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Lietuvos savaitės apžvalga
Tėvynės sąjungos 

ktandidatas jau paskelbtas
i Tievynės sąjunga (Lietuvos konser- 
vattonai) kandidatu į prezidentus 
pasikelbė savo lyderį. Seimo pirminin
ką Vytautą Landsbergį. Jį. kaip kandi-

į prezidentus, palaiko Krikščionių 

Dr. Vytautas Landsbergis.

demokratų partijos pirmininkas Al
girdas Saudargas, ragindamas tai daryti 
visą partiją. Konferencijoje buvo 
perskaitytas Telšių vyskupo Antano 
'Vaičiaus ir didelės grupės kunigų laiš
kas, kuriame pritarta Vytauto Lands
bergio kandidatūrai. Konservatoriai - 
pirmoji partija, oficialiai paskelbusi, ką 
rems gruodžio 21 d. numatomuose 
prezidento rinkimuose.

Tėvynės sąjungos konferencijoje 
ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius pranešė apie partijos val
dybos sprendimą „rinkti geriausią 
kandidatą į prezidentus, iškiliausią ir 
labiausiai Lietuvai nusipelniusį žmo
gų“. Konferencijos dalyviai audringais 
plojimais stovėdami sveikino šį spren
dimą. Dėkodamas bendražygiams 
Vytautas Landsbergis žemai nusilenkė. 
Vytauto Landsbergio pranešimą „Lie
tuva kelyje į XXI amžių" Seimo pir
mininko pavaduotojas Arvydas Vi
džiūnas pristatė kaip pirmąją progra
minę kandidato į prezidentus kalbą.

Vytautas Landsbergis prisipažino, 
kad jis ne garbėtroška, o svarbiausias 
atlyginimas yra pats darbas ir džiaugs
mas, kad jis gerai sekasi. Pagrindiniu 
savo konkurentu Vytautas Landsbergis 
nurodė prezidentą Algirdą Brazauską. 
Vytautas Landsbergis kol kas nusitei
kęs būti prezidentu vieną kadenciją. 
Kalbėdamas apie Lietuvos kelią į Eu
ropą ir XXI amžių, Vytautas Landsbergis 

ragino stabdyti nusikalstamumą ir 
griežčiau kovoti su pilstuko gaminto
jais bei platintojais. Profesorius ragino 
pasirūpinti paprasto kaimo žmogaus

reikmėmis, atsisakyti auksinių tualetų, 
kol Lietuvoje nėra nė vieno europie
tiško viešo tualeto.

Vytautas Landsbergis mano, kad vie
no pareigūno įstaigai nereikalingi 
didžiuliai prabangūs rūmai, preziden
to rezidenciją reikėtų grąžinti me
nininkams. Lietuvos radijas pranešė.
kad Vytautas Landsbergis, tapęs pre
zidentu. atiduotų Prezidentūros rūmus 
seneliams ir našlaičiams. LR 05.12.

Kiti apie Lietuvą
Dažnai nusiskundžiame, kad mažai 

kas kreipia dėmesį į Lietuvą. Tad ver
ta gvildenti „New York Times“ 
1997.05.07 (gegužės 7 - tą) pasirodžiu
sį William Satire's straipsnį pavadintą 
„Clinton's Good Deed“.

„Kiek politikos didžiavyrių, bran
ginančių principus labiau už gyvybę, 
galite iškart išvardyti?", pradeda Saftre. 
Jis tuomet sumini Kinijos Wei Jing
sheng, Čekijos Vaclav Havel ir Izraelio 
Natan Sharansky. Safire tęsia:

„Ne toks žinomas Vytautas Lands
bergis, ramiai kalbantis muzikos 
profesorics. 1990 m. stojęs prieš 
kvadratinius Gorbačiovo vyrukus ir vis 
įrodinėjęs, kad Lietuva turi būti 
nepriklausoma. Tokia politika buvo lyg 
laužtuvas, padėjęs suskaldyti sovietų 
imperiją“.

Safire paaiškina JAV— jų nepri
pažinimo politiką ir toliau pasakoja 
apie savo pašnekovą:

,.Dabar Landsbergis vėl grįžta į val
džią pokomunistinėje Lietuvoje. Ne
seniai jis lankėsi Vašingtone ir primi
nė mums (t.y. JAV), kad negalima vėl 
palikti lietuvių vienų. Vašingtone 
prasideda debatai, kurias šalis priimti į 
NATO. Landsbergis pragino Ameriką 
neužmiršti Baltijos valstybių“.

Straipsnis negaili pagyrimo JAV 
prezidentui Bill Clinton ir diskutuoja 
dažnai varomą argumentą, kad NATO 
išplėtimas gali turėti neigiamas pa
sekmes, kadangi to nenorinti Rusija. 
Pasvarstęs apie Lenkiją, Čekų respub
liką, Vengriją bei Slovėniją su Rumu
nija, Safire grįžta:

„O kaip apie Baltijos kraštus? Jei ko
kia nors tauta, valstybė verta gabalėlio 
mūsų bendro saugumo, tai Estija, Lat
vija ir Lietuva - tikrai vertos“.

„NATO plėtra niekam nekelia grės
mės, - sako Landsbergis. - Grėsmę kelia 
Rusijos noras turėti Baltijos jūrą. Tai 
visada kėlė grėsmę: nuo Ivano Rūs
čiojo, Petro Pirmojo laikų iki Molo
tovo. Negalvokite apie Lietuvą kaip 
apie tiltą tarp Rytų ir Vakarų. Mes 
esame Vakarų dalis“. (...)

„Didžiavyriai, kaip Landsbergis, tiki

Dainų šventę Melburne prisiminus
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principais, užima atitinkamą poziciją ir 
nuo jos nesitraukia. Jeigu didžiųjų 
valstybių vadovai žinotų, kuo jie tiki ir 
elgtųsi taip pat, jie irgi būtų herojiš
ki“. baigia William Safire savo straips
nį.

Įdomu, kad kai kas labai negatyviai 
įvertino V. Landsbergio vizitą Va
šingtone. Pavyzdžiui, Česlovas "'Jur
šėnas teigė, kad V. Landsbergis uzur
puoja Prezidento prerogatyvas. Buvo ir 
daugiau panašių negatyvių atsilie
pimų, nors išties sunku įsivaizduoti, 
kad kas nors galėtų daugiau padaryti 
Lietuvos saugumui užtikrinti, nei kad 
savo apsilankymu Vašingone padarė V. 
Landsbergis. Man regis, kad Česlovas 
Juršėnas kalba už Algirdą Brazauską ir 
tik išreiškia savo nepasitenkinimą, kad 
su jais, kaip buvusiais komunistų 
funkcionieriais, niekas nebūtų taip 
kalbėjęs, kaip kalbėjosi su buvusiu 
Sąjūdžio pirmininku ir dabartiniu Sei
mo pirmininku Vytautu Landsbergiu.

Amerikos lietuviai siekia NATO 
apsaugos Lietuvai

O kaip su Prūsija?
Los Angeles. Kalifornijoje, yra Baltų 

laisvės sąjungos centras (Baltic Ame
rican Freedom League). Jų pastango
mis Los Angeles, Kalifornija, šių me
tų balandžio 5 d. buvo pravestas 
seminaras, po to vyko vaišės ir me
ninė programa. Seminare kalbėjo 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos garbės 
konsulai ir aukšti asmenys, įskaitant ir 
pareigūnus iš NATO. Apgailestauta, 
kad 1997 m. kovo 20 - 21 dienomis 
Helsinkyje įvykusiame JAV preziden
to Bill Clinton ir Rusijos prezidento Bo
ris Jelcino susitikime papildomais na
riais į NATO numatyta priimti tiktai 
Lenkiją, Čekiją ir Vengriją. Tolesnis jų

Jei tai būtų tik pavydas, gal nereikėtų 
apie tai ir kalbėti. Bet reikia priminti, 
kad Algirdui Brazauskui vadovaujant 
Lietuvos kompartijai - tad ir sovietinei 
Lietuvai - Česlovas Juršėnas buvo 
oficialus vyriausybės atstovas spaudai. 
Pagrindiniai komunistų šulai pa
reiškimus spaudai darydavo retai, gi p. 
Juršėnas nuolat turėdavo spaudos 
konferencijas. Taip ir matosi šešėlis iš 
tų senų sovietinių laikų. Tuo tarpu 
draugas Burokevičius, kuris yra pa
trauktas atsakomybėn už 1991 metų 
sausio įvykius, antradienį, gegužės 6 d„ 
teisme pareiškė, kad „iškilus Sąjū
džiui, pats Algirdas Brazauskas krei
pėsi į Maskvą, prašydamas Lietuvoje 
padidinti sovietinių kariškių skaičių", 
(žiūr. LR 05. 07).

