 ateistinės knygos, 
daug brošiūrų ir straipsnių.

Štai keletas statistinių išvadų, 
sudarytų Skuodžio, iš sovietinių 
šaltinių:
Už girtavimą religija pavojingesnė 26 
kartus.

Už nepilnamečių nusikalstamumą 
religija pavojingesnė 80 kartų. Už 
jaunimo moralinį pakrikimą religija 
pavojingesnė 94 kartus. Už šeimų 
griuvimą religija pavojingesnė 113 
kartų. Už chuliganizmą religija pavo
jingesnė 160 kartų.

Skuodžio surinktais duomę- i mis. 
Sovietai žymiai mažiau dėmesio skyrė 
socialiniams - geodoroviniams klausi
mams savo leidiniuose, palyginus su 
anti - religine propoganda.

Prieš girtavimą temom skirta tik 
272 publikacijos (26 kartus mažiau 
negu prieš religiją). Abortams skirta 7 
publikacijos. Šeimų irimui skirta 63 
publikacijų. Jaunimo seksualiniam 
auklėjimui skirta 76 publikacijos. 
Chuliganizmui skirta 43 publikacijos. 
Vaikų nusikalstamumui skirta 89 
publikacijos. Narkomanijai skirta 9 
publikacijos. R ūkymui skirta 40 publi
kacijos. O prieš Dievą skirta 7057 
publikacijos (religija laikoma pavojin
gesnė už visas žmonių ydas).

Tik ką gautomis Lietuvių Informa
cijos Centro žiniomis, nuo rugpjūčio 
23 d. pagal slaptus, bet patikinus 
duomenis yra įsakyta Lietuvoj sustip
rinti ateistinį auklėjimą 3-4 kartus ir 
taip pat prislopinti tautinį klausimą. 
Rugpjūčio 23 d. Vilniuj įvyko Stalino 
- Hitlerio aukas prisiminti neturinti 
precedento demonstracija, kurios me
tu iškilo Lietuvos nepriklausomybės ir 
religijos persekiojimo klausimai.

(LIC)

PASAULYJE
BOB HAWKE MASKVOJE

Australijos federalinės valdžios 
ministras pirmininkas Bob Hawke 
Maskvoj pareiškė sovietams nepradėti 
varžybų pietų Pacifike galios atžvil
giu, atitraukti kariuomenę iš Afganis
tano ir Kampučijos.

Oficialių pietų metu Bob Hawke 
pasakė, kad Australija yra padrąsinta 
santykių užmezgimui su Sov. Sąjunga, 
bet dar yra daug kliūčių.

Bob Hawke priminė, kad Australijos 
ryšiai su JAV -bėmis yra stipresni 
negu bet kada. Australai palaiko 
draugiškumo ryšius, nes JA V-bes ir

Kryžiaus Keliai Architektas Jonas Mulokas, skulptorius Vytautas Kašuba.

Australiją jungia liberalios demokra
tiškos vertybės.

Bob Hawke pasveikino JAV-bių ir 
Sov. Sąjungos susitarimą susitikti 
Vašingtone dėl aptarimo atominių, 
cheminių ginklų ir atominių bombų 
bandymo.

Maskvoje atvykusį Bob Hawke 
sutiko labai iškilmingai. Australijos ir 
Sov. Sąjungos vėliavos buvo iškabintos 
nuo Maskvos lėktuvų stoties iki pat 
miesto. Nuo lėktuvų stoties iki 
Maskvos centro yra 40 km.

AUSTRIJA

Vienoje buvo sudaryta šešių narių 
komisija Austrijos valdžios parėdymu.

Ta komisija jau trečią kartą 
susirinko tikrindama kaltinimus, kad 
Dr. Kurt Waldheim karo metu, 
tarnaudamas vokiečių armijoj, papildė 
nusikaltimus.

Austrijos pagrindinis laikraštis "Die 
Presse", iki šiol buvęs Waldheimo 
ramstis, dabar pradėjo spausdinti 
kritiškesnius straipsnius.

Vietinis skyrius socialistų partijos 
pareikalavo, kad Dr. Waldheim atsi
statydintų.

POPIEŽIAUS VIZITAS 
AUSTRALIJOJE

Prieš metus popiežius Jonas Paulius 
II-sis grįžo į Romą, viešėjęs Austra
lijoj aštuonias dienas. Vienerių metų 
sukaktuvių proga vėl rašoma apie 
popiežiaus vizitą, apie kurį net 
Raymond Apple, Sydnejaus Didžiosios 
Sinagogos rabinas pasakė: "Pirmą 
kartą religinės iškilmės palietė kiek
vieną australą. Daugybė žmonių, 
kurie nėra krikščionys, klausėsi po
piežiaus kalbų. Nė vienas pasaulinio 
masto religijos vadovas negalėtų 
susilaukti tokio didelio dėmesio, kokio 
susilaukė popiežius."

Australijos žurnalistas Alan Gill 
buvo tuo metu, kai popiežius susitiko 
su lenkais. Jo kalba, išspausdinta 
lapeliuose, buvo dalinama žmonėms. 
Lapeliai buvo papuošti ne popiežiškais 
herbais, bet lenkiškais. Popiežius 
kalbėjo labai gyvai lenkiškai, aiškiai 
kalbą paįvairindamas humoru.

Tačiau visai kitą kalbos stilių 

popiežius pasirinko, kai aplankė St. 
Vincent de Paul hostelį Melbourne. 
Vos vieną kitą žurnalistą įleido.

Alan Gill, buvęs tuo metu, gėrėjosi 
popiežiaus sugebėjimu kiekvienam 
vyrui, hostelio įnamiui, parodyti 

^.pagarbą ir švelnumą. Net ir stoką 
popiežiaus anglų kalbos mokėjimo 
pridengė iš jo plūstąs draugiškumas ir 
broliška meilė. Su kiekvienu vyru jis 
pasikalbėjo asmeniškai guosdamas, 
kad Dievas jį myli ir pagelbės pernešti 
sunkią gyvenimo naštą.

SOVIETŲ BIUROKRATIJA
Sovietų Sąjungoj paskelbtieji žo

džiai "glasnost" ir "perestroika" dar 
nepalietė daugelio sričių. Vakarie
čiai, kurie gyvena Sov. Sąjungoj 
pasakoja apie kasdieninius reiškinius, 
kurie skamba neįtikimai, bet yra 
teisingai perduodami. Pavz. nuėjus į 
restoraną tenka laukti dvi valandas iki 
maistas bus pradėtas servuoti. Pinigus 
reikia iš anksto užmokėti už valgį, 
kurį pristatys. Kvitas būna nunešamas 
kitam asmeniui, iki formalumai būna 
atlikti, išalkęs žmogus sėdi ir laukia. 
Už maistą reikia mokėti rubliais, bet 
už alkoholinius gėrimus - užsienio 
valiuta.

Ypatingai ryškiai atsispindėjo So
vietų biurokratija Australijos federa
linės valdžios ministeriui pirmininkui 
Bob Hawke nuvykus į Maskvą, jam 
paskirtoj įstaigoj telefonai buvo 
sutvarkyti tik po trijų valandų. 
Nežiūrint to, kad Australijos amba
sada prieš tris savaites pradėjo 
rūpintis būsimu Bob Hawke vizitu, nei 
telefonai, nei telex mašinos spaudos 
centre neveikė Bob Hawke atvykus.

Paprasti tarptautiniai telefoniniai 
pasikalbėjimai, jeigu įmanoma gauti 
leidimą, gali užtrukti nuo 20 minučių 
iki dviejų su pusę valandos, iki bus 
duotas leidimas kalbėtis.

Australai žurnalistai, nuvykę į 
Maskvą, negalėjo su pasauliu susi
siekti net kelias valandas.

Kai Australijos televizijos tech
nikai norėjo nufilmuoti Kremlių iš 
lauko pusės - jiems uždraudė.

Vienas oficialus sovietų pareigūnas 
dėl to pasiaiškino, kad Sov. Sąjungoj 

spaudos "niekasnekontroliuoja", taigi 
jiems neaišku, kaip elgtis šiuo atveju. 
(Sovietų spaudos nereikia kontro
liuoti, nes jie žino, kas galima, o kas 
uždrausta.)

Sovietų vadas Mikhail Gorbačiov 
net ir nepretenduoja, kad reformos 
greitai įsigalės. Savo veikale "Pere
stroika" jis parašė: "Su stebėtinu 
tikslumu mūsų raketos gali surasti 
Halleys kometą ir nuskristi į Venus 
planetą, bet šalia šių triumfališkų 
atsiekimų lygiagrečiai pasirodo nesu
gebėjimas naudotis moksliniais at- 
siekimais ekonominėje srityje."

MASKVA

Stalino aukų tarpe buvo Nikolai 
Bukharin. Jo našė Anna Larina, 76 m. 
viešai kreipėsi į Gorbačiovą prašy
dama jos vyro vardą atstatyti į 
atitinkamą vietą tarpe visų, nusipel
niusių bolševizmui.

Anos Larinos Bukharin prašymas 
buvo išspausdintas "Ogoniok" žur
nale, kuriame ta proga buvo iškelta jo 
politinė veikla.

1937 m. Bukharin žmona buvo 26 
metų. Eidamas į komunistų partijos 
centrinio komiteto posėdį, vasario - 
kovo mėn. sesijos, Nikolai nujautė, kad 
Stalinas jį "sutvarkys". Nikolai jau 
buvo nusilpęs nuo nesiliaujančių 
tardymų ir neteisingų apkaltinimų.

Nikolai Bukharin, artimiausias Le
nino politinis bendradarbis, buvo 
Stalino paskelbtas, kaip "žmonių 
priešas".

- AUSTRALIJOS AKINIŲ 
EKSPORTAS

Australijoje yra labai gerų įmonių, 
kurios gamina akinius. Viena iš tokių 
yra Martin Wells Pty. Ltd.., kurios 
direktorius yra Dieter Le Comte.

Australijos federalinės valdžios 
ministras pirmininkas Bob Hawke 
"tautiniais herojais" pavadino šešias 
įmones.Viena iš jų - Martin Wells Pty. 
Ltd. įmonė eksportavo į Sov. Sąjungą 
1,5 milijonų akinių nuo 1970 metų.

Jau 25-tą kartą Annual Australian 
Export Awards duoda premiją fabri 
kams ir įmonėms šįmet 150,000 
dolerių premijų gavo Martin Wells Pty. 
Ltd. įmonė. Direktorius Dieter Le 
Comte pagyrė 200 dirbančiųjų jo 
įmonėje.

Jis pasakė, pernai sovietai parei 
kalavo tiek daug akinių, kad jo 
įmonėje buvo dirbama dviem pamai
nom: dieną ir naktį. Sovietai nori 
aukštos kokybės ir moderniško stiliaus 
akinių, kurių paklausa iš jo įmonės 
stebėtinai didelė.
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KARO NUSIKALTIMU ĮSTATYMO 
PA K EI TT MAS LIETUVA YRA NEDALOMA

LAIKAS SUSTOTI IR PAGALVOTI

Karo nusikaltimų įstatymo pakei
timų projektas smarkiai sujudino 
Rytų Europos kilmės emigrantų 
bendruomenes Australijoje. Tai ne
nuostabu. Klausimai, įkurtuos daugu
moje nuo Berlyno blokados nebuvo 
kreipiama dėmesio ir kurie maždaug 
prieš 20 metų Sir Garfield Barwick 
buvo atmesti, staiga buvo atgaivinti.

Kaip baltai niekad neužmirš birže
lio 14 d. trėmimų taip žydų kilmės 
asmenys sunkiai bepamiršta savo 
holokaustu.

Australijos Baltų bendruomenių 
vadovai, matę katastrofiškas pasek
mes J. A. Valstybėse, nusprendė veng
ti klaidingų veiksmų vedančių į 
sužalotų teisę, "ypatingus" įstatymus 
ir neapykantą tarp bendruomenių. 
Deja, čia meškos patarnavimą atliko 
asmenys, demagogiškai kurstę panišką 
išgąstį bendruomenėse. Tie patys 
agitatoriai pasistengė, kad australų 
tarpe susidarytų klaidingas įspūdis, 
jog baltai yra antisemitai.

Oficialią Lietuvių Bendruomenės 
užimtą liniją labai aiškiai nusakė J. 
Rūbas per rugsėjo mėn. suvažiavimą 
Melbourne, kuri buvo raportuota 
"Mūsų Pastogėje". Nušviestos vei
kimo alternatyvos, rekomendacijos, 
gautos iš Baltų Tarybos ir ypač iš JA V 
veikiančio advokato P. Zumbakio. Ši 
linija buvo priimta ir estų bei latvių 
Krašto valdybų, jos laikėsi Baltų 
Taryba savo intervencijose pas Aus 
tralijos vyriausybę ir opoziciją.

