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Valijos princesė

Diana

- rugpjūčio 31 
dienos rytą tra
giškai žuvusi 

eismo nelaimėje 
Paryžiuje.

Vytautas Didysis prie degančios Kauno pilies prisiekia atkeršyti kryžiuočiams. 
Kossak paveikslas.
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Atidarytas Šiaulių 
aerouostas

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d., buvo 
oficialiai atidaryti dar vieni Lietuvos 
oro vartai - Šiaulių oro uostas. Anks
čiau čia buvo sovietų karinis aerodro
mas. Lietuvos Prezidentas A. Bra
zauskas, Seimo pirmininkas V. Lands
bergis, Šiaulių miesto meras R. Lan
kauskas bei Olandijos korporacijos 
„Philips“ atstovas H. J. J. Cuppen 
atidengė skrydžių valdymo centro 
statybvietėje rastų didžiulį akmenį, ant 
kurio pritvirtinta lentelė su užrašu 
„Šiaulių oro uostas 1997“. Iškilmėse 
dalyvavo Seimo ir Vyriausybės atsto
vai, užsienio šalių diplomatai.

1995 metų kovo mėnesį su konkurso 
nugalėtoja - korporacija „Philips“ Šiau
lių savivaldybė pasirašė sutartį dėl oro 
uosto rekonstrukcijos. Kontrakto ver
tė - per 29 milijonus JAV dolerių (apie 
117 mln. litų). Po beveik dvejus metus 
trukusios oro uosto techninės "re
konstrukcijos Lietuvos civilinės avia
cijos direkcija Šiaulių oro uostui išda
vė registracijos pažymą. Joje nuro
dyta, kad oro uosto navigacinės ir 
apšvietimo sistemos atitinka pirmos 
ICAO kategorijos minimumą. Tai 
reiškia, kad Šiauliuose nuo šiol be 
apribojimų gali tūpti ir kilti bet kokių 
tipų orlaiviai. Nė vienas Lietuvos oro 
uostas dar neturi aukštesnės katego
rijos.

ALB Krašto Valdybos pirmininkas: dr. Vytautas Doniela grįžo iš Lietuvos 
š.m.rugpjūčio 28d..Tikimės, kad vėlesniuose "MūsųPastogės” numeriuose, 
pailsėjus, jis pasidalins savo mintimis apie Lietuvą.

"M.P." inf.

Oficialus pro uosto atidarymas - tai 
tik pirmojo darbų etapo, įvertinto 
maždaug 143»milijonų litų, pabaiga. 
Dabar čia jau yra visos būtinos tarny
bos: priešgaisrinė apsauga, muitinė, 
pasienio policija, bankai. Buvusios 
sovietų karinės bazės pastatuose po 

rekonstrukcijos įrengti laikinieji kelei
vių ir krovinių terminalai, admi
nistracijos patalpos. Būtiniausi darbai, 
kuriuos reikėtų atlikti artimiausiu me
tu, - kilimo ir tūpimo tako, kuro bazės 
rekonstrukcija, perono įrengimas, pre
kių ir keleivių terminalų statyba. Tam 
reikia maždaug 45 milijonų litų. Iš jų 
vien tako (jis yra 3,5 kilometro ilgio ir 
45 metrų pločio) rekonstrukcijai - apie 
18 milijonų litų.
Audriaus Butkevičiaus byla
Antradienį, rugpjūčio 26 d., įvyko 

pirmoji Seimo nario Audriaus But
kevičiaus apklausa. Jis yra įtariamas 
ketinimu sukčiauti stambiu mastu. Į 
tyrimui vadovaujančio prokuroro R. 
Tilindžio klausimą, ar įtariamajam 
reikalinga asmeninė apsauga, pastara- 
sisY^sakė neigiamai.

Audrius Butkevičius buvo sulaiky
tas Vilniaus „Draugystės“ viešbutyje 
po to, kai jis iš „Degos“ vadovo 
Klemenso Kiršos paėmė 15 000 JAV 
dolerių. Tai turėjusi būti pirmoji iš
moka iš sutartosios 300 000 JAV do
lerių sumos, už kurią A. Butkevičius 
žadėjęs K. Kiršai parūpinti protekciją 
dabar prasidėjusioje keleto milijonų 

dolerių byloje su JAV naftos kompanija 
„Mobil“.

Pastaroji byla vis labiau komplikuo
jasi. „Mobil“ kompanija New York'o 
teisme iškėlė bylą Lietuvos valstybei 
dėl nesumokėtos skolos už 390 000 
tonų mazuto. Lietuva, tiksliau miz .tą 
užsakiusi valstybinė įmonė „Lietuvos 
energija“ teigia šią skolą (kuri dabar 
išaugusi iki 4,5 mln. dol.) jau sumokė
jusi ir būtent per tarpininką - K. Kiršos 
vadovaujamą „Degą“. Bet „Mobil“ 
sakosi šių pinigų negavusi.

Vėliausiomis žiniomis, Lietuvos 
valstybė savo pusę žada ginti ar
gumentuodama, kad šios bylos negali 
nagrinėti New York'o teismas. Be to, 
tikrasis atsakovas esąs „Lietuvos 
energija“, o ne Lietuvos valstybė, nors 
valstybei priklausančios akcijos sudaro 
90% bendrovės kapitalo.

Šiuo metu aiškinamasi, kas atsitiko 
su pinigais, kurie už mazutą kažkam 
buvo sumokėti LDDP valdymo me
tais. Pasak dabartinio Vyriausybės 
sekretoriaus K. Čilinsko, „aišku viena, 
pinigai yra dingę. „Lietuvos energija“ 
gavo kurą ir už jį sumokėjo. Nuo šio 
momento nebeaišku, kam jie buvo 
atiduoti, kas juos pasiėmė, kur jie din
go? Todėl generalinėje prokuratūroje 
atnaujinta baudžiamoji byla, kuri buvo 
nutraukta LDDP valdymo metais. Da

bar tikimasi nustatyti kaltininkus“.
Prieš keletą savaičių ūkio ministras 

Vincas Babilius buvo nurodęs, kad 
.„Mobil“ kompanijos reikalaujamą su
mų Lietuva sumokėtų iš valstybės lėšų 
ir tada ieškotų kaltininkų. Jo nurody
mui buvo prieštarauta, nes šitaip už 
mazutą būtų buvę sumokėta du kartus. 
Prisimenama, jog dabar panaikintoje 
Energetikos ministerijoje yra buvę ir 
kitų, bet neištirtų finansinių skandalų.

Akcija už Valdą Adamkų
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d., Vilniuje, 

Katedros aikštėje Centro sąjunga pra
dėjo rinkti parašus po reikalavimu, kad 
gamtosaugi ninkas Valdas Adamkus bū
tų įregistruotas kandidatu į Preziden
tus. Šiuo metu Lietuvoje nesutariama, 
ar JAV daugelį metų gyvenęs ir dirbęs 
V. Adamkus gali kelti kandidatūrą 
Prezidento rinkimuose, kadangi Kons
titucijoje nurodyta, jog kandidatas į 
valstybės vadovus turi trejus pastaruo
sius metus gyventi Lietuvoje. V. 
Adamkaus šalininkai teigia, kad gam
tosaugininkas gali pretenduoti į Pre
zidentus, nes nuo 1993 metų jis yra 
registruotas Šiauliuose.

Anot V. Adamkaus rinkimų štabo 
vadovo Vidmanto Staniulio, tai yra 
pilietinė akcija, todėl pasirašant nebū
tina su savim turėti paso. Lapuose tik 
nurodoma pavardė, vardas bei gy
venamoji vieta ir pasirašoma. Kai ku
riose šalies vietose, pavyzdžiui, Pa
langoje, parašai pradėti rinkti jau 
penktadienį. Išankstiniais duomeni
mis, ten jų surinkta apie 4 tūkstančius. 
Per penkiolika dienų, iki rugsėjo 10 
dienos, tikimasi surinkti apie pusę 
milijono parašų. Jie bus įteikti Seimo 
pirmininkui Vytautui Landsbergiui ir 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pir
mininkui Zenonui Vaigauskui. V. 
Staniulis pripažino: „Tai - tam tikras

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.
spaudimas tiems, kurie mano, jog ne 
visi Lietuvos piliečiai gali tapti 
kandidatais į šalies prezidentus“. Ta
čiau jis nemano, kad akcija prieštarauja 
šalies Konstitucijai, nes tokiu būdu 
kovojama būtent už konstitucines ir 
lygias žmonių teises.

Centro sąjungos pirmininkas Ro
mualdas Ozolas pareiškė, jog sąmo
ningai nutarta rengti pilietinę akciją, o 
ne referendumą, kad šis žingsnis ne
būtų suprastas kaip veikimas prieš 
Konstituciją. Akcijoje parašus rinks 
apie 2 tūkstančiai savanorių. Parašus 
ketinama rinkti dvidešimtyje įvairių 
vietų, taip pat bus lankomasi butuose. Į 
oficialią parašų rinkimo akciją vakar 
atvyko ir pats V. Adamkus, ką tik grį
žęs iš Amerikos, kur dalyvavo 42 me
tų sūnėno Alfredo, mirusio nuo vėžio, 
laidotuvėse.

Vėliau V. Adamkus aplankė parašų 
rinkėjus Kaune ir yra numatęs lan
kytis Trakuose, Elektrėnuose, Šiau
liuose, Panevėžyje, Klaipėdoje. Parašų 
rinkimo akcija turi dvi puses. Jei ji 
pasisektų, ji sustiprintų centristų 
„moralinę teisę“ reikalauti Valdo 
Adamkaus kandidatūros. Jei akcija 
nepasisektų (t.y. jei pusė milijono pa
rašų nebūtų surinkta), išryškėtų ne
pakankamas rinkėjų entuziazmas ir 
centristų norai netektų pagrindo.

Nauji VDU mokslo metai
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d., Kauno 

Vytauto Didžiojo universitete įvyko 
iškilmingas susirinkimas, skirtas nau
jųjų mokslo metų pradžiai. VDU 
rektorius prof. V. Kaminskas pažymė
jo, jog atkurtasis Vytauto Didžiojo 
universitetas devintuosius gyvavimo 
metus pradeda turėdamas septynis 
fakultetus, daugiau kaip 3 300 studen
tų, 25 katedras, 1 institutą, 9 mokslo ir 
studijų centrus. Jau išleistos penkios 
bakalaurų laidos, parengti 508 magis
trai, paruošta per 20 disertacijų. Dau
giau kaip 150 doktorantų rengia 
daktarines disertacijas 14-oje mokslo

Londone veikia Lietuvių namų viešbutis
Londonas/Vilnius, rugpjūčio 20 d. 

