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BALTU TARYBOS PIRMI NINKAS
Canberra

2 0 MAR 1987Mr J. Peedo
Chairman
The Baltic Council of Australia
Latvian Centre
32-34 Parnell Street
STRATHFIELD NSW 2135
Dear Mr Peedo
You wrote to me on 27 February 1987 concerning the 
continuing plight of political prisoners in the USSR, 
asking me to draw attention to the matter in my 
discussions with the Soviet Foreign Minister, 
Mr Shevardnadze.
I was pleased to be able to take the opportunity of my 
private discussion with Mr Shevardnadze to raise with 
him Australia's concern over a number of human rights 
issues in the Soviet Union, including that of political 
prisoners from the Baltic States. In response to a 
number of representations from the Baltic community, I 
askediparticularly if consideration could be given to 
the case of Viktor Petkus, a Lithuanian imprisoned in 
Siberia.
The list of political prisoners sent me by the 
organisation for Estonian Relief for Political Prisoners 
in the USSR was also handed over.
Mr Shevardnadze sought to assure me that a review of 
Soviet law on human rights issues was being undertaken 
in an attempt to bring it into line with international 
law and practibes. The Australian Government will be 
doing all it can to encourage this development.
Mr Shevardnadze told me that he had taken careful note 
of the humanitarian cases which both Mr Hayden and I 
raised with him, and would give them his personal 
attention.
With my best wishes to you and to the Baltic Council,
Yours sincerely

PAREIŠKIMAS SPAUDAI

Australijos Žydijos Vykdomosios 
Tarybos ir Australijos Baltų Tarybos 
atstovai neseniai susitiko Sydnejuje 
aptarti Australijos Vyriausybės adop- 
tavimo Andrew Menzies "Raporto 
apie medžiagą liečiančią įtariamų 
karo nusikaltėlių įvažiavimą į Austra 
liją" bei aptarti kitus jų bendruo
menės bendrai liečiančius klausimus.

Leslie Caplan, Australijos Žydijos 
Vykdomosios Tarybos pirmininkas, ir 
Jaak Peedo, Australijos Baltų Tarybos 
pirmininkas, pareiškė, kad "jų 
bendruomenės remia Vyriausybės nu
tarimą, kad Australijoje rasti as
menys, įvykdę sunkius karo nusikal
timus, turėtų būti patraukti teisman. 
Toliau buvo sutarta, kad apkaltintų 
asmenų pavardės būtų paskelbtos tik 
tada, kai jiems bus iškeltos formalios 
bylos Australijoje.

L. Caplan ir J. Peedo pabrėžė, 
kad visuose teismo procesuose svarbu 
užtikrinti, kad visų duotų parodymų, 
nežiūrint iš kokių šaltinių, patiki-

Leslie Caplan 
Pirmininkas 
Australijos Žydijos 
Vykdomoji Taryba 

mumas būtų patikrintas normaliais 
Australijos teismų standartais.
L. Caplan ir J. Peedo sveikino 
pozityvią A. Menzies rekomendaciją, 
patvirtintą Attorney General Bowen, 
kad bet kokių bylų iškėlimas jokiu 
būdu neturėtų būti suprastas kaip 
metąs dėmę bet kokiai etniniai grupei. 
Jie pabrėžė, kad aiškiai suprantama, 
kad dabar Australijos Vyriausybės 
pradedama akcija yra individualių 
nusikaltusių asmenų ieškojimas.

L. Caplan ir J. Peedo pareiškė, kad 
tarp kitų aptartų klausimų buvo ABC 
ir SBS transliacinė politika. Jie 
patvirtino, kad abejų bendruomenių 
nuomone skubiai reikalinga įsteigti 
atatinkamą tribunolą svarstyti skun
dus dėl šališkos ir įžeidžiančios 
medžiagos transliavimo per valsty
binio masto televizijo tinklą. Jie 
sutarė, kad jų bendruomenės ragins 
Vyriausybę įsteigti tokį procesą. 
Susirinkime buvo sutarta, kad abi 
Tarybos ateityje turėtų dažniau 
palaikyti ryšius.

Jaak Peedo 
Pirmininkas 
Australijos Baltų Taryba

NAUJAS BALTŲ TARYBOS 
SĄRAŠAS.

Rotacine tvarka 1987-1988 metų 
kadencijai pirmininkavimo eilei atėjus 
lietuviams, Auastralijos Baltų Taryba 
savo posėdyje kovo 6 d. persitvarkė 
sekančiai:
Pirmininkas - Dr. Algis Kabaila, 10 
Vista Street, Greenwich, NSW. 2065 
Tel. 4383931.
Pimininko pavaduotojas - Laurie Cox 
Vice-pirmininkai - Janis Ritenis 
(latvis) - Jaak Peedo (estas) 
Sekretorius - Vytautas Patašius 
Protokolų sekretorė - Marit Oser 
(estė)
Iždininkas - Aris Berzinš (latvis) 
Nariai - Mikelis Strikis (latvis) - Olav 
Pihlak (estas)
Be šių, Australijos Baltų Tarybos 
posėdžiuose kviečiami dalyvauti 
Baltų Tarybos bendradarbiai R. 
Kalamas (estas) ir Kastytis Stašionis.

ALB Krašto Valdyboje
Kovo 19 d. ALB Krašto valdybos 

atstovai, Dana Baltutienė, Dr. Paulius 
Kabaila ir Jurgis Rūbas susitiko su 
Teisingumo Ministerijos Norman 
Raeburn ir Herman Woltring dėl 
valdžios ruošiamų įstatymų ieškoji
mui, teisimu! ir nubaudimui karo 
nusikaltėlių.

Krašto valdyba įteikė N. Raeburn 
memorandumą kuriame buvo išdėstyta 
Lietuvių Bendruomenės pozicija šiuo 
reikalu: čia duodama memorandumo 
santrauka:
1. Deportacija arba perdavimas įta
riamų karo nusikaltėlių į Sovietų 
Sąjungą, arba valstybes kurias sovietų 
Sąjunga dominuoja, pažeistų pagrin
dines žmogaus teises ir yra visiškai 
nepriimtina.
2. Tariamieji kaltinamieji turi būti 
tardomi Australijoje pagal australų 
kriminalines teisės principus ir proce
dūrą ir nubaustieji turi atlikti bausmę 
Australijoje.
3. " K aro nusikaltėlio" definicija turi 
būti asmeniška kaltė o ne priklau
symas kokiai nors grupei ar kariuo
menės daliniui.
4. Visi įrodomieji dokumentai turi 
būti originalai. Liudininkai turi liudiji
mus pateikti Australijos teismuose. 
Sovietų parodymai neturi būti priimti 
jeigu nėra koroboruoti kitais ne iš 
sovietų šaltinių.
5. Kaltinamieji karo nusikaltimais 
turi gauti iš valdžios finansinę paramą 
užtikrinti tinkamai gynybai.
6. Kaltinamųjų tautybė neturi būti 
skelbiama. Kaltinamųjų pavardės turi 
būti skelbiamos tik tada, kada jie 
formaliai bus patraukti į teismą.
7. Teismo išteisintieji turi gauti iš 
valdžios kompensaciją už skriaudą jų 
reputacijai ir sveikatai.
8. "Karo nusikaltimo" definicija turi 
apimti visus karo nusikaltimus, ne vien 
tik nacių padarytus nusikaltimus.

N. Raeburn ir H. Woltring atydžiai 
išklausė Krašto valdybos platesnį 
paaiškinimą surištą su šiais punktais ir 
sutiko su dauguma K. pozicijos 
punktų. Jie suteikė išsamų pranešimą 
apie valdžios planuojamą įstatymą 
ieškojimui, teisimui ir nubaudimui 
karo nusikaltėlių. Čia pateikiame 
santrauką, šio įstatymo detalių, kaip 
jis mums buvo pristatytas per pasima
tymą su Teisingumo Departamento 
pareigūnais.
1. Federalinė valdžia planuoja 
įsteigti, Teisingumo Ministerijoje, 
vienetą (iš maždaug 12 asmenų) 
įrodomosios medžiagos ieškojimui, 
tikrinimui ir įvertinimui. Šis vienetas 
rinks medžiagą apie tuos Australijoje 
gyvenančius asmenis, kurie dabar, ar 
vėliau bus, apkaltinti padarę krimina
linius nusikaltimus karo metu.
2. Pagal pakeistą "Karo Nusikal
timų įstatymą" "karo nusikaltėliais" 
bus vadinami visi kurie paskutinio 
karo metu padarė kriminalinių nusi
kaltimų, nežiūrint tautybės ir ideolo
gijos.
3. Kaltė turi būti įrodyta asmeniš 
kai, neužtenka įrodymo kad kaltina
masis priklausė kuriam nors kariuo
menės vienetui ar organizacinei 
grupei.
4. Kaltinamųjų tautybė nebus skel 
biama, iki kaltinamasis nebus pa
trauktas teisman, nebus skelbiama nei 
jo pavardė.
5. Traukti ar netraukti apkaltintąjį į 
teismą nutars Valstybės Prokuroras su 
savo patarėjais išt udijavęs jam prista 
tytą kaltinamąją medžiagą.
6. Patraukti atsakomybėn kaltina 
mieji bus teisiami Australijos krimina
liniuose teismuose, su prisiekusiais 
(jury). Sprendimus bus galima ape
liuoti į aukštesnius teismus.
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7. Rasti kalti, nuteistieji nebus 
deportuojami, bet atliks bausmę 
Australijoje. Nėra nusikaltėlių perda
vimo (extradition) sutarties su 
Sovietų Sąjunga ir tokios nebus 
siekiama.
8. Atimti pilietybę galima tik iš tų 
naturalizuotų piliečių, kurie yra
a) nuteisti už sunkų nusikaltimą 
padarytą Australijoje, arba
b) dar neišbuvo piliečiais 10 metų ir 
yra įrodyta, kad jie nelegaliai (t.y. per 
apgavystę) gavo pilietybę.
9. Kriminaliniai teismai teis karo 
nusikaltėlius pagal tas pačias tai
sykles ir laikysis tos pačios proce
dūros, kaip ir visus kitus kriminalinius 
nusikaltėlius. Tai yra kaltinamasis gali 
turėti advokatą - gynėją kuriam 
laisvai prieinama visa įrodomoji me
džiaga kurią jis gali tikrinti (jei reikia 
su ekspertų pagalba), ir liudininkai, 
kuriuos jis gali apklausinėti visais su 
byla surištais klausimais.
10. Teismai normaliai reikalauja, kad 
liudininkai asmeniškai dalyvautų 
teisme, ir visi įrodomieji dokumentai 
butų pristatyti originalioje formoje 
(ne kopijos).

Jei liudininkai negali į teismą 
atvykti teisėjas gali siųsti savo 
atstovą jų apklausinėti kitame krašte. 
Tą patį gali daryti ir gynėjas. Jeigu 
tokio apklausinėjimo negalima 
pravesti laikantis Australijos teismo 
procedūros, teisėjas gali tokio paliu 
dijimo nepriimti.
11. Napasiturintiems kaltinamiesiems 
bus duodama (paprašius) finansinė 
parama gynėjų ir gynybos išlaidoms. 
Tačiau tik išimtinais atvejais - 
padavus prašymą - galima tikėtis 
kompensacijos po išteisinimo.
12. Kokios bus duodamos bausmės R. 
ir W. aiškiai nepasakė, bet K. 
supratimu jos bus panašios, kaip ir 
bausmės duodamos už sunkesnius 
kriminalinius nusikaltimus Australi
joje. Mirties bausmė nebus įvesta nes 
tai būtų prieš A.L.P. politinę plat
formą.
13. įstatymo ruošėjai neplanuoja 
uždėti laiko ribą kiek ilgai šis karo 
nusikaltėlių ieškojimo procesas tęsis.

Pagal R. ir W. paaiškinimą, jis tęsis 
iki tol, kol visi apkaltinimai paremti 
rimtais įrodymais bus peržiūrėti. Tada 
tyrinėjimo vienetas būsiąs uždarytas.

Susitikimas su Teisingumo De 
partamento pareigūnais praėjo drau
giškoje atmosferoje. Reikia, tačiau, 
neužmiršti, kad mes buvome pain
formuoti tiktai planuojamo įstatymo 
projektą. Jis dar turės būti patvir
tintas teisingumo ministerio L. Bowen 
ir viso ministerių kabineto. Po to jis 
turi būti priimtas parlamente, kur taip 
pat gali įvykti pakeitimų.

AI.B Krašto valdyba.

atsisąk o
osi įstaigos

Kanadoje nebus įsteigta speciali 
vacių gaudymo įstaiga, kaip kad yra 
OSI Amerikoje. Komisija rekomen
davo to nedaryti, nes tuo būtų sukelta 
didelė neapykanta žydams iš kitų 
tautybių pusės.

Kanados vyriausybė nutarė papil
dyti savo kriminalinį įstatymų kodą, 
kad būtų galima teisti Kanados teisme 
žmones, kurie yra nusikaltę buvusio 
karo metu bendradarbiaudami su 
naciais. Šis sprendimas padarytas po 
to, kai speciali vieno žmogaus 
komisija po dviejų metų darbo, įteikė 
pranešimą vyriausybei su savo reko
mendacijomis. Atspausdinta prane
šimo versija nieko nemini apie 
specialius atvejus, bet sako, kad 
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teigimas, jog tūkstančiai karo nusi
kaltėlių gyvena Kanadoje, yra per
dėtas. Komisija rekomenduoja imtis 
žygių 20 asmenų, kuriems turėtų būti 
iškeltos bylos teisme, juos apkaltinant 
ir deportuojant.

Deschenes komisija, kuri pravedė 
tyrinėjimus, beveik tūkstančiui as
menų, mano, kad tik 200 žmonių 
reikėtų toliau tęsti apklausinėjimus, iš 
kurių 20-čiai gręsia rimtas pavojus. 
Vyriausybės nutarimas pakeisti įsta
tymą, kad būtų nusikaltę teisiami 
Kanadoje, griežtai skiriasi nuo Ame
rikoje praktikuojamos procedūros 
atimti pilietybę ir deportuoti į kitą 
kraštą, kuris galėtų teisti tą asmenį, 
įskaitant Izraelį ir Sovietų Sąjungą.

ŽYDŲ SPAUDIMAS
Los Angeles esanti Simon Wiesent

hal įstaiga surasti visus nacių 
bendradarbiautojus ir čia stipriai 
turėjo įtakos.

Sol Littman įteikė Deschenes 
komisijai tokių paieškomų asmenų 
sąrašą, kurių tarpe yra vienas 
automobilių taisytojas Hamiltone, 
vienas turįs krautuvę Montrealyję, 
kitas esąs redaktoriumi Winnipege ir 
kitas universiteto instruktorius Van
kuveryje. Littman sako, kad daugelis 
ieškomųjų buvo policijos pagelbi- 
niuose vienetuose vokiečių okupuo
tose šalyse Rytų Europoje. Jie, sako 
Littman, dalyvavo egzekucijose arba 
dirbo mirties stovyklose.