Čia verta pakartoti tik keletą 
punktų iš Krašto valdybos pareiš
kimo:
1) Pasidarė tikra, kad įstatymas bus 
pravestas parlamente, nežiūrint kiek 
rezoliucijų, memorandumų ar laiškų 
lietuviai parašytų.
2) Buvo svarbu sužinoti, ar Australijos 
žydų Bendruomenės vadovai seks JAV 
pavyzdžiu, ar priešingai, bus pasi
ruošę išklausyti mūsų pagrįstus prieš
taravimus. Kai kurių demagogų 
nepasitenkinimui ir jų spaudos skaity
tojų išgąsčiui šis dalinis susitarimas 
buvo atsiektas, tuo palengvinant 
mūsų derybas su vyriausybe.
3) Kalbantis su valdžia buvo itin 
svarbu užimti poziciją, kuri atrodytų 
nuosekli ir teisinga eilinio Australijos 
piliečio akyse. Lengva užmiršti, kad 
gražiai skambantis perdėm patrio
tiškas pasisakymas lietuviškai, gali 
atrodyti ekstremistinis ar net anti
semitinis išverstas į anglų kalbą, jei 
besiklausąs asmuo nežino visų istori
nių aplinkybių.

Buvo kreiptasi į valdžią su siūlymu, 
kad, jei įstatymas turi būti įvestas, Jis 
būtų toks, kuris galiojo ir australams, 
kalbamu metu (1939-45) gyvenusiems 
Australijoje. Valdžiai pristatyta ei
lė punktų, mūsų nuomone esminių.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Lietuvos sovietiniai okupacijai ilgai 

užsitęsus, itin svarbu visomis tinka
momis progomis pabrėžti jos valsty
bingumo apraiškas ir iš jų plaukiančias 
pasekmes. Viena svarbių Lietuvos 
valstybingumo apraiškų yra laisvai 
sudarytomis tarptautinėmis sutartimis 
ar tolygios reikšmės teisiniais aktais 
nustatytos jos valstybūiės sienos. 
Todėl Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba ragina visuose lietuvių 
išeivijos leidžiamuose bendrinio pobū 
džio žemėlapiuose ir informaciniuose 
leidiniuose žymėti Lietuvos valsty
bines sienas, šalia jų, jei vieta leidžia, 
parodant ir dabartines faktines ribas.

Lietuvos valstybinės sienos yra 
šios:
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ypač pabrėžiant problemas, jei pri
imama sovietų kontroliuojama įrodo 
moji medžiaga. Australai nesutinka, 
kad sovietų parodymai būtų visiškai 
atmetami. Juk australas negali nu
vykti Maskvon, ten užmušti Austra
lijos ambasadorių ir grįžęs būti 
išteisintas, nes vieninteliai įvykio 
liudininkai buvo sovietų piliečiai.

Baltų Taryba yra patenkinta, kad 
įstatymo projektas atsižvelgė į visą 
eilę reikalavimų, nors Taryba at
kreipė tiek valdžios, tiek opozicijos 
dėmesį į keletą svarbių potencialių 
problemų bei keletą mažesnių netiks
lumų. Valdžia nesėkmingai bandė 
mūsų abejones išsklaidyti ir Baltų 
Taryba kreipėsi į opoziciją, bandyti 
ginčijamas klauzules pakeisti.

Viena iš problemų yra netinkamai 
nusakytos partizanų laisvės kovotojų 
teisės. Vyriausybė pripažino, kad 
partizanų teises įrašyti į įstatymą per 
sunku ir kad mes turime pasikliauti 
prokurorų bei teisėjų gera valia ir 
nuovoka. Čia reikia pastebėti, kad ne 
vietoje už tai užsipulti ant darblečių. 
Opozicija savo nusistatymu mažai 
skyrėsi nuo valdžios.

įstatymas, kuriuo numatyta pa
keisti karo nusikaltimų aktą, nėra 
bjaurus dokumentas. Priešingai, jis yra 
gana optimistiškas.

Teisingumo ministras L. Bowen 
pareiškė, kad nebūtų tikslinga, jei 
sunkus karo nusikaltėlis galėtų pasi
likti Australijoje, nepakaltinamas 
baudžiamu nusikaltimu. Numatytas 
įstatymas yra garbingas savo inten
cija, bet gal optimistiškas viltyje, kad 
jo išdavoje susilauksime teisingų, be 
priekaištų teismo procesų.

Reikia pabrėžti, kad įstatymas 
žymiai teisingesnis už JAV įstatymą. 
Taip pat reikia neužmiršti, kad D. 
Britanija, kur nemanoma kelti bylų, 
nėra atsisakiusi nuo ekstradicijos į 
Izraelį.

Šalia galimybės, kad opozicija 
remsis Baltų Tarybos argumentais 
prieš Įstatymų dabartinėje formoje, 
senato nuolatinis komitetas peržiūrėti 
įstatymų projektams irgi yra išreiškęs 
abejonių dėl įstatymo. Šio komiteto 
skrupulai dėl įstatymo retrospekty- 
vumo gali sulaikyti įstatymo projektą 
senate ar iššaukti protestą remiantis 
konstitucija. Kitas abejones yra 
iškėlęs NSW Apeliacinio Teismo 
pirmininkas Hon. Justice M. Kirby 
savo kalboje Kanadoje, kurioje iškėlė 
per ilgai užvilkinto teisingumo pro
blemas.

Baigiant, visi Australijos piliečiai 
turėtų atsiminti, kad nežiūrint mūsų
asmeniškų rezervų Australijos teisės 
sistema yra pagrįsta teisingumu, ji 
skaito asmenį nekaltu, kol kaltė 
neįrodyta ir tikrai užsitarnauja nors ir 
nenoromis suteikiamo pasitikėjimo.

L. Cox.
Baltų Tarybos pirmininkas

1. 1921 m. arbitražo siena su Latvija,
2. 1920 m. Maskvos taikos sutartimi su 
Sovietų Rusija nustatytoji siena, 3. 
tarpe nuo 1920 m. Maskvos taikos 
sutarties sienos iki buvusių Rytprūsių 
- istorinė siena su Lenkija, galiojusi 
iki 1795 m. paskutiniojo Lietuvos ir 
Lenkijos padalinimo, ir 4. 1928 m. 
sutarties su Vokietija siena.

Karaliaučiaus sritis nepriklauso 
Lietuvos valstybei, visa Mažoji Lietu
va yra lietuvių tautos žemė, taigi 
Lietuvos dalis istorine etnine prasme. 
Todėl Lietuvos žemėlapiai turėtų taip 
pat apimti ir tą kraštą, ten įrašant, jei 
tik vieta leidžia, istorinį Mažosios 
Lietuvos vardą.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA

NIJOLĖ SADtjNAITE 
IŠ VILNIAUS

(Telefoninis pasikalbėjimas gautas 
1987.11.6 per Pasaulio Pabaltlečių 
Santalkos Informacijos Biurą Stras- 
burge - PPS-IBS) prieš kalėjimą: 
Nebijokime melo sienos. KGB melo 
siena yra supuvus ir ji bijo kiekvieno 
žmogaus, kuris pasiryžęs aukotis už 
tiesą, už. kitų žmonių gerovę. Kuo 
būsim drąsesni ir nebijosime aukotis, 
tuo greičiau ta supuvusi siena subyrės. 
Tai yra mums brangiausias paragi
nimas būti ištikimais tiesai ir krikščio
niškai meilei. Jo kalbą palydėjo 
nuoširdūs, ilgi plojimai ir šauksmai 
"V alio I"

Po jo per garsiakalbį prabilo 
moteris, sakydama, kad Maironis 
niekad taip laisvai neskambėjo, kaip 
dabar... Jai atsiliepė, kad jau 40 metų 
kai mokykliniuose vadovėliuose yra 
praleidžiami tie posmai, kuriuose 
minimas Dievas arba Tėvynė.

Prie garsiakalbio prisistatė Vykd. 
Kom. pirm, pavaduotojas Kazakevi
čius ir mandagiai aiškino, kad Kaune 
niekas netrukdo tikintiesiems atlikti 
savo apeigas, kad išleista apie 60 
tūkstančių maldynų ir gėdino susirin
kusius, kad jie nemoką Maironio 
eilėraščių. Minioje pasigirdo protes
tuojantieji šauksmai: o kas mokino 
Maironio eilėraščių, kur galima gauti 
Maironio eilėraščių knygų? Kokia gali 
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AUST R ALI J OJE

Daug aprašytas, daug apkalbėtas, apdainuotas, apvaidlntas,, išgirtas - 
išpeiktas, iškeltas - sumenkintas VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas jau 
tik už porossavalčių. Kelis metus organizacinio komiteto "įsčiuje" nešiotas, 
bendruomenės, organizacijų, pavienių žmonių ir daugiausia jaunimo maitintas 
"vaikelis" išvys pasaulį Sydnejuje gruodžio 20 dieną su iškilmingomis 
pamaldomis Sydnejaus katalikų katedroje ir atidarymu Sheraton - Wentworth 
viešbutyje. '

Kongresan atvyksta Organizacinio komiteto pakviestas Kanados 
lietuvaičių kvartetas "Sutartinė". Vadovaujamas Nijolės Benotienės, 
kvartetas per savo gyvavimo laiką spėjo prisistatyti kaip pajėgus, įdomus ir 
publiką patraukiantis vokalinis vienetas. VI Pašalio lietuvių jaunimo kongreso 
organizacinis komitetas šį kvartetą pristatys Australijos lietuviams sekančia 
tvarka:
MELBOURNE, Lietuvių namuose, sekmadienį, gruodžio 20 d. 6.30.
SYDNEJUJE, Lietuvių klube, antradienį, gruodžio 22 d. 7.30. 
CANBERROJE, Lietuvių klube, šeštadienį, gruodžio 26 d. 6.30. 
ADELAIDėJE, Lietuvių namuose, šeštadienį, sausio 2 d. 6.30.

Kviečiame visus Australijos lietuvius atsilankyti ir pasigėrėti Kanados 
lietuvaičių išpildoma dainų pyne.

VI PLJK Organizacinis komitetas

yN. /n.
ANELEI JU O D V AL KI E NEI

š. m. spalio mėn. 1 d. staiga mirus, mūsų skyriaus veikliam ramovėnui 
Baliui Juodvalkiui ir jo šeimai, Canberros "Ramovės" skyriaus 
ramovėnai reiškia gilią užuojautą.

būti spaudos laisvė, jeigu absoliučiai, 
jokiame knygyne Lietuvoje, nieko 
religinio - mažiausios špargalkos - 
negalima gauti. Minia šūkavo ir 
nutraukinėjo Kazakevičių.

Robertas Grigas kreipėsi į minią 
sakydamas, kad būkime kultūringi 
katalikai, verti Maironio, tad leiskime 
valdžios atstovui pasisakyti. Tegu jis 
kalba, o paskui mes atsakysime į jo 
kaltinimus, jo priekaištus.

Minia sutiko ir leido Kazakevičiui 
toliau kalbėti. Šis porino, kad netinka 
viešai aiškintis ir jeigu kas nori 
išsiaiškinti, tai tegu ateina pas jį į 
kabinetą, o jis tada įrodinės, kad mes 
čia laląyi ir kad mes čia visko turim. Ir 
jis pakartojo, kad Maironis niekada 
taip laisvai neskambėjo, kaip šian-. 
dieną ir prašė, kad mes, mieli 
kauniečiai, išsiskirstytumėm, nes rytoj 
darbo diena. Tada susirinkusieji jam 
atsakė, kad rytoj ne darbo diena, o 
Vėlinės.

Kai atėjo 11 valanda Robertas 
Grigas per garsiakalbį pasakė, kad 
geriau ramiai išsiskirstyti, nei duoti 
milicijai progą susidoroti su susirinku
siais. Buvo paminėta, kad kun. 
Tamkevičius ir Svarinskas iškėlė į 
viešumą tikinčiųjų teisių pažeidi
nėjimus , gynė tikinčiųjų teises ir už 
tai buvo nuteisti.
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Karo nusikaltimų įstatymo pakei
timų projektas smarkiai sujudino 
Rytų Europos kilmės emigrantų 
bendruomenes Australijoje. Tai ne
nuostabu. Klausimai, į kuriuos daugu
moje nuo Berlyno blokados nebuvo 
kreipiama dėmesio ir kurie maždaug 
prieš 20 metų Sir Garfield Barwick 
buvo atmesti, staiga buvo atgaivinti.