(Elta). Oficialiai pradėjo veikti Lietuvių 
namų viešbutis Didžiosios Britanijos 
sostinėje. Šią savaitę laukiama pirmų 
svečių.

Dabartiniai namai buvo nupirkti po 
to, kai pernai Londono centre. Pietų

"Mūsų Pastogė" Nr.35 1997.9.8 psl 

sričių. Per 700 buvusių abiturientų 
šiemet pirmą kartą peržengė Alma Ma
ter slenkstį - tapo universiteto pir
makursiais. Rektorius pasveikino juos, 
sėkmingai įveikusius konkursinius 
egzaminus, palinkėjo po 4 - 5 metų tapti 
gerais, kūrybingais, Lietuvai taip 
reikalingais specialistais.

Ta proga Garbės daktaro laipsnis bu
vo suteiktas vienam iš 1941 metų Bir

želio sukilimo organizatorių ir išeivi
jos veikėjui Adolfui Damušiui.

Vilnius taiso gatves
Ryšium su Prezidentūroje vyksian

čia regiono prezidentų konferencija, 
Vilniuje skubiai taisomos parinktos 
didžiosios gatvės, kuriomis važinės 
aukštieji svečiai. Miestiečiams tai su
kelia nemažai nepatogumo, nes dabar 
eismas sulėtėja ar tampa sustabdytas 
net judriausiu metu. Kita vertus, 
gyventojai džiaugiasi, kad atkreipia
mas dėmesys į vis blogėjančią gatvių 
kokybę. Tokio ryžtingo darbo jau 
nebuvo 6-7 metus. Remontui iš Kelių 
fondo skirta 12 mln. litų, o beveik4 mln. 
litų skyrė ir Vilniaus savivaldybė.

Eismas dar kartą bus stabdomas tą 
dieną, kai į Vilnių atskris ir į savo 
apsistojimo vietas bus vežami svečiai ir 
jų palydos. Pastaruoju metu sužinota, 
kad negalės atvykti Slovakijos pre
zidentas. o Suomijos prezidentas 
dalyvaus tik kaip garbės svečias.

Sekmadienį, rugpjūčio 25 d., į garažą 
skubėjęs Prezidento limuzinas susidū
rė su pirmosios pagalbos automobiliu. 
Limuzine Prezidento nebuvo, tačiau 
medikų mašinoje sunkiai nukentėjo 
ligoninėn vežamas vaikas ir jo motina.

Šokių maratonas
Druskininkuose p’asibaigė šokių 

maratonas, kuris truko nuo rugpjūčio 
21 iki 24 dienos. Jį, kaip ir pernai, lai
mėjo Vaida Stepankevičiūtė ir Anta
nas Atgalainis, šokę 53 valandas ir 55 
minutes. Pagal naujas taisykles, po 
pirmos šokio valandos šokėjai gau
davo 5 minutes poilsio. Nugalėjusioji 
pora gavo 10 000 litų prizą.

Parengė Vytautas Doniela

Kensingtono rajone, daugiau kaip 40 
metų turėtą pastatą Lietuvių namų 
bendrovei teko parduoti dėl finansinių 
problemų.

Naujųjų namų remontas bei pri
taikymas naujiems tikslams truko 
daugiau kaip penkis mėnesius ir kai- 
navo 150 tūktsančių svarų.

• Trumpai iš vįsur •
Rugpjūčio 31 dieną Paryžiuje tragiš

kai žuvo Valijos princesė Diana, ja 
lydėjęs milijonieriaus „Harrods“ sa
vininko sūnus Dodi Al - Fayed ir ma
šinos vairuotojas. Mašina važiavusieji 
bandė pabėgti nuo motociklais be
sivejančių įkyrių spaudos fotografų. 
Automobilis trenkėsi į stulpą tunelyje. 
Senos pakrantėje.

Su princese Diana išsiskyręs Vali
jos princas Karolis parsivežė jos kūną 
į Londoną. Iškilmingos laidotuvės 
numatytos rugsėjo 6 dieną Westmins
ter Abbey.

36 metų princesė Diana paskutiniais 
metais ypatingai daug dirbo popu
liarindama kovą su įvairiomis ligomis 
ir agituodama už žemės minų (fugasų) 
naudojimo uždraudimą.

•
Šiaurės Korėjos ambasadorius Egip

tui Chang Sung - gil su visa šeima ir 
ambasadoriaus brolis, buvęs Šiaurės 
Korėjos prekybos atstovu Paryžiuje, 
pabėgo į JAV.

•
Nesulaukiant šių metų derliaus. 

Šiaurės Korėjoje siaučia badas. 
Padėtį dar labiau pablogino gamtos 
katastrofa. Didžiulės jūros bangos kraš
to vakaruose plačiu ruožu pralaužė 
pakrančių pylimus ir užliejo 107 000 

hektarų dirbamos žemės bei apsėmė 
virš 10 (X)0 gyvenamų namų.

* » • <• 4
Rugpjūčio 25 dieną Berlyne pasi

baigė 20 mėnesių trukęs teismo pro
cesas prieš buvusį paskutinį Rytų 
Vokietijos komunistų partijos lyderį 
Egon Kranz. E. Kranz nubaustas 6 su 
puse metų kalėjimo bausme už savo 
įsakymą pasienio sargybiniams mirti
nai nušauti asmenis, bandžiusius bėgti 
į Vakarų Vokietiją. Dėl šio įsakymo 
žuvo visa eilė bėglių.

•
Rugsėjo 26 dieną Pietų Afrikos 

opozicinės Nacionalinės partijos ly

Viešbutis atitinka vidutinės klasės 
reikalavimus, yra 14 miegamųjų vien
viečių. dviviečių ir triviečių kambarių 
su televizoriais.

Lietuvių namų viešbutyje galės 
apsigyventi ne vien tik Londone turin
tys reikalų, bet ir pasirenkantys Brita
nijos sostinę kaip tarpinį punktą ke
lionei į Šiaurės Ameriką ar kitus kraš

Lietuvoje bus dvi tautinės stovyklos
Jau anksčiau pranešėme apie Lietuvos1 

skautų sąjungos ruošiamą Tautinę stovyk
lą, įvyksiančią 1998 metų liepos pradžioje 
netoli Vilniaus.

Dabar gauta žinia ir iš Lietuvos skautijos 
organizacijos apie ruošiamą Tautinę sto
vyklą. kuri įvyks 1998 m. liepos 17-27 
dienomis Nemunaityje. Alytaus rajone. 
Registracija į šią stovyką baigiasi 1998 m. 
birželio 1 d.

Atsiųstoje stovyklos informacijoje sako
ma, kad stovyklos.teritorijoje veiks kavi-' 
nės, parduotuvės, paštas, valiutos keitykla 
telefonas, telegrafas, dušai, skalbykla med. 

deris F. W. de Klerk paskelbė, kad r> : 
rugsėjo 9 dienos jis pasitraukia iš ’ 
derių ir politinės veiklos apskritai, 
de Klerk buvo paskutinis baltasis T 
tų Afrikos prezidentas, panaiki ’ 
Apartheid sistemą ir suteikęs j 
diesiems šalies gyventojams pi 
balsavimo teises.

•
Rugpjūčio 27 dieną Švedijos vyi 

sybė nutarė sudaryti komisiją, 
pastaroji ištirtų kodėl 60 000 n.a. 
tarp 1936-1976 metų buvo privėrė' . 
sterilizuotos. Švedų spauda tuomr 
politiką eugenikos srityje lygine 
rasės gryninimo politika nacior i 
socialistinėje Vokietijoje.

Rugpjūčio 28 dieną Alžyre, Sidi f 
vietovėje musulmonai ekstremi- 
žiauriai išžudė 230 beginklių žmo' 
Mažesnio masto žudynės Alžyre vj^ 
beveik kasdien. Nuo 1992 metų sa? 
mėn., siekdami Alžyrą paversti religt>- 
dominuojama valstybe, ekstremi 

išžudė apie 60 000 žmonių.
•

Rugpjūčio 29 dieną po ilges; 
gydymosi Beidžinge į Kamboė' 
parskrido karalius Norodom Siham 
Jis buvo iškilmingai sutiktas diktat', 
tiško ministro pirmininko Hun Sen 
kitų vyriausybės narių. Karalius ba: 
dys sutaikyti Hun Sen vyriausybę si 
rojalistais - iš ministro pirmininko pos
to jėga pašalinto karaliaus sūnau 
šalininkais, kurie vis dar ginasi Kam 
bodijos šiaurėje.

•

Rugpjūčio 29 dieną Jungtinių Tauti 
kariai ir policija sėkmingai evakave 
visus 257 Jungtinių Tautų policinin
kus, Rodovan Karadzič šalininkų 
laikytus apsupime Bosnijos mieste 
Brcko. Planingai veikusi minia naudo
jo prieš JT personalą akmenis, lazdas, 
Molotovo kokteilius. Sunaikinti apie 25 
JT automobiliai, daug kitų apgadinta.

tus tautiečiai iš Lietuvos.
Tik 15-20 minučių trunka važiuoti 

mašina nuo oro uosto „Heathrow“ iki 
naujojo viešbučio, esančio Ealing 
rajone. Paros nakvynė ir pusryčiai 
vienviečiame kambaryje kainuoja 35 
svarus, dviejų lovų kambaryje - po 30 
svarų asmeniui.

punktas, bus leidžiamas laikraštis. Tėvai 
skautų stovykloje galės lankytis tik svečia 
dieną.

Lietuvos skautija nuo 1997 m. liepos 25 
dienos priimta į Pasaulinę skautų organi
zaciją.

Dėl informacijos galima kreiptis pas i 
s. vytį Žydrūną Pilitauską: V. Montvilos gt 
16.5610 Telšiai arba Vaižganto gt. 84 - 36. 
5640 Plungė. Tel. darbo - (8218) 51621. 
namų- (8218) 54046, mobilus - 8298 45987, 
faksas - (8218) 51621, E - paštas: Zyd- 
runas@saul.plun.osf.lt.

