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’ ŠIĄ SAVAITĘ (iki vasario 25). 
Liūdniausia žinia randama paskelbtoje 
statistikoje - Lietuvos gyventojų 
natūralus prieaugis pereitais metais 
buvo tiktai 620. Mažėja santuokų, 
gimimų skaičius, didėja mirtingumas. 
Pagrindinės mirtingumo didėjimo 
priežastys yra savižudybės, 
žmogžudystės, apsinuodijimas alkoholiu 
ir kraujo apytakos ligos. Tautybių profilį 
pakeitė migracija - per paskutinius 5 
metus lietuvių skaičius padidėjo 100.000, 

į lenkų atvyko 3500. Išvyko 30.000 rusų ir 
6000 žydų. Šiuo metu Lietuvoje yra 
3,739,000 gyventojų, 95 procentai 
suaugusiųjų yra Lietuvos piliečiai. 
Tautybėmis skirstosi: lietuvių 81.1%, 

rusų 8.5%, lenkų 7%, baltarusių 1.5%.

□ Vasario 19 Rusijos traukinys su 26 
kariniais šarvuočiais iš Karaliaučiaus 
pusės pervažiavo Lietuvos sieną. 
Lietuvos pasieniečiai iš anksto nebuvo 
perspėti ir apie karinį krovinį sužinojo 
tiktai traukiniui atvykus į Kybartus. 
Šarvuočius lydėjo ginkluoti Rusijos 
kareiviai, neturėję Lietuvos leidimo 
vežtis ginklus. Sąstatą vis dėlto buvo 
nuspręsta praleisti, lydint Lietuvos 
pasieniečiams, kad pavojingas krovinys 
neįstrigtų Lietuvos pašonėje. Užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys Rusijos 
ambasadoriui pareiškė susirūpinimą dėl 
incidento ir prašė ateityje laikytis 
tranzito taisyklių (sutarties dar nėra).

įCJ Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
duodama sutikimą dėl Baltarusijos 
«» ambasadoriaus Vilniuje Evgenijaus
Voitovičiaus paskyrimo neatsižvelgė į 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
nuomonę, kuri buvo vienbalsė, prieš šio 
ambasadoriaus paskyrimą. Komitetas 
nesutiko su paskyrimu atstovo, kuris 
dar pernai viešuose pasisakymuose Vilnių

* vadino „senąja Baltarusijos sostine“.

PREZIDENTAS. Lietuvos Prezidentas 
A Brazauskas Seime perskaitė metinį 
pranešimą, kuriame įvertino 
svarbiausius 1993 metų šalies vidaus ir 

1 užsienio politikos įvykius, taip pat 
pareiškė savo nuomonę apie tai, kokius 
įstatymus turėtų priimti Seimas, kaip 
turėtų stiprėti profsąjungos ir net kaip 
turėtų rašyti spauda - rašoma Lietuvos 
ryto redakciniame straispnyje. Toliau 

l komentuojant pranešimą tęsiama: „A 
Brazauskas mokė, kokia turėtų būti 
laikraščių kritika. Tuo tarpu Prezidentas 
visiškai užmiršo konkrečius savo 
pažadus nepriklausomai spaudai, tarsi 
nebūtų jų viešai ir daug kartų sakęs. 
Matyt, būti mokytoju, neatsakančiu už. 
savo žodžius, visuomet lengviau“. Dar iš 
to paties straipsnio:

Prezidentas visiškai nepareiškė savo 
nuomonės apie pridėtinės vertės mokestį, 
kuris nuo balandžio 1 d. uždaro visus 
kelius moderniai technologijai į Lietuvą.

Prezidentas jau kažkelintą kartą 

pakartojo savo mėgstamą tezę, kad 
investicijos neina į Lietuvą, tačiau 
nesiėmė analizuoti, kodėl tarp yra, nes 
tada būtų turėjęs pripažinti, kad tam 
dažnai priešinasi jo vyriausybė-kartais 
in corpora, kartais atskiri ministrai, o 
kartais ir su paties Prezidento bei Seimo 
parama. Prezidentas būtų privalėjęs 
pasakyti,jog dalis ministrų ir kitų aukštų 
valstybės pareigūnų aktyviai dalyvauja 
savo ir kitų firmų privačiuose bizniuose.

Kaip atrodo, būtent todėl tos metinio 
pranešimo vietos, kurios skirtos kovai 
su organizuotu nusikalstamumu ir 
korupcija, yra labiausiai bekraujės. 
Prezidentas neišdrįso pakartoti net to, 
ką šalies laikraščiai rašė apie krašto 
apsaugos ir policijos apginklavimą 
tarpininkaujant nusikaltėlių klanams 
ir firmoms. Jis nė žodeliu neužsiminė 
apie praėjusių metų kredito skandalus, 
kuriuose dalyvavo pačios Prezidentūros 
veikėjai.

SEIMO ASMENYBES. ♦ Seimo 
Nacionalinio saugumo komiteto 
pirmininkas (LDDP) V. Petkevičius 
teigia, kad bėjo leidimo nebus nupirktas 
nė vienas kulkosvaidis ar automatas, 
rašoma Lietuvos aide. Ten pat 
atspausdinta uniformuoto jaunesnio 
Petkevičiaus nuotrauka ir ištrauka iš 
sovietinių laikų kalendoriaus, kuriame 
minima Petkevičiaus-stribo veikla. *" 
Saulius Šaltenis, Seimo narys (Sąjūdis), 
naujai paskirtas Lietuvos aido 
redaktoriumi, savo kreipimesi į 
skaitytojus sako: „... Lietuvos aidui tikrai 
nekainuosiu nė cento, dirbsiu be 
atlyginimo.“ «■ A. Albertynas (LDDP) 
Seimo posėdyje suabejojo, kad Lietuvoje 
buvo vykdomas genocidas. Pagal jį, 
genocidą po 1926 metų vykdęs Smetona, 

o sovietai -ne, sovietai kovojo tik su tais, 
kurie kariavo prieš valdžią.

EKONOMIKA Bankrutavusių ar 
tiesiog indėlininkus apgavusių 
finansinių institucijų Lietuvoje sąrašas 
ilgėja: Egis, Finansinės investicijos, 
Lirida, Germės garantas, Sekundės 
bankas... Noras greitai pralobti iš 
žadamų pasakiškų palūkanų yra 
panašus tikėjimui, kad čigonių 
„palaiminti“ pinigai pasidaugins 
burtininkių kišenėse. Tokių atvejų 
aprašymų galima atrasti laikraščių 
kriminalinėse kronikose.

•" Privatizuojamo Azoto(Jonava, 3000 
darbininkų) chemijoskombinato pradinė 
kaina nustatyta beveik 31 milijonas litų. 
Lietuvos ir Rusijos vyriausybių protokolu 
49 procentus Azoto akcijų numatyta 
parduoti rusų koncernui Gazprom.

*• Už vidutinį mėnesio atlyginimą 
sausio mėnesį Lietuvoje buvo galima 
nusipirkti 297 litrus benzino arba 1164 
kg bulvių arba 529 kg juodos duonos 
arba 47 kg jautienos. Neperkant nieko 
kita, nemokant už vandenį ir elektrą, 
iš mėnesio algos galima nusipirkti 30
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litrų degtinės. Sausio mėnesį perkant 
1986 metų automobilį australiškais 
doleriais būtų tekę mokėti 3900 užToyota 
Celika, 6000 už Volkswagen Golf, 5100 
už Volkswagen Passat, 6000 už Volvo - 
340 ir 343. Tų pačių metų SAAB - 9000 
kainavo apie 10,000 australiškų dolerių.

ĮVAIRIOS ŽINUTES. ♦ Lietuvos aidas 
praneša, kad redakciją pasiekė Seimo 
nutarimo projektas atstatyti Kovo 8 
šventę, kuri anksčiau buvo tarptautinė 
moters diena... •• Telšiuose įsteigta 
bendra Lietuvos ir Australijos įmonė- 
Baltic OZ per mėnesį Australijos rinkai 
pagamina tūkstantį kėdžių ir pusšimtį 
stalų... •• Atidaryta keltų linija tarp 
Klaipėdos ir Danijos. Kelte telpa 24 ilgieji 
sunkvežimiai („lietuviškai“ rašoma 

Apdovanoti juostomis Pietų Australijos parlamentarai Lietuvių namuose su 
ALB Adelaidės apylinkės valdybos pirmininku J. Stačiūnų, iš kairės: J. 
Stačiūnas, L. Arnold, Greg Crafter, Robert Hill, Julian Stefani ir Bob Catley. 
Apie Adelaidėje surengtą parlamentarų pagerbimą skaitykite 3 psl.

„autotreileriai“) ir 42 lengvieji 
automobiliai, yra 12 vietų keleiviams... 
•• Marijampolėje jau trečią kartą įvyko 
anglų kalbos konkursas abiturientams. 
Konkursą 100 dolerių premija remia 
Australijos lietuvė Isolda Poželaitė - 
Davis... Pilno puslapio skelbime 
Lietuvos ryte (turbūt ir kituose 
laikraščiuose) skaitome: „Tarptautinė 
Švietimo Konsultacinė Tarnyba 
MEILES VAKARAS... Akademinio 
dramos teatro fojė... Valentino diena - 
■94... Jūsų laukia meilė, vynas ir netikėti 
prizai.“ Veidu į vakarų civilizaciją...

Gabrielius Žemkalnis.
1994^25 

Žinių šaltiniai: BNS, Elta, 
Lietuvos aidas, Lietuvos rytas,

Lithuanian Weekly.
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Iš KGB pasaulio.

SOKOLOVIMNKAI
Nuo redakcijos. Po karo pabaigos 

kilusį partizaninį pasipriešinimą ne visai 
pajėgė užgniaužti generolo Vetrovo 
saugumiečių (tada MGB) divizijos ir 
vietiniai „liaudies gynėjai“. Kaip rodo 
archyviniai dokumentai, Antanas 
Sniečkus tada kreipėsi į Beriją, 
prašydamas „ypatingos pagalbos“. Šisai 
atsiuntė majorą Sokolovą, kuris sukūrė 
OBO (Osobyj Banditskij Otdiel) dalinį. 
Jį sudarė saugumiečiai, kurie pagal 
užduotį persirengdavo partizanų 
uniformomis. Dalinys taip pat 
pasižymėjo ypatingu žiaurumu. 
Perspausdiname sutrumpintą doc. 
Kazio Blaževičiaus straipsnį, tilpusį 
Valstiečių laikraščio Nr. 8. Jame 
paliečiama majoro Sokolovo praeitis ir, 
atrodo, dabartis.