Vytautas Landsbergis dar kartą įro
dė, kiek jis gali pasiekti ir kaip pasaulio 
vadovai atidžiai jo išklauso.

Dr. Algimantas Kabaila 
Canberra, 1997.05.18

įvertinimas turėtų įvykti šios vasaros 
susitikimuose Madride. Koks spren
dimas bus padarytas dėl Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos priėmimo į NATO, 
sužinosime tik vėliau.

Be to, lietuviai pageidauja, kad iš 
šiaurinės Prūsijos, dabartinio Kara
liaučiaus (Kaliningrado) srities būtų 
išvesta ten esanti Rusijos kariuomenė. 
JAV kongreso nario Christopher Cox 
dėka, talkinant lietuvių visuomenei, 
JAV kongresas priėmė rezoliuciją, ku
rios įteisinimas nesuspėtas pravesti 
JAV senate. Tikimasi, kad šiais metais 
tai bus įvykdyta.

Kas toliau? Rusijai išvedus kariuo
menę iš šiaurinės Prūsijos dalies, kas
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Atkelta iš 1 puslapio
perims tos srities apsaugą? Jungtinės 
Tautos ar Lietuva? Su Rusijos (anks
čiau Sovietų Rusijos) kariuomene ar 
tuoj po to į tas prūsų žemes atsiųsta, 
atvyko daug rusų, sovietų kolonistų. 
Jie su okupacine Rusijos kariuomene 
taip pat turėtų grįžti Rusijon. Iš kur 
Lietuvai gauti žmonių tos srities 
perėmimui, valdymui? Ar Lietuva de
da pastangas, kad grąžintų iš Sibiro ir 
kitų tolimų Sovietų Rusijos „atosto
goms“ išvežtus lietuvius su ten gimu
siais ir užaugusiais jų vaikais, vai
kaičiais? Ir taip pat kitur gyvenan
čius lietuvius, lietuviškos kilmės 
asmenis. Kad Prūsija (Mažoji Lietuva) 
nuo senų senovės apgyvendinta lie
tuviškos genties žmonių, mes žinome. 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (VLIK'as) baigdamas savo 
pareigas užsienyje, priėmė ir visam 
pasauliui paskelbė;

„Mažoji Lietuva yra lietuvių tautos 
ir jos gentainių žemė nuo seniausių 
amžių. Jokia kita tauta ar valstybė ne
turi pirmumo teisės į jos teritoriją. 
Baigiantis karui, sąjungininkai pa
vedė Sovietų Sąjungai laikinai ad
ministruoti Mažają Lietuvą, įskaitant 
Karaliaučių (Kaliningrado sritį). So
vietų Sąjunga, piktnaudžiaudama 
pasitikėjimu, išteriojo arba išvarė to 
krašto gyventojus, sugriovė ūkį, ko
lonizavo šalį svetimais žmonėmis ir 
pavertė ją didžiule ir grėsminga 
militarizmo baze. Todėl VLIK'o 
baigiamųjų darbų seimas kreipiasi į 
didžiąsias Vakarų valstybes, pra
šydamas, kad iš Mažosios Lietuvos 
būtų atitrauktos visos karinės pajėgos 
ir, kad ta šalis būtų sujungta su Lietuva.

Rytų ir Pietų Lietuvos sienos, einan
čios etnografinėmis lietuvių tautos 
žemėmis, yra apspręstos 1920 m. lie
pos 12 d. Lietuvos Respublikos ir So
vietų Rusijos Taikos sutartimi.

Seimas skatina visus lietuvius remti 
pastangas taikiu būdu atstatyti lietuvių 
tautos teises Rytų, Pietryčių ir Pietų 
Lietuvoje“.

Prūsų krašto lietuviškumą žinau 
senokai. Prūsų krašto lietuviai Jurgis 
Jagomastas ir Valteris Banaitis su ma
nimi buvo Lietuvių studentų kor
poracijoje „Jūra“ Lietuvos univer
sitetuose. Antrojo pasaulinio karo me
tu Lietuvą okupavusi Vokietijos 
kariuomenė, piktavaliams naciams 
įskundus Jagomastų šeimą kaip sie
kiančią Prūsijos prijungimo prie 
Lietuvos, visą šeimą 1941 metais 
sušaudė prie Vilniaus. Tie mūsų 
korporantai man daug papasakojo apie 
lietuvius Prūsijoje. Papildomai .as
meniškai. Prūsų krašto lietuviškumu 
įsitikinau iš Lietuvos traukdamas per 
Prūsiją 1944 metais. Besidomintiems 
siūlau paskaityti gausiai iliustruotą 
knygą „Karas braukia kruviną ašarą“, 
išleistą Čikagoje 1990 metais.
Ar Rusija bus NATO nare?
Ar JAV prezidentas B. Clinton pri

tarė Rusijos prezidento B. Jelcino 
pageidavimui Rusiją įsileisti į NATO 
„kaip stebėtoją“? Tai būtų pirmas 
nusižeminimo laipsnis, įžanga NATO 
sunaikinimui. Amerikos talkos dėka, 
Rusijai laimėjus karą prieš Vokietiją, 
sovietų Rusija tuoj pradėjo grupuoti
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valstybes, stojančias Sovietų pusėn, 
1947 metais jau veikė Varšuvos paktas. 
JAV įsitikino, kad jų sąjungininkas 
Sovietų Rusija ruošiasi mūšiui prieš 
demokratines jėgas. Amerika jautė, kad 
jai vienai bus sunku atsilaikyti prieš 
sovietų jėgą. Todėl sudarė NATO, ku
riai priklauso JAV, Kanada, pagrindi
nės Europos valstybės ir Turkija. Lie
tuvai neturint NATO karinės galybės 
apsaugos - kritišku atveju gali būti la
bai sunku išlikti nepavergtai.

Kaip susidarė tokia nelemta padėtis Lie
tuvai?

Vokietijos ir sovietų 
Rusijos sutartis 1939 

metais
Po Pirmojo pasaulinio karo nugalė

tojai Vokietiją labai nualino, buvo re
alus pavojus įsigalėti komunizmui. 
Hitleris vokiečių tautą įtikino kitaip ir 
1939 metais norėjo išplėsti Vokietiją. 
Su Vokietijai idėjiniai priešiška So
vietų Rusija 1939 metų rugpjūčio 23 d. 
pasirašė slaptą sutartį, kuria pasiža
dėjo vieni kitų nepulti. Šiaurine 
Vokietijos siena nutarta laikyti šiau
rinę Lietuvos sieną. Priedinis slaptas 
nutarimas, pasirašytas 1939 m. rugsėjo 
28 d., rašo apie Lenkijos išnykimą. 
Lietuva pavedama Rusijos įtakai, da
lis Lenkijos - Vokietijos įtakai. Tokio 
susitarimo išdavas žinome - Lietuvą 
okupavusi sovietinė Rusija 1940 m. 
birželio 15 netruko pradėti naikinti, 
tremti lietuvius, Lietuvos gyventojus.
Teherano konferencija 

1943 metais
Amerikiečiai, anglai, sovietai pajuto, 

kad Antrasis pasaulinis karas artėja 
prie pabaigos ir jų pergalės. JAV 
prėži'dentas T. D. Rooseveltas pa
sinaudojo Stalino kvietimu ir Tehera
ne apsistojo sovietų Rusijos ambasa
doje. Jiedu kalbėjosi atskirai. Pa
sitarimuose dalyvavo Didžiosios Bri
tanijos atstovas Churchill. Stalinas siū
lė sušaudyti visus vokiečių karinta— 
kus. Tokiam pasiūlymui Rooseveltas 
pritarė, Churchill - ne. Pasiūlymas 
nepraėjo. Stalinas padiktavo taikos 
sąlygas sovietinės okupacijos neno
rinčiai Suomijai. Sovietai taip pat 
pažadėjo „pataisyti“ Lenkijos sienas. 
JAV ir Didžioji Britanija pažadėjo 
1944 m. per Prancūziją padaryti inva
ziją į Europą.