LSS Australijos rajono inf. sk
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE %

Prieš 45 metus
Tais laikais, kai visi stengėsi kaip 

nors prasikurti, ir nedirbti galėjo tik vi
ešai seni arba paliegę žmonės ir motinos 
su mažais vaikais, Milduroje, jaunoje 
Vaitiekūnų šeimoje gimė pirmoji 
dukrytė. Jai gimus, motinai atsivėrė 
Vokietijoje apgydyta plaučių džiova, ir 
ii tuoj pat buvo paguldyta į ligoninę 
Melburne, o tėvas liko su naujagime, 
*'ol baigė atlikti darbo prievolę ir 
Persikėlė į Melburną.
‘‘Laimė, kad Melburne tuo metu gy- 
"lėno dvi energingos ir artimo nelaimę 
užjaučiančios moterys: Danutė Siman- 

• kevičienė, dar Vokietijoje p. Jasaitie- 
tfiės įtakoje supratusi socialinės pagal
bos reikšmę, ir Danutė Žilinskienė, 
Melburno universitete studijuojanti 

socialinę globą. Tos dvi Danutės, 
pumatydamos, kad globos ir pagalbos 
Reikės ne tik tai vienai šeimai, nutarė 
įkurti draugiją, kuri tuo rūpintųsi, 
pirmiausia apklausinėjo jau esamas 

. organizacijas (Apylinkės valdybos, 
debono, Katalikių moterų draugijos), 
gal jos jau numačiusios dirbti tokį 
iarbą.Visos organizacijos atsakė, kad 
visuomet padės, bet, jeigu galite, burki- 
įės tam specialiam reikalui.

V. Vaitiekūnienė ir D. Simankevičienė ligoninėje.
Tada dvi Danutės sušaukė steigiamą

jį susirinkimą. Atvyko 19 moterų. Tą 
dieną, 1952 m. liepos 27 d., įsisteigė 
Socialinės globos moterų draugija. 
Nors Katalikių moterų draugija ofi-
cialiai neapsiėmė socialinės globos 
darbo, tačiau didelė dalis susirinkusių 
buvo Katalikių moterų draugijos na
rės, norinčios prisidėti prie šio darbo. 
Pirmojon valdybon buvo išrinktos 
ponios: D. Simankevičienė, L. Ci- 
vinskienė, M. Gudelienė, Br. Makulie- 
nė ir B. Naujokaitienė, o revizijos 
komisijon - Z. Meiliūnienė, P. Rau- 
linaitienė ir H. Statkuvienė.

Veiklos aptarimo metu kai kurioms 
kalbėtojoms nuklydus į caro valdžios 
metus, Br. Makulienė išsmuko į 
šventorių ir pradėjo kalbinti besi
būriuojančius vyrus, kad draugijai 
paaukotų bent po 2 šilingus. Vyrai 
nesiraukydami davė, o kai kurie, jų 
tarpe ir kun. Pr. Vaseris, iš kišenės 
pakabinę saujelę pinigų, įbėrė ir dau
giau. Pirmoji rinkliava atnešė 6 sva
ras. Tai buvo pradinis draugijos iždas. 
Draugija tuoj ėmėsi uždarbiauti. 
Pirmiausiai dešrelės su kopūstais 

bažnyčios salėje po pamaldų. Vėliau - 
mugės, įvairūs renginiai, loterijos, ba
liai, bufetai, rinkliavos ir aukos.

Bet pirmiausia reikėjo imtis konkre
taus darbo ir surasti globėją Vaitiekūnų 
kūdikiui. Toliau perduodu žodį Vidai 
Vaitiekūnienei:

„Ką gi aš bendro turiu su Melburno 
socialinės globos moterų draugija? 
Viskas prasidėjo 1949 metų pabaigoje 
mudviem su vyru atsiradus Bonegi- 

1 loję. Ten, vėliau Milduroje, kur po me
tų gimė pirmas mūsų kūdikis Rasa, 
pradėjome darbo sutartį. Praėjus tik 
keturiems mėnesiams po Rasos gimi
mo, mane atvežė į Melburno Repatria
tion ligoninę sergančią džiova. Vyras 
su Rasa (ją patalpino vaikų lopšelyje) 
pasiliko Milduroje.

Nemėginsiu aprašyti, ką jaučia jauna 
motina tarp svetimų, atskirta nuo kūdi
kio ir vyro, be jokių artimųjų. Džiova 
tada dar buvo laikoma pabaisa, gydy
mas ilgas. Nors nesijaučiau didelis 
ligonis, bet, graužiant nerimui, pa
sąmonėje nuolat girdint nuolatinį Ra
sos klyksmą, plaučių stovis palaips
niui blogėjo. Baigęs darbo sutartį, kar
tu su Rasa į Melburną atvyko vyras.

Pirmus jo žingsnius gerokai paleng
vino Borisas Dainutis, skautas tikra (o 
žodžio prasme. Su juo susipažinome 
kai. atplaukus į Melburną, atvyko su
tikti mūsų laivo lietuvius. Jo paprašy
ta Junokų šeima paėmė globoti Rasą, 
kol patys susilaukė savo antrojo kūdi
kio. Rasą perėmė kitos geros rankos, nes 
atiduoti į prieglaudą meturėjome šir
dies. Mano sveikata, deja, negerėjo, 
nes visą laiką kankino mintys, 
kas bus toliau, ką daryti su Rasute, ku
riai jau beveik dveji metai.

Dar Lietuvoje teko susipaįjnti su 
Danute Matulaityte (Simankevičiene). 
Vėliau Vokietijoje, Tuebingene, gy
venome toje pačioje gatvėje, o kai rei
kėjo emigruoti, nesitarusios patekome 
į tą patį laivą, kuris ją su jos mamule ir 
mudu, tik vedusius, atplukdė į naują 
gyvenimą.

Danutė, sužinojusi apie mano ligą, 
pradėjo mane lankyti, ieškoti būdų kaip 
konkrečiai padėti, surasti kokią nors 
nelaikiną išeitį. Žinau, kiek buvo deda
ma pastangų. Tada visi turėjo aibes sa
vų rūpesčių, dirbdavo po du darbus,
dažnai gyvendavo kartu po dvi šei-v tyje

mas. Galų gale nutarė paieškoti pagal
bos per kun. Pr. Vaserį ir paprašė 
paskelbti bažnyčioje.

Netrukus po paskelbimo mane aplan
kė man nepažįstama ponia. Tai buvo 
p. Uknevičienė. Išsikalbėjus, staiga ji 
man sako: „Ponia Vaitiekūniene, aš jū
sų Rasytę paimu savo ir savo šeimos 
globon. Galit sirgti kiek jums patin
ka. Būkite rami, aš jos kaip gyva 
neapleisiu“.

Turbūt nuo tos minutės aš pradėjau 
sveikti. Netrukus atsirado nuo džiovos 
vaistai, kurie mane palaipsniui galu
tinai išgydė. P. Uknevičienė ir jos šei
ma globojo ne tik Rasą, bet ten 
apgyvendino ir mano vyrą, o kai išė
jau iš ligoninės paėmė ir mane, kol 
atsistojome tvirčiau ant savų kojų. Jau 
kuris laikas ji ilsisi Escondido kapuo
se Kalifornijoje. Su jos šeima palaikau 
nuolatinį ryšį, o kai prisimenu tuos 
pirmuosius mūsų žingsnius ir su jais 
susijusius asmenis Australijoje, visada 
darosi graudu.

O Danutė dėl tokių kaip aš, įsteigė 
Socialinės globos draugiją, kuriai šie
met sueina 45 metai.

Tai kaip rasti žodžius apibūdinti tai, 
ką reiškia mums visiems šioji drau
gija? Aš jai lenkiuosi. Jai, Danutei, ir 
visoms šios draugijos narėms.

Vida Vaitiekūnienė“, 
Turiu pridurti, kad, galėdama be 

rūpesčio gydytis, Vida ne tik pasveiko, 
bet dabar džiaugiasi savo penkiais vai
kais ir dviem anūkais.

Nelaimėn patekusių šeimų buvo ir 
daugiau. Claytone bepradedančios 

. ūkininkauti B. šeimos motiną užmušė 
pravažiuojantis automobilis. Liko vy
ras su trim mažais vaikais ir ūkis be 
šeimininkės. Šeima buvo priversta kel
tis į Melburną, o pats B. ieškoti darbo. 
Draugija šeimai surado labai pigų butą 
pas ponus Ročius, padėjo persikelti, 
surado ir atgabeno iš Sydnėjaus 
šeimininkę. Iš surinktų aukų penkias 
savaites mokėjo buto nuomą po 2 sva
rus ir po 5 svarus - pragyvenimui. (Įdo
mu palyginti kainas ir pinigų vertę!).

Deja, šiuo atveju tolimesni įvykiai 
nesiklostė taip laimingai, kaip Vai
tiekūnų šeimoje. B., supykęs, kad 
šeimininkė ne visais atžvilgiais pa
vaduoja žmoną, viską paliko ir su vai
kais nusidangino į Viktorijos valstijos 
gilumą. Draugija apmokėjo šeiminin
kės kelionę atgal į Sydnėjų.

Krašto valdybos 1951 m. aplinkraš- 
buvęs paragrafas, kad socialinė 

globa teiktina tik tiems lietuviams, ku
rie aktyviai reiškiasi bendruomenės 
gyvenime, dabar, įsisteigus Socialinės 
globos draugijai, jos siūlymu buvo 
pakeistas į: „Socialinė globa teiktina 
visiems, kurie laiko save lietuviais“.

Lyg ir keista - kaip tik atsirado 
pasiryžusi padėti draugija, iš karto 
atsirado ir tos pagalbos šaukiančių.

Štai mergytė šaukiasi pagalbos, nes 
„mūsų mamytė žudėsi“. Mamytė buvo 
surasta ligoninėje, paguosta ir vėliau 
draugijos bei kapeliono šelpiama.

Štai šeima, kuriai reikėjo piniginės 
paramos, geresnio buto, globos vai
kams, kai motina buvo operuojama, ir 
net pagalbos, atgaunant buto šeiminin
kui paskolintus pinigus.

O dar vieniši žmonės, išleisti iš 
psichiatrinių ligoninių, kuriuos reikė
jo apgyvendinti prie šeimų. Ir daugybė 
kitų. Jų buvo labai daug. Kaip būtų 
reikėję verstis be Socialinės globos 
draugijos?

Vien pirmaisiais metais 100 kartų 
buvo aplankyti ir sušelpti ligoniai 
įvairiose ligoninėse, surinktos ir 
pasiųstos rūbų siuntos varge gyve
nančioms šeimoms Viktorijoje ir 
Vokietijoje. Pasiųsta ir pinigų Vo
kietijoje likusiems džiovininkams, 
negalintiems emigruoti.

Ligonių lankymui, dovanėlėms per 
metus buvo išleista 12 svarų, tai reiš
kia, kad beveik visas išlaidas iš savo 
negilių kišenių padengė lankytojos.

Šiandien mums šypseną sukeltų 
pirmoji draugijos metinė apyskaita, 
patvirtinta revizijos komisijos: „Paja
mos - 235 svarai 15 šilingų ir 6,5 pen
sai. Išlaidos -149 svarai, 18 šilingų ir 
7 pensai. Kasoje - 85 svarai, 16 šilingų 
ir 11 su puse pensų.