Kaip baltai niekad neužmirš birže
lio 14 d. trėmimų, taip žydų kilmės 
asmenys sunkiai bepamiršta savo 
holokaustą.

Australijos Baltų bendruomenių 
vadovai, matę katastrofiškas pasek
mes J. A. Valstybėse, nusprendė veng
ti klaidingų veiksmų vedančių į 
sužalotą teisę, "ypatingus" įstatymus 
ir neapykantą tarp bendruomenių. 
Deja, čia meškos patarnavimą atliko 
asmenys, demagogiškai kurstę panišką 
išgąstį bendruomenėse. Tie patys
agitatoriai pasistengė, kad australų 
tarpe susidarytų klaidingas įspūdis, 
jog baltai yra antisemitai.

Oficialią Lietuvių Bendruomenės 
užimtą liniją labai aiškiai nusakė J. 
Rūbas per rugsėjo mėn. suvažiavimą 
Melbourne, kuri buvo raportuota 
"Mūsų Pastogėje". Nušviestos vei
kimo alternatyvos, rekomendacijos, 
gautos iš Baltų Tarybos ir ypač iš JA V 
veikiančio advokato P. Žumbakio. ši 
linija buvo priimta ir estų bei latvių 
Krašto valdybų, jos laikėsi Baltų 
Taryba savo intervencijose pas Aus 
tralijos vyriausybę ir opoziciją.

Čia verta pakartoti tik keletą 
punktų iš Krašto valdybos pareiš
kimo: i
1) Pasidarė tikra, kad įstatymas bus 
pravestas parlamente, nežiūrint kiek 
rezoliucijų, memorandumų ar laiškų 
lietuviai parašytų.
2) Buvo svarbu sužinoti, ar Australijos 
žydų Bendruomenės vadovai seks JAV 
pavyzdžiu, ar priešingai, bus pasi
ruošę išklausyti mūsų pagrįstus prieš
taravimus. Kai kurių demagogų 
nepasitenkinimui ir jų spaudos skaity
tojų išgąsčiui šis dalinis susitarimas 
buvo atsiektas, tuo palengvinant 
mūsų derybas su vyriausybe.
3) Kalbantis su valdžia buvo itin 
svarbu užimti poziciją, kuri atrodytų 
nuosekli ir teisinga eilinio Australijos 
piliečio akyse. Lengva užmiršti, kad 
gražiai skambantis perdėm patrio
tiškas pasisakymas lietuviškai, gali 
atrodyti ekstremistinis ar net anti
semitinis išverstas į anglų kalbą, jei 
besiklausąs asmuo nežino visų istori-
nių aplinkybių.

Buvo kreiptasi į valdžią su siūlymu, 
kad, jei įstatymas turi būti įvestas, jis 
būtų toks, kuris galiojo ir australams, 
kalbamu metu (1939-45) gyvenusiems 
Australijoje. Valdžiai pristatyta ei
lė punktų, mūsų nuomone esminių,

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Lietuvos sovietiniai okupacijai ilgai 

užsitęsus, itin svarbu visomis tinka
momis progomis pabrėžti jos valsty
bingumo apraiškas ir iš jų plaukiančias 
pasekmes. Viena svarbių Lietuvos 
valstybingumo apraiškų yra laisvai 
sudarytomis tarptautinėmis sutartimis 
ar tolygios reikšmės teisiniais aktais 
nustatytos jos valstybinės sienos. 
Todėl Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba ragina visuose lietuvių 
išeivijos leidžiamuose bendrinio pobū 
džio žemėlapiuose ir informaciniuose 
leidiniuose žymėti Lietuvos valsty 

imama sovietų kontroliuojama įrodo 
moji medžiaga. Australai nesutinka, 
kad sovietų parodymai butų visiškai 
atmetami. Juk australas negali nu
vykti Maskvon, ten užmušti Austra
lijos ambasadorių ir grįžęs būti 
išteisintas, nes vieninteliai įvykio 
liudininkai buvo sovietų piliečiai.

Baltų Taryba yra patenkinta, kad 
įstatymo projektas atsižvelgė į visą 
eilę reikalavimų, nors Taryba at
kreipė tiek valdžios, tiek opozicijos 
dėmesį į keletą svarbių potencialių 
problemų bei keletą mažesnių netiks
lumų. Valdžia nesėkmingai bandė 
mūsų abejones išsklaidyti ir Baltų 
Taryba kreipėsi į opoziciją, bandyti 
ginčijamas klauzules pakeisti.

Viena iš problemų yra netinkamai 
nusakytos partizanų laisvės kovotojų 
teisės. Vyriausybė pripažino, kad 
partizanų teises įrašyti į įstatymą per 
sunku ir kad mes turime pasikliauti 
prokurorų bei teisėjų gera valia ir 
nuovoka. Čia reikia pastebėti, kad ne 
vietoje už tai užsipulti ant darbiečių. 
Opozicija savo nusistatymu mažai 
skyrėsi nuo valdžios.

įstatymas, kuriuo numatyta pa 
keisti karo nusikaltimų aktą, nėra 
bjaurus dokumentas. Priešingai, jis yra 
gana optimistiškas.

Teisingumo ministras L. Bowen 
pareiškė, kad nebūtų tikslinga, jei 
sunkus karo nusikaltėlis galėtų pasi
likti Australijoje, nepakaltinamas 
baudžiamu nusikaltimu. Numatytas 
įstatymas yra garbingas savo inten
cija, bet gal optimistiškas viltyje, kad 
jo išdavoje susilauksime teisingų, be 
priekaištų teismo procesų.

Reikia pabrėžti, kad įstatymas 
žymiai teisingesnis už JAV įstatymą. 
Taip pat reikia neužmiršti, kad -D. 
Britanija, kur nemanoma kelti byfų, 
nėra atsisakiusi nuo ekstradicijos į 
Izraelį.

Šalia galimybės, kad opozicija 
remsis Baltų Tarybos argumentais 
prieš įstatymą dabartinėje formoje, 
senato nuolatinis komitetas peržiūrėti 
įstatymų projektams irgi yra išreiškęs 
abejonių dėl įstatymo. Šio komiteto 
skrupulai dėl įstatymo retrospekty- 
vumo gali sulaikyti įstatymo projektą 
senate ar iššaukti protestą remiantis 
konstitucija. Kitas abejones yra 
iškėlęs NSW Apeliacinio Teismo 
pirmininkas Hon. Justice M. Kirby 
savo kalboje Kanadoje, kurioje iškėlė 
per ilgai užvilkinto teisingumo pro
blemas.

Baigiant, visi Australijos piliečiai 
turėtų atsiminti, kad nežiūrint mūsų 
asmeniškų rezervų Australijos teisės 
sistema yra pagrįsta teisingumu, ji 
skaito asmenį nekaltu, kol kaltė 
neįrodyta ir tikrai užsitarnauja nors ir 
nenoromis suteikiamo pasitikėjimo.

L. Cox.
Baltų Tarybos pirmininkas

1. 1921 m. arbitražo siena su Latvija,
2. 1920 m. Maskvos taikos sutartimi su 
Sovietų Rusija nustatytoji siena, 3. 
tarpe nuo 1920 m. Maskvos taikos 
sutarties sienos iki buvusių Rytprūsių 
- istorinė siena su Lenkija, galiojusi 
iki 1795 m. paskutiniojo Lietuvos ir 
Lenkijos padalinimo, ir 4. 1928 m. 
sutarties su Vokietija siena.

Karaliaučiaus sritis nepriklauso
Lietuvos valstybei, visa Mažoji Lietu
va yra lietuvių tautos žemė, taigi 
Lietuvos dalis istorine etnine prasme. 
Todėl Lietuvos žemėlapiai turėtų taip
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(Telefoninis pasikalbėjimas gautas 
1987.11.6 per Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos Informacijos Biurą Stras- 
burge - PPS-IBS) prieš kalėjimą: 
Nebijokime melo sienos. KGB melo 
siena yra supuvus ir ji bijo kiekvieno 
žmogaus, kuris pasiryžęs aukotis už 
tiesą, už kitų žmonių gerovę. Kuo 
būsim drąsesni ir nebijosime aukotis, 
tuo greičiau ta supuvusi siena subyrės. 
Tai yra mums brangiausias paragi
nimas būti ištikimais tiesai ir krikščio
niškai meilei. Jo kalbą palydėjo 
nuoširdūs, ilgi plojimai ir šauksmai 
"Valio!"

Po jo per garsiakalbį prabilo 
moteris, sakydama, kad Maironis 
niekad taip laisvai neskambėjo, kaip 
dabar... Jai atsiliepė, kad jau 40 metų 
kai mokykliniuose vadovėliuose yra 
praleidžiami tie posmai, kuriuose 
minimas Dievas arba Tėvynė.

Prie garsiakalbio prisistatė Vykd. 
Kom. pirm, pavaduotojas Kazakevi
čius ir mandagiai aiškino, kad Kaune 
niekas netrukdo tikintiesiems atlikti 
savo apeigas, kad išleista apie 60 
tūkstančių maldynų ir gėdino susirin 
kusius, kad jie nemoką Maironio 
eilėraščių. Minioje pasigirdo protes
tuojantieji šauksmai: o kas mokino 
Maironio eilėraščių, kur galima gauti 
Maironio eilėraščių knygų? Kokia gali 
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Daug aprašytas, daug apkalbėtas, apdainuotas, apvaidintas,, išgirtas - 
išpeiktas, iškeltas - sumenkintas VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas jau 
tik už poros savaičių. Kelis metus organizacinio kmniteto "įsčiuje" nešiotas, 
bendruomenės, organizacijų, pavienių žmonių ir daugiausia jaunimo maitintas 
"vaikelis" išvys pasaulį Sydnejuje gruodžio 20 dieną su iškilmingomis 
pamaldomis Sydnejaus katalikų katedroje ir atidarymu Sheraton - Wentworth 
viešbutyje. -

Kongresan atvyksta Organizacinio komiteto pakviestas Kanados 
lietuvaičių kvartetas "Sutartinė". Vadovaujamas Nijolės Benotienės, 
kvartetas per savo gyvavimo laiką spėjo prisistatyti kaip pajėgus, įdomus ir 
publiką patraukiantis vokalinis vienetas. VI Pašalio lietuvių jaunimo kongreso 
organizacinis komitetas šį kvartetą pristatys Australijos lietuviams sekančia 
tvarka:
MELBOURNE, Lietuvių namuose, sekmadienį, gruodžio 20 d. 6.30.
SYDNEJUJE, Lietuvių klube, antradienį, gruodžio 22 d. 7.30. 
CANBERROJE, Lietuvių klube, šeštadienį, gruodžio 26 d. 6.30. 
ADELAIDėJE, Lietuvių namuose, šeštadienį, sausio 2 d. 6.30.

Kviečiame visus Australijos lietuvius atsilankyti ir pasigėrėti Kanados 
lietuvaičių išpildoma dainų pyne.

VI PLJK Organizacinis komitetas
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būti spaudos laisvė, jeigu absoliučia 
jokiame knygyne Lietuvoje, niek 
religinio - mažiausios špargalkos 
negalima gauti. Minia šūkavo i 
nutraukinėjo Kazakevičių.

Robertas Grigas kreipėsi į mini 
sakydamas, kad būkime kultūrinį 
katalikai, verti Maironio, tad leiskim 
valdžios atstovui pasisakyti. Tegu ji 
kalba, o paskui mes atsakysime į j 
kaltinimus, jo priekaištus.

Minia sutiko ir leido Kazakevičii 
toliau kalbėti. Šis porino, kad netink 
viešai aiškintis ir jeigu kas no 
išsiaiškinti, tai tegu ateina pas jį 
kabinetą, o jis tada įrodinės, kad me 
čia laisvi ir kad mes čia visko turim. 1 
jis pakartojo, kad Maironis niekad 
taip laisvai neskambėjo, kaip šian 
dieną ir prašė, kad mes, mie 
kauniečiai, išsiskirstytumėm, nes ryto 
darbo diena. Tada susirinkusieji jar 
atsakė, kad rytoj ne darbo diena, < 
Vėlinės.