MASK VOJE

Britų ministerės pirmininkės Mar
garet Thatcher apsilankymas Sovietų 
Sąjungoj plačiai diskutuojamas visur. 
Jos garbei suruoštų iškilmingų pietų 
Kremliuje, Gorbačiovas savo kalboje 
apkaltino vakarų sąjungininkus dėl 
paskelbimo papildomų sąlygų ir rei 
kalavimų, kas liečia vidutinio nuotolio 
raketas. Papildomos sąlygos ir kitokie 
reikalavimai esąs tik noras sutruk
dyti, kad JAV-bės ir Sovietų S-ga 
negalėtų susitarti.

Margaret Thatcher pareiškė, kad 
sovietų progresas dėl žmogaus teisių 
turėtų būti paspartintas.

Tas vakariečiams parodytų, kad 
sovietais jau galima pasitikėti ir 
ginklų srityje.

Abiejų kalbos pasižymėjo atvirumu 
ir griežtumu, kas liečia pagruidinius 
nesutarimus tarp dviejų kraštų: 
ekonomija, atominių ginklų sumaži
nimo galimybė ir žmogaus teisės.

Margaret Thatcher susitiks su 
Sacharovu, norėdama pabrėžti susirū 
pinimą žmogaus teisėmis.

Margaret Thatcher pamatyti susi-, 
rinko minios žmonių. Straipsniuose 
teigiama, kad net arogantiškieji 
kagėbistai pasimetė ūžiančioj minioj. 
Užsienio žurnalistai, ypačiai iš Lon
dono, su televizijos personalais, 
dominavo visur. Sovietams nebuvo 
tekę matyti taip "energingai” besi - 
darbuojančių spaudos ir televizijos 
atstovų.

Pravdos laikraščio žurnalistas pa
klausė pažįstamo londoniečio, ar 
visada užsienio žurnalistai taip elgia
si. Šis atsakė, kad tai normalus 
reiškinys politikų atžvilgiu. Jis turėtų 
pamatyti kaip drastiškai elgiasi spau
dos ir televizijos atstovai, kai 
pasirodo princo Carles žmona.

Kai iMargaret Thatcher vaikščiojo 
Maskvos priemiestyje Krylatskoje, tai 
žurnalistai ir televizijos darbuotojai iš 
kailio nėrėsi ir nevien britai, bet ir 
JAV-bių, ir Japonijos, kurių televi
zijų priimtuvai buvo milijoninės ver
tės.

Sovietų S-goj daugelis žmonių 
pamatė, kas darosi, kai spauda yra 
laisva.

J. C HI RAC
JAV-BftSF.

Prancūzijos ministeris pirmininkas- 
Jacques Chirac sekmadienį atvyko į 
JA V-bes pasitarimams. Iš Niujorko jis 
nuvykp į Andrews lėktuvų bazę.

Prezidentas Reaganas užtikrins 
Prancūzijos ministerį pirmininką, kad 
JAV-bės palaikys Europoj atomines 
pajėgas, kad būtų išvengta sovietų 
dominavimo trumpųjų nuotolių rake
tomis. Jie taip pat tarsis, kaip 
pašalinti sutrikimus ir geriau išbalan
suoti prekybą tarp abiejų kraštų ir 
kokiu būdu užslopinti terorizmą.

LWalesos protestas.
Išsklaidytojo "Solidarity" - darbi

ninkų unijos įkūrėjas Lech Walesa, 
pirmą kartą po šešerių metų viešai 
kalbėjo Dancige. Jis pareiškė, jeigu 
darbininkai dabar nepareikš energingo 
protesto, tai kraštas niekada nepradės 
eiti keliu, vedančiu į reformas, kurios 
bus kraštui naudingos. Lech Walesa 
palaiko Gorbačiovo reformas, bet ne 
tas, kurias dabar praveda Lenkijoj.

Pasirodo, kad parduotuvėse pakils 
kainos: maistas - 10 procentų; 
benzinas - 25 procentus ir cigaretės 
bei alkoholiniai gėrimai - 20 procen
tų.

Net unijos, kurias pati valdžia 
sudarė, pareiškė didelį nepasiten
kinimą dėl kainų pakėlimo.

Valdiškos unijos buvo sutvertos, kai 
1981 m. uždraudė veikti "Solida
rity" unijai.

Lenkai rūko labai daug ir alkoho
linius gėrimus mėgsta.

Yra ištirta, kad šeima, supirkdama 
maistą, trečdalį sumos skiria alkoho
liniams gėrimams. Taigi lenkai labai 
nepatenkinti kainų pakėlimu.

Negana to, elektros sąskaitos pakils 
20 procentų, o anglys, kuriais žiemos 
metu šildo butus, pakils net 50 
procentų.

POPIEŽI USČ1 LĖJE.

Popiežius atvyko į Montevideo, 
Uragvajų ir išbus dvi savaites Pietų 
Amerikoj. Viso pasaulio akys bus 
nukreiptos į popiežiaus viešėjimą 
Čilėje, nes tam krašte katalikų 
Bažnyčia viešai rodo nusistatymą 
prieš kariuomenės rėžimą. Preziden
tas Pinočet 1973 m. revoliucijos būdu 
paėmė valdžią. Čilės katalikų 
bažnyčia yra opozicijoje, rūpinasi 
žmogaus teisėmis. Pinočet valdžios 
organai teigia, kad opozicija perdaug 
kišasi į politiką.

Popiežiaus vizitas gelbės abiems 
pusėms. Pinočet privačiai kalbėsis su 
popiežium prezidento rūmuose balan 
džio 2 d.

Po to popiežius šnekės sostinės 
vargšams ir susitiks su jaunais 
žmonėmis tautiniam stadijone. Prezi
dentas Pinočet pasitiks popiežių ir 
palydės išvykstantį j Argentiną.

Atmosfera Argentinoj ramesnė ne
gu Čilėj, bet žmogaus teisės ir 
demokratija vyraus popiežiaus pašne
kesiuose su Argentinos dabartinės 
valdžios organais.

R O MOJĘ
Italijos komunistų partijos organas 

"L'Unita' paskelbė tris straipsnius 
apie bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį 
Lietuvoje. Dienraščio korespondentas 
Alceste Santini, kuris prieš kalėdas 
lankėsi Vilniuje ir Kaune, Lietuvos 
katalikų padėtį mėgino pavaizduoti 
visai taip, kaip jam pasakojo Religijų 
Reikalų Tarybos įgaliotinis Anilionis 
ir jo pavaduotojas Juozėnas.

Dėl to straipsniuose pilna didelių 
klaidų ir nutylėjimų. Pavyzdžiui, 
nesąžiningas autorius tvirtina, kad 
Vilniuje tikinčiųjų reikalams tarnau
jančios net 64 bažnyčios. Tuo tarpu 
visiems žinoma, kad Lietuvos 
sostinėje atvirų bažnyčių šiandien

yra tiktai dešimt. Net prieš karą čia 
jų buvo tiktai apie 40.

STASYS ŠIMKUS

Šįmet sueina lygiai šimtas metų nuo 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus gimi
mo dienos. Jis gimė Motiškiuose, 
Kauno apskrityje, sausio 23-čią, 1887 
metais.

Pirmasis jo muzikos mokytojas buvo 
Juozas Naujalis. Šimkus studijavo 
Kauno Muzikos mokykloj. Nuo 1906- 
tų iki-8-tų studijavo vargonų muziką 
V aršuvoj.
1914 metais baigė Petrogrado konser
vatoriją, kurioje buvo pasirinkęs 
kompozitoriaus studijas.

Varšuvoj ir Petrograde Šimkus 
dirigavo lietuvių chorų grupėms. 
Atostogaudamas Lietuvoj rinko liau
dies dainas, jas harmonizavo ir 
dirigavo chorams Vilniuj ir Kaune. Jo 
pastangomis buvo suorganizuota pen
kiolika chorų grupių visoj Lietuvoj.

Jis buvo nuvykęs į Ameriką du 
kartu: tarp 1915-tųjų ir - 20-tųjų 
metų.
Grįžo į Lietuvą, Po to vėl nuvyko tarp 
1927-tųjų ir - 28-tųjų. Jis dirigavo 
didelėms chorų grupėms Filadelfijoj ir 
Brukline, o jungtinių chorų koncer
tams Niujorke.

Tarp 1921-mųjų ir - 22-rųjų metų 
studijavo Leipcigo konservatorijoj. 
1923-čiais metais įkūrė muzikos 
mokyklą Klaipėdoj. 1930 metais jis 
apsigyveno Kaune ir dirigavo operų 
pastatymuose, simfoniniuose ir chorų 
koncertuose.
1941 metais jį pakvietė, kad vadovau
tų Vilniaus filharmonijos orkestrui. 
1942-rais metais jis vėl pradėjo 
dėstyti muziką Kauno konservatorijoj.

Stasys Šimkus harmonizavo gra
žiausias liaudies dainas, berods viso 
du šimtu dainų. Mes daugelį jo 
harmonizuotų dainų gerai žinom: " Du 
broliukai kunigai", "Kas subatos 
vakarėlį", "Ant tėvelio dvaro", "Ei
sim broleliai namo".

Kai kurias dainas harmonizavo solo 
partijoms: "Pamylėjau vakar", "Ant 
marių krantelio", "Aš augau pas 
tėvelį". Pagal Prano Vaičaičio eiles 
sukūrė vieną geriausių dainų visam 
lietuviškam dainų repertuare, "Kur 
bakūžė samanota". Kitos garsios 
dainos: "Oi kas”, "Kaip raiba 
paukštutė", "Lopšinė".

Jis pats parašė žodžius savo 
sukurtoms melodijoms: "Plaukia sau 
laivelis", "Tai ne miškas šlama", "Ei, 
Lietuvos kareivėliai". Liaudies dainą 
"Oželis" jis vykusiai pertvarkė, įjung
damas kaimišką humorą.

Stasys Šimkus kūrė kantatas, bala
des. Vienas jo didžiausių darbų, tai 
opera "Pagirėnai".

Stasio Šimkaus sukurta muzika 
liaudies dainoms ir pritaikyta instru
mentų palyda tiksliai perduoda liau
dies dainų lyriškumą ir melodingumą.

Lietuvoj tarp 1961-mųjų ir - 66- 
tųjų metų laikotarpyje buvo išleisti 
penki tomai Stasio Šimkaus kūrinių 
pavadinimu: "Plaukia sau laivelis". 
Tuose penkiuose tomuose sudėtos 
visos solo, duetų ir choro dainos.

Agnė Lukšytė
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VIKTORUI BALTUČIUI 60 M.

Viktoras Baltutis, kurio 60 metų 
amžiaus sukaktį šiandieną pager
biame, yra vienas tų, sakyčiau 
neperdaugelio lietuvių,kuriam tur
būt niekados gyvenime nekilo klau
simas, kur ir kodėl reikia eiti. 
Atsakymą į šį klausimą jis turi savo 
prigimtyje nuo mažų dienų rūpes
tingos motinos ir lietuviškos mokyklos 
įdiegtą, o gyvenimo kelyje nuolatos 
stiprinamą ir aplyginamą.

Viktoras gimė 1927 metais kovo 
mėn. 23 dieną, pasiturinčių ūkininkų 
šeimoje Užaščių kaime, Žemaičių 
Naumiesčio valsčiuje, Tauragės 
apskrityje. Anksti netekęs tėvo, augo 
rūpestingos motinos priežiūroje 4 
brolių ir 3 seserų šeimoje. Pradinius 
mokslus ir dalį gimnazijos įgijo 
Lietuvoje. 1944 metais rudenį buvo 
vokiečių pagautas ir išvežtas darbams 
į Vokietiją.

Po karo susirado'šeimą ir įstojo „į, 
lietuvišką gimnaziją baigti mokslą. 
Gimnaziją baigė 1948 m. Duseldorfe ir 
tuoj išvyko į Australiją. 1948 metais 
rugsėjo 30 dieną išlipo į krantą 
Melbourne. Mūsų visų atvykimo data į 
Australiją yra mums labai svarbi ir 
reikšminga, nes šiame krašte labai 
dažnas jau gyvename daug ilgiau, 
negu Lietuvoje. Štai Viktoras: Lietu
voje išgyveno 17 metų, Vokietijoje - 4 
metus, o Australijoje jau visa 39.

Taigi savo dvasia, gyvenimo pažiū
romis ir atsinešimais subrendo 
Australijoje. Galima teigti, kad tik 
gyvenimas Australijoje padarė Vik
torą tuo, kas jis šiandiena yra ir už ką 
mes jį šiandien pagerbiame. Greitai į 
Melbourną susirinko visi jo broliai ir 
seserys su mama. Melbourne duoną 
pelnėsi įvairiais būdais: anglių kasyk
lose, audinių, elektros reikmenų ir 
gumos fabrikuose, taksi šoferiu. Gana 
greitai gavo valdišką darbą ir vakarais 
lankė sąskaitybos kursą.

1960 metais lapkričio 19 dieną, 
Viktoras sukūrė šeimą vesdamas 
Eleną Dubulskytę iš Adelaidės ir tuoj 
po vedybų persikėlė gyventi į 
Adelaidę. Ir štai kur Melbournas 
pralaimėjo, o Adelaide, dar tada to ir 
nenumanydama, laimėjo lietuviškų 
darbų darbininką ir lietuviškos dirvos 
nuolatinį purentoją.

Per šiuos 27 vedybinio gyvenimo 
metus Viktoras su Elenute sucemen
tavo lietuvišką šeimą, kurios žiedais 
šiandieną yra dvi gražios dukros, 
susipratusios lietuvaitės, Vasario 16 
gimnazijos auklėtinės. Jau vien tik už 
gražų valkų išauginimą mums pridera 
atiduoti pagarbą tėvams ir įvertinti jų 
pastangas.

Persikėlęs į Adelaidę, Viktoras kurį 
laiką dirbo geležinkelių žinyboje, 
fabrike, kol gavęs progą, vėl grįžo į 
valdišką darbą kelių departamente, 
kur ir šiandien dar tebevargsta, 
rūpestingai skaitydamas dienas iki

pensijos.
Tai taip trumpai galime nusakyti 

Viktoro kalendorini gyvenimo kelią. 
Tačiau šiandien mums daugiau rūpi 
iš arčiau pažvelgti į Viktoro gyvenimo 
dalį, kuri jam duonos užsidirbti 
nepadeda, bet po šeimos, yra pats 
svarbiausias veiksnys jo darbuose. Tai 
jo veikla lietuviškame kultūriniame, 
literatūriniame ir bendruomeniniame 
gyvenime.

Visuomeninį darbą Viktoras sakosi 
pradėjęs jau Lietuvoje - gimnazijoje. 
Jungėsi į literatūros, vaidybos, šach
matų būrelius. Vienu metu net 
vadovaavo religiniam būreliui.