Jaltos konferencija 
1945 metais

Stalinui pasiūlius, „trys didieji“ nu
tarė Vokietiją suskaldyti, sunaikinti' 
sunkiąją pramonę. Stalinas siūlė 
Vokietiją palikti tokiame lygyje kaip 
Sov. Rusija. Išlaisvintiems kraštams 
nebus leidžiami laisvi rinkimai, kadan
gi jie būtų priešsovietiniai.

Potsdamo konferencija 
1945 m. birželio 17 - 

liepos 2 d.
Konferencija vyko Vokietijai kapi

tuliavus. JAV atstovavo neseniai išrink
tas prezidentas H. S. Trumanas, D. 
Britanijai - Churchill, o jam pralai
mėjus rinkimus, jį pakeitė C. R. Attlee. 
Sovietų Rusijai atstovavo Stalinas.

Nutarta Vokietiją padalinti į keturias 
sritis, jas valdys JAV, D. Britanija, sov. 
Rusija ir Prancūzija. Valdantieji iš

Trumpai iš visur
Gegužės 14 d. Rusijos parlamentas 

pakartotinai priėmė įstatymą, įgalinantį 
Rusiją pasilaikyti Antrojo pasaulinio 
karo metu susigrobtus turtus. Prezi
dentas B. Jelcinas pirmąją šio įstatymo 
versiją vetavo. Dabar abiejų parla
mento rūmų atstovai įstatymą pravedė 
reikiama dviejų trečdalių balsų dau
guma, tokiu būdu prezidento veto 
paversdami negaliojančiu.

Vokiečių ekspertų nuomone, Rusija 
turi pagrobusi 250 000 meno kūrinių, 
įvertinamų 87 bilijonais dolerių.

•
Gegužės 14 d. NATO generalinis 
sekretorius Javier Solana Maskvoje 
susitarė su Rusijos užsienio reikalų 
ministru Jevgenijum Primakovu dėl 
NATO išsiplėtimo į Rytus. Sutartis bus 
pasirašyta gegužės 27 d. Paryžiuje. 
Rusija, gavusi tam tikrų garantijų, 
nesipriešins NATO išsiplėtimui. Nau
jų NATO narių teritorijose nebus lai
koma didelių karinių telkinių, nebus 
branduolinių ginklų ir šių ginklų san
dėlių.

•
Gegužės 14 d. 3000 turkų karių, 
ginkluotų tankais ir sunkiąja artilerija, 
peržengė Irako sieną ir puolė Irake 
įsitvirtinusių kurdų sukilėlių bazes. Po 
pirmųjų penkių karo veiksmų dienų, 
turkų žiniomis, nukauti apie 900 kurdų 
sukilėliai, žuvo tik 12 turkų kareivių. 
Kaimyninės Turkijos šalys ir jos 
sąjungininkai kritikavo tokį Turkijos 
žygi-

•
Gegužės 16 d. D. Britanijos ministras 
pirmininkas Tony Blair apsilankė 
Belfaste, Ulsteryje.ir buvo sutinkamas 
palankių gyventojų minių. Tony Blair 
pakvietė airių separatistų politinę 
organizaciją Sinn Fein dalyvauti taikos

Vokietijos gali pasiimti ką nori. Be to, 
Rusijai leista papildomai iš kitų trijų 
Vokietijos sričių imti dar 25% Vokie
tijos pramonės įrengimų, Vokietijos 
indėlius satelitiniuose kraštuose. So
vietų Rusijai buvo leista laikinai 
administruoti šiaurinę Prūsijos dalį 
(kurią sovietai pavadino Kaliningrado 
sritimi), o Lenkijai - pietinę Prūsijos 
dalį pavedė taip pat laikinai ad
ministracijai. Padarė ir kitokių ge
ografinių pakeitimų.

Kokie tie kiti geografiniai pakeiti
mai? Trumpai ir tik kai ką vardijant - 
JAV, D. Britanija ir Prancūzija sovie
tų Rusijai perleido didelę Europos dalį 
su dviem šimtais milijonų gyventojų. 
Šiuo klausimu esu parašęs knygutę 
pavadintą „200 000 000 and Lithu
ania“, išleistą 1971 ir 1976 metais Los 
Angeles.

Prūsų žemėse gyvenantieji lietuviai 
1918 m. prašė tą kraštą prijungti prie 
Lietuvos. Antrojo pasaulinio karo metu 
Stalino vadovaujama sovietinė Rusija 
siūlė Prūsiją prijungti prie Lietuvos. 
Labai gaila, tačiau A. Sniečkus Lietu
vos vardu atsisakė. Dabar sąmoningi 
lietuviai supranta, kad šiaurinei prūsų 
krašto daliai atitekus, Rusijai, padaryta 
didelė žala lietuvių tautai. Stengiamasi 

derybose, kurios birželio 3 d. prasidės 
Belfaste. Per neseniai Anglijoje už
sibaigusią rinkiminę kampaniją Stati 
Fein užnugaryje veikianti Airit 
respublikonų armija Anglijoje įvykdt 
visą eilę teroristinių veiksmų.

•
Gegužės 16 d. Zairės prezidentai 

Mobutu atsistatydino ir pabėgo į už
sienį. Jau sekančią dieną sukilėlių pa
jėgos įžygiavo į Zairės sostinę Kinša
są. Sukilėlių vadas Laurent Kabilt 
pasiskelbė vyriausybės galva ir grąži
no Zairei seną jos pavadinimą - 
Demokratinė Kongo respublika. 
Sukilėliai Kinšasoje nušovė apie 20C 
plėšikaujančių žmonių bei nulinčiavč 
eilę Mobutu administracijos pareigūnų. 
Kabila sakosi tuoj sudarysiąs kons
titucinę asamblėją, tačiau rinkimai bus 
pravesti tik tada, kai gyventojai bus 
„perauklėti“.

Šri Lankos vyriausybės karinės pa
jėgos tęsia sėkmingą ofenzyvą prieš 
tamilų separatistus. Iš „Tamilų tigrų“ 
atimti du svarbūs miestai.

•
Tarptautiniai stebėtojai kaltina 

Kroatijos vyriausybę taikos sutarties 
laužymu. Kroatija buvo davusi pažadą 
įsileisti iš krašto pabėgusius serbus it 
grąžinti jiems jų namus. Dabar Kroatija 
buvusiuose serbų namuose stengiasi 
skubiai įkurdinti kroatus, juos kartais 
pasikviečiant iš užsienio. Grįžę serbai 
neatgauna savo turėtų nuosavybių, 
neretai jų namai paslaptingai svdega 
prieš pat jiems sugrįžtant.

Europos Sąjungos narės graina į 
Kroatijos vyriausybei, kad dėl totas, j 
„etninio valymo“ politikos bu at
mestas Kroatijos prašymas įstoti. į 
Europos Sąjungą.

Lietuvai gauti karinę NATO garantiją. 
Tuo NATO yra pastatoma keblion 
padėtin, kadangi šiuo metu Lietuva yra 
kaip ir Rusijos viduryje: šiaurėje Sankt 
Peterburgas ir Maskva, pietuose - 
Kalinigradas, taip pat valdomas Rusi
jos. Tai kaipgi tuomet saugoti Rusijos 
viduje esančią Lietuvą?

Daug metų rašiau, garsinau, kad Prū
sija turi būti kartu su Lietuva. Tam 
papildomų duomenų yra mano kny
gose „Tikroji Lietuva“, „Kunigaikščio 
Radvilos žemėlapis“, „Dniepro upė Ir 
aplinka nuo prieš Kristaus laikų“, 
„Potsdamas ir Lietuva dega“, o taip pat 
ir keliuose Lietuvos ar Lietuvą lie
čiančiuose žemėlapiuose.