Be to, Socialinės globos skyrius turi 
šį inventorių bei turtą: staltiesę, 
virtuvines žnyples ir 6 plyteles šo-> 
kolado“.

Su tokiu turtu ir begaliniu pasiryži
mu draugija narsiai žengė pirmyn.

A. Karazijienė
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$0 - mečio minėjimo ruoša ^Melburne
Rugpjūčio 22 dieną jau antrą kartą 

susitikome pasitarimams dėl jubilieji
nio 50 - mečio minėjimo Melburne.

Šis minėjimas bus skiriamas pirmųjų 
emigrantų atvykimui į Australiją 
atžymėti.

Nelengva buvo apsispręsti šiai ilgai 
kelionei į nežinią, bet nelengva buvo ir 
pokarinėse stovyklose žiūrėti į save be 
darbo, be ateities, be planų.

Australija, kad ir toli, bet kelionė, be 
dviejų metų privalomo darbo sutarties, 
nieko nekainavo, o filmuose ją rodė 
kaip saulėtą kraštą, kur nei rūbų, atro
dė, daug nereikia, nei namų labai 
solidžių. Atrodė tada, kad lengviau 
bus įsikurti tame saulėtame žemyne.

Tačiau toli gražu ne visiems gyveni
mo pradžia buvo linksma ir laiminga. 
Daug mirė įvairiomis mirtimis. Ki
tiems visai gerai pasisekė. Bet tai ką 

50 - čio komiteto posėdyje, iš kairės: Monika Sodaitienė, Andrius Vaitiekūnas, Birutė 
Prašmutaitė, Laima Rūbas. Nuotrauka M. Sodaitienės

pasiekėme visi kartu, išlaikydami sa
vo papročius, saugodami savo kultūrą 
ir tų pirmųjų atvykimo dienų prisi
minimus, 50 metų jubiliejuje norime 
atžymėti nors mažais pasirodymais, 
susirinkti visiems kartu, mintimis ir 
prisiminimais, per tiek daug metų 
sukauptais patyrimais pasidalinti.

Labai malonu, kad šiuo minėjimu jau 
rūpinasi mūsų jaunimas - vaikai, 
pasikviesdami ir kelis tikruosius DP - 
buvusius išvietintuosius asmenis.

Turinčius gražių idėjų kaip tą dieną 
geriau prie Station Pier Melbourne

Padėka ir laimės linkėjimai
Žaibišku greičiu nusprendusiai pa

kelti sparnus skrydžiui iš Adelaidės į 
Sydnėjų p. Isoldai I. Poželaitei - Davis, 
AM, šaunų atsisveikinimo pokylį 
suruošė sumani ir energinga p. Elena 
Varnienė, jai talkino kolegė mokytoja 
p. Kristina Dundienė. „Sveteliai rin
kitės! Staleli, pasiklok!“ Visai kaip 
pasakoje. Pusšimtį adelaidiškių nu
stebino, o pačią Isoldą sujaudino taip 
gražiai dengti stalai, išpuošti gėlėmis, 

Patikslinimas
33 - me "Mūsų Pastogės" numeryje, strl'l. I. Poželaitei - Davis, AM, išvykstant" 

.pritaikant straipsnį spaudai padaryta klaida. Atspausdinta (31 - 32 ei!, iš viršaus) 
"...baigė Adelaidės universitetą, įgijo Meno bakalauro diplomą". Turi būti: "...baigė 
humanitarinius mokslus, įgydama Bachelor of Arts laipsnį".

Str. autorę ir suinteresuotus atsiprašome. Red.
"Mūsų Pastogė" Nr.351997.9.8 psl.4 ...... ■ ■■ ----

praleisti, prašau tartis su komiteto na
riais.

Komiteto nariai: pirmininkė Birutė 
Prašmutaitė, Laima Rūbas, Andrius 
Vaitiekūnas, Monika Sodaitienė, Pet
ras Baltutis, Aldona Vyšniauskienė 
(šiuo metu laikinai išvykusi iš Aus
tralijos).

Minėjimas numatytas 1997 metų 
lapkričio 16 dienai, 2 vai. popiet Sta
tion Pier Cafe Limani.

Kavinės patalpose vyks oficiali 
minėjimo dalis. Pageidaujantys pik— 
nikauti galės tai daryti gražioje pieve
lėje prieš „pier- prieplauką arba ant 
pačios prieplaukos. Po pietų iš Lietu
vių namų į minėjimo vietą veš autobu
sas.

Būtų gera žinoti ar daug būtų susi
domėjusių šiuo transportu. Nelaikyki! 
to pasižadėjimu, bet apie tokį norą 

prašyčiau pareikšti Komiteto nariams. 
Tuomet mums bus lengviau orientuo
tis kokio didumo reikėtų užsakyti 
autobusą.

Šio minėjimo išlaidoms padėti pa
dengti prašome Jūsų pagalbos, pri
sidėkite prie Lietuvių namuose ruo
šiamų kelių loterijų. Dėkingi būsime 
Jums už padovanotus fantus, pirktus 
bilietus ar aukas. Loterijos vyks 
sekmadieniais pietų metu. Jas praves 
Monika Sodaitienė su padėjėjomis ir 
padėjėjais.

ffisų 50 - mečio komitetas 

šampano buteliais, tortais, žagarėliais... 
Skanius pietus tą dieną virė choristai, 
ponios Gr. Deckienės vadovaujami.

įžanginį žodį tarė p. Varnienė, nes ir 
jai pažįstami mokytojų pasišventimo 
„pyragai“; kai pasekmių ir įvertinimo 
sulaukiama tik po daugelio metų. Jos 
pakviestai pradėti „Valio! Valio!“ sol. 
G. Vasiliauskienei visi pritarė, o jautrų 
p. Varnienės žodį lydėjo gėlės ir dide
lė kortelė su dalyvių parašais.

Atšventė auksinį jubiliejų

Jonas Paliokas su žmona Emma savo giminių ir draugų tarpe atšventė auk
sinį sutuoktuvių jubiliejų. Jie susituokė 1947 metų birželio 24 - ąją Seedohų.
lietuvių stovykloje, Vokietijoje.

Į Australiją atvyko 1948 m. lapkričio 16 d. Gyvena Sydnėjaus priemiestyje 
St. Marys. Dabar jų senatvės dienas džiugina penki anūkai. - —
Linkime šiai porai dar daug gražių ir sveikų bendro gyvenimo metų.

NuotraukajRita Gross

Birutė Mikužienė tiušvietė p. Isoldos 
gyvenimo kelią, jos darbą lietuvių 
bendruomenėje, linkėjimus, dovaną ir 
gėles įteikė giminių ir lietuvių ben
druomenės vardu ( pirmininkė ponia 
Janina Vabolienė šiuo metu dar 
tebekeliauja po Europą). Kun Juoza
pas Petraitis linkėjo nekeisti jaunat
viškos išvaizdos ir neprarasti ener
gijos. Kristina Dundienė perskaitė ir 

■įteikė „Gyvenimo akademijos“ diplo
mą, kuriame išvardinta: punktualumas, 
stropumas, darbštumas, drausmingumas, 
sumanumas, ištvermingumas, dauge
lio svetimų kalbų mokėjimas ir savo
sios mylėjimas. Visi dalykai įvertinti 
penketais. Genovaitė Vasiliauskienė, 
OAM, laimės linkėdama ir dovaną 
įteikdama, prisiminė kaip gražiai Isol- 
da įvertindavo jos kultūrinius pomiš
kius. Lietuvių sąjungos pirmininkas 
Vyt. Neverauskas veltui mėgino įti
kinti, kad niekur taip gerai negali būti 
kaip Adelaidėje; Isoldos nuosprendį 
nulėmė magnetiška genties kraujo 
traukiamoji galia. Anita Baltutytė 
kalbėjo buvusių mokinių vardu. Ji 
prisiminė įvairius epizodus per pamo

Šių metų rugpjūčio 24 dieną ALB 
Melburno apylinkės valdyba sušaukė 
Melburno lietuvių klube vietinių 
organizacijų atstovų susirinkimą. Taip 
pat iš Geelongo atvyko šios Apylinkės 
valdybos pirmininkas Stasys Šutas ir 
valdybos narės Irta Valodkienė su Sta
se Lipšiene. Geelongiškiai ir melbur- 
niškiai susitiko- aptarti kaip padėti 
Geelongo lietuvių bendruomenei, lie
pos 23 d. sudegus jų bendruomenės 

kas ir po jų. Dėkingumo ženklan Li- 1 
nutė Jablonskytė įteikė puokštę gėlių. ! 
Jos abidvi jau ištekėjusios už buvusių ] 
lituanistinių kursų kolegų. Violeta 
Vanagaitė įvertino Isoldos ryžtą ginant 
silpnesniųjų grupių teises, dėkojo už - 
supažindinimą su lietuvių literatūra. I 
K. Vanagienė rūsčiai apgailėjo, kad 
nepasisekė Isoldos pririšti prie Adelai
dės ir palinkėjo skubiai ruoštis močiu
tės profesijai.

Isolda dėkojo kiekvienam atskirai ir 
pabaigoje - visiems bendrai. Sakėsi 
esanti pradžiuginta tokiu-puikiu/ren
giniu ir gausiu mokinių su tėveliai, 
dalyvavimu. Stebėjosi, kad per šaltį ir 
lietų susirinko giminės ir draugai. Ža
dėjo širdyje atminimą ilgai ir šiltai 
išlaikyti, už tokį siurprizą „ačiū kole
goms ir'aurevoir...“

Gėles ir dovanas padėjome nuga
benti į p. Isoldos mašiną. Meldžia 
adelaidiškių nesižavėti per daug iš
leistuvėmis ir jau vien tik dėl jų ne
pradėti palikti Adelaidę! Asmeniškai! 
paprašysiu p. Eleną Varnienę, kadi 
praneštų visiems jog tokių išleistuvių, 
daugiau niekam neberengs... t. r.

mm ndindiai!
namams.

Pirmininkas p. S. Šutas išsamiai irr 
logiškai papasakojo apie keturis gali
mus būdus įsigyti ar atstatyti Geelongo/ 
lietuvių namus. Atsiminus, kad po gaiš--, 
ro praėjo vos ne mėnuo, buvo malonu i 
girdėti konkrečius pasiūlymus, lie
čiančius Lietuvių namų atstatymą. Jis; 
žada aplankyti ir kitus miestus, ir ten 1 
bus galima išgirsti jo įdomų ir įspūdį į 
darantį pranešimą.