Rašinėti Viktoras jau mėgo gimna
zijoje, bet tai ribojosi gimnazijos 
gyvenime, Atvykęs į Australiją, 
pradėjo bendradarbiauti Jurgio Glu- 
šausko leidžiamam "Australijos Lie
tuvyje" ir su laiku išsiplėtė ir į kitus
lietuviškus leidinius ...Ypač daug rašo 
į "Mūsų Pastogę" ir glaudžiai bendra
darbiauja su Vincu Kazoku ... Viktoro 
straipsniai, kuriuose jis dažnai stipriai 
ir nedviprasmiškai paliečia nekurias 
mūsų bendruomeninio gyvenimo ne
geroves, yra brandūs ir drąsūs.

Adelaidiškiai gerai pažįstame ir 
mėgstame Baltučio feljetonus, ku
riuose jis lyg tai iš savęs ar savo 
žmonos kartais pasijuokia. Bet gerai 
visi žinome, kad daugiausiai juokiasi iš 
mūsų ydų ir silpnybių. Manau, kad po 
A. Gustaičio Viktoras yra pats 
stipriausias humoristas išeivijos lie
tuvių tarpe.

Daug rašė "Pasaulio Lietuvyje". 
Yra parašęs dramą "Šuolis į laisvę" 
apie Simą Kudirką, ir dar dvi dramas iš 
Australijos lietuvių buities turi rank 
raštyje.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
30 metų sukakties proga suredagavo 
specialų "Pasaulio Lietuvio" numerį 
skirtą Australijos lietuviams. Bene 
didžiausią darbą atliko su
redaguodamas "Australijos Lietuvių 
Metraščio" antrąjį tomą. Šis darbas 
pareikalavo iš jo dviejų metų pastan
gų ir laiko. Drįstu tvirtinti, kad tik 
Viktoro užsispyrimo ir darbštumo 
dėka mūsų bendruomenė susilaukė šio 
leidinio.

Prie viso šito pridėkime, kad jis yra 
nuolatinis literatūros vakarų dalyvis 
čia Adelaidėje ir Lietuvių Dienose.

Antroji Viktoro mėgiama darbo 
sritis yra teatras. Nuo pat savo 
atvykimo dienos į Adelaidę, jis 
įsijungė į "Vaidilos" teatro eiles kaip 
administratorius, aktorius, ir režisie
rius.

Prisimename jo ir Elenutės debiutą 
Jono Neverausko statytoje "Vaivoje", 
kur abudu atliko pagrindinius vaid
menis. Gaila, kad šis puikus derinys 
daugiau mūsų scenoje nepasikartojo. 
Taip pat prisimename Viktorą "Bum- 
bulio ir Dundulio" ir visoje eilėje kitų 
vaidinimų, jei nekurioje svarbesnėje 
rolėje, tai bent pagelbininku. Jis taip 
pat režisavo savo parašytą dramą 
"Šuolis į Laisvę", šiandien jis yra to 
paties teatro administratorius.

Bet bene giliausią veiklos vagą 
Viktoras išvarė mūsų A.L. Bendruo
menėje. Jau 1952 metais, jis atsto 
vauja Melbourno lietuvius ALB K. 
Tarybos suvažiavime Adelaidėje kaip 
jauniausias suvažiavimo dalyvis. Nuo 
tos dienos jis nepraleido nė vieno K. 
Tarybos suvažiavimo per 35 metus ... 
Melbourne ne kartą buvo ALB 
Apylinkės valdybos narys, Melbourno 
sporto klubo pirmininkas.

Adelaidėje Viktoras dar stipriau 
įsijungė į bendruomenės darbą. Jį čia 
matome ALFO valdyboje , 6 metus 
Krašto valdyboje, 2 metus Apylinkės 
valdyboje, Krašto Taryboje, Pasaulio 
Lietuvių Seimo nariu, dalyvaujant 

1983 m. seimo posėdžiuose Čikagoje 
Jau 17 metų yra mūsų parapijos 

tarybos narys, dabar einąs vicepir
mininko pareigas.

Viktoras "atsitarnavo" 6 metus 
Krašto Valdyboje, ir du metus 
Apylinkės valdyboje. Šiose paeigose 
jis laiko negaišino, bet dirbo konkretų 
darbą, ateidamas su naujomis idė
jomis, vykdydamas visus užsimotus 
planus.
Žinome kad Viktoras buvo svar
biausias variklis pravedant ALB 
Krašto Tarybos suvažiavime 1972 m. 
"Australijos Lietuvių Fondo" įstei
gimą. Jis vadovavo Lietuvių Dienoms 
Adelaidėje 1974 m. Paskutinėje K- 
kadencijoje, Viktoras suorganizavo 
Lietuvių Informacijos Biurą, kuriam 
ir šiandien vadovauja. Labai didelis jo 
įnašas Į mūsų lietuvišką gyvenimą yra 
lietuviškos radijo laidos suorgani
zavimas Adelaidėje, atsiradus progai 
įsteigti mūsiškų radijo pusvalandį. 
Viktoras tuojaus suprato šio reikalo 
reikšmę ir su visa savo energija ėmėsi 
darbo. Jis ne tik suorganizavo šią 
programą, bet ir 6 metus pats jai 
vadovavo.

Krašto Tarybos suvažiavimuose, ar 
bendruomenės Apylinkės susi
rinkimuose, jis visuomet yra aktyvus 
dalyvis, su savo nuomone, pajėgiąs tą 
nuomone apginti, taip pat pasiruošęs 
kito asmens išklausyti ir jo nuomonę 
priimti. Ne kartą už tai yra tekę ir 
kartesnių žodžių išgirsti, ar būti 
visiškai nesuprastam. Bet visa tai tik 
sutvirtina jo nusistatymą visuomet 
būti tiesiu, teisingu ir nepatai
kaujančiu. Tą pat galime pasakyti ir 
apie jo rašinius mūsų spaudoje.

Pridėkime dar, kad jau 10 metų 
Viktoras dirba lietuviškame Talkos 
kooperatyve, nuolatos dalyvauja vi
suose lietuviškuose parengimuose, 
randa laiko paskaityti lietuvišką 
spaudą, būti vertėju tautiečiams ar tai 
teismuose, ar ligoninėse. Susidarys 
vaizdas žmogaus, apie kurį gali tik 
paklausti, ar dar jis turi laiko sau? 
Kartą, dėl tų visų darbų, atsakė: 
"Žinai, kaip tas lietuviškas artojas - 
reikia darbininko, tai ir einu ..."

Šiandieną mes nekalbame kokią 
kainą turi sumokėti asmuo už savo 
darbą mūsų bendruomenėje, mūsų 
pačių gerui.
Ko čia daugiau reikia, ne vienas 
pasakys, gi mes jį pirmininku išrin
kome. Lietuviškos dirvos artojui ne 
pirmininkystės, ne sekretorystės rūpi, 
bet veda pareigos jausmas tarnauti 
tėvynės reikalams, J. Lapšio žodžiais 
"Tau Lietuvėle".

Dėl įvairių gaunamų priekaištų už 
tą ar aną padarytą darbą pats 
Viktoras taip sako: "Bijai vilko, neik į 
girią. Nieko nėra kvailesnio , kaip 
baimė, jog tavęs gal nesupras, ar su 
tavimi nesutiks, ar net pabars. 
Ateidamas į šį darbą turi žinoti, kad 
visiems neįtiksi, bet kol dirbsi pagal 
savo sąžinę ir prieš akis turėsi 
bendruomenės ateitį, nėra ko rūpintis

Šiandien mes pagerbiame Viktorą 
Baltutį švenčianti 60 metų sukaktį. Ši 
sukaktis nėra kokios nors pabaigos 
ženklas, bet tik lig šiol nueito kelio 
atžymėjlmas, stabtelėjimas, ir, atgal 
pažvelgus, savo gyvenimo trumpas 
apmąstymas. Visi matome, kad ir jo 
šeima ir visa bendruomenė ir visi 
Australijos lietuviai gali teisėtai 
didžiuotis savo tarpe turį tokį 
darbštų, naudingą ir reikalingą as
menį.

Diaugiamės, kad per šią metų eilę 
jis nepasitraukė į pašalį, neužsidarė 
dolerių dirbtuvėje ar viršvalandžių 
kalėjime, bet savo ir savo šeimos 
gyvenimą paskyrė mums, Australijos 
lietuviams. Už tai mes jį šiandien 
sveikiname ir linkime jam ir jo 
gyvenimo palydovei bei ragintojai 

Elenutei ir dukroms dar daug ilgų ir 
laimingų metų.

V. Neverauskas

Nauji -vėjai iŠ
Lietuvos

Išryškėjo naujos "gorbačiovinės" 
politikos išeivių atžvilgiu bruožai. 
Apie tą politiką pastaruoju laiku gana 
atvirai pasisakė Vilniaus KP aparato 
nariai.

Naujas Gimtojo Krašto redaktorius 
Algimantas Cekuolis "pažangiečių" 
Laisvėje 1986 m. lapkričio 5 d. 
tvirtina, kad jo savaitraštis teiks 
"objektyvią informaciją" ir stengsis 
"statyti tiltus" tarp krašto ir išeivijos. 
Esą, "gyvenimas įrodė” sovietinės 
santvarkos Lietuvoje rėmėjų teisumą, 
ir todėl "mes gimtinėje” (t.y. KP 
aparatas) galime "netgi išmokti 
dovanoti tiems, kurie vis dar nesu
pranta, kaip istorija pasisuko". Pasak 
Cekuolio, "mus jungia svarbiausi 
žmogui dalykai: meilė protėvių že
mei, viena kalba ir vienas kraujas". 
Tačiau Cekuolis primena, kad "nie
kada neatsisakysime mūsų princi
pinių, tarybinių, klasinių, taikos 
gynimo ir tautų draugystės pozicijų." 
Žada jis duoti ir atkirtį išeivių 
leidiniams ar užsienio radijams, jei jie 
"meluos, šmeiš, kurstys."

Naujai paskirtas "Tėviškės" Drau
gijos pirmininkas Vaclovas Saka
lauskas tikisi platesnio bendradar
biavimo kultūros srityje, pasidžiaugia 
didėjančiu išeivijos jaunimo susido
mėjimu Lietuva. Anot jo "vis labiau 
savo pozicijas praranda patys reak- 
cingiausieji emigracijos sluoksniai: 
VLIK-as bei kitos į jį panašios 
organizacijos. "Vadovaujantį vai
dmenį emigracijoje palaipsniui peri
manti jaunesnioji karta, kuri "supran
ta, kad Tarybų Lietuva yra faktas, 
kad nuo jų norų, nuo jų tenykščio 
patriukšmavimo niekas čia nesikeis."

Naujoji politika, be abejo, populiari 
Lietuvoje - jai pritaria dauguma 
komunistų ir nekomunistinės masės,- 
išsiilgusios laisvesnio žodžio ir glau
desnių ryšių su išeivija. Ta politika 
nepatenkinti šiltų vietų netekusieji 
biurokratai ar ideologijai gręsiančių 
pavojų bijantys dogmatikai. Bet 
politiką, kaip ir anksčiau, nustato 
Kremlius - "aukštyn ( į 'Taikos 
gynimo komitetą') įspirtas" buvęs G. 
K. redaktorius Vacys Reimeris ir 
naujuoju redaktoriumi paskirtas Algi
mantas Cekuolis abudu sekė ir seka 
Maskvos liniją. Skirtumas tas, kad 
naujoji linija žymiai patrauklesnė. Ir 
už ją Lietuvos komunistams reikės 
duoti ataskaitą - įrodyti jog pakan
kamai išeivių "perauklėta" ir todėl 
apsimokėjo sumažinti marksizmo - 
leninizmo krūvį ir apeliuoti į išeivių 
tautinius jausmus.

Maskvos tikslai aiškūs: išnaudoti 
išeivių tėvynės meilę, kad jie pripa 
žintų tos mylimos tėvynės okupa
ciją. Nemažiau aiškios ir jos viltys: 
kad išeivių jaunoji karta praras 
politinę nuovoką, palaidos Lietuvos 
laisvės siekį, nesugebės atskirti savo 
tėvų žemės kultūros nuo sovietinės 
ideologijos, ir ilgainiui susižavės 
gulagine santvarka.

Ar tos viltys išsipildys? Atsakymas 
didele dalimi pareis nuo išeivių 
sąmoningumo bei ryžto.

(ELTA)

AR ŽINOTE, KAD:
- Garsusis britų budelis Albert 
Pierrepolnt kartą turėjo labai nemu 
lonų darbą - uždėti kilpą vienam iš 
savo aludės draugų.

Mūsų Pastogė- Nfi 13 1987, 4. ;4.-. pusi-'3

3



S' Y O Al (SANDUS PA

1987 m. sausio m. 22 d. "The 
Australian Jewish Times" įsidėjo 
žinutę antrašte "Vatikanas globoja 
nacių žudikų dalinio kunigą", para
šytų Walter Ruby ir Ernie Meyer. Iš 
anglų kalbos išverstą žinutę cituoju 
ištisai:

"Po Antro Pasaulinio karo Vati
kanas globojo ir paaukštino kunigą per 
karų priklausiusi pagarsėjusiam lietu
vių žudikų junginiui, teigia U.A.V. ir 
Izraelio Holocaust tyrinėtojai.

Minimas kunigas yra Zenonas Igna
tavičius, gimęs 1909.m. sausio mėn. 1 
d. Vilkijoj, Lietuvoj. Nuo 1941 iki 
1943 m. jis buvo dvasios vadovu .12 to 
lietuvių policijos batalijono vyrų, 
kurie, kaip ir vokiečių Einzatgruppe 
junginiai, išžudė dešimtis tūkstančių 
žydų Kauno, Slucko ir Minsko 
miestuose.

Los Angeles Simon Wiesenthalio 
centras parašė Vatikano valstybės, 
sekretoriui kardinolui Agostino Casa- 
roli, reikalaudamas, kad Vatikanas 
užvestų tyrinėjimų išaiškint sąlygas, 
kuriose kunigas vėliau buvo paskirtas 
aukštoms pareigoms Vatikane.

Ignatavičius buvo Šv. Kazimiero 
Kolegijos vice-direktorius Romoje ir 
vyskupo pavaduotojas bei Rio de 
Janeiro arkivyskupijos vikaras lietu
vių reikalams.

Wiesenthalio centro tyrinėtojai 
sako, kad Ignatavičius būdamas 
batalijone, dažnai laimino batalijono 
vyrus, sakydamas, kad jie "atlieka 
Dievo užduotį". Ignatavičius rašė 
dienoraštį, kuriame gyrė žudikišką 
vieneto veiklų.

Po karo kunigas išleido knygą, 
kurioje teigė, kad batalijonas atliko 
šventą uždavinį kovodamas prieš 
komunizmą Gudijoj.