Kai atėjo 11 valanda Robertai 
Grigas per garsiakalbį pasakė, kai 

geriau ramiai išsiskirstyti, nei duot: 
milicijai progą susidoroti su susirinku
siais. Buvo paminėta, kad kun 
Tamkevičius ir Svarinskas iškėlė 
viešumą tikinčiųjų teisių pažeidi
nėjimus , gynė tikinčiųjų teises ir už 
tai buvo nuteisti.
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bines sienas, šalia jų, jei vieta leidžia, 
parodant ir dabartines faktines ribas.

pat apimti ir tą kraštą, ten įrašant, jei 
tik vieta leidžia, istorinį Mažosios

š. m. spalio mėn. 1 d. staiga mirus, mūsų skyriaus veikliam ramovėnui 
Baliui Juodvalkiui ir jo šeimai, Canberros "Ramovės" skyriaus

Lietuvos vardą ramovėnai reiškia gilią užuojautą.Lietuvos valstybinės sienos yra
šios: , •• njf
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GRUODŽIO 26 ŠEŠTADIENĮ

parengimai

Canberra
6.00 vai. ATSTOVŲ PRIĖMIMAS Lietuvių klube

6.30 vai. "SUTARTINIŲ" KONCERTAS.
Bilietų kaina $8 asmeniui, 
moksleiviams iki 16 m. nemokamai.
Bilietus įsigyti vietoje.

Priėmimas tęsiasi iki vidurnakčio.

Adelaide

GRUODŽIO 19 ŠEŠTADIENĮ

20 SEKMADIENĮ

Sydney
7.30 vai. "HARBOUR CRUISE"

(Visiems per 16 m.)
Laivas išplaukia iš Circular Quay. 
Bilietų kaina $15 asmeniui.
Užsisakyti pas Virginijų Coxaitę 
tel. 484 6276

12.30 vai. §V. MIŠIOS Šv. Marijos Katedroje

1.45 vai. Tiesiai po šv. Mišių
EISENA į Sheraton-Wentworth 
viešbutį

GRUODŽIO 31 KETVIRTADIENĮ NAUJŲ METŲ BALIUS
St.Bernard's Sports Centre, 
Botanic Grove, Cambletown. 
Bilietų kaina $25 asmeniui. 
Užsisakyti Lietuvių Namų bibliotekoje 
arba Lietuvių Katalikų Centro kioske.

SAUSIO 2 ŠEŠTADIENĮ 7.30 vai. "SUTARTINIŲ" KONCERTAS
Lietuvių Katalikų Centre.
Bilietų kaina $8 asmeniui, moksleiviams 
iki 16 m. nemokamai. Įsigyti vietoje.

3 SEKMADIENĮ 2.30 vai. TALENTŲ KONCERTAS Lietuvių Namuose.
Bilietų kaina $8 asmeniui, moksleiviams 
iki 16 m. nemokamai. Įsigyti vietoje.

2.15 vai. OFICIALUS ATIDARYMAS
Sheraton-Wentworth viešbutyje

7.30 vai. ATIDARYMO BALIUS 
Sheraton-Wentworth viešbutyje. 
Bilietų kaina $35 asmeniui.
Užsisakyti pas Ričardą Červiną 
tel. 602 9002

21 PIRMADIENĮ 7-30 vai. TALENTŲ KONCERTAS Ukrainiečių 
  salėje, Lidcombe. .

Bilietų kaina $8 asmeniui, 
moksleiviams iki 16 m. nemokamai.
Užsisakyti pas Kristiną Virgininkaitę M 
tel. 759 6453

22 ANTRADIENĮ 7.30 vai. "SUTARTINIŲ" (Kanados) KONCERTAS
--------------------  Ukrainiečių salėje, Lidcombe. 

Bilietų kaina- $8 asmeniui,, 
moksleiviams iki 16 m. nemokamai.
Užsisakyti pas Kristiną Virgininkaitę 
tel. 759 6453

SAUSIO 8 PENKTADIENĮ

9 ŠEŠTADIENĮ

25 TREČIADIENĮ 7.30 vai. "BUSH DANCE" Argyle Tavern 
--------------------- The Rocks, Sydney.

4 '’r-rV ' ’“.r
Bilietų kaina $25 asmeniui. ; 
Užsisakyti pas Virginiją Coxaitę 
tel. 484 6276

29 KETVIRTADIENĮ 7.30 vai. BENDROS KŪČIOS Lietuvių Namuose. 
Bilietus užsisakyti klube 
tel. 708 1414

h > Zi- .

10 SEKMADIENĮ

Melbourne
7.30 vai. TALENTŲ KONCERTAS

Melbourne University Theatre, 
Union Building.
Bilietų kaina $8 asmeniui, moksleiviams 
iki 16 m. nemokamai.
Užsisakyti pas Rūtą Lansell
tel. 861 6843

2.00 vai. OFICIALUS UŽDARYMAS
Melbourne University Theatre, 
Union Building.
Bilietų kaina $8 asmeniui.
Užsisakyti pas Rūtą Lansell 
tel. 861 6843

8.00 vai. ATSISVEIKINIMO BALIUS
The Albert Banquet Centre by the lake, 
Aughtie Drive, South Melbourne. 
Bilietų kaina $25 asmeniui.
Užsisakyti pas Audronę Kesminienę 
tel. 492 189.

’t. u ' T: ' fF :■
12.00 vai. SV. MIŠIOS Šv. Jono bažnyčioje

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

* VI PLJK ORGANIZACINIS KOMITETAS

VI PLJ KONGRESO STUDIJŲ DIENŲ IŠ UŽSIENIO KVIESTI
PRELEGENTAI

■Išeivijos lietuvių vyskupas Paulius Baltakis, OFM
Įsidėmėtina, kad vysk. Baltakis yra pareiškęs norą aplankyti visas Australijos 
lietuvių kolonijas - kiek pajėgs - iki 13-tos sausio.

Dabšys Tadas (JAV):
Jaunas visuomenininkas: PLJ Sąjungos Centrinės Valdybos narys.

Damušytė Gintė (JAV):
Dinamiška Lietuvių Informacijos Centro bendradarbė.

Grušas Gintaras (JAV):
PLJ Sąjungos pirmininkas: aktyvus jaunuolis visuomenininkas.

Juodvalkė Eglė (V. Vokietija):
Čikagoje baigusi bakalaurą iš sovietų literatūros mokslų.

Lozoraitis Stasys (Italija):
Lietuvos Pasiuntinybės vyriausias šefas po to kai dr. Bačkis atsistatydino šių 
metų 15-tą lapkričio.

Įsidėmėtina, kad S. Lozoraitis yra pareiškęs norą aplankyti visas Australijos 
kolonijas - kiek pajėgs.

Nakas Viktoras (JAV):
Įsigijęs politinių ir istorinių mokslų bakalaurą (university of Michigan.) 

Vytautas Kamantas (JAV): Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas. 
Sakadolskienė Emilija (JAV): Muzikologė.
Saulaitis Antanas - Jėzuitas kunigas (JAV).
Vaičaitytė Jolanta (Prancūzija): Jauna dainininkė - visuomenininke.
Venclova Tomas prof. (JAV):

Lietuvių kalbos ir rusų literatūros dėstytojas Yale universitete.

VI PLJK RUOŠOS KOMITETAS - SUDNEJAUS SKYRIUS
Nuoširdžiai dėkojame tautiečiams, kurie vis dar dosniai aukoja, tuo 

padėdami mūsų lietuvių jaunimui ir artėjančiam Lietuvių Jaunimo 
Kongresui.
Tai: F. Sakalauskas - $100, P. Andriukaitis - $ 50, R.Burokas - $ 50.

Sydnej aus senjorų tautinių šokių 
grupės " Sūkurys" dalyviai.

A. A.
•JONUI PENKAlClUI

miruš, jo žmoną Juzę, sūnus Joną ir Juozą su šeimomis ir visus 
artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi:

O. ir A. Leveriai, 
S. ir J. Valčiai,
O. ir A. Šidlauskai
P. ir J. Kušleikai.
R. ir A. Lokiai
O. ir V. Jonušai

Sėdi iš kairės: A. Šepokas, N. Venclovienė, R. Cobb - Zinkutė, V. Skirkienė,
I. Kaladienė, D. Šumskienė, D. Šepokienė, D. Bieri. Stovi: L. Cox, R. Kalėda,
J. Biretas, L. Protienė, K. Protas, J. Pullinen ir A. Skirka.

A. A.
•JONUI PENKAlClUI

mirus, jo žmoną Juzę, sūnus Joną ir Juozą su šeimomis, jų liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Jadvyga Muščinskienė
Nijolė, Leonas ir Andrius Kopcikai.
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LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMUI SUSKRENDANT

Rašo Jurgis Janušaitis

Su dideliu nerimu ir viltimis štai jau 
pasitinkame Šeštąjį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, Australijoje. Jam 
buvo ilgai ruoštasi. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės didysis rūpestis - 
drauge su PLJ Sąjunga šį Kongresą 
suruošti gerai. Suruošti jį ne abejin 
gai, bet rimtam darbui, kur laisvojo 
pasaulio lietuvių jaunimas galėtų iš 
esmės aptarti ateinančių lietuvių 
kartų problemas, tautinio gyvastin
gumo išlaikymą, perėmimą iš vyres
niųjų visokeriopą lietuviškąją veiklą.

PLB valdyba įsipareigoję sutelkti 
net 50.000, - dol. jais finansuoti Pietų 
Amerikos ir Europos lietuvių jaunimo 
keliones į Kongresą.

PLJ Sąjunga ir Kongreso rengėjai, 
Australijoje, suplanavo tikrai įdomią, 
labai realią ir labai svarbių klausimų 
programą. Ji, sakytume, gal net per 
plati. Bet turint galvoje, kad 
Kongresas su studijų dienomis, sto
vyklomis tęsis apie vieną mėnesį, tai ir 
programoje numatyti svarstymai bei 
darbai galėsią būti atlikti.

Kongreso šūkis tikrai džiuginantis, 
daug pasakantis, nešąs naujų vilčių 
lietuviškajai išeivijai.

"Tautos likimas Mūsų atsako
mybė" - skambės Kongreso dienomis 
jaunimo tarpe. Svarbu, kad tas gražus, 
prasmingas šūkis įaugtų kiekvieno 
jaunuolio, dalyvaujančio Kongrese, 
širdin. Šūkis turi labai gilią prasmę. Jis 
ragins ateinančias lietuvių jaunimo 
kartas įsisąmoninti į mūsų pavergtos 
tautos likimą. Ragina ne žodžiais, bet 
darbais rūpintis jos ateitimi. Tautinio 
gyvastingumo ugdymas, išlaikymas, 
lietuviškųjų darbų barai turėtų 
įpareigoti Kongreso dalyvius ilgiems 
laikams. Kongresas tai susibūrimo 
įvykis giliau, bendrai, pasvarstyti 
gyvenimo padiktuotas problemas, pa- 
planuoti ateities darbus. Bet taip pat 
Kongresas ir yra skirtas, kad jame 
pradėtų bręsti ryžtas, įsipareigojimai 
tiems ateities planams vykdyti.

Tikėkime, kad suskridęs lietuvių 
jaunimas iš įvairių kontinentų supras 
savo misiją ir ims sielotis Tautos 
likimu, įsipareigodami imtis ir tautos 
likimo atsakomybę.

Ar Kongresui gerai pasiruošta? Tai 
labai svarbus klausimas. Rengėjai su 
PLJ Sąjungos vadovybe, tiesa, paruošė 
"ant popierio" tikrai išsamią pro
gramą. Visi klausimai labai gyveni
miški ir svarbūs. Tik, štai, viena mintis 
knieti, ar Kongreso dalyviai - atstovai 
į Kongresą suvažiuoja gerai, tinkamai, 
visus klausimus apsprendę, į juos 
įsigilinę. Prisipažinsiu, kad visada 
labai domėjausi mūsų jaunimo veikla. 
Sekiau tų Kongresų darbus. Skaičiau 

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

VWWWVWWWWWWWWWWVWVWi

M K

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

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

M E

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus.
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

nutarimus, išvadas, įsipareigojimus. 
Daug Kongresai žadėjo, tačiau lietu
viškoji visuomenė, atrodo, po tų 
Kongresų nedaug susilaukė didesnių, 
iškilesnių lietuviškosios veiklos darbi
ninkų, vadovų. Tiesa, iš Kongresų yra 
išaugę vienas kitas entuziastas, bet 
toli gražu, greičiausia, nepateisina 
išeivijos lietuvių sudėtų į Kongresą 

■vilčių ir išteklių.
O kaip atrodo šio Kongreso ruošimo 

nuotaikos? Štai "M.P." skaitau griau
du nuaidėjimą, klausiant, kur Austra
lijos jaunimas? Jo entuziazmo esą 
nematyti, tik Kongreso rengėjai ir LB 
entuziastingai kruta.