Melburno organizacijos Geelongo» 
lietuvių namų atkūrimui pažadėjo pra- - 
dėti piniginę rinkliavą. Yra 1
žinomas angliškas pasakymas: „Lab- - 
darybė turi būti pirmiausiai rodoma sa- - 
vo namuose“. Taigi tikimės, kad mūsų į 
bendruomenės dosnumas neaplenks s 
lietuvių Geelonge. Ponas S. Šutas; 
paaiškino, kad jeigu Geelongo lietuvių į 
bendruomenė išnyktų, tai šie namai 
atitektų Australijos lietuvių fondui.

Clvira ^Petrikam •
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE Aldona Veščiūnaitė

-Tėvo dienai

E’-.-te; ir vėl aš grįžtu į Tavo didelį lauką, Tėte. Kuriame mėlynuoja linai, gelsvi 
iefjj ' riia brandžias javų varpas ir nepakartojamai, artimai, ir mielai kvepia 

^nupjauta žolė.
P.ados. tik vakar Tu pakėlęs iki debesų, nešei mane, savo mažąjąmergytę,antdi- 

rankų.
i Paskiau, mes ėjome per suartas dirvas, bridome peggilią, rasotų dobilųjūrą, val

gėme saldžias vyšnias ir maudėmės pirmuose rytmŽįįo saulės spinduliuose.
Tu mane mokei mylėti žemę, tikėti žmogumi, branginti gyvenimą. Visada buvai 

>. tylus, ramus, susimąstęs ir Tavo akys švietė meile man.
r^AsTaip norėčiau dar kartąpažvelgti į Tavo giedrias ir mylinčias akis, savo veidu 
(ir lūpomis priglusti prie Tavo didelių, nuo sunkaus darbo sudiržusių rankų, kre
ipiančių žeme, duona ir pasakyti
I - Ačiū, Tėte! Ačiū už gyvenimą!

1968.

Leidžia naują knygą

Aldona Veščiūnaitė - Janavičienė.

• Rašytojas Juozas Kralikauskas, 
gyvenęs Kanadoje, o prieš metus 
nuolatinai įsikūręs Vilniuje, Jeruzalės 
globos namuose, „Lietuvos aidui“ 
duotame pasikalbėjime mano, kad 
daugelis toli nuo Lietuvos gyvenančių 
lietuvių bijo grįžti į tėvynę. Tokiems jis 
sako: „Jeigu širdyje saugu ir jauku, tai 
nieko ir nebijai...“ O vis dėlto ir jam 
atrodo, kad žmonės ten dabar labai 
pasikeitę; jam netgi kilęs klausimas: 
„Ar čia kita tauta, ar aš ne į Lietuvą 
pataikiau?“ Mat, prisiminė laikai kaip 
jo tėviškėje, Kietaviškių kaime, žmonės 
duris tik pagaliu užkišdavo, priminda
mi kaimynams, kad jų nėra namie. 
„Niekad negirdėdavau, kad mūsų 
parapijoje ką nors užmuštų, kad kas 
išsiskirtų, tai tokioje Lietuvoje aš 
gyvenau. Tačiau čia aš nei vienos minu
tės nesigailėjau, jeigu mane ir užmuš
tų, tai tegul tik Lietuvoje...“

• Lietuvos televizija sukūrė doku
mentinį filmą „Monsinjoras“, skirtą 
jau emeritu tapusiam mons. Kazimie
rui Vasiliauskui, buvusiam Vilniaus 
arkikatedros rektoriui. Filmo trukmė 25 
minutės.

• Lietuva šiemet švenčia pirmosios 
Vilniaus katedros mokyklos, įkurtos 
1397 m., 600 metų sukaktį. Vasaros

Dar gegužės mėn. į tėvynę išvyko 
Australijos lietuvių poetė Aldona 
Veščiūnaitė - Janavičienė.

Žadėjo dalyvauti ten vyksiančiuose 
Poezijos pavasario renginiuose. Poetė 
taip pat yra gavusi kvietimą dalyvauti 
17 - me Pasaulio poetų kongrese, vy
kusiame rugpjūčio 20 - 24 dienomis 
Pietų Korėjos sostinėje Seoul, tačiau 
dalyvauti negalėjo.

Rašytoja džiaugiasi, kad Mackaus 
knygų leidimo fondas greičiausiai šių 
metų gale ar sekančių pradžioje išleis 
jos eilėraščių knygą "Medžiai ryto 
laisvėj".

Poetės eilėraščiai angliškai išspaus
dinti net keturiose Indijoje išleistose 
poezijos antologijose. Daug jos kūry
bos spausdinama įvairiuose litera
tūriniuose žurnaluose Lietuvoje, fj £ 

metu 600 metų sukaktį minės ir Lietu
vos totoriai ir karaimai, čia atkelti DLK 
Vytauto Didžiojo.
• Lietuvos valstybinės operos pri

madona Vincė Jonuškaitė - Zaunienė, 
gimusi 1902 m. sausio 22 d. Subačiuje, 
mirė Kalifornijos Santa Barbaroje 1997 
m. gegužės 18 dieną.
• „Šviesos - Santaros“ konferencija, 

remiama Atviros Lietuvos fondo, įvyko 
birželio 19-22 dienomis Vilniuje,.
• Norint išsaugoti kraštovaizdžio 

stabilumą bei gamtos vertybes, stei
giami nacionaliniai bei regioniniai 
parkai, o ypatingai jautriose teritori
jose - rezervatai. Europoje tai pradėta 
daryti prieš 30 - 40 metų. Lietuvoje 
pirmoji saugoma teritorija buvo įkurta 
dar 1937 m. Tai Žuvinto ežeras ir rais
tas. Rezervatas buvo įkurtas prof. Tado 
Ivanausko, norint išsaugoti gulbes ir 
kitas nykstančių paukščių rūšis. 1974 
metais buvo įkurtas Aukštaitijos 
nacionalinis parkas ežeringam ir 
miškingam kraštovaizdžiui išsaugoti. 
1975 metais įkurti Čepkelių, 1979 - 
siais Kamanų, o 1991 metais Viešvilės 
rezervatai (aukštapelkių biotopams 
išsaugoti), Žemaitijos, Dzūkijos, Trakų, 
Kuršių Nerijos nacionaliniai parkai, 30 
regioninių parkų bei įvairių gamtos 
draustinių. („Tėviškės žiburiai“)

ŽOLĖ JAU PAŠIURPUS

Žolė jau pašiurpus netenka 
lankstumo, o dar tik pradžia vasario 

Australijoj.
Ilgakojis paukštis raukšlėtų 
akių ibis kapsnoja žemės grumstelius, 

nudžiūvusį kotelį.
Smulkiosios rožės nusidanginę 
į patį sodo pakraštį pamažu krypsta 

melancholijom

Bet kas tai per garsai tolumoj?
Kekės konkorėžių didžioje pušy 
tamsėja ir šešėliuojasi, 
ilgaisiais spygliais nusibarsčius 

žolė - žemė, 
tik pačiam viršuj vien žaliatvyksčiai 
spygliai ir debesų minkšti kamuoliai.

Tai čia ir trečiadienių medis.
Šakom nukirptom apkirptom jau. Anam 
žaibui trenkus tūkstantis devyni šimtai 
devyniasdešimt antrais metais - jis 

visu ūgiu 
nukentėjo. Ar išlaikys likusiom šakom 

plazdančių viršūnę?
Toks aukštas toks vienišas šitam sodo 

pakrašty?
1995

KAS PRASKRIDO DEBESŲ NEŠAMAS?

Gal tai medis neišlaikęs žemės 
knibždesio?

Prisiragavęs žemės skonio staiga 
išsinėrė?

Pakilo su visom šakom garbanotai 
susiraizgiusiom?

Margi lapai mirguliuoja tvyksčioja 
vėjo purtomi, kedenami ūžteli 

tūkstančiais lapelių 
visoj šaknų gausybėje mazgais 

mazgeliais apsiraizgydami 
žybteli prieš saulę

Bet kas toliau?
Ar tik pradings debesų jūroj?

Vilkėjo jis raudonu apsiaustu 
sėdėdamas prie klavesino. Gaidų 
sąsiuvinis ir puošnaus paukščio 
plunksna rašalui pavilgyt. Visuomet šalia. 
Aprengtas įmantriais marškiniais su 
mezginiais, rudom aksominėm kelnėm 
kaip dera muzikuojančiam. Taip jį nupaišė 
kažkuriais metais artėjant pamažu 
devynioliktam amžiui dailaus piešinio 
meistras*. Negailėdamas spalvų italui nuo 
Neapolio. Muzikuojančiam Domenico 
Cimarosai. Visuomet jis su paukščio 
plunksna. Visuomet prie klavesino. 
Visuomet su puošnaus paukščio plunksna 
rašalui pavilgyt. Visuomet gaidų sąsiuvinys.

Visuomet šalia po ranka.

* Francesco Candida

1992 - 1993

SUTRUPĖJUSIOS MELODIJOS

blaškosi džiazas
sutrupėjusiom melodijom 
įsiterpdamas gana įkyriai

dienos mozaikon
atsimerkę 

vaikinai griebiasi
saksofonų

Yesterday, Today & Tomorrow 
šauna iš žemės

pavienėm šakelėm - tas augalėlis 
nepaiso kad čionai dar

viduržiemis
dar ne laikas žalsvu rūbu

pasipuošt

kaklus ištempę kareiviškai 
kareivišku tikslumu išsirikiavę 
guvios žuvėdros

atsisuka 
šiam akimirksniui

nes balsas:
Tell me, what is that tree 
which has birds that weep as fruits

GABALAS MĖNULIO MARTIN PLACE

turėjo tai būt amerikietis » 
mažajam amfiteatre 
dygte išdygęs 
Martin Place
atsivežęs atsigabentą 
mėnulio gabalą
visi galėjom pamatyt
kūne suskubom
nes buvo išstatyta akiai 
tiksliai penkiom
minutėm
pilkšvas
melsvai mėnuliškai 
sidabruotai pilkšvas 
duobutėm tankiai nusėtas 
ne toks jau mažas 
akį visgi pagaunantis 
taigi atsigabentas
gabalas mėnulio 
stebėtinai pasiekęs 
Australijos Martin Place 
tūkstantis devyni šimtai devynias
dešimt ketvirtais metais

ar tai nebuvo liepos mėnuo?

* John Young
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Pirmieji metai Australijoje
Ištrauka iš seno dienoraščio..