"Norime, kad Vatikanas mums 
padėtų išaiškinti, ar (Ignatavičius) 
dar tebėra gyvas. Norime žinoti, kaip 
buvo įmanoma žmogui, dalyvavusiam 
žudiko junginio batalijone, iškilti iki 
svarbios pozicijos Vatikane. Kad jis 
tarnavo žudikų batalijone, nėra jokia 
paslaptis. Jis pats apie tai parašė savo 
knygoj", - vakar pasakė Holocaust 
tyrinėtojas Marvin Hier J.A.V. laik
raščiui "The Jeruzalem Post".

Centro Jeruzalės šakos vedėjas 
Efraim Zuroff taip pat laikraščiui 
"Post" pasakė, kad visų lietuvių 
batalijonų vadas majoras Antanas 
Impulevičius mirė J.A.V 1970-tuose 
metuose. Majoras buvo įvažiavęs į 
J.A.V. kaip pabėgėlis, užsiregistravęs 
savo tikruoju vardu, teigė Zuroff. Jis 
pridėjo, kad yra žinios, jog Ignata
vičius grįžo į Vatikaną ir prieš keletą 
metų ten mirė."

Tai šitaip paminėtas lietuvis karo 
kapelionas. Dažnai, patys nebūdami 
įvykių liudininkais, negalime jų tikru 
mo nei teigti, nei neigti. Tačiau šiuo 
atveju apie įvykius ir asmenį bent 
galime kalbėti pasiremdami pačių 
kaltintojų paduotu šaltiniu: straips
nyje minimu kun. Z. Ignatavičiaus 
karo meto dienoraščiu, vėliau išleistu 
knygos formoj. Šis dienoraštis pava
dintas "Praeitis kalba" 1980 m. buvo 
išleistas kunigo brolio Broniaus Igna
tavičiaus. Atspausdintas Pranciškonų 
spaustuvėj N.Y. Taigi, kaip ir cituo
tame straipsnyje sakoma, jis nėra 
paslaptis, kas nori, gali knygą įsigyti ir 
tiesioginiai ar išversti) ją perskaityti

Iš straipsnio nuotaikos ir ypač iš 
Holocaust tyrinėtojų užmetimų 
matyti, kad jie tos knygos nėra skaitę, 
bet vis dėlto ja remiasi, tik ne 
istorinių faktų iškėlimui, bet tikro
vėje pagrindo neturinčios legendos 
sukūrimui, kuri vėliau pradedama 
naudoti kaip istorinis šaltinis.
-Štai kas iškyla kun. Z. Ignatavičiaus 

dienoraštį atydžiai perskaičius: Kun. 
Zenonas Ignatavičius 1941-1944 m.

Kunigas Zenonas Ignatavičius.

buvo Gudijoj išsklaidytų lietuvių 
batalijonų karo kapelionu. Jis dirbo 
krikščioniškojo apaštalavimo darbą 
tiek tarp karių, tiek ir tarp civilių 
vietos gyventojų. Buvo giliai pasi
šventęs, visiškai savo saugumo ar 
patogumo nepaisąs, aukštos, kompro
misų nepripažįstančios moralės 
žmogus. Taip pat jis buvo didelis 
patriotas, giliai mylėjęs savo kraštą ir 
žmones, skaudžiai išgyvenęs abiejų 
okupacijų atneštą priespaudą ir taip 
pat bet kokį tos priespaudos iššauktą 
nukrypimą nuo dorovės principų jo 
mylimų žmonių tarpe. Niekad jis 
nekaltino žmogžudysčių ir nelai
mino žmogžudžių, nors tarp kitų 
nelaimingųjų, lankė ir kalėjimus ir 
stengėsi atversti ir prie atgailos 
priversti nusikaltėlius. Tiek komunis
tus, tiek ir nacius jis skaitė savo 
tautos priešais, nors krikščioniškąja 
meile mylėjo kiekvieną žmogų: ar jis 
būtų lietuvis, ar gudas, ar rusas, ar 
vokietis ar žydas. Visur ir visada 
užstojo skriaudžiamuosius ir nebijojo 

barti skriaudžiančiųjų. Dievo tarnyba 
buvo viso jo gyvenimo tikslas.

Jo aptarnaujamieji lietuvių karių 
batalijonai, išsklaidyti Gudijos kai
muose, pelkynuose ir pamiškėse, 
kovojo su iš miškų užpuldinėjančiais 
sovietų partizanais-desantininkais, 
saugojo kelius, geležinkelius, sandė
lius. Nebodamas atstumų, užminuotų 
kelių partizanų užpuldinėjimų, kuni
gas dalinius lankė kaip beįmany
damas: apšaudomu traukiniu, karišku 
sunkvežimiu, kaimišku vežimu ar 
pėsčiomis toli klampodamas. Apsilan
kęs skaitė šv. Mišias, sakė ilgus 
pamokslus, skatino prie išpažinties, 
griežtai smerkdamas bet kokį nuo 
dorovės nukrypimą, visa širdimi 
džiaugdamasis gražiais ir kilniais 
pasireiškimais. Kur benuvyktų, visur 
tarnavo ir religiniu atžvilgiu apleis
tiems Gudijos gyventojams: apgriau
tose bažnyčiose laikė pamaldas, 
krikštijo, tuokė, laidojo, lankė ligo
nius, teikė pagalbą nelaimės ištik
tiems.

Per visą knygą kun. Ignatavičius 
žydus pamini tris kartus, kiekvieną 
kartą su giliausiu sielvartu ir pasibai
sėjimu jų persekiotojais. Jo nusitei
kimo pailiustravimui štai pažodžiui 
cituojame ištrauką iš aprašymo apie 
vieną kunigo lankymąsi ligoninėje 
Minske ( p.246): "Viena apysenė žydė 

katalikė, vargšė labai prisibau- 
ginusi." Kupinomis baimės akimis 
sekė kiekvieną pasirodantį palatoje. 
Raminau ją kiek tik galėdamas ir 
meldžiau Viešpaties, kad jis jos 
pasigailėtų ir įkvėptų bent truputėlį 
drąsos'ir pasitikėjimo. Jai vis atrodė, 
kad bus atidengta ir vokiečių pa
grobta. Išgijusi ji tūnodavo savo 
mažame kambarėlyje ir šventą Komu
niją jai ten nunešdavau, nes ji niekur 
neiškeldavo kojos - baimė griovė ir 
naikino jos sveikatą. Gerosios moterys 
katalikas ją slėpė ir globojo, rizikuo

damos savo gyvybėmis, kad nesuži
notų vokiečiai.

E. Jonaitienė

kukėjai ir pinigai
Kiekviena gyvastinga visuomenė 

yra kūrybiška. Tačiau jos kūrybiš
kumas reiškiasi per atskirus asmenis.

Kolektyvas kaip toks nėra kūrėjas. 
Jis yra ta masė, kuri gyvena paskirų 
asmenų kūrybiškumu. Tiesa, kai 
kurios dainos, melodijos, eilėraščiai 
tampa kolektyvo išraiška, bet ji būna 
sukurta paskirų asmenų, gyvenančių 
kolektyvo mintimis, nuotaikomis. Jų 
lūpomis prabyla visas kolektyvas. 
Lietuviškoji visuomenė, kuri irgi yra 
tam tikras asmenų kolektyvas, randa 
išraišką savo tautos poezijoje, 
beletristikoje, muzikoje, dailėje ir t.t. 
Skaitai, pavyzdžiui, Bernardą Braz- 
džionį ir aiškiai jauti, kad jis kalba 
tarytum mano vardu. Jo žodžiai tokie 
savi, jo mintys paimtos tarytum iš 
tavo širdies, jo nuotaika tokia artima. 
Dar daugiau - kūrėjas išreiškia ne 
tiktai savo visuomenės, savo rautos 
sielvartus, siekius, pergyvenimus, liū
desį, džiaugsmą, bet ir kelia tą 
visuomenę aukštyn dvasine prasme. 
Jis skatina savo visuomenės žmones 
giliau jausti, mąstyti plačiau ir toliau 
matyti, siekti aukštesnio gyvenimo, 
kuriame švytėtų prasmingesnė šviesa.

Kūrėjų įtaką labai jaučiame ypa
tingai išeivijos gyvenime. Galime 
džiaugtis, kad iki šiol savų kūrėjų 
nestokojom. įsivaizduokime betgi, 
mūsoji išeivija vieną dieną netenka 
visų savo kūrėjų - poetų, rašytojų, 
muzikų, dailininkų, dainininkų, akto
rių ...

Koks nykus būtų gyvenimas, ko
kia skurdi būtų mūsų visuomenė, 
kokia tamsi būtų visų mūsų buitis! 
Dabar, turėdami visą eilę įvairių 

kūrėjų, kartais jų per daug neverti
name, netgi papeikiame, pakritikuo
jame, nes neįsijaučiame į aną tamsią
situaciją, kurioje mūsų tauta buvo 
priešaušriniais laikais, kai reikėjo 
sakyti "anei rašto, anei druko mums 
turėt neduoda, tegul bus Lietuva ir 
tamsi ir juoda". Tai prisimindami, 
turėtume labiau vertinti savo kūrėjus 
ypatingai išeivijoje, kur sąlygos kū
rybai yra sunkios.

Kai kūrybingas žmogus visą savo 
energiją atiduoda įmonei, įstaigai ar 
profesijai, - kūrybai nieko nelieka. 
.Jau ne vienas kūrėjas tokiose sąlygose 
tapo tiktai paprastu darbininku, 
pasitenkinančiu svetima kūryba arba 
visai nuo jos nutoldamas. Visa laimė, 
kad mūsų kūrėjų dauguma nežuvo 
priverstinėse išeivijos sąlygose ir 
dvasiniais lobiais maitina savo visuo
menę.

Visuomenė paprastai daug reika
lauja iš kūrėjų, bet mažai jiems 
teduoda. Pavyzdžiui, mūsų kūrėjų 
knygos šiuo metu ne vienu atveju 
mažai tepajuda nuo lentynų. Tai 
kūryba, skirta saviesiems, tačiau tie 
savieji mažai ja domisi.
Tiesa, yra išimčių - kai kurie kūrėjai, 
turį daugiau magnetizmo, pasiekia 
gana plačią visuomenę, bet daugeliui 
kūrėjų savoji visuomenė tėra silpna 
atrama. Kūrėjas iš savo visuomenės 
laukia ne tiktai gero žodžio, įverti
nimo, bet ir finansinės paramos.

Pastarosios premijų pavidalu teko 
gana ilgai laukti. Pradžioje reikėjo 
pasitenkinti tiktai viena kita premija, 
o dabar jų yra visa eilė.

Šioje srityje ypač pasižymėjo JAV 
Lietuvių Bendruomenės kultūros ta
ryba. Jau septinti metai jinai skiria 
gana stambias premijas, kurių tikslas 
- ne tik finansiškai paremti kūrėjus, 
bet ir atkreipti visuomenės dėmesį į

Mielą draugijos narę Z. Stankūnavičienę, jos brangiai sesutei Lietuvoj 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo valandoje.

Soc. Globos Moterų Draugija Melbourne.

Poetas Bernardas Brazdžionis pa
gerbtas JAV Lietuvių Bendruomenės 
kultūros tarybos literatūros premija.

juos, paskatinti kūrėjus kurti, o 
visuomenę - jais domėtis bei vertinti.

Kai visuomenė eina drauge su savo 
kūrėjais, pastariesiems ir pinigo 
klausimas lengviau sprendžiasi, ir 
kūryba klesti.

Linkėtina minėtai kultūros tarybai 
ta linkme ir toliau eiti, t.y. artinti 
kūrėjus su visuomene, nes vieni 
kitiems yra reikalingi. Viena suar
tėjimo forma yra jau kasmet rengiama 
premijų šventė, kurioje susitinka 
visuomenė su savo kūrėjais. Prie 
minimo suartėjimo prisideda poezijos 
dienos, literatūros vakarai, koncertai 
ir kiti panašūs renginiai. Juos reikėtų 
stiprinti, kelti jų lygį, kad jų 
neužgožtų vien pramoginiai baliai, 
pasižymintys linksmumu, bet stoko
jantys kultūrinio turinio.
(Tėviškės Žiburiai. Nr. 13)

C i url i o ni o ans a mtili s
Ansamblis išleido dvi savo mirusio 

įsteigėjo ir ilgamečio vadovo Alfonso 
Mikulskio dainų plokšteles "Tėvynės 
dainos, jūs auksinės...“

Plokštelėmis norima įamžinti A. 
Mikulskio palikimą. Jose skamba M.K. 
Čiurlionio ansamblio įdainuoti velio-- 
nies kūriniai: "Rambynas", "Žveng 
žirgelis lankoj", "Kai aš jojau per 
žalią girelę", "Visiberneliai po akių", 
"Sutekėjo dvi upytės", "Oi motule", 
"Balnok, tarne, bėrą žirgą", 
"Ulijona", "Atvažiavo mašinėla", 
"Už aukštų kalnų", "Šv. Jono 
vakarėlis", "Ant Nemuno kranto", 
"Pasaulio Valdovui", "Atsi
sveikinimas su tėvyne", "Lietuviais 
esame mes gimę" ir Lietuvos himnas. 
Dviejų plokštelių albumas "Tėvynės 
dainos jūs auksinės.." kainuoja $15 
JAV.

Užsisakyti galima šiuo adresu: 
LTM Čiurlionio ansamblis, 877 East 
185th St., Cleveland, Ohio 44119, 
USA. pridedant persiuntimo išlaidas.

* * *
Lituanistikos

I nstituto 
suvaži avi m eis

Suvažiavimas įvyks š.m. spalio 10- 
12d.d. Bostone. Jam pasirinkta pa
grindinė tema "Lietuva pokario 
metais" apims visas mokslines bei 
kultūrines Lietuvos gyvenimo srytis. 
Kiekvienam pranešimui bus skirta 30 
minučių.

Visus kviečia dalyvauti ir apie 
dalyvavimą programoje pranešti iki 
š.m. kovo 30 d. Lituanistikos instituto 
pirm. Bronius Vaškelis (2745 W. 
94th Street, Evergreen Park, IL- 
60642, USA).
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SUGINČIŲ KAIMO ISTORIJA

Rytų Lietuvos rolimam užkampyje, 
Utenos apskrityje Kutkiškių valsčiuje 
yra mažai kam žinoma vieta Suginčiai.

Už Suginčių tuojau prasideda 
ežerai ir miškai, kurie nusitęsia i 
Vilniaus kraštą net ir iki paties 
Vilniaus. Nors gamta ir labai graži, 
bet žemė nederlinga, smėlynai. Todėl 
ir žmonės neturtingi. Gretimo kaimo 
lauke, šalia kelio ant kalnelio buvo 
kelios senos pušys ir prie vienos 
prikaltas kryželis.

Aš ir kiti mano draugai eidami į 
ežerą meškerioti, prie tų pušų radom 
nepažįstamą žmogų, kuris stovėjo, 
nusiėmęs kepurę ir žiūrėjo į kryžių. 0 
mes sustoję žiopsojom į tą nepažįs 
tamą žmogų. Pagaliau jis užsidėjęs 
kepurę, palingavo galva ir sako: 
"Dieve, Dieve koks tu kūdas - tur būt 
Suginčiuose gyvenai. Tie Suginčiai gal 
nebūtų verti nei minėti, jei nebūtų 
turėjęs su jais ryšio didžiausias 
Lietuvos išgama Pilsudskis.