Tai skaudus aidas jums, australie- 
čiai lietuviai jaunuoliai. Bet gal 
paskutinėmis dienomis, Kongreso me
tu atsiras ir pas juos entuziazmo.

JAV lietuvių jaunimas, atrodo, 
krutėjo. Spaudoje teko skaityti vieną, 
kitą rašinėlį apie mūsų šalies jaunimo 
pastangas.

Deja, ir čia, atrodo, nesubangavo 
ugnimi ir ryžtu Kongreso atstovai. 
Neteko Kongreso atstovų skaityti 
pasisakymų, siūlymų, svarstymų lie
čiančių Kongreso planus, programas. 
Neteko užtikti mūsų jaunųjų ambasa
dorių atviro, nuoširdaus, gerai iš
mąstyto pasisakymo, kaip jie manytų 
įgyvendinti Kongreso šūkį - "Tautos 
likimas - Mūsų atsakomybė".

Išleidžiant į Kongresą jaunimo 
atstovus vyresniesiems ypač būtų 
buvę įdomu arčiau susipažinti su 
pačiais atstovais, jų galvosena, jų 
užsiangažavimu pokongresinėje lietu- ■ 
viškoje veikloje.

K<is kaltas? Gal organizatoriai, 
besirūpiną išrinkti Kongreso atstovus. 
Greičiausia nesirūpinta atstovų "pa
sisakymais". Gal jaunimas mano, kad 
tai nėra būtina. Kongresas čia pat. 
Nebelaikąs šunis lakinti, kada reikia 
eiti medžioti - sako lietuviškas 
priežodis. Tad šios kelios mintys 
teatkreipia Kongreso atstovų dėmesį 
į Kongreso reikšmę ir tegul kiekvienas 
Kongreso dalyvis rimtai pagalvoja 
apie lietuvių tautos likimą ir nešamą 
už jį atsakomybę.

Vyresniosios kartos, suklojusios ir 
šiuo atveju dideles pinigines sumas, 
lauks mūsų jaunimo atstovų iš 
Kongreso sugrįžtant su didele viltimi, 
kad jie nedelsdami, visa jaunatviška 
energija, panaudodami išsimokslinimą, 
visapusiškai Jungsis su vyresniaisiais į 
visas lietuviškojo gyvenimo sritis.

Kai tą jaunimas įgyvendins, mes 
galėsime tarti - Kongresas atliko 
didelį, prasmingą ir naudingą darbą 
Lietuvai ir lietuviškajai išeivijai. Tad 
ir linkime PLJ Šeštąjam Kongresui Ir 
jo dalyviams našaus darbo.

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

MIRĖ A. PENKAUSKAS
Spalio 28 d. Vilniaus ligoninėje mirė 

mokytojas Albinas Penkauskas, pirmas 
Lietuvoje pacientas, kuriam buvo 
padaryta širdies persodinimo opera
cija.

46 metų amžiaus muzikos moky 
tojui Albinui Penkauskul širdies ope
racija buvo padaryta rugsėjo 2 
dieną. Po operacijos ligonio sveikatos 
būklė buvo patenkinama, bet spalio 26 
d. staiga jis neteko sąmonės ir po 
dviejų dienų mirė. Diagnozė: kraujo 
išsiliejimas į smegenis.

BLOGOS KOKYBĖS GAMINIAI

Televizorių fabrikai įvairiuose Sov. 
Sąjungos miestuose ir Šiaulių televi
zorių fabrikas nusiskundžia, kad 
Panevėžio "Ekrano" gamykla siunčia 
jiems blogos kokybės kineskopus. 
1985 metais buvo išbrokuota 18.000 
kineskopų, kurių vertė siekė pusantro 
milijono rublių. 1986 metais broko 
padaugėjo, o šiais metais per aštuonis 
mėnesius buvo pripažinta netinkamais 
69 tūkstančiai kineskopų, kurių vertė 
- 6,4 milijonų rublių.

MIRĖ P. GRIŠKEVIČIUS
Lapkričio 14 d. Vilniuje mirė Petras 

Griškevičius, Lietuvos komunistų 
partijos C.K. pirmasis sekretorius.

Gimęs 1924 m. liepos 19 d. 
Kriaunose, Rokiškio raj„ P. Griške
vičius 1942- 43 tarnavo Raud. 
Armijoje, vėliau buvo partizanu. Nuo 
1945 m. kom. partijos narys, 1965 m. 
LTSR AT deputatas. Dirbo redakci
jose ir partijoje. 1947 m. mirus A. 
Sniečkui, išrinktas LKP CK Pirmuoju 
sekretoriumi.

NĖRA PARAMOS NAMŲ 
STATYBAI

Kad būtų sparčiau sprendžiama 
butų problema, Lietuvoje ministerijos 
ir kitos valdžios įstaigos yra para
gintos plėsti gyvenamųjų namų staty
bą ūkiniu būdu ir statyti daugiau 
mažaaukščių namų. Miestų vykdo
miesiems komitetams pavesta nuo 
1988 metų visiškai aprūpinti įmones ir 
organizacijas sklypais namų statybai.

Didelė kliūtis namų statybai - 
medžiagų trūkumas. 1987 metais 
patiekta tik 45-60 procentų plytų ir 
kitos medžiagos, reikalingos namams, 
statomiems tokiu būdu. Dėl tokios 
priežasties yra kaltinamas Lietuvos 
valstybinis plano komitetas ir mate
rialinio tiekimo komitetas.

GASTROLĖS VARŠUVOJE

Nuo 1988 metų sausio mėn. vidurio 
Vilniaus operos ir baleto trupė pradės 
gastroles Lenkijos sostinėje. Bus 
parodyta keturios operos ir trys 
baletai. Tarp jų - žinomi Dž. Verdžio. 
Dž. Pušinio, P. Čaikovskio ir V. 
Klovos kūriniai.
Varšuviečiai atvyks gastrolėms į 
Vilnių. Bus parodyta S. Moniuškos 
"Baisusis dvaras", K. Šimanovskio ir 
K. Kurpinskio operos.

TELEFONŲ STOTIS
Raudonosios armijos prospekte, 

nepriklausomybės metais vadintame 
Ukmergės plentu, kauniečiai susilaukė 
daugiaaukščio pastato, kuriame 
įsikurs automatinė Žaliakalnio tele
fonų stotis, aptarnausianti 30.000 
abonentų. Naujasis pastatas yra be 
langų, kad būtų lengviau išlaikyti 
pastovų klimatą, reikalingą tiksliam 
sudėtingos aparatūros darbui. Stotyje 
jau montuojami įrengimai, kainuo
siantys beveik penkis milijonus rublių. 
Telefonais bus aprūpinti visi Žalia
kalnio rajono gyventojai.

"Mūsų

TRUMPAI 
iŠ VISUR

Po 30 metų pertraukos Haiti 
prasidėję pirmieji demokratiniai pre 
zidento rinkimai turėjo būti nutraukti 
po pirmų trijų valandų. Pernai 
nuversto diktatoriaus Jean - Claude 
Duvalier šalininkai važinėjo gatvėmis 
ir beatodairiškai šaudė į visus, 
einančius balsuoti, žuvo daug žmonių, 
jų tarpe ir užsienių reporterių.

Lapkričio 28 d. netoli Maurikijaus 
salos į jūrą nukrito Boeing 747 
keleivinis lėktuvas, skridęs iš Taivano 
į Pietų Afriką. Žuvusių 160 žmonių 
tarpe buvo ir vienas studentas iš 
Australijos.

Sekančią dieną vėl įvyko skaudi 
nelaimė, Burmoje sudužus Pietų 
Korėjos keleiviniam lėktuvui.

Zimbabvės respublikoje (seniau 
Rodezija) marksistai - leninistai 
sukilėliai vielomis surišo ir žiauriai 
išžudė baltuosius misijonierius vieto 
vėje netoli Bulawayo miesto. Viso 
žuvo 16 žmonių, jų tarpe moterys ir 
vaikai.

Sukilėliai paliko gyvą tik vieną 
nepilnametę mergaitę, įdavę jai laišką 
valdžiai, kuriame reikalaujama, kad iš 
Zimbabvės išsikraustytų visi asme
nys, kilę iš Vakarų ar iš kapitalistinių 
kraštų.

Taifūnas Nina padarė didžiulių 
nuostolių Filipinuose. Ypač nukentėjo 
pietinė Luzono salos dalis, kur žuvo 
arti 400 žmonių. Vien Matnong mieste 
taifūno sukelta milžiniška jūros banga 
nusinešė arti 300 žmonių.

Nina yra 15-tas taifūnas, šiais 
metais palietęs Filipinus.

Rytų Berlyne policija iškratė 
vienos bažnyčios biblioteką ir suėmė 
keletą jaunuolių, apkaltinę juos po
grindžio žurnalo Grenzfall leidimu. 
Kai protestuojanti tikinčiųjų minia 
prieš bažnyčią išstatė plakatų, reika
laujantį suimtuosius paleisti, policija 
tuoj plakatą pašalino ir įsiveržusi į 
bažnyčią, filmavo demonstrantus 
bažnyčios viduje.

Australijos min. pirmininkas R. 
Hawke ir užsienio reikalų ministeris 
B. Hayden, lankosi Sovietų Sąjungoje. 
Jie bandys susitarti su sovietais 
prekybos ir žmogaus teisių klausimais.

Baltų Taryba kreipėsi į R. Hawke 
dėl šešių pabaltiečių politinių kalinių 
išlaisvinimo iš koncentracijos sto
vyklų ar Sibiro tremties, jų tarpe dėl 
V. Petkaus ir B. Gajausko.

Lapkričio 26 d. valdanti Queensland 
valstija National partija pašalino 
premjerą Sir Joh Bjelke - Petersen iš 
partijos lyderio posto, vietoj jo 
išrinkusi Mike Ahearn. Sir Joh uždelsė 
pasitraukti iš Queenslando premjero 
pareigų, tuo sukeldamas konstitucinę 
krizę valstijoje.

Pasikeitė ir N.S.W. ministrų kabi
netas, darbiečiams ruošiantis parla
mento rinkimams sekančiais metais.

Premjeras B. Unsworth pasiliko sau 
etninių reikalų portfelį, kartu su 
valstijos plėtojimo ministerija. Etni
nių reikalų klausimais jį pavaduoti 
reikalui esant paskirtas Jaunimo ir 
bendruomenių reikalų ministras John 
Aųuilina.

Iš kabineto pasitraukė viešųjų 
darbų ministras L. Brereton, daugelio 
kontraversinių projektų autorius.

Australijos parlamento atstovų rū
mai lapkričio 26 d. priėmė karo- 
nusikaltimų įstatymą.
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1988 METŲ PARENGIMAI MIRUSIEJI
MELBOURNE

SAUSIO
9 d,- Kongreso prelegentų pranešimai
31 d. Šaulių kuopos metinis susirinkimas

VASARIO
7 d. - Sporto klubo "Varpas" metinis sus
12 d. - Parlamentarų priėmimas - Apyl.
14 d. - Vasario 16 dienos minėjimas - Apyl.
16 d. - Blynų balius - Dainos "Sambūris"
21 d. - Kat. Mot. Draugijos šventė
28 d. - Adelaidės teatro spektaklis

KOVO
6 d. - Kaziuko Mugė - Džiugo Tuntas
- Putvinskio minėjimas - Šaulių kuopa
12-14 d.-"Baltic News" žvejų sąskrydis.
13 d. - Pensininkų popietė
20 d. Apylinkės metinis susirinkimas

B A L A N D Ž I O
9 d. - Melb. klubo margučių balius
10 d. - Soc. Mot. Globos Dr. metinis susir.
30 d. - "Gintaro" vakaronė

GEGUŽĖS
7 d. - Tautos fondo RB. vakaronė
8 d. - Motinos diena - Parap. mokykla
21 d. - Metinis balius - Dainos "Sambūris"
29 d. - Šaulių susirinkimas

BIRŽELIO
4 d. - Sporto klubo "Varpas" balius
5 d. - Kat. Mot. Draugijos popietė

. 12 d. - Išvežimų minėjimas - Apyl. v-ba
18 d. - Karių Ramovės vakaronė
25 d. - Joninių balius - Soc. GI. Mot. D-gija

LIEPOS
2 d. - Parapijos choro uždaras pobūvis
9 d.- Šaulių šventės balius
17 d. - Džiugo Tunto vakaronė

RUGPJŪČIO
6 d. - Tautos fondo RB. vakaronė
13 d. - Kat. Mot. Draugijos metinė šventė
20 d. - "Mūsų Pastogės" Spaudos balius
28 d. - Austr. lietuvių fondo m. susirink

RUGSĖJO
11 d. - Tautos šventės minėjimas - Apyl
17 d. - "Talkos" metinis susirinkimas
24 d. - "Tėviškės Aidų" metinis balius

SPALIO
8 d. - Klubo metinis susirinkimas - 
Praninės Parapijos namuose
9 d. - Soc. Mot. Draugijos balius
16 d. - Sodybos metinis susirinkimas
23 d. - Kat. Mot. Draugijos popietė
29 d. - Tautos fondo RB. vakaronė
30 d. - Šaulių metinis susirinkimas

LAPKRIČIO
20 d. - Kariuomenės šventė
26 d. - Tautos fondo RB. gegužynė

GRUODŽIO
3 d. - Džiugo Tunto skautų iškyla
4 d. - Dainos "Sambūrio" koncertas
10 d. - "Gintaro" vakaronė
11 d. - Parap. mokyklos metų užbaigimas
17 d. - Melb. klubo narių kalėdinė vakaronė
18 d. - Kat. Mot. Draugijos Kalėdų eglutė
24 d. - Bendros Kūčios.
31 d. - Naujųjų Metų sutikimas - Apylinkė.