Lietuvai reikia tinkamai tartis su Ru
sija, kad pastaroji pasitrauktų iš 
Kaliningrado srities. Rusijos prezi
dentas B. Jelcinas yra pasakęs, kad Ru
sija pasitraukia iš teritorijų, kurias jė
ga užėmė Sovietų Rusija. Nėra būtina 
Rusijai eksportuoti ar importuoti per 
Karaliaučių Kaliningradą), į ten vykti 
per kitas valstybes, kai be vargo gali 
pasinaudoti jūros transportu Sankt 
Peterburgo ar kaimyninių valstybių 
uostais. Kaliningrado srities uostai 
Rusijai per toli.

Nukelta į 3 psl.
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I BENDRUOMENĖS VEIKLOJE g
; Sydnėjuje susitiko naujieji išeiviai

Įgūžės 4 d. Sydnėjuje buvo susitikę naujieji išeiviai iš Lietuvos: pirmoje ei-
' je iš kairės - Zita Bartkevičienė, Albina Liutackienė, Dalia Donielienė, Vio- 
' Ii Kondrotienė; antroje eilėje iš kairės - Arvydas Repšys (susitikimo ini- 
s (torius), Arnoldas Skinkys, Antanas Vaidotas, Robertas Grybauskas, Jad-

!ja Dambrauskienė, Nijolė Bučinskienė, Margarita Bimbienė ir Nijolė Bart- 
inė. (Žiūr. "M.P." Nr.19) Nuotrauka A. Kramiliaus

(f — ' ; ........ —
Melburno lietuvių parapijos kleboną

kun. dr. Praną Dauknį,
gavusį iš Popiežiaus Garbės Prelato titulą, nuoširdžiai svei
kina

ALB Melburno apylinkės valdyba
....

Motinos diena Australijo je

Sidnėjaus ’’Sūkurys” sukasi!..
Sartais išgirstame nuogąstavimų, kad Sydnėjuje viskas miršta. Anaiptol, štai 
južės 18d.Sydnėjaus"Sūkurys" Lietuvių namuose suruošė įdomią tautinių šo- 
I ir dainų popietę.

1 Įtogramos pradžią atliko savaitgalio mokyklos mergaitės, vadovaujamos Kristi- 
i ‘Rupšienės. Mergaitės pašoko "Kepurinę”. Sveikintina yra tokia praktika, kai 
, isų mažiausieji nuo gana ankstyvo amžiaus jau yra supažindinami su lietuvių 
' iiniais šokiais ir dainomis, o taip pat kartu dalyvauja ir vyresniųjų renginiuose 
1 'Sūkurio" veteranai popietės metu pašoko "Pfeuškutį", "Subatėlę", "Aušrelę", 
i iestuvinę polką" ir "Putinėlį". "Sūkurio" jaunimas pašoko "Vajauną", "Trepsį", 
l lubilą". Mažieji šoko "Noriu miego",opaskui,kad pabudintų publiką ir jąkvie- 
i Šokti kartu.
> 'Sūkurio" kvartetas - Arminas Šepokas, Kęstutis Protas, Joe Blansjaar ir Ričardas 
likevičius , pianinu akompanuojant Jutinui Ankui ir fleita - australietei Megan (ji 
(mėgusi lietuvišką dainą įstojo į "Dainos" chorą) - padainavo "Užstalės dainą", 
Sur tas kelelis", "Klumpės" ir "Neskųsk barzdą, tu berneli". Vedant "Dainos" 
iro dirigentei Birutei Aleknaitei, kvartetas kartu su publika padainavo popu- 
rias dainas "Ant kalno mūrai", "Palankėj, palankėj", "Kai aš turėjau kaime 
agelę", "Šėriau žirgelį", "Pasivaikščioti išėjo" ir užbaigė daina "Sutems tamsi 
ktužėlė".

1 Šitokia linksma popietė buvo užbaigta kartu su publika pašokant "Pliauškutį". Net 
šių eilučių autoriui su savo "medine koja" teko laimė pašokti su "Sūkurio" So
ja, "Dainos" choro dirigente ir visada randančia laiko lietuvių bendruomenei 
nite Aleknaite.
Salime tiktai džiaugtis kitu "lietuviu" dainininku Joe Blansjaar, kurio puiki 
ianga jaučiasi ir lietuvių kalbos mokėjime. Be Joe, dar keli australai šoka ir 
šluoja "Dainos chore", "Sūkuryje".
Šokius profesionaliai paruošė Jūratė Valytė, o pačią popietę vedė Rasa Blansjaar. 
liū šios popietės organizatoriams, kurie kartais tikrai šauniai išjudina jau gero

ji prisnūdusią mūsų bendruomenę. AVK

Medininkų pilies atstatymo fondas Čikagoje praneša, kad atsta
to darbai vyksta pilnu tempu, ir pernai užbaigtas antro aukšto 
itdengimas. Birželio mėnesį numatoma pagaminti pilies darbų video- 
■toą. Jurgis Žalkauskas

įgaliotinis Australijoje

Atvyko iš Lietuvos(įkelta iš 2 psl.

Prie Lietuvos prijungus vadinamą 
iliningrado sritį, žymiai lengviau 
itų galima gauti NATO apsaugą. Ta 
ttae reikėtų veikti Lietuvos vy- 
nsybei. Privačių asmenų nuomonės 
(būtinai klaidingos. Pasitarimams,’ 
iiems sprendimams talkinti galėtų 
i vien dabartinėje Lietuvoje viską 
lakantieji.
Lietuvių tautai neatgavus prūsų 
:čių, iš ten gali artėti lietuvių tautos 
akinimas. Lietuvių tautos likimas 
įklauso nuo lietuvių tautos.

Algirdas Gustaitis
Los Angeles, 1997 m. balandis

Mus pasiekė žinia, kad gegužės 23 
dieną į Sydnėjų iš Lietuvos yra atvy
kusi gydytoja nefrologė Aurelija 
Zamauskaitė, šiuo metu atliekanti kli
nikinę stažuotę ir Londone ruošianti di
sertaciją. Ji yra pakviesta pristatyti savo 
tezes nefrologijos kongrese Sydnėjuje, 
kuris vyks šių metų gegužės 24 - 29 
dienomis.

Sydnėjuje Aurelija Zamauskaitė yra 
■apsistojusi pas p. Oną Meiliūnienę (tel. 
02 9558 0089)!'išvyksta birželio 3d.'

"MJP." inf.

Motinos diena Geelonge
Motinos dieną Geelonge pradėjome 

pamaldomis šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje. Po pamaldų visi suvažiavome į 
Lietuvių namus. Iškilmingą Motinos 
dienos šventę pradėjo Irta Valodkienė. 
Ji pakvietė ALB Apylinkės valdybos 
pirmininką Stasį Šutą tarti žodį. 
Pirmininkas pasveikino visus susi
rinkusius ir pakvietė pradžioje tylos 
minute pagerbti visas Motinas, kurios 
jau atgulė amžinam poilsiui. Po to 
paskaitą apie lietuvės motinos kilnią 
širdį ir jos kančias paskaitė Irta 
Valodkienė. Paskaitoje buvo minima 
šiauliečio advokato K. Venclausko 
šeima, kuri pirmoje šio šimtmečio pu
sėje išaugino daugiau kaip šimtą vaikų! 
Venclauskų ir visoms kitoms moti
noms pagerbti 1993 m. Šiauliuose 
atidengtas paminklas. Profesoriaus Ta
do Ivanausko šeimoje pokario metais 
išaugo 16 Baltarusijos lietuvių vaikų. 
Tokia didi ir kilni yra motinos meilė. 
Paskaita baigėsi žodžiais: „Būkite 
pasveikintos, motinos, močiutės, iš
kentėję sunkų atsiskyrimą su Tėvyne, 
ir čia, Australijoje, savo vaikus už
auginusios lietuviška dvasia. Tai, kad 
šiandien mūsų lietuvių namuose yra 
kalbama lietuviškai, dainuojamos 
liaudies dainos ir šokami tautiniai šo
kiai, garbė Jums, motinos, ir pati 
nuoširdžiausia padėka. Tad būkite 
laimingos, sveikos ir gražios, tegul nors 
dalelę Jūsų meilės ir rūpesčių Jums 
grąžina Jūsų vaikai ir anūkai. Tegul 
išsipildo visos Jūsų svajos, tegul ra
mybė ir laimė neapleidžia Jūsų širdžių 
ir Jūsų namų“.