Dėl to Pilsudskio, tai gal kai kas 
norėtų ir apie Suginčius truputį 
sužinoti. Suginčiais buvo vadinamos 
net trys atskiros vietovės . Gal 
svarbiausia iš jų buvo Suginčių 
dvaras. Šalia dvaro buvo miestelis: tai 
maža bažnytėlė ir aštuonios bakū
žėlės, kuriose gyveno trobelninkai. 
Tai ir visas miestelis. Lietuvos 
nepriklausomais laikais vadino baž
nytkaimiu.

Nuo miestelio už pusės km. buvo ir 
Suginčių kaimas, ar kaip tada vadino 
ūlyčia. Tai buvo dvaro kumetynas. 
Suginčių dvaras kadaise priklausęs 
Reomeriams. 0 iš Reomerių kokiu 
būdu perėjo į Pilsudskių rankas - 
tikrai nežinau, nes aš rašau tik tai ką 
girdėjau senus žmones pasakojant ir 
ką pats pamenu. Bet ir seni žmonės, 
kalbėdami apie dvaro savininkus, ar 
kaip jie vadino "ponais" Pilsudskių 
neminėjo, o tik kažkokį Juodį. Dvaro 
ponai dvare mažai gyveno, daugiausia 
Lenkijoje ar kur kitur, o dvarą valdė 
ūkvedys. Prie dvaro priklausė gana 
daug miškų. Dvaro mediniai trobesiai 
dažnai sudegdavo. Tad ūkvedys gau
davo leidimą kirsti mišką atstatyti 
trobesiams. Na ir prasidėdavo miško 
kirtimas. Visi apylinkės ūkininkai 
turėdavo progos nebrangiai nusipirkti 
miško medžiagos. Kada miškas buvo 
išparduotas ir iškirstas ir žemė toje 
vietoje išparduota, tai dvarą pras
kolino bankui. Bankas dvarą pardavė 
už skolą. Žemės buvo belikę tik 200 
hektarų. Dvarą nupirko 4 ūkininkai 
lygiomis dalimis ir išsidalino rėžiais. 
Su dvaru nupirko ir visą miestelį. Taip 
pat su dvaru gavo ir dvarininkų 
teises: kaip žemesni žemės mokesčiai 
ir atleidimą nuo valstiečiams priva
lomųjų viešųjų darbų. Tas parda
vimas buvo devyniolikto šimtmečio 
pabaigoje ar dvidešimto pradžioje, 
tikrai nežinau. Tarp keturių ūkininkų, 
kurie nupirko dvarą buvo ir mano 
senelis Matas Juodvalkis. Kitų ūki
ninkų nepamenu, buvo jau mirę. Tik 
mano senelis dar buvo gyvas. Ūkius 
buvo išsidalinę vaikai. Tai jau buvo 7 
ūkininkai. Dvaro mūrinių rūmų, ku
riose gyveno 4-rios šeimos irgi 
nepamenu, tik pamenu 1918 metais 
kada jie sudegė ir po to pamenu 
griuvėsių krūvą. Dvarą nuo miestelio 
skyrė trys pailgi nemaži prūdai. Tuose 
prūduose veisėsi kitokios varlės negu 
kitur. Žmonės kalbėjo, kad jas ponai 
parvežė iš Prancūzijos ir užveisė. 
Sakė, kad jos yra valgomos, bet nieks 
jų valgyti nebandė, tik gandrai, kurie 
turėjo lizdą eglės viršūnėje prie vieno 
prūdo. Tos varlės buvo kiek didesnės 
už lietuviškas, žalios spalvos ir 
nekvarkdavo, bet pavasariais kukuo
davo truputį panašiai į gegutės 
kukavimą. Kas atėjęs iš kitur ir 
užgirdęs varles kukuojant, labai 
nustebdavo. Bet man tada atrodė, kad 

tai yra normalu, nes aš nebuvau 
girdėjęs varles kvarkiant.

Vieną vasarą buvo labai sausa ir tie 
prūdai išdžiūvo, tai tos Pilsudskių 
poniškos varlės išnyko. Vėliau dvaras 
išsiskirstė į viensėdžius tai ir dvaras 
išnyko.

1935 m. Lenkijos diktatoriui Pil
sudskiui mirus, pagal jo testamentą 
kūnas buvo išparceliuotas. Kūnas 
Krakuvai, smegenys Varšuvos univer
sitetui, kad ištirtų kodėl jis buvo toks 
gudrus. Širdis Vilniui, tik kad su jo 
širdimi kartu būtų palaidota ir jo 
motinos palaikai. Lenkai vykdydami 
testamentą, gavo iš Lietuvos vyriau
sybės specialų leidimą ir atvažiavo į 
Suginčius ieškoti Pilsudskienės kapo. 
Suginčių kapinėse nei Pilsudskienės 
nei jokio kito buvusių dvaro ponų 
kapo negalėjo rasti. To ieškojimo 
uoliai ėmėsi kunigas, apklausinėdamas 
senesnius gyventojus. Vienas senukas 
pasakė, kad šventoriuje yra buvęs 
rūsys. Tame rūsyje buvo palaidota 
dvaro ponia Juodienė. Jo nurodytoje 
vietoje buvo atkasti mūriniai laiptai ir 
geležinės durys į rūsį. Rūsyje buvo 
trys balto metalo karstai. Vienas 
didesnis suaugusio žmogaus ir du 
mažų vaikų. Pasirodo, kad ta Juodienė 
yra buvusi Pilsudskio motina. O tie 
vaikai buvo jos dvynukai. Abu kartu 
mirė nuo kažkokios epidemijos. Kieno 
tie vaikai buvo: Pilsudskio ar Juodžio 
- tiksliai nežinau. Kada Pilsudskio 
tėvas mirė, tai motina našlė apsivedė 
su Juodžiu, tai taip Juodis ir tapo 
Pilsudskio dvaro valdytoju. Lenkai, 
tuos karstus išmatavę, išvažiavo. Kol 
jie buvo, tai kunigas juos apgyvendino 
pas save klebonijoje ir juos globojo. Po 
kurio laiko lenkai vėl atvažiavo trim 
automobiliais. Visi mėlynos dangaus 
spalvos, o vienas daug didesnis, tai 
laidotuvių mašina, kurioje atsivežė 
tris karstus: vienas didesnis, du 
mažesni. Taip pat balto metalo. 
Rūsyje į tuos atsivežtus įdėjo ten 
esančius ir užlitavo. Kartu atvažiavo 
keli studentai, kaip mašinos uni
formom. Ir vėliava tokios pat spalvos. 
Kas ant jos buvo užrašyta negalėjau 
matyti, nes buvo perrišta juodu 
kaspinu. Karstus išnešant iš rūsio, jie 
saliutavo palenkdami vėliavą ir nuly
dėjo į bažnyčią. Bažnyčioje kunigas 
atlaikė laidojimo pamaldas ir pasakė 
neilgą pamokslą lenkiškai. Ką jis ten 
sakė nesupratau. Po pamaldų lenkai 
karstus Išsivežė ir tuo išvalė Suginčius 
nuo paskutinių Pilsudskių liekanų. 
Lenkams išvažiavus, kunigas pasigyrė, 
kad lenkai paliko bažnyčiai 1000 litų. 
0 žmonės gailėjosi, kad lenkai kartu 
neišsivežė ir kunigo Bielskio.

Tas įvykis sukėlė gyventojams 
atsiminimų pasakojimus. Kai kurie 
pasakojo, kad Pilsudskis, būdamas 
studentu, atvažiuodavęs į Suginčius 
vasaros atostogoms ir medžiodavęs 
dvaro miškuose. Kartais su juo dar 
atvažiuodavo ir jo draugas.

Iš Švenčionėlių į Panevėžį buvo 
siaurasis geležinkelis. To geležinkelio 
vienoje stotelėje Saldutiškyje, 20 km 
nuo Suginčių buvo apiplėštas trau
kinys. Kaip žmonės pasakojo, kad 
išplėštas pašto vagonas. Kažkas tuos 
plėšikus matęs ir jų tarpe atpažino 
Pilsudskį. Rusų žandarai tų plėšikų 
ieškojo, o labiausia norėjo pagauti 
Pilsudskį, nes jis yra buvęs tų plėšikų 
vadas. Po to Pilsudskis Suginčiuose 
daugiau nepasirodė.

Lietuvių enciklopedijoje yra para
šyta, kad Pilsudskis traukinį apiplėšė 
Bezdonių stotyje. Nenorėčiau ginčyti 
kur tas traukinio apiplėšima įvyko 
Bezdonyse ar Saldutiškyje, bet man 
atrodo, kad mano žinios yra tiks
lesnės, nes jos yra iš pirmų šaltinių. O 
gal Pilsudskis buvo apiplėšęs net du 
traukinius.

Dar prisimenu vieną įvykį Sugin

čiuose, bet tas jau buvo nepriklau
somybės kovų laikais. Gal būt daug 
kas žino apie lenkų raitelių būrio 
prasiveržimą į Lietuvą. Neteko man 
skaityti kur būtų buvę parašyta kiek 
daug tų lenkų ten buvo. Sprendžiant 
iš to, kad lenkai išdrįso taip giliai į 
Lietuvą prasiveržti, tai turėjo būti jų 
nemažai. Tiems lenkų raiteliams 
vadovavo sulenkėjęs lietuvis dvari
ninkas pulk. Butkevičius. Jie peržengė 
Lietuvos sieną kažkur ties Labanoru. 
Ten fronto su lenkais nebuvo, tai ir 
Lietuvos kariuomenės ten nebuvo, tad 
netrukdomi galėjo keliauti tolyn į 
Lietuvą. Nežinau kodėl lietuviai 
nepastojo jiems kelio ir nesustabdė 
plėšikavimo.

Lenkai pasiekė Anykščius ir iš ten 
pakeitė kryptį, patraukė link Kėdai
nių. Nepamenu, kaip lenkams tas 
žygis pasibaigė, tik žinau, kad jie buvo 
priversti iš Lietuvos pasitraukti. 
Nesumušti, bet tik priversti pasi
traukti. Skaičiau vieną aprašymą apie 
tuos lenkų raitelius ir ten buvo 
paminėtas lenkų buvimas Suginčiuose. 
Rašė, kad lenkai Suginčiuose visą 
naktį plėšikavo ir terorizavo gyven
tojus. Ten buvo ne viskas surašyta ir 
ne viskas teisybė. Kaip aš truputį 
pamenu ir kiti pasakojo, kad tuo laiku 
Suginčiuose buvo dvi kuopos lietuvių 
kareivių. Sužinoję, kad artinasi len
kai, išsikasė apkasus ir pasiruošė 
lenkus sutikti. Lietuviai turėjo sun
kiuosius kulkosvaidžius ir berods biskį 
artilerijos. Kaip žmonės sakė, kad 
kuopos gavo įsakymą skubiai pasi
traukti. Viena kuopa pasitraukė į 
vakarus link Molėtų, o kita į rytus, į 
raistus. Tas kareivių pasitraukimas 
vėliau sukėlė žmonėms visokių kalbų 
ir spėliojimų. Kalbėjo, kad lietuviai 
tyčia praleido lenkus, nes sulenkėję 
gyventojai, kurie simpatizavo len
kams, kad patys pamatytų, kokie yra 
lenkeli. Tokios kalbos buvo tik 
kaimiečių plepalai, bet kodėl lietuviai 
pasitraukė lenkams iš kelio, tai man 
neaišku.

Tą vieną pateisinimą galiu išgal
voti, tai gal lietuviai turėjo mažai 
šovinių ir todėl negalėjo stoti į 
didesnes kautynes.

Lietuviams pasitraukus, naktį į 
Suginčius įsiveržė lenkai. Apie lenkų 
kokius didelius plėšikavimus žmonės 
nekalbėjo, nes lenkai iš Suginčių 
turėjo skubiai pasitraukti. Viena 
sulenkėjusi našlė Kasinskienė naktį 
Išgirdusi kareivius kalbant lenkiškai, 
išėjo iš savo trobelės ir pradėjo 
lenkams pasakoti apie lietuvių ka
riuomenę: kiek jų buvo, kaip apsi
ginklavę ir į kurias puses pasitraukė. 
Dar pasakė, kad už pusės kilometro 
kaime yra lietuvių sanitarijos punk
tas. Lenkai ten nujoję, paėmė į 
nelaisvę sanitarus ir visą jų turtą.

Kodėl tas sanitarijos punktas nepa
sitraukė, tai irgi neaišku. Lenkai 
sužinoję, kad čia kažkur netoli yra 
lietuvių tai bijodami skubiai pasi
traukė. Pas lenkus buvo vienas lietuvis 
belaisvis, kuris girdėjo kaip ta boba 
lenkams viską pasakojo apie lietuvius. 
Vėliau jis pabėgo nuo lenkų ir grįžęs 
pas lietuvius viską pasakė. Lietuvių 
kariai, sugrįžę į Suginčius, norėjo tą 
bobą sušaudyti, bet pagailėjo jos 
vaikų. Ji turėjo penkis mažus vaikus. 
Todėl ją savotiškai nubaudė. Vedė per 
miestelį ir į kiekvieną trobą įsitempę, 
guldė ant grindų ir per sėdynę mušė su 
diržiais. Po to Kasinskienė kelias 
savaites negalėjo sėdėti ir daugiau su 
lenkiškumu nesididžiavo ir lietuvius 
vadinti chamais nebeišdrįso.

Ramovėno B. Juodvalkio prisi
minimai, skaityti per ramovėnų po
pietę Canberroje 1987 m. kovo mėn. 
28 d.

Nelaimingai pasibaigė 
aviacijos šventė, nukritus 
karo lėktuvams.

Mūsų Pastogė Nr. 13 1987. 4.
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paskelbė, kad Australijos gyventojų 
skaičius jau viršija 16 milijonų. Ši riba, 
Biuro apskaičiavimu, buvo peržengta 
1986 m. rugpjūčio mėnesį.

NSW valstijos vyriausybė atleido 
Sydney miesto Savivaldybę iš pareigų, 
pasinaudodama miesto tarybos savi
tarpiais ginčais. Nuo pat savo 
išrinkimo 1984 m. Sydney Savivaldybė 
vaidijosi su NSW valdžia. Nušalintos 
tarybos vieton NSW premjeras B. 
Unsworth paskyrė komisiją iš 3 
asmenų.

Naftos ieškojimas ginčijamuose 
vandenyse vos neprivedė prie karo 
tarp Graikijos ir Turkijos.
Iki šiol abi valstybės tyrinėjimus 
ribojo savo teritoriniuose vandenyse. 
Neseniai tarptautinė Šiaurės Eųėjo 
Naftos kompanija paskelbė planus 
tirti tarptautinius vandenis. Ši firma 
savo centrą turi Graikijoje. Turkai 
tuoj pakeitė savo politiką, ir Išsiuntė 
tyrimų laivą į Egėjo jūrą, su karo 
laivų palyda. Graikija išsiuntė savo 
karo laivyną ir grasino karu. Vakarų 
diplomatinis spaudimas paveikė abi 
valstybes grįžti prie senos praktikos 
ribotis tyrinėjimams nuosava terito
rija.