III
Kur praeidavo majoro Sokolovo 

„šaunuoliai“, likdavo štai kas (iš knygos 
„Partizanai“):
„Ypač žiauriai buvo nukankintas 

ūkininkas Bilskis, kurio lavonas buvo 
rastas pamiškėje, pakabintas už kojų 
ant medžio šakos ir įkišta galva į didelį 
skruzdėlyną. Bilskis buvo parėmęs 
maistu desantininkus - partizanus. Dar 
sadistiškiau už ūkininką Bilskį buvo 
nukankinti aštuoni partizanai. Jų 
lavonai buvo rasti tik po savaitės vietinių 
ryšininkų. Jie stovėjo nuogi vielomis 
pririšti prie medžių, su aplupinėtomis 
odomis, nudegintomis ar nukapotomis 
galūnėmis, išbadytomis akimis... 
Kiekvienas turėjo krūtinėje išpjautus 
Gedimino stulpus ar Vyties kryžius... 
Pats dalinio vadas, buvęs Lietuvos 
kariuomenės leitenantas, buvo kiek nuo 
žemės pakeltas ir per gerklę prismeigtas 
jo paties durtuvu prie viduryje 
kankinimų aikštelės stovinčios pušies“.

Štai ką apie kažkokį Sokolovą rašo 
akis į akį su juo susitikęs, pajutęs jo 
kumščio jėgą, bato spyrį ir sadisto 
išradingumą, Povilas Pečiulaitis savo 
prisiminimuose „Šitą paimkite gyvą“: 
1952 m. lapkričio 4 d. naktį buvau 
atvežtas į Kauno saugumą. Rankos taip 
nuveržtos, kad nejaučiau pirštų ir nieko 
suimti negalėjau... Aš sėdžiu, vos 
apversdamas liežuvį, dantys išdaužyti, 
burna pilna kraujo, o vandens neduoda... 
Mašina pajudėjo naktį. Išvažiavus už 
Kauno, supratau, kad važiuojame link 
Vilniaus... Vilniuje atvedė prie durų, kur 

stovėjo keli ginkluoti karei viai. Tai čia ir 
yra majoro Sokolovo OBO, perdirbimo 
įstaiga... Vienas iš sokolovininkų 
numauna man kelnes, ištraukia 
iš kišenės telefono laidą. Vieną galą 
pririša prie kojos, okitą už lytinių organų 
ir, sulenkęs dvilinką, iškiša per išpjautą 
kišenę, kad galėtų užsinertiantrankos... 
Man užtra ūkia kelnes, atneša mano diržą 
su pistoleto dėklu, šovinines, kur buvo 
ant diržo, planšetę ir kabina man. Ateina 
iš gretimo kambario sokolovininkai, 
paruošti kaip partizanai, pats 
Sokolovas... Pribėgęs prie manęs ištraukė 
iš kišenės telefono vielos galą, dar 
patraukia, sakydamas: „Bulių reikia 
patikrinti, kaip eis“.

Apie Sokolovąužsimenamair „Laisvės 
kovųarchyve“(5t, 127 psl.). Tenrašoma, 
kad perverbuotų partizanų - smogikų 
paruošimui kovai su partizanais 
vadovavo Sokolovas. Viena iš diversantų 
ruošimo bazių buvo N. Vilnioje. Ten jie 
linksmai gyvenę, buvo apmokomi ir iš 
ten siunčiami j „darbą“.

III
Maždaug prieš metus televizija rodė, o 

vėliau pakartojo įdomią „Kranto“ laidą 
apie visuomenei mažai žinomus senelių 
namus ir jų gyventojus. Šioje laidoje 
buvo šiek tieks kilstelėtas šydas, 
slepiantis raudonosios nomenklatūros 
rūpinimąsi savo ir savo artimųjų 
ateitimi... Pensionas pastatytas 
gražiame Vilniaus kampelyje, 
suprojektuotas ir įrengtas pagal 
paskutinį technikos žodį taip, kad 
apartamentų komfortas tenkintų ir 
labiausiai išrankaus liaudies tarno 
įpročius, skonį ir užgaidas. Taip ir turėjo 
būti, nes viskas buvo skirta mūsų 
mylimos partijos elitui.

Viskas toje laidoje buvo savotiškai 
įdomu, tačiau įdomiausias joje buvo 
sukriošęs senolis, lygir nieko nesakančia 
pavarde - Sokolovas. Tas senolis 
pasakojo, kad į Lietuvą buvo atsiųstas 
pokario metais padėti teisėtvarkos 
(MGB) organams. Nevengė pabrėžti esąs 
doras ir pareigingas, per ilgus gyvenimo 
metus Lietuvoje ją pamilęs ir esąs beveik 
Sąjūdžio šalininkas. Jei mitingų ir 
nelankė, tai dėl senatvės. Taip ir norėjosi 
senoliu patikėti, jei ne jo neramus ir 
klaidžiojantis žvilgsnis, kažką slepiantys 
nutylėjimai, aptakūs atsakymai į
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i ♦ Vasario 28 d. NATO-naikintuvai 
i numušė keturis serbų karo lėktuvus, 
i bombardavusius musulmonų taikinius 
i Bosnijoje. Tai pirmas toks atvejis po 
i 1993 metų balandžio mėnesį Jungtinių 
Į Tautų Saugumo Tarybos paskelbto 
i draudimo naudoti lėktuvus pilietiniame 
j Bosnijos kare.
i
Į ♦ 1993 m. rugsėjo mėnesio susitarimas 
i tarp Izraelio ir Palestinos išvadavimo 
Į organizacijosnesustabdėžudynių,arabų 
i Hamas organizacijai ir kraštutinių 
j pažiūrųžydųgrupėmssabotuojanttaikos 
i derybas. Nuo derybų pradžios iki vasario 
j 25 dienos žuvo 29 žydai ir 63 
i palestiniečiai. Padėtis tragiškai pasikeitė 
j vasario 25 d. dėl žudynių Hebrone. Tą 
i dieną 500 arabų meldėsi patriarcho 
Į Abraomo menamo kapo vietoje 
i pastatytoje mečetėje, į kurią pro Izraelio 
| sargybinius praėjo karine uniforma 
i apsirengęs Amerikoje gimęs 35 metų 
j žydas gydytojas Baruch Goldstein :.. ir 
i pradėjo iš automato šaudyti į 
| besimeldžiančius. Jis suspėjo 54 žmones 
i nukauti ir 200 sužeisti prieš pats 
j žūdamas.
I Izraelio ministras pirmininkas Jicak 
Į Rabin kreipėsi į palestiniečius, 
i prašydamasnekeršytiužbepročiodarbą. 
j Per prasidėjusias riaušes žuvo tiek žydų, 
i tiek arabų. Izraelis pradėjo nuginkluoti 
j žinomų fanatiško nusistatymo žydų 
i naujakurių grupes. Palestiniečiai 
| reikalauja, kad visi žydų naujakuriai būtų 
i nuginkluoti, prieš atnaujinant derybas.
l 
I
i ♦RusijaįteikėnotąEstijosambasadoriui 
j Maskvoje, protestuodama prieš tai, kad 
i kaukėti ginkluoti vyrai sudegino rusų 
j sargybos būstinę prie Suurkula miesto 
l aerouosto, privertę du rusų kareivius 
Į gulėti ant žemės.
i
[ ♦ Po 10 mėnesių trukusios kovos, 
i Jungtinėms Tautoms tarpininkaujant 
| Bosnijos kroatai ir musulmonai pasirašė 
l paliaubųsutartį.Nuokaroveiksmųypač 
j kentėjo kroatų apsupta musulmonų 

konkrečius žurnalisto klausimus. 
Žiūrėjusiems tą laidą savaime kilo 
klausimas, kaip galėjo apskritai doras 
žmogus (ar apskritai gali būti doras 
MGB-istas?) patekti į prestižinį 
nomenklatūros pensioną, į kurį doram 
žmogui buvo užginta įeiti?

Savo ne per daug rišliame pasakojime 
tas Sokolovas prasitarė, kad jam buvo 
žinoma, jog pokario metais Lietuvoje 
siautėjo specialūs diversantų - 
provokatorių daliniai kovai su 
partizanais. Tačiau kai buvo pasiūlyta 
juose dirbti, jis, kaip doras žmogus, 
atsisakęs dalyvautinešvariamežaidime.

Kas gi buvo tas dorasis „Lietuvos 
mylėtojas“ ir „Sąjūdžio gerbėjas“, ką 
primena jo užuomina apie 
provokatorius?..

Pagal tikimybių teoriją neįmanoma, 
kad Lietuvoje vienu metu toje pačioje 
MGB žinyboje pridygtų tiekdaugnemažo 
„intelekto“, su polinkiu į sadizmą 
sokolovų. Labiau tikėtina, jog sukriošęs 
senis už „didelius nuopelnus Lietuvai“ 
apgyvendintas prestižiniame raudonųjų 
vadų pensione, yra būtent tas pats 

gyvenama Mostaro miesto dalis.
JAV daro spaudimą Kroatijos 

Respublikai bei Bosnijos kroatams, kad 
pastariejisudarytųfederacijąsuBosnįjos 
musulmonais. Būtų žymiai lengviau 
pasiekti teritorijos pasidalinimo 
susitarimą, jei Bosnija būtų dalinama į 
dvi, o ne į tris dalis.

♦ Vasario 23 d. Rusijos Durna didele 
balsų dauguma nutarė amnestuoti 1991 
metų rugpjūčio nepavykusio 
komunistinio perversmo organizatorius 
bei 1993 metų spalio mėnesio ginkluoto 
maišto vadus. Nežiūrint prezidento Boris 
Jelcinopakarto tinų protestų, iš Leforkra 
kalėjimo paleisti jo priešininkai: buys 
viceprezidentas Aleksandras Ruckojir 
buvęs parlamento pirmininkas Rusln 
Chasbulatov.

Reformų šalininkai pranašauja, kd 
šis Durnos žingsnis prives Rusiją pie 
pilietinio karo.

♦ Rusų teismas nustatė, kad rinkinų 
procedūra buvo pažeista Vladimrą 
Žirinovskį išrinkusioje rinkiminė.e 
apygardoje ir kad jo išrinkimas negalioji. 
Žirinovskis turi teisę apeliuoti dėl šo 
teismo sprendimo.

♦ Amerikiečių kontržvalgyba išaiškin, 
kad aukštas ČIA (Centrinės žvalgyte 
vadybos)valdininkasAldrichAmeskaru 
su savo žmona jau nuo 1985 metų iž 
pinigus dirbo Sovietų Sąjungos ir Rusįjs 
šnipu. Iš sovietų jis gavo daugiau kap 
milijoną dolerių už špionažą. Jo išduti 
bent dešimt ČIA agentų Rusijoje bu-o 
nuteisti mirti.