Meninę Motinos dienos minėjimo 
dalį pradėjo Stasė Lipšienė ir Irta 
Valodkienė. Jos padeklamavo poeto P. 
Vaičiūno eiles. Kelis kūrinius gitara 
paskambino Saunders Kiselienė, o 
moterų grupė, vadovaujama Aldonos 
Scano, padainavo „Kokiais keleliais 
bekeliaučiau“, „Oi, žiba žiburėlis“ ir 
M. Kymanto „Sugrįšiu paguosti tavęs“. 
Po meninės dalies dainininkės buvo 
apdovanotos gėlėmis. Sudainavome dar 
E. Šutui „Ilgiausių metų!“, jis šventė 
savo 60 - ąjį gimimo jubiliejų. Skautų 
„Židinio“ vyrai paruošė skanius pietus.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie šios šventės.

Geelongo apylinkės valdyba

... ją atšventė ir Hobartas
Motinos dieną švenčiame tikriausiai 

nuo neatmenamų laikų. Tačiau šiemet 
Hobarte ji pavirto į istorinį įvykį - 
šventę organizavo ir programą atliko 
vien tiktai moterys.

Šventėme gegužės 3 dieną, šeštadie
nį. Svečių susirinko apie trisdešimt. 
Kaip ir visada, susirinko visos moti
nėlės ir senelės.

Šventę atidarė Rožė Willson (Vai- 

čiulevičiūtė), kąri kaip tik daugiausiai 
darbo įdėjo ir į pačios šventės suruo
šimą. Vietoje ilgos kalbos, ji pasidalijo 
su motinomis keletu jautrių minčių ir 
pakvietė savo dukrą Nijolę su Katerine 
Hewit. Jos savo švelniais balseliais 
padainavo dvi daineles „Home Among 
The Gum Trees“ ir „He Holds The World 
In His Hands“. Magdalena Šiaučiū
nienė padeklamavo eilėraštį, skirtą 
motinai, kurį labai seniai parašė 
Magdalenos draugė Liudvika Jan
kevičienė. Katerine Hewit fleita pagro
jo dainelę „Serenade“, o Marytė Clark 
(Vlado ir Katrinos Mikelaičių dukra) 
paskaitė eilėraštį angliškai. Loreta 
Eskirtienė su mažyčiais sūnumi Ho- 
landu ir dukra Inga padainavo „Du 
gaideliai“. Mažieji, nors ir labai ryž
tingi, atsiradę prieš publiką pabūgo ir 
mėgino slėptis už mamos sijono... Juos 
padrąsindami visi svečiai pritarė 
mažiesiems dainininkams. Po to Loreta 
padeklamavo B. Brazdžionio eilėraštį 
„Motina“. Meninę programą užbaigė 
Rožė, akordeonu pagrojusi „Gegučių 
valsą“, „Mažas kaimelis kalnuose“, 
„Labai, labai seniai“ ir „Nameliai, mie
li nameliai“.

Po puikios programos kibome į vai
šes. Maistas buvo suneštinis, stalas kran
te nukrautas įvairiausiais skanumynais 
ir vaisiais.

Programos maloniai nuteikti švečiai 
ir viešnios namo neskubėjo, puikiau
sioje nuotaikoje viešnagė ir pa
bendravimas truko dar ilgai, ilgai.

Mums, jau -taip seniai čia atvyku
sioms seniokams, buvo be galo malonu 
jausti, jog su laiku galėsime perduoti 
bendruomenės vairą čia gimusiems ir 
užaugusiems. Tiktai gaila, tačiau šis 
vakaras parodė, kad anglų kalba vis 
labiau ir labiau įsigalės, tačiau esame 
tikri, jog lietuviška dvasia tegebegy- 
vuos ir tada, kai mūsų čia jau nebebus.

S. Augustavičius

Motinos nepamiršo ir 
Perthas

ALB Pertho apylinkės valdyba Mo
tinos dienos minėjimą suruošė gegu
žės 4 dieną. Tą saulėtą, maloniai šiltą 
sekmadienį Pertho lietuviai paskyrė 
Motinai. Taigi pasimelsti už savo 
motinas tą dieną ir į bažnyčią atvyko 
daugiau nei įprastai tautiečių. Pirmą 
mėnesio sekmadienį šv. Mišios būna 
drauge su vokiškai kalbančiais Pertho 
katalikų bendruomenės nariais. Jų į 
bažnyčią atvyko 17, o mūsiškių buvo 
30. Nors mišios ir pamokslas buvo 
laikomi vokiečių kalba, kun. A. Sa
vickis svarbesnius dalykus pakarto
davo lietuviškai.

Minėjime, kuris vyko Lietuvių na
muose, dalyvavo apie 50 tautiečių. 
Papietavus, valdybos sekretorė E. 
Jaudegienė pakvietė bendruomenės

nukelta Į 4 psl.
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ratę ir Ted Reilly. Jie tą kartą Tasmanijos universitete skaitė savo poeziją. 
Deja, ši nuotrauka redakciją pasiekė pavėluotai...
Iš k.: T. Bukevičius, Jūratė Reilly, Algis Taškunas, Stepas Augustavičius ir Ted 
Reilly.

■---Į-J--- [J,

SPORTAS

Atkelta iš 3 psl.
pirmininką kun. A. Savickį tarti įžan
gos žodį ii' Daivą Baužytę - Siebcrtienę 
paskaitai.

Prelegentė savo kalboje paklausė 
susirinkusių, ar jie žino kitą lietuvių 
kalboje žodį, kuris būtų mielesnis ir 
brangesnis kaip Motina. Šiame žodyje 
sudėta visa meilė, kokia tik besutelpa 
žmogaus širdyje. Jei norime išreikšti 
didžiausią pasiaukojimą, didžiausią 
meilumą, didžiausią švelnumą, sako
me: to žmogaus pasiaukojimas kaip 
motinos. Motina yra kiekvieno mūsų 
pradžių pradžia. Gimdydama naują 
gyvybę, motina pratęsia ne tik šeimos 
ar giminės, bet ir tautos tęstinumą.

Šešioliktojo amžiaus istoriniai šalti
niai rodo motiną buvus du kartus 
brangiau vertinama už vyrą. Lietuvių 
kultūrinėje tradicijoje motina vaiz
duojama su kūdikėliu ant rankų ar prie 
ratelio arba su knyga mokanti vaiką 
rašto. Motina rūpinasi kūdikio prie
žiūra, kalba jam ir laukia kol vaikas 
prakalbės - ta kalba vadinama motinos 
kalba. Motina auklėja ir formuoja

i žmogų žmoguje.
į Daivos paskaita buvo įvertinta karš

tais plojimais. Po to Salomėja Za- 
blockienė paskaitė savo mintis, pa
vadintas „Sudie, Mama“: „Vėjas baldės 
už langų, motina verkė savo vaikų: nė
ra dukrelės, nėr sūnaus, - kas mane 
senatvėje priglaus?“ Sakė: „Vėjas 
pralėkdamas jos ašaras džiovino, karš
ta malda širdį jos ramino... Neverk, 
Mama, neverk mamyte! Dievas laimins 
mus visus ir vėl sugrįšim į Tėvelių 
namus“.

Minėjimas užbaigtas giesme „Marija, 
Marija“. (Korespondentas, baigdamas 
reportažą, pastebėjo, kad tą dieną in
dus plovė vyrai...).

(„Žinutės“, Nr.5)

Motinos dieną minėjo ir 
Brisbanės tautiečiai

Ir vėl pavasaris tėvynėje pasipuošė 
baltais obelų žiedais! Kas gali užmiršti 
tas laimingas vaikystės dienas, kai 
bėgdavome į pievas mamytėms pri
skinti gražiausių žiedų. Gegužės mė
nesį namuose Marijos garbei puoš
davome altorėlius. Nebetuos žiedus 
skiname šiandien. Tačiau Motinos die-
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na visiems laikams mums liko šventa 
ir neužmirštama.