Australas teisėjas Markus Einfeld, 
Žmogaus teisių komisijos pirmininkas, 
grįžo iš apsilankymo Maskvoje, kur 
susitiko su dr. Sakharovu ir jo žmona 
dr. Jelena Bonner ir užkvietė juos 
atsilankyti Australijoje.

Dr. Andriejus Sakharovas pakvie
timą priėmė, bet nežinia, ar gaus vizą. 
Maskvoje besilankančiai D. Britanijos 
min. pirmininkei M. Thatcher pa
sisekė susitikti su dr. Sakharovu, 
po pakartotino prašymo.

Per pastaruosius du metus Austra
lijoje krokodilų aukomis tapo 7 
žmonės, vienu daugiau negu per visą 
laikotarpį nuo 1934 iki 1985.

Vėliausia auka - jauna amerikietė 
turistė, kurią kovo 29 d. krokodilas 
nusinešė besimaudančių Vakarų 
Australijos mažai apgyventoje pa
krantėje prie Prince Regent upės 
žiočių.

Kovo 28 d. Vermonte, JAV, mirė 
austrė dainininkė Maria von Trapp, 
sulaukusi 82 metus amžiaus.
Jos gyvenimo istorija inspiravo gar
siąją muzikalinę filmą "Sound of 
Music".

JAV ambasadorius Maskvoje sam
domų rusų tarnautojų tarpe infil
truotos moterys šnipės apsuko galvas 
dviems ambasados sargybos marinams. 
Jie savo budėjimo metu leisdavo KGB 
agentams po kelias valandas įeiti į 
slapčiausius ambasados kambarius. 
Aferai paaiškėjus, JAV marinų vado
vybė susirūpinusi atšaukė atgal į 
Ameriką visą marinų personalą, 
saugojusį ambasadą Maskvoje.

Australijos min. pirmininkas R. 
Hawke ilgokai gąsdino opoziciją 
abiejų parlamento rūmu paleidimu ir 
ankstyvais rinkimais, jei senatas dar 
kartą atmestų kontraversinį "Austra
lia Card" įstatymą.

Balandžio 1 d. Mr. R. Hawke viešai 
pareiškė, kad leis parlamentui veikti 
iki normalios kadencijos pabaigos,-net 
jei senatas ir balsuotų prieš "Aus
tralia Card" įvedimą.

Tailando 
keturiems
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PETRUI BIELSKIUI 60 METU

Žmogaus gyvenime du dalykai yra 
labai svarbūs; kaip gyvenai ir kokius 
pėdsakus palikai.

Šiose dvejose sąvokose telpa visas 
žmogaus gyvenimas.
Kai atsidūrėme priverstinoje išeivi
joje, ne vienas prisiekėme daryti 
viską, kad tik greičiau priartėtų 
Lietuvos laisvė. Bet. laikas nepaste 
bimai prabėgo ir likome neištesėję 
savo pažadų. Tačiau didžioji mūsų 
išeivijos dalis liko ištikima savo 
tautiniams idealams ir iki šiol aktyviai 
tebesireiškia visuomeninėje veikloje.

Prie šių veiklių idealistų priskir
tinas ir adelaidiškis Petras Bielskis, 
šiomis dienomis atšventęs šeimos ir 
artimųjų draugų tarpe savo 60 metų 
amžiaus sukaktį.

Petras gimė 1927 m. kovo 23 d. 
Biržų apskrityje. Biržuose pradėjo 
lankyti gimnaziją, . bet 1944 m. 
atsidūręs Vokietijoje, vėl mokėsi ir 
čia baigė lietuvių gimnaziją.

Prasidėjus emigracijai i užjūrius, 
Patras 1948 m. atvyko Australijon, ir 
atlikęs darbo sutartį, apsigyveno 
Adelaidėje, kame iki šiol tebegyvena. 
1952 m. vedė Valę Jurevičiūtę, 
užsiaugino keturias dukras, kurios 
visos yra baigusios aukštąjį mokslą, 
gražiai kalba lietuviškai. Trys iš jų 
yra sukūrusios lietuviškas šeimas ir 
jau tėveliam augina dvi anūkėles. Tai 
gražių vilčių teikianti pradžia.

Kai Petro bendraamžiai, vadinamoji 
prarastoji generacija, nuo bendruo
menės atkrito ir iki šiol mažai kur 
pasirodo, Petras jais nepasekė.
Iš Lietuvos išbėgęs vos 17 m. 
berniukas, o ir Adelaidėje atsidūrė 
būdamas tik 21 m., iš tiesų dar žalias 
jaunuolis, Petras, atrodo, buvo rimtai 
tautiniai apsisprendęs ir aktyviai 
įsijungė į vietinę lietuvių bendruo
menę.

Australijos Unijos
Pirmutinis šių metų Diskusijų klubo 

susirinkimas įvyko kovo 8 d. V. 
Kristensen namuose. Paskaitą skaitė 
Juozas Česnaitis, tema "Profesinės 
sąjungos Australijoj".

Pernai skaitęs apie Australijos 
profesinių sąjungų istorinę raidą, šį • 
kartą, tęsdamas šią plačią temą J. 
Česnaitis gilinosi į profesinių sąjungų 
struktūrą, vidinę ir išorinę veiklą, 
narių verbavimą, finansus, ir streikų 
klausi mus.
Taip pat plačiai nagrinėta arbitražo 
sistema.

Trumpai apibrėžiant, prof, sąjungos 
struktūrą sudaro 4 lygiai: federalinis, 
valstijos, srities ir darbovietės. Be to 
kiekvienoj sostinėj yra Darbo taryba, 
kuriai gali priklausyti skirtingų prof
sąjungų nariai. Visi šie vienetai turi 
savo atskiras administracijas^arei- 
gimus ir legalius patarėjus.
Beveik visos prof, s-gos D. tarybos 
priklauso centrinei krašto organi
zacijai ACTU, kurio svarbiausi orga
nai yra Kongresas ir Vykdomasis 
komitetas; šalia to veikia visa eilė 
Mūsų, Pastogė, Nr,.,13 .1987., 4. 4., pu

Labiausiai Petro nuopelnai išryš
kėja jam dirbant Adelaidės Lietuvių 
S-goje, kai buvo įsigyti ir perstatomi 
Lietuvių namai.
Jis rūpestingai rinko iš tautiečių 
aukas namų skoloms mokėti. Ir jau 
1964 m. buvo išrinktas j Adelaidės 
Lietuvių S-gos valdybą.

1966 m. pradžioje jis išrenkamas S- 
gos pirmininku ir šiose pareigos be 
pertraukos tebėra iki šiol, taigi virš 20 
metų.

Ant Adelaidės Lietuvių S-gos 
pirmininko pečių gula ne tik organi
zacijos vadovavimo pareigos, bet ir 
"Adelaidės Lietuvių Žinių" leidimas, 
o nuo 1871 m. jų redagavimo 
atsakomybė. Tenka pabrėžti, kad "A. 
Lietuvių Žinios" nėra sausas orga
nizacijos biuletinis, bet daugiau 
visos bendruomenės nuomonių reiškė
jas. Todėl šiame laikraštyje leidžiama 
korektiškai pasisakyti visais mus 
liečiančiais ir mums rūpimais klausi
mais.

Redaktoriaus P. Bielskio dėka jos 
yra gerai techniškai leidžiamos, ir 
kultūringai redaguojamos. Skaitytojus 
pasiekia laikrodžio tikslumu, žuioma, 
jei "pasipūtę" paštininkai teikiasi 
laikraštį sąžiningai pristatyti.

Petras nuo pat jaunystės buvo 
linkęs į visuomeninę ir organizacinę 
veiklą.

Būdamas gimnazistu dar Nepriklau 
somoje Lietuvoje jis priklausė skau
tams ir ateitininkams. Adelaidėje, 
šalia Adelaidės Lietuvių S-gos, P. 
Bielskis buvo renkamas nuolatos 
įvairiom pareigom. Daugelį kartų 
buvo Krašto Tarybos nariu, Mandatų 
ir rezoliuc. k-jos nariu, 1980-82 m. 
Krašto Tarybos pirmininku, daugelį 
kartų Garbės teismo nariu. 0 kur visi 
rūpesčiai norint išlaikyti Lietuvių 
namus gerame stovyje ir visiems 
prieinamus. Visą šį darbo krūvį Petras 
kantriai neša, nesiskųsdamas ir nesi
keldamas į puikybę. Ištisus 20 metų 
pajėgė įtikti mūsų irzliai visuomenei, 
kuri mėgsta mūsų veikėjus akmenė
liais apsvaidyti.

Sukaktį atšvęsti prigūžėjo Bielskių 
erdvus sodelis adelaidiškių, panorė
jusių palinkėti Petrui šiose pareigose 
pabuvoti dar bent tiek pat metelių. 
Ką gali žinoti? Gal ir apsispręs? Juk 
jaunas tebėra. Net ne pensininkas.

Visi nuoširdžiai palinkėjome Petrui 
geros sveikatos, išgėrėme šampano ir 
-sugiedojome "Ilgiausių metų".

Būk Petrai laimingas ir vis toks 
judrus. O Valei ir dukroms liekame 
dėkingi už puikias vaišes.

B. Straukas.

komitetų specifiniams ACTU reika
lams tvarkyti.

Kadangi prof, s-gų, kurių Austra
lijoje yra net 279-nios, iššaukti 
streikai anksčiau ar vėliau paliečia 
kiekvieną krašto pilietį, buvo įdomu ir 
naudinga susipažinti giliau su jų 
sudėtinga struktūra ir veikla.
į akį krito jas domuiuojantis nesvie
tiškas biurokratizmas, 90 procentų 
visų pajamų eina administracijos 
išlaikymui, taip kad dažnai siūlomas 
prof, s-gų sistemos suprastinimas 
vargu ar bus atsiektas.

Paskaita patvirtino faktą, kad 
Australijoje prof, sąjungos, būtų tai 
darbininkų ar, "baltarankių" yra 
stipriai legaliai įsitvirtinę galingos 
organizacijos, kurios gali panaudoti tą 
galią ne tik teisėtų, bet dažnai 
savanaudiškų reikalavimų pa
tenkinimui. įdomus faktas yra tai, kad 
Federalinė valdžia, išskyrus specifi
niais atvejais, jei liečia krašto gynybą, 
fed. teritoriją, neturi konstitucinės 
galios reguliuoti prof, sąjungų reikalų 
ir streikų akcijas. Tam įsteigta 
arbitražo sistema, susidedanti iš
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federalinio ir valstijų tribunolų, 
veikia efektyviai, deregistracijos 
grėsmė yra nuolatinis "baubas" ir tas 
dažnai apvaldo savivaliaujančias uni
jas. Bendrai paėmus prof, sąjungos 
teigiamai įvertina arbitražo joms 
teikiamą apsaugą ir naudą.

Dėka gausių streikų Australijoje 
prof, sąjungos yra įgiję agresyvumo 
reputaciją net ir už krašto ribų, 
teorijoj streikų dauguma yra nelega
lūs! Šis agresyvumas charakterizuoja 
ne vien jų santykius su darbdaviais, 
bet pasireiškia pačiose sąjungose: 
ginčai ir streikai kyla tarp narių dėl 
demarkacijos, jurisdikcijos ir darbo 
sąlygų principų.

Priverstinas unionizmas irgi yra 
pagrįstas agresyvumo principu. 
Paskaitos gale buvo paliestas prof, 
sąjungų polinkis kištis į krašto 
politiką; prof, sąjungos palaiko stip
rius ryšius su Australijos Darbo 
partija ir ideologiniai įsitikinimai veda 
svarbią rolę jų hierarhijoj.

Nepaneigiamas faktas yra tai, kad 
narių kairioji frakcija laiko prof, 
sąjungas politinėm institucijomis ir 
socialinio protesto įrankiais. Nera
mumų kėlė faktas, kad mokytojų prof, 
sąjunga yra ypatingai linkusi į kairę.

Klubo nariai parodė savo susido
mėjimą tema ilgom diskusijom. Disku
sijas dar paįvairino susirinkime daly
vavęs svečias lietuvis iš Čikagos 
Donius Reimis, duodamas įdomius 
palyginimus iš Amerikos prof, sąjun
gų veiklos ir darbo sąlygų. D. 
Reimis su žmona Dalia atvyko 
aplankyti savo seno mokyklos draugo 
St. Žuko. Tarp kitko, Donius Reimis 
yra poetas ir jo kūryba dažnai 
pasirodo lietuvių periodiniuose leidi
niuose.

Po diskusijų buvo išrinkta nauja 
klubo valdyba: Dr. G. Kišonas 
pirmininku, St. Žukas sekretorium, 
Viktorija Kristensen susirinkimų re
portere.
Sekantis Diskusijų klubo susirinkimas 
įvyks balandžio mėn. 12 d. pas Meedy 
ir Stasį Butkus.

Viktorija Kristensen.

Manosios Lietui) o$ 
Fondas

Mažosios Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis 1985 m. rugsėjo 1d. Čikagoje 
įsteigė Mažosios Lietuvos Fondą ir 
skleisti lietuvių, vokiečių ir anglų 
kalbom studijas ir knygas liečiančias 
Mažosios Lietuvos gyvenimą, istoriją, 
kalbą, etnografiją, kad išliktų doku
mentacija, kuria bus galima naudotis 
ir remtis Lietuvos ir visos Mažosios 
Lietuvos išsilaisvinimo veikloje.

1986 m. 15 d. Mažosios Lietuvos 
Fondo valdyba paskelbė raštą plačiau 
aptariantį Fondo tikslus ir kviesdama 
būti rėmėjais, nariais, mecenatais ir 
steigėjais. Tame rašte nurodė, kad 
čekius ar pašto perlaidas - money 
order rašytų FOUNDATION OF 
LITHUANIA MINOR ir siųstų Ra
mūnui Buntinui, 908 Rob Roy Place, 
Dowers Grove, 60516, Illinois, USA.

Pirmame aplinkraštyje, išvardin
dami kas ir kiek įmokėjo per praeitų 
metų pirmus 7 mėnesius.

Iš Australijos iki praeitų metų 
gruodžio 1 d. tebuvo 3 įnašai, bet 
stambūs.
Mažosios Lietuvos Fonde kiekviena 
įmokėta šimtinė dolerių Fondo val
dyme - susirinkime suteikia vieną 
balsą. Negalintieji į susirinkimus 
atvykti turi teisę kitą šio Fondo narį 
įgalioti.

Dažnai apie Mažosios Lietuvos 
Fondą rašo Lietuvos Pajūris. Būtų 
gerai, kad prenumeruoją Laisvąją 
Lietuvą apie Fondą papasakotų

kitiems ir paragintų būti nariais arba 
rėmėjais.