JAV liepė iš krašto išvykti Rusijos 
ambasados Vašingtone pareigūmi 
Aleksandrui Lysenko.

♦ Per debatus Australuos parlamens 
paaiškėjo, kad Australija pernai ž 
šnipinėjimą iš krašto išvarė bent penki 
rusų diplomatus, viešai to negarsindam:

♦ Naujai išslaptinus JAV archyvu 
paaiškėjo, kad 1954 metų kovo ■ 
balandžio mėnesį pravesti amerikiečį 
vandenilinės bombos bandymai Maršas 
salose radioaktyvumu paveikė kelis 
gyvenamas salas, smarkiai apsirikus dl 
bombų pajėgumo.

rūstaus teismo vertas majoras Sokolova; 
rinkęs pušies šaką, ant kurios už koji 
buvo pakabintas ūkininkas Bilskis.

Geriausia būtų, jei tas senolis gyventų 
savo įprastuose prašmatniuose 
apartamentuose. Jei nuo manęi 
priklausytų, tuose apartamentuos, 
laikyčiau jį iki paskutinio atodūsio, gerai 
maitinčiau, sergėčiau jo sveikatą gėriai 
nei savąją ir rūpinčiausi kuo ilgiai 
pratęstijo gyvenimą. Už visa tai jis turėtų 
padaryti bent vieną dorą darbą savo 
gyvenime—parašyti išsamius, su visomis 
detalėmis ir smulkmenomis savo veiklos 
ir to meto įvykių prisiminimus. Manau, 
kad sutiktų tai padaryti, supratęs, kad 
iki paskutinių dienų nereikės drebėti, 
laukiant, kol prasivers durys ir bus 
pasakyta: „Malonės prašymas atmestas. 
Nuosprendis bus įvykdytas“.
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — Į Vasario 19 d. pavakarėje į Jonaičių I l»Ani?KA Ji namus Eppinge, sugužėjo būrysI r ilJliR.1 11 artimųjų( bičiulių ir draugų, atšvęsti irI Esu labai ir labai visiems dėkįnga už sveikinimus mano 90-ties metų sukakties | i pagerbti Izidorių Jonaitį, jo 85 metų i proga: Afūsųpastogėsredaktoriui  B. Žaliui, ALB Krašto valdybai, LBSS pirmininkui į j sukakties išvakarėse.

• V. Patašiui, SLMSG Draugijos valdybai, Sydnėjaus lietuvių Sodybos sodybiečiams | i Izidoriusgimėl909.III.5Paežeriųkm., 
I už jų gražius žodžius, poeziją, kuri mane tikrai sujaudino - ačiū, ačiū, mano mieli! I j Šeduvos vis. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Į Metai nepastebimai bėga. Rodos neseniai visi drauge dirbome, rūpinomės. I i ojąbaigęs-1928-35metais-Vytauto J Jaučiuosi labai laiminga, jei galėjau bent kiek padėti tautiečiams ir pasitarnauti I j Didžiojouniversitetotechnikosfakultete, 
I tėvynės labui. Dar kartą dėkui jums, mielieji! I i Kaune, kurį baigė statybos inžinieriumi.I Su meile *1 Po to atliko karinę prievolę Karo

Ona Baužien&,BEH1 i mokyklojeirdvejissupusemetųtarnavo J 1 karo aviacijoje lakūnu - leitenantu.
i Vėliauvertėsistatybosparangomis,dirbo 
1 statybos firmose.
i 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos į

I_________________________
PAGERBIMAS AJDELAIDĖ JE Inž. Izidorius Jonaitis.

Adelaidės apylinkės valdyba kas 
metai, Vasario 16 proga sukviečia 
svečius, kurie vienu ar kitu būdu ir 
atvejuyra padėję Lietuvos reikalams ir 
Lietuvai bendrai.

Dauguma svečių - tai valdžios 
žmonės: parlamentarai - federalinio ir 
valstijos parlamentų, spaudos 
korespondentai, organizacijų vadovai 
ir kitų tautybių, palankių lietuviams, 
vadovaujantys asmenys.

Šiemet pagerbimas įvyko vasario 18 
dieną, penktadienį, Lietuvių namuose. 
Septintą valandą vakare svečių laukė 
apylinkės valdyba. Salėje gražiai 
paruošti stalai ir gėrimų baras.

Pagerbime dalyvavo gražus būrys 
svečių ir aktyvių mūsų bendruomenės 
narių. Pagerbimas pradėtasAustralijos 
ir Lietuvos himnais. Apylinkės valdybos 
pirmininkas J. Stačiūnas pasveikino 
prie stalų susėdusius susirinkusius ir 
savo žodyje trumpai nušvietė sunkų 
Lietuvos kelią į nepriklausomybę, 
kalbėj o apie paramą, kurios sulaukėme 
iš Lietuvos draugų. Šios paramos, 
pasakė pirmininkas, taip reikėjo 
Lietuvai pirmaisiais atgimimo metais. 
Australijos parlamentarų, spaudos ir 
televizijos bei radijo dėka apie Lietuvos 
siekius sužinojo visas pasaulis.

Praeitais metais Adelaidėje 
svečiavosi mokytoja iš Lietuvos Danutė 
'rusčiuvienė. Jos kelionę ir savaitinę 
kompensaciją apmokėjo Pietų 
Australijos švietimo ministerija. Šio 
vizito naudą pajuto ir Adelaidės 
lietuviai, nes Danutė visur dalyvavo ir 
pagyvino mūsų visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą. Ministro dėka gauta daug 
anglų kalba knygų, kurios pasiųstos į 
Lietuvą. Visa tai padaryta tuometinio 
Pietų Australijos švietimo ministro 
Greg Crafter dėka. G. Crafter lietuviai 
jau seniai pažįstasis visuomet jautrus 
ausų bėdoms. Šio pagerbimo proga j am 
buvo įteiktas Sausio 13 atminimo

Adelaidės apylinkės pirmininkas prisega Sausio 13 medalį. Iš kairės: J. Vabolienė, 
Greg Crafter ir J. Stačiūnas.

Padėkos žodį taria ALB Krašto 
valdybos pirmininkas V. Baltutis.

medalis ir tautinė juosta. Tautinėmis 
juostomis apdpvanoti ir dar keturi 
parlamentarai. Juostose įrašai su jų 
pavardėmis: Robert Hill (opozicijos 
lyderis senate), Lyn Arnold (opozicijos 
lyderis Pietų Australijos parlamente), 
Julian Stefani (Pietų Australijos 
parlamento narys, atstovavo valstijos 
premjerą Dean Brown) ir Bob Catley 
(federalinio parlamento narys).

Visi apdovanotieji buvo labai 
patenkinti ir savo kalbose padėkojo, o 
taip pat paminėjo, kad Lietuvos reikalams 
jie visuomet bus jautrūs ir paslaugūs.

Australijos lietuvių vardu padėkojo 
ALB Krašto valdybos pirmininkas 
V. Baltutis.

Svečiams buvo paruoštas turtingas 
švediškas stalas. Scenoje keturis 
tautinius šokius pašoko „Branda“, 
vadovaujama B. Sabeckio. 

i Austriją, o po karo persikėlė į Vokietiją, 
i kur mokytojavo Ravesnburgo lietuvių 
i gimnazijoje ir dėstė UNRRA'os 
j statybininkų kursuose.
i 1949 m. atvyko į Australiją. Atlikęs 
i privalomą darbo sutartį, išlaikęs 
l reikalaujamus egzaminus, dirbo 
| Sydnėjuje - NSW valstijos architekto 
1 įstaigoje,prieviešujųpastatų,daugiausia 
i mokyklųir ligoninių, statybų planavimo. 
1 Sukaktuvininkas yra labai daug 
i nusipelnęs lietuvių bendruomenei, ilgą 
1 laiką dirbdamas kaip vienas jos vadovų, 
i dažnai užimdamas pačias aukščiausias 
j pareigas- 1959-60irl963-64m.buvo 
i ALB Krašto valdybos pirmininkas, 
j ilgametis ALB ir Pasaulio lietuvių 
i bendruomenės tarybų narys, 
j organizavo pirmąsias Australijos 
i lietuvių dienas, kurios tapo tradicija ir 
j ruošiamos kas dveji metai. 1971-72 ir 
i 1976 metais buvo Mūsų pastogės 
j redakcinio kolektyvo narys, lietuviškos 
i spaudos bendradarbis.

Priklauso Pasaulio lietuvių inžinierių 
i -architektųsąjįmgosšydnėjausskyriui. 
1 Žymus Lietuvos (ir Lietuvių) skautų 
i sąjungos (LSS) veikėjas.
1 Į skautus įstojo 1926 metais 
i gimnazijoje ir jiems pašventė visą savo 
l

Vakaro metu buvo gera proga 
artimiau susipažinti ir pabendrauti su 
Lietuvos bičiuliais, kurių parama 
mums ir mūsų tautai yra labai svarbi 
ir reikalinga.

Nepriklausomybės šventė Gold Coast, QH.
Vasario 16 dieną 12 vai. didelis būrys 

Gold Coast seniūnijos lietuvių susirinko 
Cascade Gardens parke atšvęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
76-jų metinių.

Esant šiltam ir saulėtam orui, amžinai 
žaliuojančių medžių pavėsyje, 
susirinkusieji užėmė tris altanas ir, prie 
plavėsuojančios trispalvės, susėdo prie, 
stalų užkandžiams. Užkandžiai baigti 
kava ir pyragaičiais.

Lygiai 1.00 vai. (Gold Coast seniūnui 
p. Juozui Songailai esant išvykus 
atostogų) jo pavaduotojas p. Jurgis 
Smilgevičius pasveikino susirinkusius, 
tarp jų Baltų S-gos pirmininką p. Janovs 
su ponia, o jis, savo keliu, pasveikino 
susirinkusius ir palinkėjo lietuvių tautai 
šviesios ateities.

Trumpame pranešime p. Smilgevičius 
išsamiai supažindino su 
Nepriklausomybės Akto 1918 metų 
vasario 16 dieną Vilniuje paskelbimo 
aplinkybėmis ir tuo metu iškilusiais 
sunkumais, nes ir anuomet nei Vokietija, 
nei anų laikų sąjungininkai nebuvo linkę 
pripažinti Lietuvos nepriklausoma 
suverenia valstybe. 

gyvenimą. Vienas pirmųjų Vytauto 
Didžiojo universiteto skautų akademikų 
organizatorių (1928-32), 1976-81metais 
buvo Akademikų Skautų Sambūrio 
(ASS) įgaliotinis Australijai, 1962 - 63 
metais - Sydnėjaus Skautų Židinio 
tėvūnu, 1976-81 metais - LSS 
Australijos rajono vadijos nariu, 1978 
metais įsteigė ASS Sydnėjaus skyrių ir 
jam iki 1984 metų vadovavo. Vyr. 
skautininko lapsnis jam suteiktas 1981 
metais, apdovanotas LSS Lelijos ordinu.