Gegužės 4 dieną, sekmadienį, su
sirinkome į St. Marys bažnyčią, kad 
iškausytume šv. Mišių. Giedojome ir 
meldėmės už mūsų Motinas, ypatingai 
už tas, kurios jau ilsisi Viešpaties 
prieglobstyje.

Motinų pagerbimo šventę šiais me
tais suruošė sporto klubas „Baltija“. 
Gėlėmis išpuoštoje salėje galėjome 
matyti daug jaunimo ir svečių. Sporto 
klubo sekretorius A. Milvydas pradėjo 
minėjimą, pakviesdamas į garbės 
prezidiumą O. Baravykienę, L. Bag
donienę, Č. Laurinaitienę ir G. Bag- 
don. Sporto klubo pirmininkas V.

' Stankūnas pasveikino motinas, palin- 
šia diena. Paskaitą skaitė Greta 
Montvidaitė. Ji yra atvykusi iš Lie
tuvos, laikinai gyvena ir studijuoja 
Australijoje, o mums šviečia lyg sau
lutė. Ji randa laiko pravesti lietuviškas 
pamokas, prisideda prie radijo progra
mos paruošimo. Savo paskaitoje ji 
švelniai išsakė didžiulį ilgesį savo 
mamos, kuri šiuo metu yra tain toli: 
„Mamyte, mano, tu brangiausias žmo
gus pasaulyje, mano tvirtovė ir gyve
nimo taškas. Kai žengiu svarbų naują 
žingsnį, man reikia tavo patarimo. Tavo 
širdis pilna meilės ir tavo šviesa ap
gaubia mus nuo lopšio iki paskutinės 
gyvenimo minutės“. Po paskaitos Gre
ta pakvietė penkis savo mokinius, kad 
pasveikintų mamytes. Kiekvienas 
mokinys (visi suaugę) keliais lietuviš
kais sakiniais išreiškė padėką savo 
mamai. Pabaigoje visi padainavo 
„Lietuva brangi“.

Meninę programos dalį pradėjo jau
nieji sportininkai Danielė ir Kristutė 
Milvydaitės. Jos padeklamavo eilėraštį 
„Mama“. Adomas Linas padainavo 
dainą apie juokdarį, šokinėjantį ant 
virvutės. Kariukas ir Vytukas Milvydai 
dainavo „Šaltyšiaus dainą“. Nustebę 
klausėmės dviejų metelių Vytuko, ku
ris puikiausiai lietuviškai padainavo 
net penkis dainelės punktelius! Po to 
tautinių šokių grupe „Žilvitis“ pašoko 
„Pliauškutį“ ir „Aušrelę“. Puikūs šo
kiai, šaunūs šokėjai žavėjo visus savo 
jaunatviška energija. Jauna australe Sa
rah Williams (studentė dalyvaujanti 
lietuvių renginiuose ir pamokose) irgi 
pasakė keletą žodžių. Ji kalbėjo apie 
suktas motinystės pareigas ir didelę 

.47.. -

Sydney "Kovas"
Two Kovas teams are currently com

peting in the Parramatta competition 
and are having mixed success. In Divi
sion 2 B Kovas has played six matches, 
winning five with just the one loss. In 
their latest game they played top of the 
table team "BYC" and after leading eas
ily in the first half they slightly stum- 
led in the second half but managed to 
hang onto a six point victory. The team 
is made up of the "old and the new" of 
the Kovas club consisting of father and 
son combination of Peter and Ben An- 
driejunas, Michael Sepokas, Michael 
Wallis, Peter "Heavyweight" Kapočius, 
Aran Šliogeris and Grant Čerkesas. 
Their energetic and ever optimistic pla
yer and coach Peter Andriejunas claims 
that they will win this competition espe
cially if Eddie Kasperaitis makes ( 
his promised comeback.

The Division 2A team, comprised of 
under 23 years of age players, is coa
ched by Eddie Virzintas. This team has 
won two of its six matches.

Junior Basketball
Kovas U10 - Bankstown Hotspins 

10-36 (3-24)
The first half was a little disappoin

ting however the second half was play
ed with much more enthusiasm. Da
niel Sepokas and Nicole Šliogeris, the 
two smallest players, really excelled in 
the second half. Scorers: A. Karp 5, N. 
Šliogeris 3, D. Sepokas 2. Others - E. 
Erzikov, M. Belkus and Y. Gakas.
Kovas -U12 - Bankstown Slammers 

20-17(8-7) •
This game was played like a grand fi
nal with neither team willing to concede 
the mach. Off court entertainment was 
provided by the nervous parents as they

motinds meilę savo vaikams. Vėl 
gėrėjomės tautiniais šokiais - kaukšėjo 
klumpės šokant „Kauškutį“, „Trepselį“, 
„Vilkaviškio šokį“ ir Jaunimo polką“ 
iš Plungės.

Koncertui pasibaigus, sporto klubo 
sekretorius A. Milvydas padėkojo 
visiemns gausiai susirinkus, iškvietė 
renginio šeimininkus ir šokių vadovą 
Joną Jurevičių bei apdovanojo juos 
dovanėlėmis. Vėliau visi kartu pietavo, 
padainavo ir gražiai pasilinksmino sa
vųjų tarpe.

Brisbanietė
♦ ♦ ♦

Sydnėjuje gegužės 4 d. Motinos 
dienų prisiminė savaitgalio mokyklos 
jaunieji mokiniai. Juos paruošė šios 
mokyklos vadovai ir mokytojai. Prog
ramėlė buvo atlikta Lietuvių namuose. 
(Lig šiol platesnio reportažo apie tą 
dieną negauta. Red.)

Melburne Motinos diena prisimin
ta gegužės 11 dieną. Jūrų Žvaigždės 
bažnyčioje buvo laikomos iškilmingos 
pamaldos, šv. Mišių metu giedojo ir 
maldose dalyvavo Ritos Mačiulai- 
tienės vadovaujamas mokinių choras.

 „M.P.“ inf. 

cheered their youngsters on and des
pite double dribbles, missed lay ups, 
referees "obvious" bad decisions, the 
"slowness" of the clock (especially the 
last minute) our wonderful team of 
youngsters achieved a remarkable vic
tory. The newly appointed coach, Rita 
Kasperaitis, although outwardly appe
aring very calm, later admitted her stom
ach was was doing summersaults espe
cially during those last, hectic, sixty 
seconds. M. Šliogeris 14, J. Lee 2, A. 
Karp 2, K. Erzikov 2, E. Soulos, C. 
Hickson.

Training for both junior teams is held 
at the Lithuanian Club every Saturday 
(after Savaitgalio mokykla) from 12.30 
pm to 2.00 pm.

Daina Stars Again
Well known Kovas Basketball player 

Daina Diciunas played a starring role 
whilst playing for the "Hills Associa
tion" representative team during the re
cently completed Sydney Division Two 
Championships and was voted into the 
"All Star Starting Five" as well as pic
king up another MVP Award. For her 
consistent good efforts she has been 
rewarded by being selected in the "Hills 
District" Division One team which will 
compete in the up coming NSW Open 
Championships. Well done Daina! JB

Golfas Perthe
Balandžio 25 d. Pertho lietuvių spor

to klubo „Tauro“ golfininkai ir svečiai 
ANZAC dienos proga susirinko Wha
leback golfo lankose varžytis dėl tai 
dienai skirto trofėjaus. Dalyvavo 14 
žaidėjų. Diena pasitaikė karšta, net 33 
laipsniai šilumos, tačiau besivaržan
tys karščio visai nepaisė ir po virš 4 
valandų trukusių varžybų nuvyko dar 
pas Dalę į ir Vytą Francus atšvęsti 
laimėjimus ir atsigaivinti; Ten visų 
laukė skanios dešrelės su kopūstais ir 
kiti gardumynai. Alkį numalšinus, 
golfininkų kapitonas Vytas Klimaiitis 
pranešė varžybų rezultatus. Šiemet 
trofėjų laimėjo Angelo D‘Anna, kuris jį 
su džiaugsmu priėmė ir susirinku
siems padovanojo gražiai papuoštą 
tortą. Už geriausius golfo šūvius 
apdovanoti buvo ir V. Cibulskis su V alė 
Repševičienė. Be to, dar buvo sužinota, 
kad Valė neseniai įmušė sviedinuką į 
"par 3" duobutę vienu šūviu. Už tai jai 
buvo įteiktas V. Franco padarytas 
trofėjus. Atsilygindama, Valė visus 
pavaišino šampanu.