Bevartydama a.a. Antano Skėrio 
archyvinius dokumentus, radau kelis 
1949 metų norvegų laive „Skaugum“ 
leisto laikraštėlio numerius. Gal kam 
bus įdomu paskaityti ir prisiminti to
kias ar panašias keliones po pasaulį... 
Šiuo visai nauju laivu jis atvyko į 
Melburną 1949 metų gegužės 30 die
ną. Tai buvo jo pirmoji kelionė. Štai 
kelios ištraukos iš dienoraščio, rašyto 
nuo 1944 m. liepos 22 d. iki 1967 m. 
liepos 14 - sios. Užrašai pasibaigė, kai 
mudvi su dukra Irena atvykome į 
Australiją.

R. Skerienė

# « *
„Vokietijos miestas Freiburgas ran

dasi gražioje aukštutinio Reino slėnio 
šalutinėje įlankoje, prie Dreisam upės. 
Pavasarinis Freiburgas visada skęsta 
rožėse. Miestas pakvipęs žiedais, gra
žu pavasarį.

1948.11.7. Dienos slenka nieko nau
jo neatnešdamos. Darbo ūkio vedėju 
ekonomate turiu pakankamai. Etatus 
ėmė mažinti 50 procentų. Vieni jau 
išvyko Kanadon, kiti Brazilijon, 
Venesuelon. Manęs dar nejudina. 
Užsirašiau vykti į Kanados kasyklas. 
Advokatas Požėla užsirašė žemės ūkio 
darbams Amerikoje, bet visur reikia 
laukti ar priims, jokių garantijų nėra. 
IRO vis mažina aprūpinimą, o ir už tą 
jau reikia mokėti. Gyvenimas čia kas
dien darosi sunkesnis ir išvykti iš mū
sų zonos galimybių mažiausiai. Skuo
dis jau išskrido per Atlantą į Venesu
elą. Žiūrėsiu, kaip jam ten seksis. Ža
dėjo apie viską parašyti. Aną rytą, tik 
išėjus iš namų tarp griuvėsių pagavo 
skersvėjis, bet nekreipiau dėmesio, 
maniau nieko čia blogo neatsitiks. Da
bar jau kelinta diena negaliu pajudėti. 
Išbėrė spuogais, šiandien parodžiau dr. 
Baranauskui, jis sako, kad skausmas 
gali trukti ilgokai ir stebisi keistu 
raumenų išbėrimu.

Atvyksta čia pagaliau komisija rink
ti emigrantų Australijon. Daug kas yra 
pasiryžę vykti. Aš taip pat be jokių 
svyravimų einu užsirašyti.
Kanadon patekti, atrodo, bus, bent jau 
šiuo metu, nebeįmanoma.Visą dieną 
teko išlaukti kol patekau prie tos 
komisijos. Daugybė klausimų, kiti net 
juokingi, o, svarbiausia, žiūri, kad 
pajėgtum sunkų darbą dirbti. Buvau 

„uŽJdįųvęs, kad skaitausi vedęs, o.žmo- 
,nosčiatikrainėra,Man tai nebuvo sun
ku padaryti, kadangi žinančių liudi
ninkų yra labai daug. Nors sakoma, 
kad prancūzų zonoje mes, DP, turime 
daugiausiai laisvės, bet kiekvieną 
mėnesį, metai iš metų ta tariama laisve 
aš vis labiau abejoju. Kai kas mėnesį 
turi stovėti eilutėje prie prancūzų 
saugumo antspaudų gavimui ant do
kumentų, jie vis kalba apie visokias 
laisves, o seka kiekvieną mūsų žings
nį lyg kokių didžiausių nusikaltėlių.

1948.12.14, Pusę dienos teko pralauk
ti vokiečių klinikos eilutėje, kad pa
imtų kraują ir atliktų kitus tyrimus. Tai 
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reikalinga dėl emigracijos į Australiją 
dokumentų.

1948.12.16. Anądien klinikose už 
cigaretes ir šokoladą vos prisiprašiau 
prof. G. Shilling, kad padarytų plaučių 
nuotrauką su aprašymu. Ji taip pat 
reikalinga emigracijai. Bet, svarbiau
sia, negaila nei tų didelių pastangų, jei 
mano plaučius rado 100% tvarkoje, 
kuo labai džiaugiuosi.

1948.12.19. Lygiagrečiai su darbu 
ekonomate platinu lietuvišką spaudą. 
Senomis markėmis būdavo ko tik 
negausi. Kartais labai jau nevykusiai 
parašytą spaudinį vis tiek visą išpirk
davo. Dabar reikalai visai pasikeitė. 
Lietuvišką knygąretai kas beperka. Vis 
aiškinasi, kad neturi naujų markių. 
Dalinai gal ir tiesa, bet tikri lietuviško 
spausdinto žodžio mylėtojai randa būdų 
ir spaudai kiek sutaupyti.

1948.12.24. Freiburgas. Jau penktos 
Kalėdos esu čia, o, rodos, dar taip 
neseniai buvau kartu su savaisiais. 
Kaip šiandien atsimenu paskutinį 
Kūčių vakarą. Apsirengęs Kalėdų 
seneliu, linksminau savo mažają Ire
ną dovanėlėmis. Ach, tai mano lai
mingiausios Kalėdos.

Dabar sėdžiu vienas savo kamba
ryje, ne dėl to, kad neturėčiau kur nu
eiti, ne. Buvau prietelių kviečiamas 
Kūčioms, bet noriu būti vienas, nie
kieno netrukdomas, nors mintimis 
kartu su artimaisiais pabūti, prisimin
ti. Meldžiuosi, kad Dievas priduotų 
jėgų visa tai pergyventi, ir nors po 
daug metų vėl kartu bent kartą švęsti 
Kūčias. Manau, kad aš čia paskutines 
Kalėdas švenčiu, nes emigracijos tem
pai vis didėja, ir išvykti yra daug 
galimybių. Atlikau visus parengia
muosius išvykimo Australijon darbus, 
bereikia tik galutinio Australijos kon
sulo žodžio. Jei priims ten vykti, į visai 
nežinomą, tolimą kraštą, galbūt tėvy
nės ir savųjų nebeteks matyti, bet turiu 
viltį, tikiu savo likimu, kad, kaip iki 
šiol jis manęs neapvylė, neapvils ir 
ateityje.

1949.1.21. Renku emigracijai reika
lingus pažymėjimus. Atestaciją iš 
darbovietės, policijos pažymėjimą ir 
kt. Malonu, kad visus pažymėjimus 
gaunu su labai gerais atsiliepimais. Da
bar jau visi dokumentai sutvarkyti ir 
tik laukiu kada praneš išvykimo datą.

1949.4.5. Freiburgas. Atėjo prane
šimas, kad jau ketvirtadienį, t.y.
1949.4.7, turime išvykti iš Freiburgo 
į Lahr prie Reino, išvykstame į Austra
liją. Laiko liko nedaug, tik dvi dienos. 
Reikia perduoti krautuvę, buhalteriją ir 
knygyną. Darbo daug, o laiko liko visai 
maža. Dingo svajonė dar prieš išvyks
tant gauti atostogas, sutvarkyti savo 
asmeninius reikalus ir pailsėti. Pa
skubomis perdaviau turtą ir pareigas. 
Draugai man neša dovanų - konjako 
kelionei. Pakuoju savo daiktus. Jų 

nemažai, o paimti su savimi galiu ne
daug. Atvykau čia vienmarškinis, bet 
per tuos visus metus įsigijau viską kas 
reikalinga labai brangiomis spe-

kuliacinėmis kainomis, dabar vėl pa
lieku kitiems. Freiburgo stotyje susi
rinko mus išvykstančius palydėti be
veik visi likusieji DP. Ir suprantama - 
iš prancūzų zonos pirmas toks didelis 
transportas, išvykstantis vienu metu. 
Atsisveikiname, bučiuojamės, ašaros, 
jaudinančios scenos. Vykstame į toli
mą kraštą, į nežinią, o liekantieji taip 
pat nežino kas jų laukia. Sudiev, bran
gūs prieteliai, sudiev Freiburge. Daug 
čia buvo pergyventa, bet apskritai man 
čia nebuvo blogai, ir abejoju, ar kur 
nors kitur galėsiu gyventi tokį ne
rūpestingą gyvenimą...

Lahr. Čia apgyvendino buvusiose 
KZ nacių lagerio barakuose. Jokių 
baldų, nei atsigulti nėra kur. Šalta, jo
kios tvarkos. Visi džiaugiamės, kad 
būsime čia tik iki sekmadienio.

1949.4.8. Lahr. Vakar norėjome mies
te gauti nakvynę. Nepavyko. Teko gulėti 
barake - bažnyčioje ant grindų. Labai 
sušalau. Didžiausia spūstis prie do
kumentų gavimo. Išlaukus eilėje tris 
valandas, paaiškėjo, kad mano užsienio 
pasas kažkur dingęs. Tokia jau mano 
laimė. Trečią kartą man dingsta do
kumentai. Nervuojuosi, kas gali žinoti 
kodėl jie dingsta? IRO tarnautojai ti
kina, kad atsirasią.

1949.4.10. Po daug vargo ir ner- 
vinimosi pagaliau atsirado mano už
sienio pasas. Išvykstame ne rytoj, bet 
atidėta neribotam laikui. Kalbama, kad 
vyksime lyg ir antradienį. Gyveni
mas čia neįsivaizduojamai blogas. 
Viskas netvarkoje, bet, kadangi grei
tai išvyksime, niekas neima į galvą. 
Pijokauja, lošia, žodžiu, laiką leidžia 
nerūpestingai. Vaikštau su Vladu po 
rajoną, fotografuoju. Rytoj išvyks
tame. Vakar su dr. Šeštoku buvau 
mieste išleisti paskutines markes. 
Grįžome linksmi, pakilia nuotaika. 
Lageryje vyksta persipakavimas. Grą
žiname antklodes. Kelionei kiekvie
nas gauname po vieną paketą.

1949.4.12. Lahre pasikrovėme į 
vagonus visiškame chaose. Visi stum
dėsi, gūdosi, kiekvienas stengėsi kuo 
greičiau įlipti į vagoną, kad tik rastų 
nors truputėlį vietos. Būrelis lietuvių 
susispaudę laikomės kartu. Nuovargis 
kankina, bet poilsiui čia ne vieta. Mūsų 
vagonas kelyje sugedo, teko persėsti į 
kitus, jau ir taip perpildytas. Suprantama 
kad mūsų niekas nenorėjo įsileisti, tik

per didelį vargą radome kampelį.
1949.4.13, Austrija. Insbrukas. Va

žiuojant per Austriją mūsų vagonus 
užrakino. Stebiu pro vagono langą

Kaip Bonegillos imigrantų stovykla Viktorijos valstijoje, taip NSW - se garsėjo Bath- 
urst'o stovykla. Bathurst'o miestas taip atrodė tais laikais.

nuostabiai gražią pietinio Tirolio gam
tą. Mūsų, australiečių, ešelonas didelis, 
tačiau važiuoja labai dideliu greičiu, tik 
prasilenkimo stotyse ilgokai sustoja. 
Austrijos - Italijos sieną pasiekėme 9 
valandą, o išvykstame 17 vai. Teko 
persikelti į kitą traukinį. Tikrino mus 
kaip kalinius, kadangi jokių dokumen
tų prie savęs neturėjome. Kai kieno 
patikrino rankinį bagažą, klausinėjo 
kiek turime cigarečių, radijo aparatų. 
Šiaip viskas vyko sklandžiai.