Vakaro metu sukaktuvininką dalyvių 
vardu sveikino inž. Vytautas Bukevičius, 
kviesdamas visus pakelti sklidinas 
šampano taures, palinkėti jubiliatui 
stiprios sveikatos ir sugiedoti „Ilgiausių 
metų!..“ASS (centro)vadijospirmininko, 
s. fil. Gedimino Leškio atsiųstą 
sveikinimą iš Los Angeles perskaitė 
Balys Barkus.

Vėliau p. Elena Jonaitienė pakvietė 
visus pasiimti lėkštes, peilius ir šakutes 
ir vaišintis paruoštais skanėstais. 
Žinoma, stiklų ir stikliukų gėrimams 
irgi netrūko.

Taip gražiai ir tyliai pagerbtas 
Jubiliatas Izidorius Jonaitis - jam 
triskart „valio!“

BJB.

Esame dėkingi ALB Adelaidės 
apylinkės valdybai, ypač jos 
pirmininkui J. Stačiūnui už tokį 
šaunų priėmimą.

vb

Baigęs savo žodį p. Smilgevičius 
pakvietė p. Napoleoną Volką apžvelgti 
dabartinės Lietuvos gyvenimą ir 
sunkumus.

Prelegentas glaustai apibūdino 
dabartinės Lietuvos gyvenimą, jo 
trūkumus, paaiškino kriminalinės 
mafijos atsiradimo priežastis, taip pat 
kokią didelę neigiamą įtaką politiniam 
krašto stabilumui turi buvusių 
komunistųpartijosnariųsugrįžimasprie 
valdžios vairo. Jis mano, kad esamai 
betvarkei pašalinti reikės ne 5 ar 10 
metų, bet mažiausiai vienos generacijos.

Toliau p. Volkas perskaitė dvi 
ištraukas iš pasaulinės spaudos 
korespondentų pranešimų apie Lietuvą, 
kurioje jis praleido kurį laiką kaip 
turistas. Baigdamas savo pranešimą, 
perskaitė ištrauką iš vieno inžinerijos 
studento laiško, kur aprašoma 
apgailėtina šiluminė jėgainė Lietuvoje, 
kurioje tas studentas atliko privalomą 
vasaros praktiką.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
N.V.

..Mūsų Pastogė“ Nr. 919943.7. ns!3
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VIEŠNIA IŠ PARYŽIAUS

Buvo staigmena, kai vasario 23 d. į 
Mūsųpastogėsredakciją, lydima bičiulio 
p. Jean-Claude Bessormat, atvyko seniai 
nematyta viešnia iš Prancūzijos p. 
Jolanta Vaičaitytė, senais gerais laikais
- dar 1985 metais sėkmingai 
koncertavusi Sydnėjuje, Melburne ir 
Adelaidėje.

Mūsų pastogės narių pakalbinta p. J. 
Vaičaitytė pasisakė, kad norinti 
Melburne aplankyti seniai matytą tėvą 
dailininkąAdolfąVaičaitį ir supažindinti 
jį su anūku - savo aštuonmečiu sūnumi!..

Jolanta Vaičaitytė baigė mokslus 
Kanados Toronto ir Paryžiaus 
universitetuose, o lietuvių kalbą 
ir literatūrą studijavo Vilniaus 
universitete. Yra įsitraukusi į 
lietuviškąją - baltiškąją veiklą. Veiklos 
tvirtovė - Baltų namai. Ši organizacija 
įkurta 1985 metais ir Jolanta jai visą 
laiką pirmininkauja. Baltų namai 
palaiko glaudžius ryšius su įtakingais 
Prancūzijos žmonėmis, angažuoja juos, 
kad jie padėtų Lietuvai savo žiniomis, 
patirtimi. Baltų namai - tai tiltas tarp 
Prancūzijos ir Baltijos kraštų, kad 
prancūzai galėtų geriau susipažinti su 
Baltijos šalimis, organizuojamos 
susipažinimo kelionės, kurių metu 
svečiai apgyvendinami privačiai pas 
žmones, leidžiamas prancūzų kalba 
žurnalas „Lietuvos saulė“. Viešnia į 
Australiją atvyko vasario 18 d. Atgal 
žada keliauti kovo 7 d. Atvyksianti vėl į 
Australiją po metų ar dvejų - parodyti 
seneliui Adolfui Vaičaičiui dabar jau 
keturiolikametės anūkės ir jei bus proga
- pakoncertuoti.

Kaip žinome, Jolanta Vaičaitytė yra 
originali lietuvių liaudies dainų atlikėja,

ADELAIDĖS LtEFWIU PE\SI\I\K U -

Adelaidės lietuvių pensininkų klubas 
tebegyvuoja! Atšventę šv. Kalėdas tuoj 
su nauja energija pradėjo 1994-sius.

Vasario 10 dieną įvyko pirmoji šiemet
Bingo popietė ir kavutė Adelaidės 
lietuvių namuose, dalyvaujant gausiam 
būriui narių.

Nedelsiant - Vasario 22 d. - 
suorganizuota išvyka į Murray Bridge 
vietovę, esančią maždaug apie 50 km 
nuo Adelaidės. Vyko 45 keliautojai.

Adelaidė apsupta žaliuojančių kalnų 
vadinamų “Adelaide Hills“ - važiavome 
per juos. Oras pasitaikė labai geras, 
maloniai šiltas, bet ne karštas. 
-■« ■

PATIKSLINIMAS
AfPNr 7, psl. 2 J. Rūbo straipsnyje „Ar 

bus Baltijos valstybės nepriklausomos?“ 
įsivėlė kelios klaidelės:

•Pirmoje skiltyje 12 eilutėje vietoje 
žodelio „pro“ turėtų būti „po“; toje vietoje t 
kalbama apie ...po - sovietinės Rusijos 
užsienio politikos tikslus.

•Antroje skiltyje 38 eilutėje vietoje 
žodžio „sąjungininkės“ parašyta 
„savininkės“.

• Ketvirtoje skiltyje 12 eilutėje vietoje 
žodžio „nepriklausomybė“ išspausdinta 
„nepriklausomynė“.

Straipsnio autorių ir skaitytojus už 
pasitaikiusias klaidas atsiprašome.

Red.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 919943.7. psl.4

Jolanta Vaičaitytė

daugiau kaip 20 dainų yra sukūrusi pati. 
Jean - Claude Bessonat tikriausiai yra 
vienintelis prancūzas, grojantis birbyne. 
Koncertuose jis akompanuoja Jolantai. 
Birbyne groti j am bu vo nesunku išmokti, 
nes yra geras klarnetistas. Prieš pora 
metų Lietuvoje jis taip pat buvo surengęs 
savo tapybos parodą, kalbėjo per 
televiziją. Šiek tiek keista, pagalvojus, 
kad tokiems žmonėms lankantis 
Sydnėjuje, jiems net nebuvo pasakyta, 
kadtuometu vyko Vasario 16minėjimas. 
Jie būtų tikrai praturtinę minėjimo 
programą. O ir garbingiems vakaro 
garbės svečiams - australų 
parlamentarams bei kitų šalių atstovams 
būtų buvę įdomu ne tik pasiklausyti 
tikrų lietuvių liaudies dainų, bet ir 
pamatyti birbyne grojantį svetimtautį...

K.Z

Gėrėdamiesi vaizdais privažiavome 
“Gummeracha“ su aukštai iškeltu 
mediniu arkliu, kuris vilioja turistus 
aplankyti čia esantį medinių žaislų ir 

PATIKSLINTAS SADNĖJALS PAIWENGIMIJ KALENIIORILS, 19M 
I

VASABIS
13 d. Katalikų kultūros Draugija

Į 20 d. ALB Sydnėjaus apylinkės valdyte. Vasario 16 minėjimas.

Į KOVAS
6 d. Katalikų kultūros draugija. Kaziuko mugė.

' 13 d. Katalikų kultūros draugija Literatūros ir dainos popietė.
j 20 d Šaulių kuopa. Putvio minėjimas.

' 27 d. Sporto Įdubas Kovas. Metinis narių susirinkimas.

I BALAIWIS
17 d. Prelato P. Butkaus mirties metinės. Pamaldos, videofilmas.

I
I GEGUŽIS

1 d. ALB ir savaitgalio mokykla Motinos diena.
8 d. Lietuvių klubas. Madų paradas.

I 15 d. Moterų socialinės globos draugija.

I BIBŽEUS
12 d. Tautos fondas. Išvežtųjų minėjimo pamaldos.

I 18 d. Dainas choras. Jubiliejinis 40 metų balius.
I
I LIEPA
I 10 d. ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba. Valstybinė šventė.
I 23 d. Sporto klubas Kovas. Metinis balius.

L

bvgpjCtis
14 d. Moterų socialinės globos draugiją Metinis susirinkimas.
14 d. Katalikų kultūros draugija. Spaudos atgavimo minėjimas.
20 - 21 d. lietuvių klubas. Kultūros dienos.
28 d. Pensininkų klubas NeringaMetinis balius.

I
BUGSĖJIS I

4 d. ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba. Metinis narių susirinkimas. |
11 d. Skautų akademinis sąjūdis.
18 d. Sporto klubas Kovas, popietė. |
25 d. Spaudos Sąjunga. Mūsų pastogės popietė. į

r
SPAUS |

1 d. Lietuvių klubas. Metinis balius. |
23 d. Moterų socialinės globos draugija. lešminė Engadine.

LAPKMITIS
20 d. Spaudos sąjunga.Metinis narių susirinkimas,
27 d. LKV Ramovė Sydnėjaus skyrius. Kariuomenės šventė.

GBUOD1S
4 d. Dainos choras. Metinis koncertas.