A.A. JONAS PENKAITIS, miręs lapkričio 26 d., buvo 
gimęs 1904 m. Kudirkos Naumiestyje, 8 vaikų šeimoje. 
Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, vėliau tapo krautuvininku.

Australijoje su žmona Juze išaugino du sūnus, gyvendami 
Bankstowno priemiestyje.

Jonas Penkaitis buvo malonaus būdo žmogus, kuklus.
Lapkričio 30 d. į šv. Joachimo bažnyčią Lidcombėje 
gedulingoms pamaldoms susirinko daug tautiečių ir nulydėjo 
į Rookwoodo kapines, lietuvių skyrių amžinam poilsiui.

Kapinėse Sydnejaus Apylinkės pirmininkas Albinas 
Giniūnas atsisveikino tautiečių vardu, o draugų ir kaimynų 
vardu - Bronius Genys. Po to buvo sugiedotas Tautos 
Himnas.

Lietuvių namuose, Bankstowne (vyko šermenys.

TOKIOS TOKELES
Š. m. lapkričio mėn. 8 d. po priepuolio sunkiai susirgo ir 

buvo paraližuotas Newcastle Apylinkės lietuvis Stasys 
Butkus. Ligonis kol kas dar nevaikšto, bet jo žmonai 
rūpestingai slaugant, sveikata pamažu gerėja.

"Mūsų Pastogės" korespondentas aprašydamas Sydnejaus 
Kariuomenės Šventės minėjimą praleido Juozo Bartkevičiaus 
pavardę kuris deklamavo Maironio eilėraštį "Skausmo 
Balsas". Paliestąjį atsiprašome.

Gražioj gamtoj prie Burrinjuck užtvankos 50 km. nuo 
Yass, grupė Sydnejaus tautiečių, berods iš 30 asmenų 
"žvejybos pramogoj" lenktyniavo laimikiais.

Dr. Br. Vingilis ištraukė žuvį 3 kg. ir už tai gavo pirmą 
prizą - Johnny Walker.

Vytautas Bukevičius sugavo žuvį 250 gr. svorio. J. 
Maksvytis iškėlė iš vandens kažką "tokio", sveriančio 100 
gr., norėta duoti jam trečią prizą, bet patikrinus laimikį... 
deja, buvo varlė, taigi prizo jam nedavė.

Sydnejaus Lietuvių klubo sekretorė Milda traukė žuvį 
tokią sunkią, kad atrodė gaus (patingą prizą, bet žuvis buvo 
stipresnė, ji Mildą įtraukė į vandenį. "Pramogautojai" 
supuolė Mildos gelbėti ir ištraukė beveik iš žuvies nasrų. 
Visi gyvi ir sveiki sugrįžo į Sydnejų.

PAKARUOKLIS BALYS GRAŽULIS

Pradžia "M.P” Nr. 47
Apsirengusi sėsdavo ant suolelio, ir 

žvelgdama per Merkį, virpėdama nuo 
vėsos ir laukimo baimės, ilgėdavos 
Vincuko. Nors ilgos, bet brangios 
buvo' tos laukimo minutės.

Pamažėl virš Merkio išsitiesdavo 
balzganų rūkų šydas, tankėdavo, kol 
visai nuo Katriutės akių paslėpdavo 
kelią, kuriuo turėjo ateiti Vincukas. 
Ak, tada ir būdavo saldžiausia! 
Kiekvienas medžiojančios žuvelės 
pliaukštelėjimas nematomame vande
nyje atrodydavo, kaip mylimojo irklų 
teškenimas, kiekvienas lapelio krus
telėjimas kutendavo krūtinę. Liemuo 
slinkdavo, akys perskrosdavo tirštą 
Merkio rūką ir įžiūrėdavo anapus 
kranto skubantį pas ją Vincuką. 
Netrukus ji išgirsdavo, tikriau nujaus
davo, jo irklų teškenimą ir svaigdama 
iŠ laimės atsišliedavo į uosio liemenį. 
Užsimerkdavo, sulaikydavo alsavimą 
ir, dėdamasi snaudžianti, praviromis 
lūpomis laukdavo pažadinama.

Tik išlipęs į krantą Vincas išvys
davo savo "gerąją laumę", tyliai, 
pirštų galais prisėlindavo prie jos ir 
karštu bučiniu prižadindavo laukime 
tirpstančią Katriutę. Lūpų prisi
lietimo nudeginta ji suvirpėdavo ir, 
dėdamasi išsigandusi, sušukdavo:
- Ak, kaip išgąsdinai!

Tada abu pradėdavo tyliai kikenti, 
susirasdavo viens kito rankas, lieme
nis, ir ilgą minutę dūsdavo krūtinė prie 
krūtinės. Po to susėsdavo ant suolelio: 
Vincas remdavosi į uosį, o Katriutė į 
jį, ir taip atsišlieję, viens kitą 
šildydami, be žodžių išsipasakodavo 
savo širdies dūmas.

Dar Vincui katino žingsniais artė
jant prie Katriutės, uosis, gudriai 
apsižvalgęs, nulenkdavo žemyn šakas, 
slėpdamas nuo mėnulio dviejų širdžių 
susitikimą. Ir kiek nesistengdavo 
mėnulis, neįžvelgdavo pro lapų tank
mę, ką nuo jo uosis paslėpė. Tik 
nujausdamas, seno išdykėlio smal- 
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sumu, akių nuo uosio kepurės nenu
leisdavo. Bet uosis buvo budrus, ir 
mėnulis nieko nepešdavo. Tik maži 
paukšteliai, besiilsį alyvose, matydavo 
uosio paslėptuosius ir • glausdamiesi 
viens prie kito mokėsi mylėti.

Labiausiai už visus įsimylėjusius 
sekė, iš savo lizdo agrastuose, 
lakštingalų porelė. Prisižiūrėjusi pa
telė kišdavo galvą po patinėlio sparnu 
ir užsimerkusi virpėdavo, kai patinėlis 
taršydavo snapu jos plunksneles. 
Pasimylavęs su žmonele,, patinėlis 
atsitūpdavo ant šakelės, šalia lizdo, ir 
užtraukdavo jai skaidrią meilės dainą.

Vincas su Katriute, įsiklausę lakš
tingalos suokimo, sutartinio savo 
širdžių plakimo, dar stipriau susi- 
glausdavo ir saldžioje užmarštyje 
sulaukdavo aušros.

Artėjančios dienos pabaidyti jau
nuoliai išsiskirdavo. Vincas skubėdavo 
į laivelį, o Katriutė stovėdavo ant 
kranto tol, kol nutildavo paskutiniai 
irklų pliuškenimo garsai. Tada ji 
apsisukdavo ir, pabaidytos stirnos 
žingsniais, bėgdavo per sodo rasą į 
savo kamaraitę. Dar neužmigusi 
girdėdavo, kaip uosyje linksmai ku
kuoja nubudusi gegutė.

Bet vieną naktį, rudenį uosis 
įsileido į kalbas su obelim, ir šalta rasa 
užkrito Vincą ir Katriutę. Sekančią 
naktį Katriutė po uosiu neatėjo. 
Veltui laukė Vincas, suolelį nusėdėjo, 
veltui šaukė lakštingala, - Katriutė 
neatėjo. Stebėjosi lakštingalos, nera
miai šiugždėjo uosis, kai nusiminęs 
Vincas ryte plaukė namo.

Ir sekančią naktį Katriutė neatėjo. 
Bet jau žinojo ir uosis, ir lakštingalos, 
ir Vincas, kad Katriutė peršalusi 
serga. Krimtosi Vincas, taip ilgai ją 
vėsią naktį užlaikęs, graužėsi uosis, 
leidęs rasai mergelę užkristi. Nuleidęs 
galvą sėdėjo Vincas, liūdnai ošė uosis, 
dar liūdniau suokė lakštingala.

Katriutė sirgo, karščiuodama šaukė 
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Vincuką, o jis kas vakarą vienas ant 
suolelio sėdėjo, savo skausmu su uosiu 
dalinosi.

Kiek pasirgusi, Katriutė visam 
laikui paliko savo Vincuką. Paniuro 
uosis, nustojo giedojusi lakštingala, o 
Vincui trošku pasidarė uosio palėpėje. 
Kaip persekiojamas nusikaltėlis blaš
kėsi jis po laukus, nusiraminimo 
ieškojo. Bet vaikščiodamas tik dau- ■ 
giau skausmo prisirinko ir jo nepaneš- 
damas vėl po uosiu sugrįžo.

Nežinojo žmonės kas pasidarė 
Vincui, ko jis per naktis po uosiu 
šūkauja, ko vengia žmonių, o susitikęs 
kliedėti pradeda. Nesuprato žmonės, 
kokią šmėklą Vincas po uosiu kalbina. 
O jis visiems pasakojo susitinkąs po 
uosiu savo sužadėtinę.

Kraipė galvas žmonės, gailėjo 
susirgusio jaunuolio.
Vieną vėjuotą vėlyvo rudens vakarą 
Vincas šventadieniškai pasipuošė. 
Išeidamas pasakė namiškiams susi
tuokti einąs. Prajuokino, išgąsdino 
visus, ir, nespėtas niekieno sulaikyti, 
išsmuko pro-duris.

Pamatęs pasipuošusį Vincą, uosis 
pradėjo virpėti iš baimės, apmirė 
lakštingalos, o mėnulis pasislėpė už 
debesio.

Ir pasklido tada kalbos apie uosį, 
viena už kitą baisesnės.

Vieni matė po juo besiglebėsčiuo- 
jančius šešėlius, kiti nuogą moterį ant 
suolelio sėdinčią, o daugiausia, tai 
girdėjo vyrą šūkaujant, matė jį patį 
ant uosio šakos tabaluojantį. Ir 
pasakojo, kad uosis dieną naktį 
krutinąs tą šaką, ant kurios rado 
pasikorusį Vincą. Nuo tada ir praminė 
uosį "Pakaruokliu", pradėjo jo visi iš 
tolo vengti. Nuliūdo uosis, žemiau 
šakas nuleido, gūdžiau pradėjo švilpti 
jo didžioji išpurta, paslaptingiau ėmė 
ošti jo šakos, o naktimis pradėjo jame 
ūkauti pelėda. Ar ji, ar šmėklos 
nubaidė iš sodo lakštingalų porelę, ir 

tik nyki gūduma liko sodo pakraštyje.
Tą; naktį, kai aš ėmiau atsekti 

girdėtų pasakojimų giją, iki vidurnak
čio kruvinai žioravo vakarai, ore 
tvenkėsi debesys, nuo artėjančios 
audros slėpėsi paukšteliai. Man pla
čiau pradengiant "Pakaruoklio" pa
slapties uždangalą, jis vis labiau 
krūpčiojo, vėjelis vis smarkiau šiureno 
jo garbanas. į galą "Pakaruoklis” 
pradėjo lyg vaitoti, nuo didėjančio 
vėjo braškėjo jo šakos, ir aš pamačiau, 
ko anksčiau neįžiūrėjau - krutant jo 
didžiąją šaką. Akys įsmigo į šaką, o 
šiurpuliai nukrėtė nugarą. Pasidarė 
baugu. Netoliese blykstelėjo žaibas, 
driokstelėjo perkūnas, o virš mano 
galvos širdį veriančiai suūkė pelėda. 
Nepajutau, kaip prasilaužiau pro 
krūmus, susigribau tik trobos durų 
rankeną begrabaliojąs. Bet nespėjus 
man durų rankenos paspausti, sodą 
nutvieskė ugnies kamuolys, kurtinan
čiai sudundėjo, sugriaudė, prie Merkio 
pasigirdo skaudus dejavimas, traškė
jimas, bildesys. Be kvapo įnirau 
trobon. Visi miegojo. Nedegdamas 
šviesos susiradau savo lovą ir aš. 
Tačiau iki paryčių neužmigau: girdė
jau šėlstant audrą, šmėkliškus balsus 
vaitojant sodo gale. Ryte, tik praplė
šęs akis, išgirdau tėvą kalbant:

- Pamanyk, tu man, šitokį medį 
sudaužyti į šipulius.