Vokiečiai, krikštydami prūsus į 
katalikus vienus išžudė, kitus suvo
kietino. Lenkai krikštydami jotvingius 
į katalikus vienus išžudė, kitus 
sulenkino.
Apie aisčių tautos dalis - prūsus ir 
jotvingius istorijose vos nuotrupos 
beliko ir dargi neteisingos nuotrupos.

Vokiečiai pribaigę prūsus vardan 
katalikybės, žudė ir naikino rnažlie- 
tuvius, bet liuterizmas pristabdė nuo 
visiško sunaikinimo. Likusius pribaigė 
rusai.

Tikiu, kad ateityje visos tautos bus 
laisvos. Jei rusai nesuspės Lietuvos 
lietuvius surusinti, tai Karaliaučiaus, 
dabar vadinama Kaliningrado, apy
garda, bus atsikūrusios Lietuvos 
teritorijos dalis ir daugiau didlie
tuviais apgyventa.

Norėdami, kad ateityje Lietuva 
būtų didesnė ir kad istorijos pusla
piuose būtų žinoma, jog buvo rusų 
sunaikinti mažlietuviai, be kurių ir 
didlietuviai nebebūtų išvengę sulen- 
kėjimo, gausiai aukokime Mažosios 
Lietuvos Fondui.

Jonas Normantas, Geelong.

SYDNEJUJE
John Bennet 

p askaita
Melbourno teisininkas John Bennet, 

Australijos civilinių teisių unijos 
prezidentas, kovo 30-tą, Kroatų 
klube, Punchbowl priemiestyje, skaitė 
paskaitą: "Nacių medžioklė - raganų 
medžioklė". Jis buvo iškviestas "News 
Digest- international” redaktoriaus 
Jono Kedžio.

Susirinko virš 100 žmonių. John 
Bennetą pristatė Antanas Kramilius.

John Bennet pažėrė savo asmeniš 
kus įsitikinimus, savo politinį nusista
tymą, perdavė mintis įtakingų parla
mentarų, televizijos ir radijo žymių ■ 
asmenų, žurnalistų bei korespon
dentų, pridėdamas savo komentarus. 
Jo paties pasisakymu, jis nejaučia 
pagarbos tam tikros tautybės žmo
nėms, kas buvo pastebima paskaitos 
metu, jei tai galima pavadinti pas
kaita.

Iš civilinių teisių žinovo buvo 
tikėtasi išgirsti teisinių komentarų, 
nevien tik asmeniškų įsitikinimų 
retorijos.

Norint reikšmingai kalbėti politi
niais klausimais, reikėtų palikti nuo
šaliai asmeniškus jausmus ir neapy- 
kantas jaučiančias vienai ar kitai 
partijai ar kitai tautinei grupei.

V. A.
Žmogus be namu

Washingtonas.Karl Linnas, kuris gy
veno Long Islande ir kuriam vis dar 
gręsia deportacija į Sovietų Sąjungą, 
kurioje jis buvo, jam ten nesant, 
nuteistas mirti, neranda krašto, kuris 
jį priimtų, sako jo advokatas Ramsey 
Clark, buvęs generalinis Amerikos 
prokuroras.

Žinoma, kad apie tuzinas lotynų 
Amerikos kraštų pažadėjo jam sutei
kti prieglobstį, tačiau nė vienas 
kraštas galutinai nepranešė priimąs jį.

Linnul buvo atimta JAV pilietybė ir 
įsakytąjį 1981 m. deportuoti. Vyriau
sias Teismas atsisakė peržiūrėti jo 
bylą. Praėjusį mėnesį generalinis 
prokuroras Edwin Meese pratęsė jo 
deportacijos laiką iki kovo 15 d. 
vidurnakčio kad galėtų susirasti 
kraštą, kuris jį priimtų. Bet Meese 
atsisakė pasakyti, ar Linnas bus 
siunčiamas į Sovietų Sąjungą, jei joks 
kitas kraštas jo nepriims.

Teisingumo departamento kalbė
tojas Pat Korten bet gi sako: kad 
labai greitu laiku bus tuo reikalu 
padarytas pranešimas.
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"KOVO" KLUBE.

Metinis sporto klubo narių ir 
rėmėjų susirinkimas įvyko kovo 29 
dieną lietuvių namuose, Bankstowne.

Susirinkimui pirmininkauti pakvies
tas Juozas Dambrauskas, sekreto
riauti Kęstas Protas.

Veiklos pranešimą padarė Edis 
Lašaitis, buvęs Kovo pirmininkas. 
Dviejų metų veiklos laikotarpyje 
valdybai teko pravesti Sporto Šventę 
kuri praėjo su pasisekimu. Dalyvavo 
daug Australijos sportuojančio jau
nimo, sporto žaidynės pravestos 
prityrusių vadovų ir bešališkų teisėjų 
priežiūroje.

Koviečiai atsiekė daug pirmau
jančių vietų ir laimėjo didelį skaičių 
žymeniu- taurių. Sėkmė lydėjo ne 
vien sporto aikštėse, finansiniai 
Sporto Šventės suorganizavimo ir 
pravedimo išlaidas viršijo gautos 
pajamos.
Revizijos komisijos pirmininkas Vik
toras Šliteris perskaitė klubo finan
sinio stovio apyskaitą, patvirtindamas 
klubo kasininko D. Atkinsono vestą 
kasos apyvartą. Užgyrė, pažymė
damas, kad visoms pajamoms ir 
išlaidoms yra pateisinami dokumentai 
ir kasos knyga vesta tvarkingai. 
Pinigai laikomi "Talkoje" ir einamiems 
reikalams australų banke.

Buvo užgirta buvusios valdybos 
veikla ir visi susirinkimo dalyviai 
prašė visus likti sekantiems dviejiems 
metams. Visi sutiko išskyrus Trudi 
Dambrauskienę kuriai klubo pirmi
ninkas E.' Lašaitls įteikė simbolinę 
dovaną, medžio drožinį ir visų 
susirinkime dalyvavusių vardu iš
reiškė padėką už dviejų metų darbą. 
0 tų darbų Trudi atliko daug su 
pasišventimu ir pasiaukavimu.

Valdyba pristatė Stasį Stirbinską 
susirinkimui priimti į Garbės narius. 
Susirinkimas vienbalsiai pritarė. Sta
sys buvęs Kovo pirmininkas, per eilę 
metų nuolatinis sportinės veiklos 
rėmėjas, savo darbu ir finansais. 
Sveikiname! Šios pagarbos esi tikrai 
nusipelnęs.

F* R ASI LENKTA
SU TI ESĄ,

Adelaidės korespondentas Ro
bertas Sidabras "MP" Nr. 11-tame 
paminėjo, kad "X-toje Sporto Šven
tėje Sydnejaus "Kovą" atstovavo St. 
Juraitis ir tik 5 jaunos krepšininkės". 
X-toje Sporto Šventėje aš dalyvavau 
ne su 5-kiomis jaunom merginom, bet 
su vyrų ir moterų krepšinio, vyrų ir 
moterų tinklinio, vyrų ir moterų stalo 
teniso ir šachmatų komandomis.
Iš jų laimėtojais tapo: krepšininkės 
gavo 3-čią vietą, tinklininkės taip pat 
3-čią vietą, tinklininkai - 3-čią vietą. 
Stalo tenise Nijolė Gilienė laimėjo 2- 
trą vietą ir mišriam dvejete ji su 
Vincu Binkių tapo nugalėtojais. Be šių 
varžybų Kovo vyrai ir moterys 
krepšininkai dalyvavo baudų mėtymų 
varžybose. Tais laikais už laimėjimus 
buvo duodami taškai ir nustatoma 
šventės laimėtojai. Kovas surinko 17 
taškų ir gavo 4-tą vietą.

St. Juraitis - buv. S.L.S.K. 
"Kovas" pirmininkas.

" Ž AL GI RI UI ”

Ligi šiol žymiųjų krepšinio koman
dų rungtynėms Kaune būdavo naudo
jama senoji sporto salė, pastatyta 
nepriklausomybės metais Europos 
krepšinio pirmenybėms. Dabar

Stasys Stirbinskas
S.L.S.K. "Kovo" Garbės narys.

Naują valdybą sudaro: E. Lašaitis 
pirm., 8 Deakin St. Concord, Concord, 
2137 Tel. 734118. V. Burokas - 
vicepirm., Marija Atkinson - sekre
torė, Don Atkinson - iždininkas, L. 
Belkienė - parengimų vadovė, R. 
Eismontas ir P. Kapočius - nariai 
sporto reikalams.

Klubo revizijos kontrolės darbą ir 
toliau tęs buvusieji: Viktoras Šliteris, 
Mykolas Petronis ir Valentinas Gul
binas.
Diskusijose iškilo keletas svarbesnių 
klausimų. Jaunimas pageidavo, kad 
klubo valdyba ragintų sportininkų 
tėvus tapti klubo nariais. Kai senimas 
patarė valdybai ateityje ruošiant 
parengimus raštiškai pakviesti klubo 
Garbės narius ir rėmėjus.
Iškeltas nepasitenkinimas dėl sporto 
skyriuje tilpusios korespondencijos 
kurioje buvo netikslumų. Dėka susi
rinkimo pirmininko Juozo Dambrausko 
sumanaus ir taktiško vadovavimo, 
triukšmadariams buvo rastas taikingas 
patarimas.

Bendrai susirinkimas praėjo sporto 
veiklos labui darbingoje nuotaikoje.

Kovietis.

"Žalgirio" krepšininkų pergalėms jau 
suplanuoti nauji rūmai, kuriuose vyks 
ne tik krepšinio, bet ir rankinio 
varžybos, galės būti rengiami koncer
tai ir festivaliai. Šalia išdygs daugia 
aukštis viešbutis sportininkams. Pa
grindinis statinys - sporto salė, 
turėsianti 30 x50 metrų dydžio areną. 
Žiūrovams numatyta 5.000 nuolatinių 
sėdimų vietų, kurias bent porą 
tūkstančių bus galima padidinti pri
statomomis kėdėmis. Vietos žiūro
vams bus įrengtos į viršų kylančiose 
amfiteatro formos išlenktose tri
būnose. Virš pagrindinės arenos 
planuojama įrengti 80 metrų skers
mens membraninę perdangą. Pastate 
yra numatytos treniruočių salės, 
pagalbinės patalpos, sandėliai. Pro
jektų autoriai - architektai S. 
Kalinka, Z'. Dargls ir A. Zeidotas. 
Statybos darbus planuojama pradėti 
apie 1990 m.

$ ^€)Jfe x
<3? 4 ŠACHMATAI
« O M

Iširo Indonezijoje vykęs Tarptau
tinės šachmatų s-gos (Fide) Zoninis 
turnyras, Australijos didmeistriui 1. 
Rogers įrodžius, kad Kinijos repre
zentantai tyčia pralošinėjo partijas 
savo geriau stovintiems bendra- 
taučiams.

HOBARTE
600 metų Krikščionybės sukakties 

minėjimas vyks rugsėjo 26 ir 27 
dienomis. Šeštadienį - minėjimas 
salėje, galbūt su koncertu, pakviestas 
Melbourne choras. Sekmadienį 11 vai. 
Katedroje iškilmingos pamaldos su 
arkivyskupu ir svečiais.

Antano Domkaus ir Susan Henry 
jungtuvės įvyko Uniting bažnyčioje 
kovo 7 d.
Po apeigų vestuvinė puota vyko lenkų 
klubo salėje, dalyvavo 80 žmonių.

Jaunuosius prie salės durų pasitiko 
su duona ir druska jaunojo tėvelis ir 
motina. Kiek užkandus sekė kalbos, 
sveikinimai, pajaunys paskaitė tele
gramas, buvo sugiedota laimingų 
metų. Jauniesiems prapjovus tradicinį 
vestuvinį pyragą ir sušokus pirmąjį 
valsą, linksmintasi prie Disco muzikos 
iki vidurnakčio.

Antanas yra Stasio ir Kristinos 
antrasis sūnus, anksčiau reiškėsi 
bendruomeniniame gyvenime, šoko 
tautinius šokius užsukdavo į paren
gimus.

Šia proga linkime jaunajai porai 
laimingo šeimyninio gyvenimo.

Margučių popietė įvyks Šikšnių 
sodyboje, velykų pirmadienį 2 vai. 
Maistas ir gėrimai bus gaunami 
vietoje. įėjimas $5. Pelnas skiriamas 
jaunimo atstovui išlaidom paremti 
vykstant į kongresą. Jeigu dalyvausite 
- praneškite savaite anksčiau E. 
Paškevičienei, Tel.722075 arba val
dybos kasininkui tel. 724628.

Juozas Ruzgys, 97 metų, mirė 
Perthe kovo 15 d. į Australiją atvyko 
prieš karą. Hobarte išgyveno virš 40 
metų, vertėsi (vairiu bizniu, dau
giausia statybom. Liko sūnus Boles
lovas su žmona Perthe ir dvi dukros 
Lietuvoje. j. Paškevičius.

Geelonge
Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
namus remontavo apylinkės valdyba. 
Nežiūrint negausios lietuvių šeimos, 
apie 350 asmenų, iš kurių pusė yra 
jaunimas, surinkta net $ 2,564.88. 
Organizacijų aukos:
Iš A.L.B. Gel. Apyl. Vald. kasos skirta 
$1233.13, A.L.B. Geelongo Moterų 
D-ja $600, Geelongo Lietuvių S-ga 
$300, Sporto Klubas "Vytis" $250, 
Skautų Tuntas "Šatrija" $50, Lie

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

"ŠTAI ŠITAS YRA MŪSŲ DIEVAS’
Kita pranašystė, kurioje kalbama 

apie Jėzų kaip apie Dievą yra Izaijo 
25:6-9. Devintoje eilutėje, kur kalba
ma apie palaiminimus, kokius žmonės 
gaus Kristaus Karalystėje, išreiškia
mas jų dėkingumas šitokiais žodžiais: 
"Štai šitas yra mūsų Dievas, mes jo 
laukėme". O kokie gi bus palaimini
mai, kurie bus išlieti tuomet ant 
žmonijos ir už kuriuos jie bus dėkingi 
didžiąjam savo geradariui?

Šešta tos pranašystės eilutė kalba 
apie dideli "pokil(", kurį Viešpats 
padarys visiems žmonėms. Žinoma, 
čia kalbama apie simbolinį pokilį, 
liečiantį įvykinimą Dievo pažadų, 
kalbančių apie palaiminimus , sutei
kiant žmonėms ramybės ir gyvenimo, 
kuris tuomet bus užtikrintas. 
"Pokylio" vardu pavadinta skanumy
nai, kuriais žmonės bus patenkinti: 
todėl Agejo 2:7 -8 mes skaitome, kad 
"ateis visų tautų pageidavimas".