11 d. Pensininkų klubas Neringa. Kalėdų eglutė.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba j

suvenyrųfabriką.Sustojępasivaišinome S 
kava ir biskvitais. Toliau jau važiavome § 
plačia dykuma apaugusia retais | 

krūmokšniais, kol pasiekėm Murray » 
Bridge miestelį. Gana turtingai g 
atrodantis miestelis - visai prie Murray s 
upės,josvarduirpavadintas. Užmiestyje S 
susipietusi lengvoji pramonė. Prie J 
krantinės mūsųjau laukė plaukiojantis g 
restoranas “M. V. Barrangula“ su | 
paruoštais pietumis. Valgėme laivui | 

plaukiant,tadnėnepajutomekaippraėjo jį 
pora valandų ir vėl atsidūrėme prie g 
kranto. Linksmai nusiteikę sulipome į g 
autobusą ir važiavome atgal į miestelį | 

aplankyti „Peteliškių namų“ (“Butterfly j 
House“). Tai nemažas pastatas, kuriame į 
įrengtos patalpos peteliškėms, | 

pardavinėjami suvenyrai turistams, yra s 
valgykla. Atskirai atitvertoje patalpoje - ■ g 
tropikų papūgos, kai kurios visai | 
prijaukintos. Buvo labai įdomu; viską 8 
apžiūrėję, prisipirkę suvenyrų, valgykloj g 
išgėrėm kavos ir patraukėm namų link | 
aplinkiniais įdomiais keliais.

Sustojome istoriniame vokiečių | 
imigrantų įkurtame kaime Hahndorf. | 

Įdomus miestukas, pasižymintis g 
vokiečiams būdingu tvarkingumu, labai ž 
populiarus tarp turistų. Apžiūrėję ir s 
atsipūtę vėl sėdome į autobusą. S 
Pensininkų klubo pirmininkas E. Dukas g 
dar spėjo padaryti pranešimą apie g 
tolimesnę klubo veiklą. |

Namo važiuodami mūsų pensininkai | 
taip įsidainavo, kad nė nepajutom kai | 

atsidūrėm vėl prie Lietuvių namų. Buvo g 
jau 6 vai. vakaro. Patenkinti išvyka g 
dėkojom savo klubo pirmininkui ir 8 
valdybai u? jų pastangomis mums | 
suteiktą malonumą.

Ona Baužienė, BEM g
S 

,^Laisvė44 jau Melburne |
Gautas pranešimas, kad vasario 28 g 

dienos vakare į Melburną atplaukė E 
Lietuvos jachta „Laisvė“. Įgulą pasitiko | 
Melburno sportininkų vadovų ir tau- g 
tiečių būrelis. Su Lietuvos buriuotojais g 
iš Adelaidės drauge atplaukė Adelaidės g 
sporto klubo pirmininkė Irena Petkūnaitė. | 

Tolimesniame „Laisvės“ maršrute - | 

Sydnėjus.įkurįjiišplaukspokeliųdienų. g
Inf. g

Apie laimę, laisvę ir 
teisingumą^

Ponia JaninaMalijauskienėatkreipė dėmesį 
į mano straipsnį „Gėrio ir blogio reikšmė Dievo 
plane“ (Mūsų pastogė Nr 8) ir padarė keletą 
pastabų. Tik viena iš jų yra reikšminga, apie ją 
irnorįu plačiau paaiškinti, kitosyra reliatyvios, 
galima turėti savo nuomonę.

Ponia Janina rašo: „Straipsnyje, mano 
supratimu, yra paradoksalus tvirtinimas, jog 
žinojimas, kad laimės, laisvės ir teisingumo 
šioje žemėjenėra, verčia žmogųjų siekti, nes tik 
tokiu būdu jis tobulėja ir kultūrėja. (Ar 
tobulėjimas ir kultūrėjimas tai tas pats?).“

Tobulėjimas ir kultūrėjimas nėra tas pats. 
Abi sąvokos yra reliatyvios ir viena kitą gali 
papildyti ir net kai kada sutapti. Aš tvirtinu 
(esu įsitikinęs), kad šiame pasaulyje nėra ir 
negali būti laimės, laisvės ir teisingumo, bet 
žiną u,kad tokį troškimą turi kiekvienas žmogus 
savo prigimtyje, tačiau tai nėra paradoksas. 
Kam Dievas įdiegė į žmogaus prigimtį tokius 
idealus, kurių žmogus šiame gyvenime negali 
pasiekti? Atsakymas tik vienas gali būti: tam, 
kadžmogusjųnorėtųirjųsiektų,ojų siekdamas 
tobulėtų ir kultūrėtų.

„Mylėk Dievą ir daryk ką nori“ nėra mano 
žodžiai, o Bažnyčios patriarcho šv. Augustino, 
bet jie man yra priimtini, nes nevaržo mano 
laisvės bendrauti betarpiai su Dievu.

Paskutiniame savo straipsnio sakinyje, gerb. 
p. Janina padarė neteisingą išvadą: „Su 
džiaugsmu tad vykdysime tik Jo programą, 
nes ji suteiks mums tai, ko dabar veltui 
siekiame - laimę, laisvę ir teisingumą“. Šie 
idealai nėra mums veltui be prasmės duoti, jie 
yra mums imperatyvas tobulumui siekti: 
„būkite tobuli, kaip jūsų dangiškas Tėvas yra 
tobulas“.

Kristus moko: „Būkite tokie tobuli, kaip jūsų 
dangiškasis Tėvas yra tobulas“ (Mt. 5,48). Esu 
įsitikinęs, kad joks žmogus tokio tobulumo 
pasiekti negali, bet tie idealai Dievo plane yra 
būtini - tai žvaigždės tamsioje naktyje, kurios 
rodo keleiviui kelią į namus. Taigi, tie idealai 
nėra žmogui paradoksalūs, o realūs ženklai 
sugrįžti į amžinybę.

Aleksandras ALmragh
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
Nuplukime pabaigtuvių vainiką

Po antrojo didžiojo karo mūsų 
intelektualai, rašytojai ir dailininkai, 
galima sakyti beveik masiškai išvyko į 
JAV. Ten jie negaišo, nesėdėjo nuleidę 
rankų, bet išvystė didžiulę kultūrinę 
veiklą. Jų dėka buvo įvykdytas vienas iš 
didžiausių kultūrinių pasiekimų - tai 
išleidimas Bostone 37 tomų Lietuvių 
enciklopedijos lietuvių kalba ir 6 tomų 
anglų kalba. Sumanymas tokią 
enciklopediją leisti gimė dar tik 
prasidėjus Nepriklausomos Lietuvos 
antrajam dešimtmečiui, tačiau suspėta 
išleisti tik aštuonis tomus.

Lietuvių enciklopedija yra 
neįkainojamai vertingas žinių šaltinis, 
paruoštas atitinkamų sričių specialistų, 
iš kurio bet kada gali pasisemti reikiamos 
informacijos. Tyrinėjant bet kokią sritį, 
norint pasitikrinti bet kokį faktą, be 
enciklopedijos, kaip pačio patikimiausio 

’ žinyno, apseiti negalima. O naudotis 
enciklopedija yra labai nesudėtinga, nes 
biografijos, įvykiai ir faktai - viskas 
surašyta alfabetine tvarka.

Australijoje, kad ir mažesnė lietuvių 
bendruomenė, kad ir žymiai plačiau 
išbarstyta po kontinentą, negu 

’ Amerikoje, taip pat išvystė gyvą 
kultūrinę veiklą. Mums čionai atvykus, 
jauniems ir kupiniems entuziazmo, 
veiklos dirva buvo plati: kiekviena, kad 
ir mažiausia grupelė - ar tai tolimajame 
Queenslande, ar Snieguotuose kalnuose, 

į armiškingojeTasmanijoje-buvoveikli, 
kur nors ir kuo nors reiškėsi. Kiek buvo 
susiorganizavusių chorelių, kiek 

, kvartetųirsekstetųdainavo,kiekgrupių 
i - grupelių šoko tautinius šokius, kiek 

tautodailėsparodėliųbuvosurengta.kiek 
L paskaitų skaityta, kiek minėjimų 

surengta. Tuo metu visi jautėmės esą
I Lietuvos ambasadoriais, patys sau 

užsidėję pareigą reprezentuoti pavergtą
: tėvynę gražiausiose formose.

Bet dabar, kas gali visa tai prisiminti? 
j Tie, kurie šoko ir dainavo pirmaisiais 
J atvykimo metais, jei dar tebėra mūsų 
j tarpe, vargiai gali ką patys apie savo 
‘ veiklą pasakyti, nes beveik po pusšimčio 
: metų, sunku prisiminti ne tik datas, bet 
į ir įvykius.

Kai gyvieji liudininkai nebėra tikri dėl 
į. savo veiklos, neišvengiamai reikiaieškoti 

medžiagos rašytiniuose šaltiniuose.
i Mūsų pastogė, bendruomeninis 
f laikraštis, nepraleisdavo progos 

pažymėti įvairias kultūrines apraiškas, 
L tačiau ši gausi medžiaga yra paskendusi 

komplektų komplektuose Mūsų laimei, 
bendruomenės vadovai, jausdami poreikį 

suregistruoti ateičiai lietuvišką veiklą, 
surašė ją glaustesne forma į tris tomus: 
pirmą Australijos lietuvių metraštį“, 
išleistą 1983 m., antrą, išleistą 1983 m. 
ir „40 kultūrinių metų“, išleistą 1990 m. 
Jie redaguoti įvairių geravalių ir 
entuziastingų pasišventėlių. Nors dvi iš 
tų knygų vadinamos metraščiais, 
tokiomis iš tikrųjų jos nėra, nes 
„metraštis“ reiškia „chronologišką ir 
detalų įvykių aprašymą“. Nežiūrint tos 
chronologijos stokos, mūsų metraščiai 
talpina gausią medžiagą napagailint jai 
iliustruoti fotografijų. Tačiau šioje 
gausybėje, dėl metodo stokos, 
susiduriame su dideliais sunkumais. 
Medžiaga nėra surašyta pagal alfabetą, 
bet dažniausia suskirstyta vietovėmis, 
kartais pagal redaktorių suprantamą 
svarbą, kartais tarytum pagrąžinimais 
įtarpams, pav., poetų bei dailininkų

trumpom biografijom ir jų kūrybos 
ištraukom. Žinant kūrėjo ar veikėjo 
pavardę ir jo gyvenamą vietą, perskaičius 
tai vietovei skirtus puslapius, galimas 
daiktas, medžiagą apie jį atrasi. Bet gal 
ir ne, nes pirmaisiais veikliaisiais metais, 
kaip jau minėta, kultūrinė veikla buvo 
išvystyta visose grupelėse. Kam dabar 
gali ateiti į galvą Sydnėjaus kūrėjų ieškoti 
ne Sydnėjaus apylinkės aprašymuose, o 
Bankstowno arba Cabramattos, nes tuo 
metu jos egzistavo kaip nepriklausomos 
apylinkės. Arba kas prisimena lietuvius 
gyvenusius ir išvysčiusius pradinę veiklą, 
pav., Railton (Tasmanija) arba 
Yellowdine bei Karalee (Vakarų 
Australija). Šiuo metu, turbūt, ten nėra 
nė vieno lietuvio, nes jie atlikę darbo 
prievolę, išsivažinėjo į didesnes lietuvių 
kolonijas. O ką daryti, jei žinoma tik 
pavardė ieškomo žmogaus, bet ne jo 
gyvenama vietovė? Tuomet, kad rastum ■ 
žinių apie jį, reikia perskaityti metraštį 
nuo pradžios iki galo.