Greit pašokęs atsidūriau lauke. Nė 
artyn eiti nereikėjo - nuo durų matėsi 
žmogaus augumo apipleišėjęs "Paka
ruoklio" stuobrys. Šakų krūvos grloz- 
dėjo visame sodo gale, nei alyvų, nei 
agrastų nesimatė.

Širdį lyg kas suspaudė, kažko pagailo: 
ar "Pakaruoklio"?, ar paslapčių, 
kurias po savim jis palaidojo? O gal 
netekusių prieglobsčio šmėklų?... 
Gailestis pradėjo kutenti gerklę, 
norėjosi pravirkti.
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Prieš kelias savaites Čikagoje 
lankėsi Jurgis Jonavičius. Jis yra 
Australijos Lietuvių Sporto Sąjungos 
ir III-jų P.L.S. žaidynių organizacinio 
komiteto pirmininkas, Čikagoje jis 
tarėsi su Š. Amerikos sportininkų 
išvykos j Australiją organizaciniu 
komitetu. Ta proga atsakė mums į 
pateiktus klausimus:

- Ar neįdomus likimas, kad beveik 
po 25 m. susitinkame vėl panašiu 
reikalu?

- Tikrai nepramatomi likimo keliai, 
bet šiuo atveju mums labai palankūs. 
Labai džiaugiuosi turėdamas progą 
susitikti su tais pačiais asmenimis su 
kuriais organizavome ir sėkmingai 
Įvykdėme 1964 m. Amerikos krepši
ninkų išvyką į Australiją.

- Jūsų kelionės tikslas į Ameriką 
buvo?
- Pagrindinis mano tikslas buvo 
dalyvauti P.L. Bendruomenės konfe
rencijoje Washingtone, į kurią mane 
delegavo Australijos LB Krašto val
dyba. Tuo pačiu susidarė proga 
aplanlkyti Čikagą ir susitikti su jūsų 
išvykos j Ill-sias P.L.S. žaidynes org. 
komitetu. Mums ir jums rūpimų 
klausimų asmeniškas aptarimas žy
miai palengvins žaidynių rengimo 
procesą.

- Kodėl Adelaidei teko garbė 
organizuoti Ill-sias P.L.S. žaidynes 
kai tuo tarpu Sydnejaus ir Melbourno 
lietuvių telkiniai yra žymiai didesni?

- Australijoje didieji sporto įvykiai, 
kaip mūsų metinės sporto šventės, 
visuomet sutampa su kas antri metai 
vykstančiomis Lietuvių Dienomis, 
kurios 1988 m. vyks Adelaidėje. Todėl 
ir IlI-sios P.L.S. žaidynės vyks 
Adelaidėje, nežiūrint, kad Adelaidės 
lietuvių telkinys yra mažesnis už 
Sydnejaus ir Melbourno.

- Kas sudaro jūsų organizacinį 
komitetą?

- Organizacinis žaidynių komitetas 
sudarytas iš Adelaidės "Vyčio" klubo 
narių: S.Urnevičius, buvęs krepši
ninkas ir ilgametis “Vyčio" pirmi
ninkas, A. Skiparis, buvęs "Vyčio" 
pirmininkas, R. Sidabras - sporto ir 
spaudos darbuotojas, P. Andrijaitis - 
ilgametis "Vyčio" finansų "minis- 
teris", S. Visockis buvęs krepšį 
ninkas ir "Vyčio" pirmininkas, V. 
Ramonaitis - buvęs krepšininkas ir R. 
Pocius - buvęs krepšininkas, dabar
tinis "Vyčio" pirmininkas, o man 
tenka garbė šiam komitetui vado
vauti.

A. Skiparis - Organizacinio žaidynių 
komiteto narys, buvęs "Vyčio" 
pirmininkas.

Šis komitetas savo žinioje dar turi 
pagelbinių komitetų ir grupių, viso, 
arti 40 asmenų, kurie rūpinasi 
varžybų organizavimu, lėšų telkimu, 
svečių apgyvendinimu, transportu, 

leidiniais bei įvairiais renginiais.
- Žinoma, kad tuo pačiu metu 

Adelaidėje vyks ir Australijos Lie
tuvių Dienos. Ar programos nesikry- 
žiuos?

- Lietuvių Dienų pagrindiniai 
renginiai vyks vakarais, jau varžy
boms pasibaigus. Todėl dienos metu 
vykstančios žaidynės su jomis nesi- 
kryžiuos.

Stasys Urnevičius Organizacinio 
komiteto narys, buvęs žymus krepši
ninkas ir ilgametis "Vyčio" pir
mininkas.

- Žinoma, kad kartu bus švenčiama 
Australijos 200 metų sukaktis. Kaip 
šis minėjimas bus įjungtas į žaidynių 
programą?
. - Žaidynių metu atskiro Austra
lijos 200 metų sukakties minėjimo 
nebus. Tas faktas bus pabrėžiamas 
visame mūsų kontinente specialiai 
sukurtu ir išleistu tos sukakties 
ženklu, vėliavomis ir kitais būdais 
primenant šį jubiliejų. Čia mums 
svarbiausia, kad IlI-sios P.L.S. Žai
dynės yra įtrauktos į oficialią 
Australijos 200 m. sukakties minėjimo 
programą su teise naudoti jubiliejaus 
ženklą.

- Kaip toli yra pažengęs šių 
žaidynių organizavimas?

- Tenka džiaugtis, kad pasiruošimas 
žaidynėms eina gerai, nes joms ruoštis 
pradėjome jau nuo 1985 m. pradžios. 
Viskas, ką iki šiol buvo galima 
padaryti, yra įvykdyta.

- Kaip sprendžiate lėšų klausimą ir 
tokio didelio būrio sportininkų apgy
vendinimą?

- Lėšų klausimas ir atvykstančių 
užjūrio svečių apgyvendinimas, be 
abejo, yra patys didžiausi rūpesčiai. 
Lėšas telkiame įvairiais būdais: susi
laukėme paramos iš mūsų bendruo
menių fondų, organizacijų ir institu
cijų; rengiame loterijas, ruošiame 
renginius, renkame aukas iš sporto 
rėmėjų ir bičiulių; mūsų klubo 
nariai apsidėjo savanoriškai specialiu 
metiniu mokesčiu, kuris . įmokamas 
org. komitetui, pakeltas sporto šven
čių registracijos mokestis. Iki šiol jau 
sutelkėme arti trečdalį mūsų biudžete 
numatytos sumos.

Kas liečia užjūrio dalyvių apgyven
dinimą, bandysime sutalpinti visus 
Adelaidės lietuvių šeimose. Jei ne
pavyks, turėsim apgyvendinti nuomo 
jamuose butuose ar moteliuose.

- Kokia buvo jūsų reakcija, kai 
pagaliau po ilgo laukimo išgirdote Š. 
Amerikos organizacinio komiteto sąs
tatą?

- Labai apsidžiaugėm, ne tik mes - 
Australijos org. komitetas, bet ir visa 
Australijos lietuvių sportininkų šei
ma, kai sužinojome, kad Š. Amerikos 
org. komitetui vadovauja Australijoje 

visiems žinomas Valdas Adamkus, ir 
kad į komitetą įeina Vytautas 
Grybauskas pirmosios išvykos į Aus
traliją 1964 m. krepšinio rinktinės 
treneris, Pranas Berneckas, ŠALFAS 
s-gos C V pirmininkas, ilgametis 
sporto darbuotojas, PLB v-bos vice
pirmininkas Rimas Dirvonisir žinomas 
visuomenininkas dr. Petras Kisielius.

- Kokio skaičiaus sportininkų 
laukiate išŠ. Amerikos ir kitų kraštų?

- Kuo didesnio. Esame išsiuntę 
kvietimus į žaidynes taip pat ir 
Argentinos, Brazilijos, Anglijos, Va
sario 16 gimnazijos ir Punsko lietuvių 
gimnazijos sportininkams. Iki šiol 
gavome atsakymą tik iš Punsko 
lietuvių, kuriems, deja, per didelės 
kelionės išlaidos neleidžia žaidynėse 
dalyvauti.

Kaip žiūri į šią šventę ir organiza
cinį darbą bei jo pasisekimą visa 
Australijos lietuvių bendruomenė, 
ypač kai metų pradžioje pas jus vyks 
Pasaulio Jaunimo Kongresas?

- Netenka aiškinti, kad mūsų
bendruomenės dėmesys šiuo metu yra 
nukreiptas į Pasaulio Jaunimo Kon
gresą. Tačiau mes neleidžiame ben 
druomenei pamiršti ir žaidynių. Nea
bejojame, kad Kongresui pasibaigus, 
ateinančių metų visas visas Austra
lijos lietuvių dėmesys bus nukreiptas į 
sportuojančio pasaulio lietuvių jau
nimo sąskrydį, kurio laukia ne tik 
patys sportininkai, bet ir visi Austra
lijos lietuviai. y g

AUSTRALIJON VYKSTANČIŲ 
BŪRYS DIDĖJA

į Ill-sias P.L.S. žaidynes, vyksian

PAGERBTI ATVYKĘ PIRMUOJU 
TR AN SI' ORTU I AUSTRALIJĄ

Dals atvykusių pirmuoju transportu į Australiją. Iš kairės:
Ansis Reisgys, Mindaugas Šumskas, Juozas Šuopys, Valentinas Gulbinas, 
Broiė Ember ir Mykolas Petronis, sveikina E. Lašaitis - "Kovo" pirm.

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" 
šių metų lapkričio 21 dieną, atšventė 
savo metinį balių, kuris praėjo 
šventiškai su gera ir linksma nuotaika.

Šventinę programą su berniokų 
pagalba atliko jaunosios kovietės 
vadovaujamos Snaigės Gustafson. 
Snaigė Gustafson atiduodanti daug 
laiko treniruojant mūsų merginas 
krepšininkes, neatsisakė paruošti ir 
šventinę programą. Visi esame jai 
dėkingi, dėkojame ir jos padėjėjai 
Ritai Kasperaitytei.

Vakaro metu buvo pagerbti lietu
viai atvykę į Australiją pirmuoju 
transportu. Visi jie dalyvavo ir vakaro 
baliuje. "Kovo" pirmininkas E. Lašai
tis tą vakarą pakvietė į sceną: V. 
Gulbiną, J. Suopį, M. Petronį, Bronę 
Ember, M. Šumską, R. Genį, V. Jarą, 
K. Brunzaitę, B. Liubinskienę ir A. 
Reisgį.

Visiems buvo įteikta po dovaną - 
sporto veiklos knyga.

Pagerbtųjų vardu Anskis Reisgys 
tarė padėkos žodį "Kovo" valdybai.

Dėka nuoširdžių sporto veiklos
"Mūsų 

čias ateinančių metų gale Australi
joje, norinčių vykti sportininkų entu
ziazmas ir skaičius didėja. Po ŠALFAS 
sąjungos suvažiavimo Clevelande, iš
vykos į Australiją organizacinis komi
tetas turėjo trumpą pasitarimą su 
vykstančių į Australiją klubų atsto 
vais.

Paaiškėjo, kad ŠALFAS s-ga Adelai
dėje bus atstovaujama gal net 150 
JAV-bių lietuvių sportininkų. 4 vyrų 
krepšinio komandos - New Yorko 
LAk, Toronto "Aušra", Detroito 
"Kovas" Clevelando "Žaibas", o taip 
pat ir Čikagos "Neries" bei New 
Yorko jauniai jau yra užsiangažavę. 
Dar planuoja Čikagos "Lituanica" ir 
Toronto "Vyčio" su Hamiltono "Ko
vu" jungtinė, ir gal net viena moterų 
krepšinio komanda. Vyrų tinklinis bus 
atstovaujamas Bostono "Grandies" ir 
Los Angeles "Bangos", o moterų - 
New Yorko LAk ir Los Angeles, o gal 
net Čikagos "Neries". Stebėtinai 
daug lauko tenisininkų jau pasiryžę 
keliauti, gal net 12; taip pat ir keletas 
plaukikų, šachmatininkų bei golfi- 
ninku.