1949.4.14. Roma. Važiuojant per 
Italijos pietinį Tirolį, vaizdai tokie pa
tys kaip ir Austrijoje - kalnai, vy- 
nuogynai, sodai. Trobesiai jau skiriasi 
ir atrodo labai vargingai. Pravažiuo
jame labai daug tunelių. Lombardijos 
lyguma. Čia viskas jau kitaip. Gražu, 
sodai žydi. Visur sodai tarp kalnų kiek 
tik akys aprėpia. Arčiau Romos apel
sinai jau prinokę, mainome juos už 
cigaretes. Čia įsigijome pirmąsias ita
lų lyras. Viskas labai brangu, lyros 
menkavertės. Kiekviena smulkmena 
tūkstančius ir dešimtis tūkstančių 
kainuoja. Romos stotyje sustojome 
ilgesniam laikui, tačiau miesto apžiūrėti 
neleido. Šv. Petro ir Povilo bazilika 
spindi saulėje virš senosios Romos. 
Kaip gaila ir sunku patikėti - būti Ro
moje ir nepamatyti Romos.

1949.4.15. Neapolis. Esu labai 
pavargęs. Visą savaitę kelionėje be 
poilsio. Čia tvarka gera. Vėl gydytojo 
patikrinimas, dezinfekcija, išduoda 
maisto kortelę, paskiria patalpas ir... 
pagaliau galima pailsėti. Patalpa, ku
rioje mus patalpino - buvusios italų 
kareivinės. Vienoje patalpoje keletas 
šimtų esame. Kai nusiaviau kojas, 
nustebau - tokios jos ištinę buvo!

1949.4.16. Ekskursija į mažajį Ve
zuvijų. Rajone didelis „schwarzmar- 
ket“, prekiaujama viskuo, o daugiausiai 
cigaretėmis. Gerai, kad jų turiu, taigi 
lyrų netrūksta. Viskas čia brangiau net 
nei Vokietijoje. Vakarą praleidau 
krantinėje su prieteliais prie itališko 
vyno.

1949.4.17. Italija. Neapolis. Sek
madienis. Velykos. Daug jau ir įvairių 
Velykų praleidau, bet šios vėl savo
tiškai įdomios. Esu pakelyje iš Europos 
į Australiją. Niekuo jos čia nesiskiria 
nuo kasdieninio gyvenimo, ir, rodos, tai 
pirmos mano Velykos be margučių. 
Vaikštau aplink, deginuosi saulėje, 
valgau daug apelsinų, o vakare vėl su 
prieteliais prie raudonojo vyno. Kada 
išveš nežinome. Kalba, kad gal 24 die
ną. Parašiau pažįstamiems sveikini
mus. (Bus daugiau)
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»SkAITYTOJ<JŽODIS f*
Gerb. Redaktoriau,
32 - me „Mūsų Pastogės“ numeryje, 

skyrelyje „Skaitytojų žodis“ p. L. 
Bongarda po dviejų mėnesių pabudo iš 
žemos miego ir išlindo kaip yla iš 
maišo. Nesutinku su man daromais 
priekaištais ir palyginimais mano šei
mai. Labai nemandagu įvelti mano 
žmoną ir dukrą, atrodo lyg tai p. L. 
Bungarda šeimoje ieško priedangos.

Kai mano vaikai ir anūkai sugrįšta iš 
krepšinio rungtynių ir tą pačią dieną 
papasakoja apie rezultatus, tai kam 
skaityti laikraštyje už mėnesio. Aš sa
vo straipsnelyje, 24 - me „Mūsų 
’astogės“ numeryje, nenaudojau žo- 
Ižių: „pasigiria“, „pasididžiuodamas, 
kad klausinėjęs „Pastogės“ skaitytojus 
Geelonge“. Mano buvo parašyta: 
„Geelonge pasiklausiau keleto skai- 
ytojų“, ir niekur nepaminėjau, kad p.

L. Bungarda neskaitytų sporto sky
riaus. Mano pagrindinis tikslas straips
nyje: „Gabūt pats teisingiausias spren
dimas būtų pasiklausti laikraščio 
skaitytojų per laikraštyje paskelbtą 
anketą?“ Pavyzdžiui, jeigu „Mūsų 
Pastogės“ redaktorius gautų 500 laiškų, 
kuriuose būtų pageidaujama skaityti 
sporto skyrių, klausimas būtų teisingai 
išspręstas. Tokiu būdu ir p. L. Bungar- 
dai nebūtų reikėję kitų kaltinti.

Aš gyvenu Geelonge nuo 1949 metų 
ir labai gerai pažįstu lietuvius, turiu ir 
sąrašus tų, kurie skaito „Mūsų Pa
stogę“, „Tėviškės Aidus“, „Pasaulio 
Lietuvį“, gaunu ir spaudą iš Lietuvos, 
ir priklausau beveik visoms orga
nizacijoms. Aš netikiu, kad p. L. 
Bungarda geriau ir daugiau pažinotų 
Geelongo lietuvius.

Su aukšta pagarba
Jūsų Juozas Gailius
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A. f A. Stasiu Ermiiui

t 1997.07.29

LIETUVOS MIESTŲ TARPMIESTINIO TELEFONO RYŠIO KODAI

MIESTAI KODAI INFORMACIJA
N.Akmcnė 8-295 5 12 22
Alytus 8-235 5 22 22
Anykščiai 8-251 5 12 22
Birštonas 8-210 5 62 22
Biržai 8-220 5 12 22
Druskininkai 8-233 5 12 22
Elektrėnai 8-237 3 62 22
Gargždai 8-240 5 22 22
Ignalina 8-229 5 22 22
Jonava 8-219 5 22 22
'Joniškis 8-296 5 22 22
Jurbarkas 8-248 5 22 22
Kaišiadorys 8-256 5 22 22
Kaunas 8-27 22 22 22
Kelmė 8-297 5 22 22
Kėdainiai 8-257 5 22 22
Klaipėda 8-26 25 22 22
Kretinga 8-258 5 22-22
Kupiškis 8-231 5 22 22
Lazdijai 8-268 5 12 22
Marijampolė 8-243 5 22 22
Mažeikiai 8-293 7 12 22
Molėtai 8-230 5 12 22
Neringa 8-259 5 22 22
Pakruojis 8-291 5 12 22
Palanga 8-236 5 22 22 „M. P." inf.

MIESTAI KODAI INFORMACIJA
Panevėžys 8-25 5 22 22
Pasvalys 8-271 5 22 22
Plungė 8-218 5 22 22
Prienai 8-249 5 22 22
Radviliškis 8-292 5 22 22
Raseiniai 8-228 5 22 22
Rokiškis 8-278 5 22 22
Skuodas 8-216 5 12 22
Šakiai 8-247 5 22 22
Šalčininkai 8-250 5 12 22
Šiauliai 8-21 42 09 09
Šilalė 8-269 5 22 22
Šilutė 8-241 5 22 22
Širvintos 8-232 5 22 22
Švenčionys 8-217 5 12 22
Tauragė 8-246 5 22 22
Telšiai 8-294 5 22 22
Trakai 8-238 5 22 22
Ukmergė 8-211 5 22 22
Utena 8-239 5 22 22
Varėna 8-260 5 22 22
Vilkaviškis 8-242 5 1222
Vilnius 8-22 22 22 22
Visaginas 8-266 3 12 22
Zarasai 8-270 5 22 22

Štai ir vėl naujas liūdesys apgaubė 
a.a. Stasio Ermino draugus bei pa
žįstamus. Dar taip neseniai buvo 
atšvęstas jo 84 -sis gimtadienis. Susirin
kę draugai norėjo paguosti sergantį a.a. 
Stasį, bet buvo nelinksmas, jautė, iai 
paskutinis jo gimtadienis šioje žemėje.

Stasys Erminas gimė 1913 m. liepos 
6 d. gražiojoje Žemaitijoje, Rubikų 
valsčiuje, netoli Sedos. Jo motina 
Jokšaitė, kilusi nuo Alsėdžio, ir tėvas 
Antanas Erminas buvo mažažemiai 
ūkininkai. Ūkis buvo gražiai tvarkomas

toli Sedos. Buvo sužeistas ir vokiečių 
atvežtas bei paguldytas karo ligoni
nėn Vokietijoje. Gan ilgą laiką jam 
teko gydytis. Iš ligoninės išėjo jau ka
rui pasibaigus.

Sužinojęs, kad pabėgėliams yra 
įruoštos stovyklos, vienoje iš jų ir 
apsigyveno. Ten Stasys veltui laiko 
neleido-ėjo mokytisamatoį tuometten 
įsteigtas amatų dirbtuves.

Į Australiją Stasys Erminas atvyko 
1947 m. lapkričio 28 dieną pirmuoju 
imigrantų transportu. Australijoje jis 
dirbo įvairius darbus, paskutinė jo 
darbovietė buvo virėjo darbas australų 
kariuomenėje. Už stropumą ir tvar
kingumą buvo gerai įvertintas. 1978 
metais Stasys išėjo į užtarnautą pensiją.

Momingtone turėjo savo namelį, 
daug draugų. Kas nepažinojo a.a. Sta
sio vaišingumo? Jo žemaitiškas vai
šingumas buvo žinomas ne tik Mor
ningtone, bet ir Lietuvoje. Prieš keletą 
metų jis buvo nuvykęs į išlaisvintą 
Lietuvą. Aplankė ten dar tebegy
venančias seseris ir kitas gimines. Juos 
šelpė kiek galėdamas. Visus stebino jo 
jaunatviška laikysena ir aštrus sąmo
jus. Turėdamas daug laisvo laiko, Sta
sys prenumeravo ir skaitė lietuvišką 
spaudą.