Yra visai reali galimybė, kad Lietuvos 
istorikai, pribrendus laikui, rašys 
išblaškytos Lietuvos, išeiviškos Lietuvos 
istoriją. O mes esame stambi lietuvių 
išeivijos istorijos dalis. Kiekbereikalingai 
laiko turės praleisti busimieji 
mokslininkai, norėdami susidaryti 
lietuvių veikėjųir veiklos tikresnį vaizdą!

Patinka mums ar nepatinka, mes 
esame ir Australijos istorijos dalelė. 
Anksčiau ar vėliau mūsų veikla bus 
nagrinėjamaaustralųistorikų, sociologų, 
psichologų ir etnologų. O gal ir mūsų 
pačių vaikaičių, norinčių geriau 
susipažinti su senelių ir prosenelių 

praeitimi.
Jei su dideliais sunkumais susiduriame 

mes patys, geraimokėdamilietuviųkalbą 
ir gyveną šiuo aprašomuoju laikotarpiu, 
tai tik įsivaizduokite, kokie milžiniški 
sunkumai laukia tyrinėtojų silpnai 
mokančių ar visai nemokančių 
lietuviškai. Žinoma, su žodynais žmonėms 
išverčia tekstus, parašytus net ir 
nepažįstamomis ar nebegyvomis,- 
kalbomis. Bet tai jau užkietėjusio. 
užsispyrėlio užgaida. Atsiranda žmonių, 
kurie*gali paaukoti visą savo gyvenimą 
nežinomų tekstų iššifravimui, bet tai 
didelės išimtys. Tokie mokslininkai, kaip 
taisyklė, domisi ypatingom religinėm bei 
istorinėm relikvijom. Šiaip gi istorikai 
dažniausiai ieško parankios medžiagos 
arba pasirenka sritį, kurios tyrinėjimas 
nereikalauja ištiso žmogaus amžiaus.

Sumaištį Australijos lietuvių 
istoriografinėje medžiagoje reikia kaip 
galima greičiau pašalinti. Gal būt tai 
padaryti yraįvairiųmetodų,betsiūlyčiau 
patį paprasčiausią: sudaryti pavardžių 
irįvykiųrodyklespriekiekvienoaukščiau 
minėto tomo. Kas yra „Rodyklė“? Tai yra 
alfabetinis sąrašas pavardžių, įvykių bei 
vietovių, kai prie jų nurodomas puslapis 
(ar puslapiai), kur toji pavardė, įvykis ar 
vietovė minima.

Kas tai padarys? Vienam žmogui toks 
darbas užtruktų keleris metus. Darbas 
sunkus, reikalaujantis ne tik laiko, bet ir 
didelio atidumo.

Siūlyčiau sudaryti‘Metraščio komitetą 
ar gal tiksliau Metraščio rodyklės 
komitetą. Gal kiekvienas apylinkės 
valdybos pirmininkas ar tos valdybos 
narys kultūriniam reikalam savo ruožtu 
sutiktų į darbą įtraukti savo apylinkėje 
tinkamus žmones, pav., pensininkų 
klubo narius, ar akademikus skautus, 
ar pavienius geranorius tautiečius. Visą 
darbą siūlyčiau paskirstyti Australijos 

Vaizdai iš VASARIO 16 minėjimo Sydnėjuje

Viršuje: Dalį minėjimo programos išpildęs merginų Šešetukas. Apačioje: 
Lietuvos karininkams - veteranams Itn. I. Jonaičiui ir kpt. P. Šapronui bei 
„Ramovės“ pirmininkui A. Vinevičiui garbės raštus įteikia ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos vicepirmininkas A. Kramilius. Nuotraukos A. Bumeikio. 
________________ jjMūsį Paštogė^IjJjį f)

lietuvių apylinkėms tiesiog proporcingai 
jų narių skaičiui.

Pirmasis „Australijos lietuvių 
metraščio“ tomas yra 289 psl, antrasis - 
487 psl., „40 metų kultūrinė veikla“ - 
159 psl. Iš viso - 935 puslapiai. Juos 
išskirsčius visoms apylinkėms 
Australijoje, siūlyčiau organizuoti 
Metraščių dienas ar Metraščių 
savaitgaliusir susėdus Lietuviųnamuose 
pradėti darbą. 200 - 300 puslapių 
peržiūrėti vienai apylinkei, atsimenant 
fotografijų gausą, nėra ’labai didelė 
priverstinė auka, bet atneštų milžinišką 
naudą, nes per tai atidaromos durys į 
pilnesnį naudojimąsi mūsų metraščiais.

Mačiau Hobarto ir Sydnėjaus žmones, 
ekspedijuojančius Baltic News. Jie 
susikaupę vyniojo leidinį ir lipino 
adresus. Manau, jei galima buvo 
suorganizuoti žmones anksčiau, galima 
ir dabar šiam svarbiam lietuviškam 
darbui rasti geravalių savanorių.

Kaip jau minėjau, metraščiai rašomi 
ne tiek sau, savo bendraamžiams, kiek 
ateičiai. Lietuvių gyvenimo Australijoje 
metraščiai tokie, kaip dabar, istoriko 
akimis žiūrint, panašūs į džiungles. Bet 
išleidę „Rodykles“, mes ateities 
skaitytojam ir tyrinėtojam įteiksime 
tarytum kompasą į rankas. Tik tuomet 
mūsų metraščių paskirtis bus pilnai 
įvykdyta, didžiulis darbas, įdėtas į jų 
sudarymą, galutinai užbaigtas. Jais bus 
galima naudotis beveik kaip 
enciklopedija, pagal alfabetinę rodyklę 
atrandant medžiagą apie mūsų veikėjus, 
kūrėjus. Lietuviško gyvenimo įvykius. 
Be,Rodyklės“ tie trys tomai Australuos 
lietuvių gyvenimo žinių, kaip namas be 
pabaigtuvių vainiko.

Laikas nupinti ir iškelti tą 
pabaigtuvių vainiką!

Genovaitė Kazokienė
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11SPORTAS
SPORTO NAUJIENOS

Sportinė Andriejūnų šeima
Ne tik Sydnėjuj, bet ir Australijoje 

mažai yra sportininkų ir sportą 
mėgstančių žmonių, kurie nepažinotų 
Petro Andriejūno ar nebūtų girdėję ir

Sportinė Andriejūnų šeima. Priekyje 
vaikai (iš kairės): Tara, Ilka ir Benius. 
Už jų - tėvai Petras ir Rita.

anksčiau šios pavardės. Tėvas, Lietuvos 
kavalerįjos karininkas, dar Lietuvoje 
pasižymėjo jojimo sporte, buvo ir geras 
futbolininkas. Sydnėjuje iki mirties jis 
buvo plačiai įsijungęs į lietuviškąjį 
sportinį gyvenimą. Vyresnysis brolis 
Algis, Australijos armijos kapitonas, 
buvo Sydnėjaus Kovo ir Australijos 
lietuvių krepšinio rinktinių dalyvis. O 
dalyvaudamas Korėjos kare, 
suorganizavo net karių krepšinio 
rinktinę, kuri žaidė laisvalaikiu.

Petras, tėvo ir brolio paskatintas, 
krepšinį pradėjo žaisti su Kovo 
jaunučiais, vėliau jauniais ir vyrais, taip 
pat daug metų atstovavo ir visos 

Kovo jaunučiai prie savo vėliavos. Iš kairės T. Andriejūnaitė, G. ir A. Čerkesai, 
B. Andriejūnas ir I. Andriejūnaitė • ...........................

„MūsųPastogė“ Nr. 919943.7. psl.6 _______________________

Australijos lietuvių krepšinio ir tinklinio 
rinktines. Ir šiandien jis sportinės 
uniformos į spintą nepadeda, žaidžia su 
veteranais, yra lietuvių rinktinės 
treneris, Kovo ir ALFAS valdybų narys. 
Petrą rasime visur, kur tik reikalinga 
pagalba mūsų lietuviškam sportui. Jis 
atstovavo Australijos lietuvius Kanadoje, 
Amerikoje ir Lietuvoje, kur būdamas 
pirmą kartą, buvo ypač sužavėtas ir pačia 
Lietuva ir lietuvišku nuoširdumu.

Nuo savo vyro neatsilieka ir jo didžioji 
pagalbininkė Rita, kurios tėvas J. 
Eismontas irgi buvo iškilus mūsų 
sportininkas. Rita sporto šventės metu 
Melburne buvo apdovanota ir gražiai 
pasveikinta už 25 metų - iš eilės - 
dalyvavimą visose mūsųsporto šventėse, 
o taip pat Kanadoje, Amerikoje ir 
Lietuvoje. Dar ir šiandien krepšinio 
aikštelėje ne visos jaunosios žaidėjos gali 
jai prilygti.

Petras ir Rita augina dukras Tarą ir 
ūką ir sūnų Benių. Visi trys vaikai jau 
nuo mažumės yra geri sportininkai ir 
eina tėvų pėdomis. Visi trys Kovo 
jaunučių komandoje žaidžia krepšinį, 
gerai plaukiairyra šaunūs atletai. Kartu 
su tėvais jie laukia kitų metų, kai galės 
Lietuvojeatstovauti Australijos lietuvių 
sportininkus.

Geriausios sportinės sėkmės visai 
Andriejūnų šeimai.

Prezidentas sportininkas

Nedaug kas žino, kad dabartinis 
Lietuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas nuo pat ankstyvosjaunystės 
buvo geras sportininkas. Vaiku būdamas 
jis ypač mėgo žiemos sportą, slidinėjo, 
čiuožė ir žaidė ledo ritulį. Vėliau pamėgo 
lengvąją atletiką ir kartu su kitu 
kaišiadoriečiu, Sovietų Sąjungos 
rekordininku ir Tokij o olimpiados dalyviu 
bei 26 Lietuvos rekordų rutulio stūmime 
ir kūjo mėtyme autoriumi Adolfu 
Varanausku dalyvavo 1955 metų 
Lietuvos lengvosios atletikos 
pirmenybėse, kur Varanauskas tapo 
čempionu, o Brazauskas prizininku disko

metime ir rutulio stūmime. Vėliau 
Algirdas pamėgo buriavimą ir dukroms 
paaugus kartu su jomis buriuodavo. 
Nesvetimas Prezidentui ir boksas bei 
krepšinis. Dabar rytais jis tik bėgioja, o 
dalyvaudamas kaip garbės svečias 
Lillehammer žiemos olimpiadoje, ir vėl 
gražiai prisiminė savo jaunystės 
sportines dienas. Gal dėl to Lietuvos 
sportas, turėdamas savo globėjais 
buvusius sportininkus Prezidentą ir 
minister) pirmininką, pamažu pradeda 
atsigauti.