Kai kurie klubai jau pradėjo rimtai 
ruoštis. Bene rimčiausiai planuoja 
Detroito "Kovas", kurio sportininkai 
turi kiekvieną mėnesį taupyti tam 
tikrą sumą, o lygiai tokia pat suma 
pridedama iš klubo kasos. Kiti daro 
kitokius planus lėšoms telkti, ar net 
jau reikalauja iš sportininkų tam tikro 
užstato, kad įsipareigojimas būtų 
rimtesnis.••••••••••••••e

rėmėjų, tai: P. ir M. Mikalauskų, kurie 
paaukojo $ 30 ir rankinį laikrodį 
loterijai ir Juozas Šuopys $100. 
Loterijai fantus aukojo T. Dambraus 
kas, B. Paskočimas, ir L. Belkienė, 
Ačiū visiems. Taip pat dėkojam 
"Talkai" už metinę dovaną $900 ir 
visiems atsilankiusiems į mūsų balių.

Sporto klubo "Kovas" valdyba

VIEŠAS TURNYRAS
Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo 

metiniame viešame turnyre dalyvauja 
45 žaidėjai.

Po septynių sužaistų ratų lietuvių 
žaidėjų pasekmės:

Dr. I. Venclovas turi 5 taškus, V. 
Patašius 4.5, S. Rimkus 3.5 ir P. Šilas 3 
taškus.

Liko žaisti vienas ratas, po kurio 
bus pravestas individualinis žaibo 
turnyras ir laimėtojams dovanų 
įteikimas. v. A.
Pastogė" Nr. 48 1987. 12; 7. ?pusl. 7
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO:

s. Venskus NSW $ 25
S. Šaparienė NSW $ 5
V. Brillngas NSW $ 15
E. Grosienė NSW $ 5
Z. Lukauskas JAV $ 20
V. Jonušas NSW $ 10
V. Melnikas NSW $ 15

P E R T H E
Lapkričio 1 d. lietuvių būrelis 

susirinko Karrakatta kapinėse pasi
melsti už mirusius tautiečius. Maldas, 
giesmes ir rožančių pravedė lietuvių 
kapelionas kun. Dr. A. Savickis.

Kariuomenės šventę suruošė 
"Ramovė" lapkričio 22 d. Šv. Mišias 
atlaikė kun. Dr.A. Savickis. Mišių 
metu bažnyčioje buvo vėliavos: tau
tiška ir ramovėnų.

Po to sekė minėjimas Lietuvių 
namuose, kurį pravedė B. Steckus. 
Paskaitą skaitė J. Jaudegis.

Kun. Dr. A. Savikis buvo apdova
notas šaulių žvaigždės ordinu, kuri 
jam įteikė A. Klimaitis. Atsilygin
damas kun. A. Savickis per Klimaitį 
Pertho lietuviams padovanojo Aušros 
Vartų Marijos medali.

Lietuvių S-gos pirmininkas E. 
Stankevičius pasveikino "Ramovę" 
25-rių metų gyvavimo sukakties 
proga.

Po to sekė meninė dalis. Minėjimas 
užbaigtas Tautos Himnu.

Po Kariuomenės Šventės minėjimo 
įvyko Vakarų Australijos Lietuvių 
Sąjungos susirinkimas.

MIRUSIEJI
Spalio mėn. mirė trys lietuviai: 

Jonas Sakalinskas, Vladas Kliukas ir 
Marija Messerli.

Taip pat mirė lietuviams žinomas 
Australijos Kroatų organizacijos pir
mininkas Stephan Brbic. Jis dažnai 
dalyvaudavo lietuvių minėjimuose.

Tegul jiems būna lengva Australijos 
žemelė.
j5?- jį?- jį?- jį?- jį?- jį?- jį?- jį?- jį?- jį?

MELBOURNE
Pranešame, kad yra organizuojama 

išvyka i 1988 m. Queenslando pasau
linę parodą. Išvyksime gegužės 22 
dieną. Informaciją apie išvyką teikia 
J. Petrašiūnas (03) 232 5034.

Pirmenybė bus teikiama pensininkų 
sąjungos nariams, kurie turi užsirašyti 
iki gruodžio 13 dienos.

Visi kiti iki gruodžio 15 dienos. 
Melbourno pensininkų 
Sąjungos valdyba.

" TEISI AMAS
LI ETŲ VIS"

Kas atsitiko Pauliui Simučiui?... Jis 
buvo toks puikus vaikinas. Tautinių 
šokių šokėjas, aktyvus skautas, jis 
buvo pažiba viso lietuviško jaunimo...

Kažkur, kažkas jam atsitiko. Po 
Lietuvių namuose įvykusio susirin
kimo, vieną gražią dieną Paulius sėdo į 
tramvajų, atsirado mieste ir įėjo į 
laikraščių parduotuvę. Policijos ra
porte sakoma, kad ginkluotas su 
biliardo lazda Paulius iš pardavėjos 
pareikalavo ir neteisėtai išgavo $ 90. 
Už šį nusikaltimą jį apkaltino ir 
patraukė į teismą.

Pauliaus Simučio teismas yra sakmė 
apie Australijos lietuvio jaunuolio 
ieškojimą savęs, savo vietos, Austra
lijos gyvenime.

Kaip Australijos pilietis, jis savaime 
suprantama turi būti patrauktas 
prieš teismą. Bet ar tai teisinga, 
turint galvoje, kad Simutis nusikal
timo metu galvoja esąs nepriklau
somoje Lietuvoje?

Mes kviečiame visus ateiti į 
Pauliaus Simučio teismą, kurį parodys 
Melbourno Jaunimo teatras savo 
pastatyme "GYNYBA" ir nuspręsti jo 
likimą. "GYNYBA" bus pastatyta 
laike VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso oficialaus uždarymo, kuris 
įvyks 1988 metų sausio 9 dieną 
trečiadienį Melbourne University 
Union Theatre. Pradžia 2 vai.

"GYNYBA" VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui parašė ir sureži
savo Jonas Mašanauskas jun.

SYDNEJUJE
Gruodžio 23 d., trečiadienį, 10 vai. 

ryto, Lietuvių klube Bankstowne V. 
Kamanto - PLB pirmininko prane-

Gerbiamas tautieti, ar jau pasiuntei 
kalėdinį pasveikinimą draugams ir 
pažįstamiems per "Mūsų Pastogę"? 
jį?, jį?- jį?, jį?, jj?. jį?. jį?, jį?, jįjf. jjg.. Šimas.

Naujųjų Metų Sutikimo

BALIUS
įvyks Lietuvių namuose, North Melbourne gruodžio 31 d.
Geras orkestras, puiki vakarienė. Šampanas.
Stalus prašom iš, anksto užsisakyti pas: Agnę Kuncienę 857 5854, 

Joną Tamošiūną 859 6291
Pradžia 8 vai. vak. Kaina $20.

Melbourno Apylinkės valdyba

KO-ŪPERRTIRĖ KREDITO DRAUGIJA "TALKA
SKOLINA PINIGUS: lš 14-5% su turto įkeitimu 

iš 1 6.5% už asmenines paskolas

Už terminuotus Indėlius moka iki 14%
Už einamąsias sąskaitas moka 9%

ADELAIDE
SEKMAD. i - 3 VAL.

TEL: 42 7377

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA LIETUVIU NAMUOSE :

MELBOURNE 
ŠEŠTAI), 10-2 VAL. 
SEKMAD. 1-3 VAI..

TEL: 328 4957

SIDNEY
SEKMAD. 2-4 VAL.

TEL: 709 8662
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
| NAMUOSEo o

16 • : 8 EAST TERRACE BANKSTOWN Tel. 708 1414 == =

I r- _ _ . ....____ I
Klubas atldaras =

| Pirmadieniais ir trečiadieniais - 5 vai. - iki 10.30 vak. Antradieniais 6 
= uždarytas. Ketvirtadieniais - 5 vai. - iki 11 vai. vak. Penktadieniais - 5 vai. = 
g iki 12 vai. Šeštadieniais - 2 vai. iki 1 vai. ryto. Sekmad. - 12.30 vai. iki 10 |
□ vai. vak.

§ SMORGASBORD |

Trečiadieniai* nuo 6 iki I vai. p.p. ~
skanu* patiekalas ir šalti užkandžiai.□ |

Į — ———

K U C I O S o

Kūčių stalas ruošiamas 24 d. gruodžio ketvirtadienį, 7 vai. vak. -
□ Dalyvaus ir Jaunimo Kongreso dalyviai.
f Visi norintys dalyvauti, prašome, užsirašyti Lietuvių klube Bankstowne. = 

Kaina 12 dolerių. j

K A L R D u E G L U TE

ŠGruodžio 20 dieną, sekmadienį, 2.30 val. p.p. klubo narių vaikams, iki 12 g 
f metų amžiaus rengiama Kalėdų eglutė. g

................................................................. .

Vietoj
pagerbdami

£ėlių $$$$$$$

A. A.
Joną Penkaitį
$ 20 aukojo "Baltic News" 
J. Kušleika
$ 10 J. ir A. Šidlauskai

ŠV. RASTO

JI YRA GYVOJO DIEVO ŽODIS

"Nors Biblija parašyta daugelio 
pranašų labai skirtingais laikais ir 
skirtingose apystovose, vienok ji nėra 
vien paprastuoju moraliu patarimu, 
išminties išsireiškimu ir suraminimo 
žodžių rinkiniu. Ji yra daugiau negu 
tokia: Ji aiškiai, moksliškai ir tvarkiai 
atpasakoja šio pasaulio blogybių 
priežastis, bei vienatinius prieš jas 
vaistus ir jų galutines pasekmes, 
kokias numato Dieviškoji išmintis, 
kuri jau žinojo to plano pabaigą 
pirmiau, negu jį pradėjo. Ji taipgi 
pažymi Dievo žmonių kelią, palaiky
dama ir sustiprindama juos tais 
didžiais ir brangiais pažadais, kurie 
turės išsipildyti, kuomet jiems ateis 
laikas".

Taip sako mums pati Biblija apie 
save: "Visas Dievo įkvėptas Raštas 
yra naudingas, sudrausti, pataisyti, 
auklėti teisybėje, kad Dievo žmogus 
būtų tobulas, tinkamas kiekvienam 
geram darbui." (2 Tim. 3:16,17). 
Panašiai sakoma Romiečiams 15:4: 
"Nes visa, kas tik yra parašyta 
(Biblijoje), parašyta mums pamokinti, 
kad mes kantrumu ir Rašto paguoda 
turėtumėm vilties."

Aukščiau paduotieji tekstai liudija, 
kad Biblija yra paties Dievo, amžino 
sios Tiesos ir išminties Žodis. Tai yra

TV RI NĖT O JU SKELBI MAS
maloningiausiojo Dangiškojo Tėvo 
laiškas į mus, jo vaikus, kol mes esame 
čia "keleiviais ir pilgrimais". Ji yra 
Gyvojo Dievo Žodis, Jo įstatymas, 
protingiems Jo sutvėrimams.

"Biblija nuo pradžios iki pabaigos 
laikosi mokslo, kokio neužtinkame 
niekur kitur ir kuris priešingas visų 
pagoniškųjų tikėjimų mokslams, bū
tent: - kad būsiantis mirusiųjų 
gyvenimas ateis per mirusiųjį) prisi 
kėlimą. Visi (kvėptieji rašytojai pa
reiškė savo pasitikėjimą Atpirkėjuje, 
o vienas sako, kad "tą rytą", kuomet 
Dievas pašauks juos iš kapų, jie ateis; 
piktieji neturės daugiau valdžios ant 
žemės, nes "Teisingasis viešpataus 
ant jų tą rytą." (Psal. 49:14). Apie 
prisikėlimą iš numirusių kalba prana 
šai. Naujo Testamento rašytojai visas 
savo viltis ateinančiam gyvenimui ir 
palaimai pamatuoja ant tų pranašys
čių. Povilas sako taip: "Jei nebūtų 
prisikėlimo iš numirusiųjų, tai nei 
Kristus neprisikėlė; o jei Kristus nėra 
prisikėlęs, tai mūsų mokslas yra 
tuščias ir jūsų tikėjimas tuščias:... 
tokiu būdu ir tie, kurie užmigo 
Kristuje, yra išnykę. Bet dabar 
Kristus yra prisikėlęs iš numirusių ir 
yra pirmtakūnu tiems, kurie dar 
miega;... nes kaip Adome visi miršta, 
taip Kristuje visi bus gyvi padaryti." - 
Kor. 15:13-22".

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