Skelbimai ’’Mūsų Pastogėje”
Vemokamai spausdinami Australijos lietuvių bendruomenės ir jos padalinių pranešimai 

tųanizaciniais reikalais (susirinkimai, minėjimai ir 1.1.), ne didesni, kaip' 6 cm x 12,8 cm.
Apmokami: visų renginių (vakarų, balių, koncertų ir t.t.) skelbimai, į kuriuos už įėjimą 

imamas mokestis; padėkos (pagal dydį), užuojautos (15 dol.. už standartinio dydžio - ne daugiau 
icm x 6,2 cm - užuojautą), paieškojimai, pasiūlymai darbui, pardavimui ir t.t. - ne mažiau 15 
dolerių (minimumas).

Svarbus pranešimas
Pagal liepos 9 d. gautą laišką iš Canterbury Multicultural Aged & Disability 

Support Service Inc. (CMADSS- Daugiakulturinis patarnavimas seniems ir pabė
gusiems Inc.)

Šiame laiške sakoma, kad Cantebury ir Bankstowno savivaldybių (Local Governa- 
ment Areas) ribose gyvenantiems lietuviams, 10 žmonių, yra skiriamas pagalbinis 
patarnavimas. Toks patarnavimas skiriamas žmonėms virš 70 metų amžiaus ir 
gyvenantiems savo namuose, bet nepajėgiantiems save apsitarnauti, kaip pavyzdžiui, 
apsiprausti, palaikyti asmeninę higieną, apsipirkti, nuvažiuoti pas gydytoją, suteiki- 

: ama globa sergančiam namuose, pagelbstima pagaminant maistą ir t.t.
Kad būtų galima pradėti suteikti šią pagalbą, mums, lietuviams, reikia angliškai 

kalbančio asmens, kuris apsiimtų atlikti tą darbą (Case Manager's).
Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų galite kreiptis pas Nina Tsakomas, the CAP co - 

ordinator, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199, faksas 9789 23 92.
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija

visos šeimos, samdinių jie neturėjo.
Šeimoje, augo 4 dukterys ir 3 sūnūs.

Stasio tėvai labai norėjo savo ūkį pa
likti jam, tačiau Stasys nebuvo linkęs į 
ūkininkavimą ir savo dalį perleido 
broliui, kuris tada jau buvo vedęs ir 
turėjo jauną šeimą. Deja, bolševikams vo taurus ir garbingas lietuvis, patrio- 
užėjus, jie buvo ištremti į Sibirą, o kai 
sugrįžo be sveikatos, nei ūkio, nei 
trobesių jau neberado.

1937 metais Stasys būtiną karinę 
tarnybą atliko2-me pėstininkų pulke, 
ryšių batalione Kaune. Kariškas gy
venimas jam patiko, ten jis išmoko 
disciplinos ir tvarkingumo. Išmokto 
principo laikėsi visą gyvenimą.

Grįžęs iš kariuomenės padėjo tėvui 
ūkininkauti. Sedoje buvo baigęs pradžios 
mokyklą. Mėgo skaityti, prenumeravo 
„Ūkininko patarėją“. Įstojo į Šaulių 
sąjungą, nors dėl to, bolševikams užė
jus, teko slapstytis miškuose ir būti 

, partizanų gretose.Vėliau, kai užėjo 
^vokiečiai, kaip buvęs karys, Stasys bu

vo įtrauktas į lietuvių batalioną. 
Traukiantis nuo vėl užplūdusios sovie
tų armijos, dalyvavo Sedos mūšyje ne-

Rašydamas savo testamentą, ne
pamiršo ir lietuviškų reikalų. Gražias 
sumas paliko Vasario 16 - sios gimna
zijai Vokietijoje, „Tėviškės Aidams“ ir 
„Mūsų Pastogei“. Manau, kad tai pui
kus pavyzdys kitiems tautiečiams. Bu

tas, kuris mylėjo Lietuvą ir Lietuvos 
žmones.

Daug metų jį kankino nepagydoma 
liga, kol pagaliau rugpjūčio 11 dieną 
atsisveikino su šiuo pasauliu. J jo 
laidotuves susirinko daug draugų ir 
pažįstamų. Po gedulingų mišių, kurias, 
negalint gauti lietuvio kunigo, atlaikė 
kun. Barker, velionio palaikai buvo 
sudeginti Springvale krematoriume. Jo 
pelenus nuveš į Lietuvą ir ten jie bus 
palaidoti giminės Rubikų kapuose 
Žemaitijoje, šalia mirusių tėvų.

Ilsėkis ramybėje.
Jau niekas jam netrukdo miego 
Jam lengva, lengva ir neskauda 
Skausmai, džiaugsmai toli nubėgo 
Juos pakeitė ilgos nakties sapnai.

V. Kriižienė

Pasidžiaiukinie drauge!
Turime progos pasidžiaugti, kad po 45 metų dar gyvuojam, kad nesuby- 

rėjom, kad jaunesnės moterys ateina pavaduoti savo motinų, kad dar ga
lime būti naudingos bendruoemenei ir tautai ir, kad bendruomenė remia ir 
palaiko mūsų darbą.

Rugsėjo 14-tą maldoje prisiminsime mirusias nares, o savo džiaugsmą, 
kurį jos mums padėjo sukurti, išreikšime paminėjimu ir koncertu Melbu
rno lietuvių namų teatro salėje, o paskui vaišėmis jubiliejinėje salėje.

Kviečiame visus - talkininkus, prijaučiančius ir smalsuolius - šeštadienį, 
rugsėjo 2(1 - tąją, 4 vai. popiet, ateikite ir pasidžiaukite kartu su mimis.

Socialinės globos moterų draugija
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LIETUVIŠKAI KALBANTIS 
ADVOKATAS

Patariu visais juridlnals klausimais, ypatingai

• Nekilnojamo turto
pirkimu Ir pardavimu

• Testamentų Ir palikimų

• Pinigų Investavimu
• Šeimos teisės

• Civilinis Ir kriminalinės 
bylos

• Verslo reikalais

Kreipkitės į Andrių Žilinską
bukaitis Partners 

Advokatai ir Notaras 
123 Church Street 

HAWTHORN VIC 3802

Tel: (03) 9819 5515
Fax: (03) 9819 6078

Rinkimams Lietuvoje artėjant
Kandidatu išstačius Seimo pirmininką prot. Vytautą Lands

bergį, Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) ruošiasi 
artėjantiems prezidento rinkimams Lietuvoje. Norintiems rin
kimų akciją paremti finansiniai, prašome paramą siųsti TS 
Sydnėjaus skyriaus iždininko adresu (čekius rašyti "Tėvynės 
sąjunga”): A Ibinas Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham 
Hills, NSW 2153. Tel. (02) 9639 6064.

* Rėmėjų sąrašas bus skelbiamas. Iš anksto dėkojame už paramą.
Vytautas Patašius

TS Sydnėjaus sk. vicepirmininkas

Minėsime lietuviškos knygos sukaktį
Sydnėjaus skautų židinys rugsėjo 7 d., sekmadienį, 14 va). Sydnėjaus lietuvių namuose, 

Bankstowne. (antrame aukšte) ruošia įdomią kultūrinę popietę
M. Mažvydo - pirmosios lietuviškos knygos minėjimą ir 
naujausios knygos, primenanč ios karo meto lietuvių 

odisėjas, pristatymą.
Paskaitininkai: Elena Jonaitienė ir Juozas Almis Jūragis. Meninę dalį atliks židiniečiai ir 

kviesti kultūrininkai. Sydnėjaus skautu židinys

Save $300
with 9 May 1 998 group departure 

economy airfare from Sydney, 
Melbourne, Brisbane, Adelaide, to

Vilnius return

$1680
Reservations payment in full 
must be made by 18 Sept. ‘97

Well Connnected Travel Pty. Ltd.
ACN 069 387 480 Lie No. 2TA 4224

89 Ferguson St., Forestville 2087
Ph. (02) 9975 2355
Fax (02) 9451 6446

E - mail: a0042663@tiasnet.com.au

SKELBKH1S PASTOGĖJE“ - VISI
ŽINOS
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 East Terrace, BAIS'KSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

■*yi»kariiina» program n sjjokmi

.Jgilietus prašome užsisakyti 
per £lenn £rsifcov(9&10 2J4O)ifci rugsėjo 1?4cs

Pranešimas Melburno tautiečiams
Socialinės globos moterų draugija Melburne iškilmingai minės savo

45 metų veiklos sukaktį.
Šių metų rugsėjo 14 d. bus atlaikytos šv. Mišios šv. Marijos Jūrų Žvaigž 

dės bažnyčioje North Melbourne už gyvas ir mirusias draugijos nares. Vist 
narės prašomos mišiose dalyvauti.

Sekantį šeštadienį, rugsėjo 20 d., 2 vai. popiet įvyks iškilmingas minėjinu 
Melburno lietuvių namų Teatro salėje( 50 Errol St.. Nth. Melbiurne). Il 
minėjimo Jubiliejinėje salėje rengiama kavutė. Kadangi jaučiame, kad šia 
me darbe atstovaujame Bendruomenę, todėl nuoširdžiai kviečiame šiam 
minėjime ir kavutėje dalyvauti ne tik nares, bet ir visus kam įdomu minėjin 
dalyvauti. Valdyba

Melburno lietuvių klubo nariams
Melburno lietuvių klubų metinio 

susirinkimo, įvyksiančio rugsėjo mėn. 27 dieną, 2 vai 
darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mirusiu narių pagerbimas. 3. Naujų narių pri

statymas. 4. Susirinkimo sekretorius kvietimas. 5. Mandatų komisijos kvietimas 
6. Praėjusių metų susirinkimo protokolo skaitymas. 7. Pirmininko pranešimas, j 
Iždininko pranešimas. 9. Revizoriaus pranešimas. 10. Revizijos komisijos praneši
mas. 11. Diskusijos dėl pranešimų ir jų priėmimas. 12. 1997 - 1998 metų sąma
tos priėmimas ir tvirtinimas. 13. Naujos klubo valdybos sudarymas. 14. Revizi
jos komisijos rinkimai. 15. Mandatų komisijos rinkimai. 16. Klausimai ir pasiū
lymai. 17. Susirinkimo uždarymas.

Melburno lietuvių klubo vaidyba

Kalbės PLB seimo nariai
Rugsėjo 21 d., sekmadienį, 2 vai. popiet Lietuvių namuose, Bankstowne, grįžę 

iš Lietuvos PLB seimo nariai dr. V. Doniela ir V. Šliogeris padarys pranešimą apie 
seimo posėdžius ir nutarimus, liečiančius Pasaulio lietuvių bendruomenę bei 
pasidalins įspūdžiais iš lankymosi tėvynėje.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti šioje popietėje.
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyte

Prašom nepamiršti užsimokėti
9^Vlūsi| Pastogės64 prenumerata^.

Mūsų Pastogė
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 Žalys. $$$ Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $45 Užsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje.oro paštu $75 

Užsienyje oro paštu $100
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