Tas laikas bus tikras "pokilis". Bet 
šitoje pačioje pranašystėje Viešpats 
aiškina, kad pirma negu visų tautų 
pageidavimas bus užganėdintas palai
minimais, kokius jis išpils ant jų, jis 

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Raiykite: P. Bašins
kas. 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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tuvių Jaunimo S-ga $50, Skautų 
Židinys $20. Viso $5068.01.

• Aukomis ir darbu prisidėjo vietos 
statybininkai: M. Antanaitis, V. 
Šalaviejus ir A. Gvildys. Antanas 
Šutas, dažymo bendrovės savininkas, 
parūpino dažus su 40 procentų nulaidą 
ir paaukojo $300.

Prie namų remonto ir dažymo dirbo 
šie asmenys: F. Andriukonis, O. 
Schrederis, M. Kymantas, V. 
Aukštiejus, P. Vaičekauskas, A. 
Baniulis, A. Baltrūnas ir A. Davalga.

Ištisas keturias savaites tautietės 
netik kad gamino maistą pasikeis
damos dirbantiems vyrams, bet maistą 
pirko už savo pinigus, tai buvo šios 
pasišventėlės: Cimermanienė,
Šchrederienė - senj. Andrlukonienė, 
Obeliūnienė - senj., Buckienė, 
Vaičekausklenė. Pinigais maistui pri
sidėjo ir Gailiuvienė, J. Sedliorius, L. 
Volodka, V. Braželis ir A. Obeliūnas 
- senj.

Užbaigus darbus malonu buvo 
žiūrėti į atremontuotus namus ir 
pasididžiuoti, kad, būdami vieningi ir 
dosnūs, atlikome tokį reikšmingą 
darbą.

600 metų Krikščionybės Jubiliejų, 
kuris (vyks Atvelykyje, geelongiškiai 
atšvęs gražiai išpuoštuose Bendruo
menės namuose.

Šiek tiek pavėluotas geelongiškių 
aprašymas apie atšvęstą vasario 16- 
tą Geelonge, pravestą jaunimo Sąjun
gos. Šv. Mišias atnašavo kun. dr. P. 
Dauknys.

Minėjimas (vyko Bendruomenės na
muose. Geelongo Apyl. v-bos pirm. 0. 
Schrederis tarė atidaromąjį žodį, kun. 
dr. P. Dauknys paskaitė invokaciją. 
Linas Valaitis skaitė paskaitą, kurioje 
iškėlė Lietuvos praeities prošvaistes, 
aptarė Lietuvos trispalvę vėliavą.

Meninėje dalyje savo eilėraščius 
skaitė melbourniškis Pranas Bartaška. 
Po to sekė L. Valaičio sukurtas 
vaidinimas apie kenčiančią Lietuvą. 
Vaidino jaunimas.

Po programos Apyl. v-bos p-kas 
O.Schrederis padėkojo jaunimui už 
programą ir Krašto Valdybos patvir
tintus padėkos raštus įteikė Gelongo 
bendruomenei nusipelniusiems asme
nims: A. Obeliūnui, S. Šutui - jnr., F. 
Andriukoniui ir M. Kymantui.

Vasario 16-tos minėjimas buvo 
baigtas tautos himnu.

O.Schrederis
Geelongo Apylinkės valdyba 

dar sukratys juos visus: "Aš sukrėsiu 
visas tautas ir ateis visų tautų 
pageidavimas". Mes jau dabar gyve
name krėtimo laike, ir netolimoje 
ateityje pasirodys visiems Kristaus 
Karalystės palaiminimai; netrūkus bus 
prirengtas visoms tautoms skanumynų 
pokilis.

Izaijo 25:7 skaitome, kad " 
Viešpats sunaikins (atims šalin) ap
siausto paviršį, kurs gaubia visas 
tautas, ir dangalą, kurs ant visų 
ištiestas". Taip tat simboline kalba 
Viešpats užtikrina, kad dvasinis 
aklumas bus atimtas nuo žmonių. 
Zepanija 3:9 mes skaitome, kad 
Viešpats duos "žmonės nesuteptas 
lūpas (kalbą), kad visi šauktųsi į 
Viešpaties vardą ir tarnautų jam 
petys į petį (sutartinai)”. Per tūks
tantį metų Kristaus karaliavimo 
Šėtonas bus surištas ir jo apakinanti 
įtaka bus prašalinta. Daugiau nebebus 
leista Šėtonui nukreipti žmones šalin 
nuo Dievo, nes Viešpaties garbės 
pažinimas pripildys visą žemę. Visi 
pažins Viešpatį ir žinos kaip tarnauti 
jam patinkamu būdu. - Apr. 20:1-3; 
Abak. 2:14; Jer. 31:34.
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SYDNEJUJE
AR BUS REKOLEKCIJOS ?

Kapelionų konferencijoj 27. 12. 86, 
Sydnejuje buvo numatyta šių metų 
rekolekcijas daryti prieš jaunimo 
kongresų. Tikėtasi, kad bus pakviesta 
daugiau kunigų, kurių vienų iš jų 
prašytume atvykti mėnesiu anksčiau 
ir per adventų pravesti rekolekcijas. 
Vieną jau buvom numatę Romoje ir 
pakvietę bet šiuo tarpu jis atsisakė. 
Dar bus daromi žygiai, ar tokia 
galimybė bus įmanoma

Patyrę savo Sydnejaus parapijiečių 
rūpestį mes su kuri. P. Martuzu 
nutarėm daryti rekolekcijas mūsų 
įprastu laiku - Verbų savaitgaly kad 
ir neturėdami joms vadovo arba svečio 
kunigo.

Jų centru būtų Šv. Mišios 
St.Joachim bažnyčioje, Lidcombe, su 
parinktais skaitymais gavėnios temo
mis.

Penktadienį - 10 balandžio 6 vai, o 
šeštadienį 11 balandžio 5 vai. vaka
rais.
Abu šiuos vakarus prieš mišias 
įžanginė Konferencija, o per Mišias 
pamokslas ir šv. Komunija. Išpažinčių 
klausysime abu: gerą valandą prieš 
mišias, vienas per Mišias, o po jų vėl 
kiek reikės.

12 balandžio, Verbų sekmadienį 
rekolekcijų užbaigimas įprasta 
tvarka: bendra šv. Komunija ir 
palaiminimas.

Malonūs parapijiečiai! Šiais gyvos 
Krikščioniškosios Dvasios metais 
visu nuoširdumu ruoškimės šv. Dvasios 
malonėms: skaitymu šv. Rašto, Gany
tojų laiškus ar tikinčių brolių 
straipsnius - giliau mąstydami ir 
melsdamies, o ypač uoliu dalyvavimu 
rekolekcijose ir pamaldose!

Jei Viešpačiui padedant, turėsim 
susikaupimo dienas ir advente - tai 
juo prasmingiau užbaigsime šį mums 
brangų 600 m. Krikščionybės Jubilie
jų!

Prel. P. Butkus 
Sydnejaus Lietuvių Kapelionas 

* * *
Solistė Prudencija Bičkienė 

Jokubauskienė ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vice-pirmininkas 
Stasys Jokubauskas išvyko kovo 30- 
tą atgal į JAV-bes. Abu atvyko į 
Lietuvių Dienas pernai, prieš 
naujuosius Metus ir aplankė visus 
draugus, kurie gyvena įvairiose 
Australijos miestuose.

Malonuosius svečius Sydney 
aerodrome išlydėjo draugai ir Mūsų 
Pastogės redaktorius.

* * *
Stasys Montvidas, gyvenąs 

Punchbowl priemiestyje norėdamas ką 
nors vertingo draugui padovanoti, 
užsakė jam Mūsų Pastogę vieneriems 
metams. * * *

PERTHE
RAMOVĖNŲ VEIKLA.

Yra gautas pageidavimas pastatyti 
lietuviškų kryžių prie Lietuvių namo, 
kas sudarytų įamžinimą, lietuvių 
buvimą Perthe, Vakarų Australijoje.

Tuo reikalu greitu laiku numatoma 
šaukti ramovėnų susirinkimą, kuriame 
bus sprendžiamas kryžiaus statymo 
klausimas.
Susirinkiman bus kviesti visų vei
kiančių organizacijų atstovai ir šiuo 
klausimu susidomėję vietos tautiečiai.

Vienok lietuviško kryžiaus pasta
tymo klausimas buvo keltas prieš 9- 
nerius metus ir tuometinis ramovėnų 
Sąjungos pirmininkas Kazys Žuroms- 
kis ėmėsi telkti lėšas. Jam mirus 
pirmininko pareigas perėmė Juozas 
Jaudegis, sekretoriaus - kasininko 
Balys Steckis. Jaudegiui pirminin
kaujant skyriaus veikla pagyvėjo. 
Buvo ruošiami minėjimai, pasilinks
minimo vakarai ir gautasis pelnas 
skiriamas Lietuvių namams. Vieną 
kartą geras pelnas iš pasilinksminimo 
vakaro paskirtas jaunimo sporto 
klubui "Tauras”

J. Jaudegiui susirgus, pirmininkavo 
B. Steckis.
Dabartiniu metu pirmininko pareigas 
eina A. Klimaitis, kai B. Steckis 
sugrįžo prie sekretoriaus - kasininko 
pareigų. Ramovėnas.

MELBOURNE
Neseniai Baltų Tarybos pirmininko 

pareigas perėmęs dr. Algis Kabaila 
atvyksta į Melbourną.

Melbourne bendruomenei jis sutiko 
padaryti informacinį pranešimų apie 
Baltų Tarybos veiklą, sekmadienį, 
balandžio 12 d. 2 vai. 30 min- 
Lietuvių namuose.

Dr. Kabaila bus pasiruošęs duoti 
atsakymus ir į publikos klausimus 
liečiančius mums dabar rūpimus vi
suomeninius ir politinius reikalus.

Nepraleiskite šios progos. Minėtą 
datą visi kviečiami dalyvauti.

Geelonge, Lietuvos Krikščionybės 
600 metų Jubiliejui paminėti. yra 
susidaręs tam minėjimui ruošti spe 
cialus ruošos komitetas.

Komitetas, norėdamas tą Jubiliejų 
kuo iškilmingiau atšvęsti, kviečia 
visas Melbourne organizacijas ir 
pavienius asmenis kuo skaitlingiau 
balandžio 26 dieną, sekmadienį, tame 
neeiliniame Jubiliejuje dalyvauti.

Malonėkite tą dieną palikti laisvą, 
nieko neruošti ir savo atvykimu 
pagerbti Jubiliejų.

Mes tikimės, kad Geelongo ruošos 
komitetas, tuo reikalu, skelbs daugiau 
informacijų mūsų spaudoje.

Melbourne Apylinkės v-ba.
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16-18 LAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414 
4+ 
■S*

SMO R G ASBO A R D £

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

Kaina tik $ 4.00.

ATEIKITE NESI G AI LESI TE

★★★★★ J

4*
Gegužės mėn. 2 dieną šeštadienį 8 v. v. įvyks tradicinis 4^

4*
METINIS KLUBO BALIUS 4^

4fc 
įėjimas $25 asmeniui įskaitant vyną, šampanų ir karštus pietus. 4l 
Svečiai bus aptarnaudami prie stalų. įs
idomi programa, šokiai iki 1 vai. ryto. Apsirengimas vakarinis. 4^ 
Baliaus metu bus traukiama loterija - pirma premija Evos Kubbos 4t 
paveikslas. 4*
Loterijos bilieto kaina - $1.00. Loterijos bilietai jau platinami. -k 
Kviečiame jau dabar sudaryti savo svečių grupes ir užsisakyti stalus, nes 
vietų skaičius ribotas. ' įj.

VALDYBA 4*

A. A. Vincui Kaspučiui

Perthe mirus, vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" aukojam $20.

Rūta ir Robertas Ditmanai iš Vakarų Vokietijos.

Sydnejuje kovo 29 d. po trumpos 
ligos mirė žinomas visuomenininkas 
teisininkas LEONARDAS
KARVELIS, sulaukęs 80 metų 
amžiaus.

Aukos

VIETOJ ” GELIŲ
Pagerbdamas

Grant-in-Aid 
Scheme

Planuojamos Subsidijos
Subsidijos nevalstybinėms organizacijoms 

paremti imigrantams

$28 850-$42 280
I METUS+ TRIMS METAMS

Imigrantu pagalbai Australijos vyriausybė skiria ribotam trijų mėty laikotarpiui 
piniginę paramą etninėms ir kitokioms nevalstybinėms organizacijoms padėti 
išlaikyti socialinio aprūpinimo bei socialinės globos tarnautojus. Ribotas 
skaičius pašaipu pradedamas 1988 metais.

Prašymai paduodami artimiausios sostinės Imigracijos ir Etniniu Reikalu 
Departamento rajoniniam direktoriui ne vėliau kaip 1987 m. gegužės mėn. 29 
d. ■

Specialus dėmesys bus krepiamas i didžiausius ir skubiausiai spręstinus 
trūkumus, todėl siūlymai patarnavimu nesenai atvykusioms ir silpniau 
įsikūrusioms bendruomenėms bus skaitomi svariausiais. Tačiau pripažįstami 
reikalai ir seniau bei stipriau įsikūrusiu bendruomenių: tokiu bendruomenių 
prašymuose reikia pabrėžti būdus, kuriais numatomo darbo programa padėtu 
imigrantams pasiekti lygiateisiško priėjimo prie bendrųjų ištekliu ir patarna
vimu.

Vasario 16-tos Gimnazijai.

V. PETNlONIENĖ $5°
V. RŪŠIE NĖ $50
PER SYDNEJAUS KLUBO 
BIBLIOTEKĄ.
Br. Slašionis Sydnejaus Biblioteka

Leonard K arvelį

vietoj gėlių, "Mūsų Pastogei" 
aukoju $20.

Lionginas Pukys - Yagoona

A. A. Leonardui KARVELIUI

mirus, jo žmoną Haliną ir sūnų Kęstutį su žmona nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdim.

Ona Kavaliauskienė ir Rūta Kavaliauskaitė

Mūsų Pastogė Nr. 13 1987. 4. 4. pusi. 8

Visi prašymai bus sprendžiami pagal paramos siekiančios grupės reliatyvius 
reikalavimus ir organizacijos pajėgumą tuos reikalavimus patenkinti. Ypating
as dėmesys bus kreipiamas j prašymus tokią specialią patarnavimą, kuriu 
nesitikima iš bendrųjų visuomeninio aptarnavimo instituciją.

Paramos pakartotinai siekiantieji prašomi patiekti ataskaitą apie anksčiau 
gautos paramos panaudojimą ir specifini planuotam reikalui naudingumą, o 
taip pat pažymėti numatomą patarnavimą pratęsimą bei išvystymą.

Paramos sąlygą ir gavimo galimybių apibraižą galima gauti rajoninėse 
departamento įstaigose. Norintieji paduoti prašymus skatinami tartis su šiomis 
įstaigomis.

AUSTRALIAN DEPARTMENT 
OF IMMIGRATION AND 
ETHNIC AFFAIRS

ABI 5909-6 LIT

8
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