Klystate, p. Gražina Baksa
Iš kur, gerbiama Ponia, žinote, kad 

mūsų sportininkai MP neskaito, kaip 
Jūs teigiate savo laiške redakcijai (MP 
Nr. 8) ? Nežinau, ar Jūs turite šeimą ir 
ar, jei turite vaikų, jie iš viso skaito 
lietuvišką spaudą? Tačiau aš Jums 
garantuoju, kad ne tik sportininkai, bet 
ir visas jaunimas, ypač jeigu jie ar jų 
veikla aprašoma, tik tuos dalykus ir 
teskaito. Politinių rietenų Lietuvoje, o 
anksčiau ir pas mus, aprašymai, o taip 
pat ilgi ir nuobodūs filosofiniai straipsniai 
mūsų spaudoje, tikrai mūsų jaunimui 
yraneįdomūs. Taip,kadnorintkuo ilgiau 
išlaikyti mūsų jaunimą, tuo pačiu ir 
Sportininkus, bent' dalinai lietuviškus, 

mes turime duoti spaudoje tai, kas jiems 
įdomu. Apie Lietuvą žinių daug daugiau 
galima rasti Lietuvoje leidžiamoje 
spaudoje.

A. LaukaitisTRUMPAI
• Prancūzai sako, kad pats naudin

giausias žmogui maistas yra arkliena. 
Arkliai ėda tik švarų maistą - avižas, 
šieną ir kt. Prancūzai suvalgo daugiau
sia pasaulyje arklienos ir čia veikia 3800 
arklieną perdirbančių įmonių.
• Kaip praneša amerikiečiai moks

lininkai, tai kuo mažesnis vyras, tuo 
didesnė galimybė susirgti širdies liga. 
Vyrai, kurių ūgis yra apie 173 cm, daug 
daugiau skundžiasi širdies negalavimais 
už pvz. 180 cm ir aukštesnius vyrus. 
Manoma, kad mažų žmonių yra ir 
mažesnės kraujagyslės ir plaučiai dirba 
ne taip gerai kaip aukštų. Ši išvada visai 
netinka moterims.

•N. Zelandijos mokslininkas J. Mann 
nustatė, kad jei per dieną dažniau, o ne 
tik tris kartus valgysim ir po mažesnį 
kiekį maisto, tai mažiau susirgsim šir
dies ligomis, nes kraujuje sumažėja cho
lesterolio kiekis.

Paruošė A. Laukaitis
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MUSŲ MIRUSIEJI
A. f A. 

Elena Andrekienė

Vasario 5 dieną Perthe mirė Elena 
Andrekienė, eidama 88 metus. Nors jau 
gražus amžius, mirtis visvien netikėta. 
Iki paskutinio Andrekienė buvo sveika 
ir vikri. Mirė širdies priepuoliu.

Liūdesy liko keturios dukros - Birutė 
Ward, Pajauta Patupienė, Laimutė 
Grinevičienė ir Rūta Buettner, bei jų 
gausios šeimos. Tarp jų devyni vaikai- 

1 fiai ir dešimt provaikaičių. Laidotuvės 
f buvo vasario 10 dieną.Į Karrakatos ka- 
[ pines velionę Eleną lydėjo ir kremato

riume apeigose dalyvavo gerokai dau
giau nei šimtas tautiečių.

Elena Andrekienė gimė 1906 metais 
.Taksėjo 22 d. Tarvydų kaime, Šilutės 
* apskrityje. Tėvai Jurgis Meižys ir Šulė 

Meižienė - Genutytė, tvirti ūkininkai, 
lietuviai Mažojoj Lietuvoj, užaugino pen
kias dailias dukteris ir du sūnus. Ūki
ninkavo tarp Rūkių ir Pagėgių ir vėliau 
prie Rusnės. Meižių namuose buvo kal
bama gražia Donelaičio lietuvininkų kalba. 

' 1928 metais Elena ištekėjo už Vytauto 
Andrekaus, Lietuvos valdininko 
Klaipėdoje. Andrekai susilaukė penkių 

į vaikų. Antrasis amžiumi, jų vienintelis 
Į sūnus vardu Vytautas žuvo būdamas 
I trylikos metų ledo įlūžio nelaimėje. An- 
c drekai gyveno Klaipėdoje, o vokiečiams 

ją užėmus, persikėlė į Palangą.
Elenos Andrekienės laidotuvių apei

gas pravedė liuteronų pastorius Chris
tian. Šeimos vardu kalbėjo ir su velione 

' atsisveikino vyriausias vaikaitis Peter 
j, Ward. Iš lietuvių bendruomenės kalbėjo 

Zigmas Budrikis. Jis angliškai papasa
kojo apie a. a. Elenos nueitą gyvenimo 
kelią, jos vargus ir džiaugsmus, ir jau 
lietuviškai kreipėsi i velionę šiais 
žodžiais:

Sunku su Tavim atsisveikint, Elenute. 
&-Tuo sunkiau, kad Tu juk mirei, atrody- 
' damadarsveikairstipri.DarTurūpinais 

savo vaikais, vaikaičiais ir dar tikėjais, 
. kad padėsi užaugint mažąją Anastazijėlę, 
' Bet nebe Tau rūpintis. Tu patieki gyvą, 
! ilgo ir darbštaus gyvenimo pavyzdį. Kiti 

juo paseks, perims tavo rūpesčius.
j' Tu mūsų širdyse, tu mūsų mintyse. Tu 

< ha,ir Tu visur. Tušavo vaikystėspievose, 
Į tu Nemuno dausose. Tau šventa ramybė, 
I Tau atilsis amžinybėj.

*1 Tariam sudiev, Mylima Elena.
-/Ui

A. t A. PETRAS MEDELIS
Gauta žinia, kad vasario 23 dienos 

rytą Sydnėjuje autokatastrofoje žuvo 22 
metų jaunuolis Petras Medelis.

Gedulingos pamaldos kovo 1 dieną 
rengiamos Vincentia NSW parapijos 
bažnyčioje. Iš ten velionis bus palydėtas 
į Nowros kapinių krematoriumą.

B.Ž.

A.f A. IDA ŠIMBORIENĖ

1994 metų vasario 6 dieną Sydnėjaus 
priemiestyje Greenacre mirė Ida 
Šimborienė, kuri nuo 1949 metų su savo 

Nelaimingo atsitikimo metu netekus mylimo sūnaus, brolio ir anūko

A. f A. Peterio Medelio
sulaukusio vos 22 metų amžiaus, nuoširdžiai užjaučiu tėvus, seseris, P. ir J. 
Kušleikų šeimas, kitus gimines ir artimuosius ir kartu liūdžiu.

J. Masiokienė

1
1
1
1

ADILVIDtS LIETUVIIJ PAIUAGIMl KALENDORIUS 
1994 METAMS

1
1
1
1 
1

1 SAUSIS RUGPJŪTIS 1 
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

9 d. (sekm.) Baltijos diena - Caritas (Christie's Beach) 
15 d. (šešt) Privatus parengimas LN * 
29 d. (šešt) Sporto klubo Vytis iešminė

VASARIS

11d (ketv.) Pensininkų klubo parengimas (Bingo) LN
14 d (sekm.) LKMD metinės šventė LKC
21 d (sekm.) Choro lituania popietė LN
28 d (sekm.) LKMD metinis susirinkimas LKC

RUGSĖJIS

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
6 d. (sekm.) LKVS Ramovė metinis susirinkimas LN

10 d. Cketv.) Pensininkų klubo parengimas (Bingo) LN
12 d. (šešt) Užgavėnių balius (blynų) LKC **
18 d. (penkt) ALB parengimas LN
20 d (sekm.) Nepriklausomybės šventė (Vasario 16) LN
26 d. (šešt) Sporto klubo Vytis parengimas LN

KOVAS

11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 d (šešt) Sporto klubo Vytis parengimas LN
8 d (ketv.) Pensininkų klubo parengimas (Bingo) LN

10 d (šešt) Jaunino talentų vakaras LKC
11 d (sekm.) Padėkos diena LN
17 d (šešt) Pensininkų klubo vakaronė LN
18 d (sekm.) LKVS Ramovė informacinis susirinkimas LN
24 d (sešt) LKMD parengimas LKC ’

1 
1 
1 
1 
1 
1 

-1
1 
1 
1 
1 
1

1
1 5 d. (šešt) Privatus parengimas LN

6 d. (sekm.) Šv. Kazimiero šventė LKC
10 d. (ketv.) Pensininkų klubo parengimas (Bingo) IN
12 d. (šešt) Pensininkų klubo iešminė (Thomton Pr.)
13 d. (sekm.) Nepriklausomybės atstatymo diena LN

BALANDIS

SPALIS
1
1
1

1
1
1
1
1 
1
1
1
1

8 d (šešt) AL Sąjungos metinis balius LN
13 d (ketv.) Pensininkų klubo parengimas (Bingo) IN
15 d (šešt) Talkos metinis informacinis susirinkimas LN
22 (šešt) literatūros vakaras LKC
23 d (sekm.) Sporto diena LN
30 d (sekm.) PAL Moterų sjos metinis susirinkimas LN

LAPKRITIS

1 
1 
1
1 
1 
1 
1
1 
11

1
1
1
1

14 D. (ketv.) Pensininkų klubo metinis susirinkimas LN
24 d. (sekm.) Metinis ALB susirinkimas LN

1 
1
1 
1

1
1
1

GEGUŽIS 6 d (sekm.) Kapinių lankymas
10 d (ketv.) Pensininkų klubo parengimas (Bingo) LN
12 d (šešt) Pensininkų klubo iešminė Thomton Park
13 d (sekm.) Choro L'tuania popietė LN
19 d (šešt) Kristaus Karaliaus šventė LKC
20 d (sekm.) Kristaus Karaliaus šventė LKC
27 d (sekm.) Lietuvos kariuomenės įkūrimo minėjimas LN^

GRUODIS

1 
1 
1
1

1 
1 
1 
1
1 
1 
1 
1
1
1 
1
1

1 d. (sekm.) Šv. Mergelės Marijos procesija Marialtoje
7 d. (šešt) Pasiruošimas Motinos dienos minėjimui LN
8 d. (sekm.) Motinos dienos minėjimas - AL mokykla LN

12 d. (ketv.) Pensininkų klubo parengimas (Bingo) LN
14 d (šešt) Tautinių šokių grupės Branda metinis balius
22 d (sekm.) AL senjorių moterų ansamblio koncertas LN 
28 d (šešt) lietuvių katalikių moterų d-jos Šiupinys LKC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 
1 BIRŽELIS 4 d (sekm.) AL mokyklos mokslo metų užbaigimas LKC

8 d (ketv.) Pensininkų klubo Eglutė IN
26 - 30 d d XVBI Australijos lietuvių dienos
31 d (šešt) Naujųjų Metų balius Centennial Hall

SAUSIS-1995m.