V. Klimaitis taip pat pranešė, faaū 
gegužės pabaigoje į Perthą atvykssta 
šeši gimnastai iš Lietuvos, jie daly
vaus čia ruošiamame aerobikos čen- 
pionate. Birželio 1 dieną, sekmadietį, 
apie 12.30 vai. jiems Lietuvių namuo
se bus rengiami bendri pietūs. Kvietė 
visus atvykti, su atvykusiais susipažinti, 
pasikalbėti.

Maloni golfininkų popietė labtai 
jaukioje p. Francų aplinkoje truko iki i 8 
vai. vakaro.

(„Žinutės“, Nr.5)
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Kultūrinėse paraštėse
Po 50 metų... (Pluoštelis prisiminimų)

Atrodo, kad tai įvyko dar tik vakar, 
betjau 50metukų prabėgo. Pažvelgi, žmo
gus, į nuotrauką ir netiki savo akimis - kur 
jie visi dabar yra? Vieni išsklaidyti po pla-
tąjį pasaulį, kiti netgi iškeliavo Anapilin. Homaitė. Stovi iš kairės abiturientai T.

Watenstedt'o "Maironio" liet, gimnazijos abiturientai 1947 m.

Šių metų balandžio 19 dieną sukaks 50 
metukaiWatenstedt o,.Maironio“lietuvių 
gimnazija išleido savo antrąją ir paskuti
nę abiturientų laidą. Emigracija išsklaidė 
mūsų gretas, betprisiminimai, ačiū Dievui, 
pasiliko tiek mintyje, tiek ir širdyje.

Mokslo metus VHI-oje klasėje pra
dėjome dvylika. Štai nuotraukoje matome 
priekyje tupintį Vytą Strolią (Mefisto), 
antroje eilėje iš kairės Vincas Derenčius 
(Kliuvaras), klasės auklėtoja Amanda 
Šodienė (Močiutė), Jūratė Kutaitytė (Višta), 
priekyje jos Jurgis Bendikas (Džiprdžas), 
anglų kalbos mokytoja Amanda Šodaitė 
(Musytė), Liudas Ramanauskas (Negu- 
sas), Teodoras Rotcas (Batka - Batuotas 
Katinas), trečioje eilėje iš kairės Rima 
Žiedonytė (Čiken), Joana Homaitė (Jonu
kas - Liuliukas), Irena Seikaitė (Balerina), 
o„galiorkoj“ tai Aleksas Jakštas (Senis) ir 
Vytautas Leniauskas (Žirnis). Nuotraukoje 
trūksta Danutės Švedaitės, kuri tuo metu 
sunkiai sirgo.

Ne visiems „fortūna“ buvo maloni. Iš 
virš minėtų klasės draugų netekome Alek
so Jakšto (jis neteisėtai buvo apkaltintas 
abiturientų „streiko“ organizavimu ir už 
tai buvo pašalintas iš gimnazijos). Vytau
tas Leniauskas nebuvo prileistas prie 
egzaminų dėl silpnų pažymių ir greitai 
iškeliavo į Angliją. Roma Žiedonytė - 
krito .kovos lauke" - neišlaikė egzaminų.

Taip, kad gimnaziją baigėme devynie
se. Nuotraukoje sėdi iš kairės kapelionas 
ta. Sugintas, L. Žilytė (vėliau Senke- 

VVatenstedt'o "Maironio" lietuvių gimnazijos VIII - oji klasė 1947 m.

vičienė) - mokytojų tarybos sekretorė, 
vicedirektorius „lotynistas“ F. Breimeris, 
abiturientė J. Kutaitytė, direktorius „li
tuanistas“ P. Stankevičius, abiturientė J.

Rotcas, J. Bendikas. I. Seikaitė, L. Ra
manauskas, D. Švedaitė, V. Derenčius ir 
V. Strolia.

Prisimena sunkūs laikai - silpnas (bent 
mums) maistas, vadovėlių trūkumas - 
„zubrinom“ iš užrašų, o tai užtrukdavo 
gan ilgas valandas. Nebuvome žemaičiai, 
bet ne mažiau užsispyrę - „kalėm, kalėm“ 
ir "iškalėm" savo diplomą - abitūrą. Buvo, 
tačiau, ir giedrių dienelių - tai choro 
pasirodymas (turėjom puikų chorą - jam 
vadovavo muzikas Možalskis), krepšinio 
turnyrai, skautai, o svarbiausia - šokiai. 
Atsipalaidavę nuo nuolatinio mokymosi 
išliedavom .karštą” kraują, kol ir vėl... 
„kišk nosį į knygą, brolali“.

Svarbiausia, tačiau, kas įstrigo galvon 
ir širdin, tai mūsų tų laikų gyvenimas. 
Mes jautėmės kaip viena šeima ir nepri
simenu, kad bent kada mūsų tarpe būtų 
iškilę kokie nors kivirčai, drumsčiantys ir 
taipjau vargingą „dypuko“ gyvenimą.

Kokie gražūs prisiminimai, kaip malo
nu grįžti į praeitį - o taip ne kartą ir pagal
voji - kur jie visi yra? Kiek iš jų dar yra šia
me pasaulyje ir kiek iškeliavo dausosna.

Nejaugi jau 50 metų prabėgo, kai mums 
įteikė tą „popieriuką“ - mūsų prakaitu, o 
kartais net ašaromis aplaistytą diplomą. 
Sveikino mus, sveikinome vienas kitą ta
da, o šiandien atnaujinu tuos sveikinimus 
50-mečio proga tiems, kurie dar yra gyvi 
ir pagarbiai lenkiu galvą prieš tuos, kurie 
jau išsiskyrė iš mūsų tarpo.

„Katinėlis“ Teodoras

Rašytinis 
paminklas isto
riniam žygiai
Neseniai „Kardo“ leidykla išleido 

knygą „Žygis į Vilnių. 1939 m. spalio 27 
- 29 d.“. Tai gausiai iliustruotas lei
dinys apie kiekvieno lietuvio patrioto 
širdžiai brangaus, pasakyčiau, svajonių 
miesto, mūsų sostinės Vilniaus atga
vimą, jo perėmimą iš SSRS kariuome
nės. Jis skirtas Lietuvos kariuomenės 
karininkų ir visų karių, kurie Vilniaus 
rinktinės sudėtyje tomis atmintinomis 
dienomis dalyvavo žygyje į Vilnių, 
pagerbimui ir atminimui.

Knygos turinys yra gerokai platesnis 
negu gali susidaryti nuomonė iš jos 
pavadinimo. Mat, joje išspausdintas 
žinomo istoriko Zenono Ivinskio ir kitų 
mokslinės - publicistinės pastabos apie 
Vilniaus tolimą ir artimesnę praeitį, jo 
reikšmę valstybei. Jas papildo įžymių 
mūsų poetų reminisencijos dėl praras
tos sostinės, eiliuoti kvietimai į kovą 
su Vilniaus užgrobėjais bei natūralūs 
džiaugsmo protrūkiai, kai senoji sos
tinė vėl atiteko Lietuvai.

Trečiąjame leidinio skyriuje iš
spausdintas Seimo posėdžio, ratifi
kuojant Lietuvos - SSSR sutartį, 
aprašymas, posėdžio dalyvių, jų tarpe ir 
užsienio reikalų ministro J. Urbšio, 
kalbos. Skaitai jas ir stebiesi, kodėl iš
kilūs mūsų to meto vyrai, žymūs politi
kai nė puse žodžio neužsiminė, kad 
Vilnių grąžina ne kas kitas, o bol-
ševikinė imperija, kurios pagrindinis 
tikslas vienaip ar kitaip užkariauti visą 
pasaulį. Pagaliau nekilo įtarimas ar ne 
penktoji kolona už sutarties pasira
šymą ir ratifikavimą buvo rusų karinės 
įgulos įkurdintos Lietuvoje? Poli - 
tiku kalbose rytų kaimynui tik liaup
sės, nuo kurių šiandienos skaitytojui 
kaista ausys. O gal taip kalbėti ir galvoti 
(?!) juos vertė sudėtinga tuometinė 
tarptautinė, padėtis, netoliese Lietuvos 
jau siautėjantis pasaulinis karas? Gal...