1 
1

1
1
1
1
1
1
1

5 d (sekm.) Caritas popietė lietbažnyčiai paremti LKC
9 d. (ketv.) Pensininkų klubo Bingo LN

11 d (šešt) Pensininkų klubo vakaronė LN
12 d (sekm.) Baltų Tarybos tremtinių minėjimas

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

1
1
1

19 d (sekm.) Šventadienio balso popietė LKC
25 d (sešt) Sporto klubo Vytis vardinių balius 1 d (sekm.) Sporto klubo Vytis iešminė

1
1
1

1
1 LIEPA ALB Adelaidės apylinkės vaidyba

1
1
1

1
1 10 d (sekm.) Valstybės diena (Mindaugo karūnavimas) LN

14 d. (ketv.) Pensininkų klubo parengimas (Bingo) LN
17 d (sekm.) Sporto klubo Vytis metinis susirinkimas LN
24 d (sekm.) Caritas metinis susirinkimas LKC
31 d (sekm.) Tėviškės aidų popietė

1
1
1
1
1
1
1
1

* LN = Lietuvių namai
** LKC = Lietuvių katalikų centras

1
1
1
1
1
1
1

šeima gyveno Mimosos gatvėje. Ida gimė 
1915 metais Skirsnemunėje, Jurbarko 
apylinkėje. Ištekėjusi už ūkininkaičio 
Jono Šimboro gyveno Mituvos upės 
krante esančiame Pamituvio kaime. 
Priklausė Žvyrių evangelikų liuteronų 
parapijai. Ida daug metų giedojo savo 
bažnyčios chore ir dažnai prisimindavo 
Lietuvoje paliktą ūkelį. Taip pat dažnai 
pasakodavoapiejauną iš Klaipėdos kilusį 
kunigą Adomą Gelžinį, kuris tik baigęs 
studijas Kaune buvo paskirtas kunigo 
pareigoms į Žvyrių parapiją. 1983 metų 
rugpjūčio 28 dieną Žvyriuose vyko 
Lietuvos evangelikų bažnyčios 
darbuotojų sinodas; Ida labai pergyveno, 
kad negalėjo jame dalyvauti. Ji sakėsi 
meldusi Dievą, kad apsaugotų sinodą 

nuo komunistų kišimosi. .
1994metų vasario lOdieną po tikybinių 

apeigų Yagoonos evangelikų liuteronų 
bažnyčioje Ida Šimborienė palaidota 
Rookwoodo kapinėse, šalia anksčiau 
mirusio savo vyro Jono.

Ilsėkis ramybėje. fhgs.

NAEJOS KNYGOS
Dar turime neseniai iš Lietuvos gautų 

knygų, tarp kurių yra įdomių veikalų 
apie pastarųjų kelerių metų laikotarpį. 
Yra veikalų Lietuvos istorijos, 
proistorės, dailės temomis, taip pat 
grožinės literatūros, vertimų ir pa
saulinių klasikų. Dar turime kelis 
egzemplioriusl986 m. Lietuvos KGB 
viršininko raporto „Lietuvos naciona
listų kenkėjiška veikla ir kova su ja“. 
Knygos pardavinėjamos sekmadieniais 
po pietų. Jas galima įsigyti ir paštu. 
Norintieji gauti turimų knygų sąrašą, 
rašykite: Lithuanian Library, P. O. Box 
205, Bankstown 2200

Bronius Stašionis
Bibliotekos vedėjas
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PRAMUŠIMAS
Pranešu, kad Lietuvos konsulatas Canberroje nebeišduoda vizų į Lietu

vą. Konsulas Canberroje baigia savo darbą ir artimiausioje ateityje šis 
konsulatas bus uždarytas.

1994 metų vasario mėnesį Lietuvos vyriausybė paskyrė garbės konsulus 
Sydnėjuje, Melbourne ir Adelaidėje. Visais reikalais susėjusiais su Lietuva 
prašome kreiptis į tą Lietuvos konsulatą, kurio jurisdikcįjoje priklauso 
Jūsų gyvenamoji vieta. Lietuvos Respublikos garbės konsulų pavardės, 
adresai ir jurisdikcija yra sekančiame sąraše:

Sydnėjųje/Sydney: p. Viktoras Šliteris
40 b Fiddens Wharf Rd
KILLARA NSW 2071 Tel/fax: (02) 498 2571
Jurisdikcjja/Jurisdiction: New South Wales, Queensland.

Adelaidėje/Adelaide: p. Jurgis Jonavičius
27 Rickaby St
CROYDON PARK SA 5008 Tel/fex: (08) 346 4775
Jurisdikcįja /Jurisdiction: South Australia, Western Australia, North
ern Territory

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Melbourne: p. Kęstutis Lynikas
8 Teak Court
DONCASTER VIC 3108 Tel'fax: (03) 848 5663
Jurisdikcija/Jurisdiction: Victoria, Tasmania

IEŠKO

Dar kartą dėkoju visiems Asutralįjos lietuviams, kurie prisidėjo prie 
mano darbo.

Dr A. Kabaila
Canberra, 1994.02.24.

®©o®o©©o<j©ooqoo©q©©©c©ooo©o©oooo©o©ooo©w>
piumSdias

Pranešame, kad Sydnėjaus pensininkų 
klubas Neringa kovo 17 dieną (ketvirta
dienį) rengia iškylą į kaimą - Blow Hole 
vietovę. Pakeliui sustosime Buffi look
out. Kelionė veltui. Autobusas 
vėdinamas, 49 vietų. Maistu tai dienai 
kiekvienas apsirūpiname patys ar 
nusiperkame pakelyje.

Autobusas išvyksta iš Lietuvių namų 
9 vai. ryto, punktualiai. Grįšime 6 - 7 vai. 

popiet Norintieji ekskursijoje dalyvauti 
registruojasi pas Neringos pirmininką 
Praną Sakalauską, tel. 821 1780. Dar 
yra laisvos 29 vietos - paskubėkite.

Tad su daina - į iškylą!
Neringos valdyba

sBcoseceesaoocsaoūsss

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau!

Jau keliolika metų Geelongo lietuvių X 

sporto klubo Vytis valdyba, o ne -y 
„Geelongo lietuvių jaunimas irX 

prijaučiantieji sportininkai“, kaip V 
parašyta Juozo Gailiaus (š. m. MPNt 6) 11 
surengė iešminę, ir ne pirmąją, o gal jau1 
31-mąją. Tokia iešminė buvo surengta iri i 
šiais metais vasario 6 dieną Eastern1 1 
Gardens. Dalyvavo' daugiau kaip 80 | 
Geelongo tautiečių ir draugų. Iešminė i i 
pasisekė labai gerai ir atnešė pora šimtų 
dolerių į Vyčio kasą. Pravesti vaikams i 
žaidimai, vyrai traukė virvę,, , 
rungtyniaudami su moterimis, kurios 1 1 
beveik laimėjo. Vyčio klubo valdyba i 
dėkoja visoms ir visiems, kurie prisidėjo ' 
prie iešminės pasisekimo.

GJL&K.VY7IS valdyba j !
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AUKOS MCSĮJ PASTOGEI

1. Eleonora Ničys Qld. $ 5
2. P. Kazlauskas Qld. $ 15
3. V. Bakaitis Qld. $ 15
4. O. Kuprienė NSW $ 15
5. Melburno LKMD Vic. $100
6. Dr. Z. Budrikis WA $ 30
7. P. Armonas NSW $ 15
8. R.Genys NSW $ 30
9. A Blažinskas NSW $ 15

Dėkojame už aukas!
Bed.

Iš Lietuvos parašė Virginijus Jocius, kuris 
ieškosavoseneliobrokokapitonoIgnoJoniko, 
gimusio 1903 m. spalio 11 d. Sarvydžių km. 
Laukuvos vis. Tauragės apskrityje. 1927 m. 
jis baigė Telšių gimnaziją, o 1929 m.- PLP 
Karo mokyklosXI laidą, iki 1940 m. buvo UI 
pėstininkų Vytauto Didžiojo pulko kapito
nas. 1942 m. tarnavo Vilniaus savisaugos 
būryje. Vedęs Eleną Laurinavičiūtę iš Ve
prių vis. Tauragės apsk. Turėjo sūnų Vytau
tą (Joną). Nuo karo pabaigos neturima jokių 
žinių nei apie jį nei apie jo šeimą.

Žinantieji prašome rašyti Virginijui Jo
ciui, Giedraičių 59-59,2042 Vilnius Lietuva 
arba L Budzinauskui, 41A Grimshaw St 
Richardson 2905 ACT, tel. (06) 292 7042.

AUKOS 
AUSTRALUOS 

iiinuė 
FONDUI

Permūsų įgaliotinį 
Geelonge A Obeliūną

gautos aukos Vasario 16 proga:
po 10 dol. F. M. Andrikoniai (190) ir S. 

Šutas (Senj. 275);
po 5 dol. J. Manikauskas (370) ir C. 

Vaicekauskienė (165).
A A. Liudo Jančiausko atminimui 10 

dol. aukojo V. Braželis (220).
Nuoširdus ačiū už aukas. 

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

NORI SUSIRAŠINĖTI
Norėčiau susirašinėti su lietuviais filat

elistais ir keistis pašto ženklais. Ieškau 
prieškarinės Lietuvos ir Australijos 
ženklų, mainais galiu duoti dabartinės 
Lietuvos ženklus ir ypač vokus. Rašyti: 
Gediminas Bendinskas, P. O. Bos 791, 
3041 Kaunas— 41, Lithuania

xwoooooooooe Beaeoaa:
SKELBKITĖS „MŪSŲ 

PASTOGĖJE“ - VISI ŽINOS!

♦ Vietinis gelžkelis * Pagalba vizų gavimo reikalu. I
I I

* VILNIUS > AUSTRALIJA* I
Pasikvieskite savo giminaičius vizitui - bilietų kainos:

$ 1780 į ten ir atgal, $ 980 - j vieną pusę.

* VII MA l N SKRYDŽIAI *
1 Specialiai LUFTHANSA Sydnėjus-Vilnius $2115 (ten ir atgali I

Mūsų Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Talys. * & # Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65

U žsienyje oro paštu $ 90
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