Teisingai pasielgė knygos sudary
tojas ir redaktorius A. Martinionis, 
paskelbdamas daug iki šiol nepub
likuotos archyvinės medžiagos. Tai ir 
Vilniaus rinktinės dokumentai apie žy
gio taktiką, tai ir kariuomenės vado
vybės įsakymai, kaip tvarkytis sos
tinėje. Pirmuoju atveju iš dokumentų 
matyt, kad, anot knygos sudarytojo ir 
redaktoriaus A. Martinionio, žygis į 
Vilnių „nebuvo paradinis pasi
vaikščiojimas (...) Tai buvo gerai 
apmąstyta ir pagal visus karinius sta
tutus paruošta karinė operacija".An
truoju atveju, be kita ko, suvokiame, 
kokioje gyventojų tautinių grupių 
apsuptyje atsidūrė mūsų kariai ir val
džia Vilniuje. Lenkai, baltarusiai, ru
sai, žydai, ne visi savo politinėmis 
pažiūromis ir ketinimais buvo palan
kūs Lietuvai ir lietuviams.

Labiausia, žinoma, jaudina išspaus
dinti žygio į Vilnių dalyvių bei lenkų 
okupaciją iškentusių lietuvių - vilnie
čių atsiminimai. Su kokiu entuziazmu 
ir džiaugsmu traukė mūsų kariai ir 
karininkai ; žiląją Lietuvos sostinę! 
Beveik dvidešimt metų Nepriklauso
moje Lietuvoje daug buvo šnekama ir

Juozas Alinis Juragis

Riblinis prisiminimas 
Australijos vasaros kaitroje

Tai ne pojūčių apgaulė - 
Trūkinėja sausos lūpos...
Po galinga Pietų saule 
Nuogos kalno uolos trupa.

Kaitrūs saulės kalavijai, 
Nesulauks gėlė rytojaus...
Angelas Adomų vijo 
Šitokiu kardu iš Rojaus.

Kartu greitai Ieva bėgo, 
Nors Adomas baisiai pyko, 
O ant Rojaus snigo sniegas, 
Ir jo pėdsakų neliko.-----

Kapinyne stovi kryžius, 
iškaltas iš granito

Kaltas, kaltas, 
kad iškaltas 
iš granito, 
stoviu čia, 
kur jau nei vienas 
nebelaukia 
naujo ryto. - -

Stoviu čia, 
kur jau ir skausmas nebeskauda, 
kur suklumpa nugalėtos 
meilė, laimė ir tiesa, 
kur kas naktį 
mane ašarom drėkina 
paguldytus amžių miegui 
apraudojanti rasa...

\___________ ______________ Z
rašoma apie Vilniaus vadavimą, tačiau 
konkrečiai nuveikta buvo nelabai daug.
Ir štai dabar - į Vilnių, į Gedimino mies-
tą! Esu tikras, kariams ir karininkams 
rudeniškas dangus tapo pavasariškai 
giedras, kai gatvėse minios vilniečių 
džiaugsmingai sveikino savo brolius, 
įteikinėjo glėbius gėlių, vieningai ir 
entuziastingai skandavo: „Valio!“ ir 
„Lietuva! Lietuva!“

Ir kaip nesveikins, kaip neskanduos, 
kai baigėsi žiauri lenkų okupacija, kai 
visi vargai ir pažeminimai liko pra
eityje. „Devyniolika metų kalėjome, 
merdėjome, lyg uždaryti ankštame 
narvelyje“. - rašo knygoje visą laiką 
Vilniuje gyvenusi poetė Ona Miciūtė. 
O štai ir autorius iš JAV J. Damauskas 
savo rašinyje pateikia didelę buvusio 
Vilniaus vaivados J. Bociansko raporto 
Lenkijos vidaus reikalų ministrui 
ištrauką, iš kurios matyti, „kad Vil
niaus lenkinimas ir visų tenykščių 
lietuvių viešo bei savito gyvenimo 
tramdymas sudarė esminę visos Len
kijos imperialistinės politikos dalį“. 
Knygoje J. Rudausko (JAV), Itn. M. 
Kevalaičio (JAV), Itn. A. Valiušio(JAV), 
Itn. Br. Aušroto (JAV), Itn. A. Mažeikos 
(JAV), A. Juodgalvio (Australija), Itn. 
E. Šlekio (Kanada), buv. kanadiečio J. 
Šiaučiulio, kpt. V. Tupčiausko - Tauro 
(JAV) ir kitų prisiminimai.

Gerą, labai reikalingą knygą išleido 
„Kardo“ leidykla.

Svarbiausia, kad tai padaryta rėmėjų 
lėšomis. „Tai gražus pavyzdys, kaip 
visiems surėmus pečius, galima pada
ryti kilnų darbą: įamžinti mūsų tautai 
brangų istorinį žygį“ - savo žodyje 
skaitytojui rašo knygos redakcinė 
komisija.

flntanat Kubilius 
Vilnius 
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Pirmieji metai Australijoje A. f A. Albina Briuikienė
1920.10.23 - 1997.05.09

Pranas Nagys

Tęsinys
Traukinys vis sušvilpia, pralėk

damas pro jį kertančius vieškelius, vis 
perspėdamas - duokite man kelią, aš lekiu. 
Nuvažiavus gerą kelio galą, jau matosi 
pušynai, kurie mums primena Lietuvos 
miškus. Mūsų kelionė eina trumpyn. 
Spėjame ką ten dirbsime, kur gyvensime, 
kokios bus sąlygos? Traukinys sustoja 
Mount Gambier geležinkelio stotyje. Mes 
išlipame ant platformos. Dairomės. Iš ki
to vagono išlipa dar du lietuviai, kurie, 
kaip ir mes, paskirti į tą pačią darbovietę. 
Pasirodo ir jie tokio pačio likimo kaip ir 
mes. Jie kirto nendres Tully rajone, kuris 
randasi apie 60 kilometrų nuo Ingham. Tai 
buvo Modestas Čiplys ir Juozas Mažionis.

1949 metų kovo 30 dieną Pietų Aus
tralijos Mount Gambier stotyje mus 
pasitinka lieknas, aukštokas, kieto veido, 
sudžiovusios išvaizdos vyras. Jis yra 
girininkas - ponas Stolz. Savo pavarde jis 
mums primena vokiečius. Jis mus pasvei
kino, sakydamas, kad mes čia - pas jį į 
girininkiją atvykome užbaigti savo darbo 
sutartį. Aš jam pasakiau, kad mes čia tiktai 
laikinai, nes esame pasirašę sutartį sugrįž
ti atgal į cukrinių nendrių kirtimą. Į mano 
pasakymą jis reagavo nusišypsojimu. 
Pasakė, kad iš čia niekur nevažiuosime 
tol.kolnebaigsimesutarties.Tasjopasaky- 
mas mus visus labai įskaudino. Čia, gele- . 
žinkelio stotyje, jis jau nusprendė mūsų 
likimą.

Mus su mūsų lagaminais įsodina į ma
žą sunkvežimį ir jo šoferis iš Mt. Gambier 
miesto išveža pušynų link. Lekiame 
dulkėtais keliais pušų miškų apsupti. 
Nuveža maždaug už 15 mylių nuo miesto 
į barakus, esančius tarp miškų, netoli 
girininkijos pastato. Šioje gyvenvietėje 
gyveno du lietuviai, kurie savo sutarčiai 
atlikti į čia buvo atsiųsti. Vienas iš jų dir
bo girininkijos raštinėje. Jį australai vadino 
Big Joe (Didelis Juozas). Kitas dirbo prie 
įvairių darbų laukuose. Jis taip pat buvo 
vardu Juozas. Buvo žemo ūgio ir todėl 
australai jį vadino Little Joe (Mažasis 
Juozas). Jie abu buvo malonūs vyrai. Mes, 
šeši atvykėliai, tapome artimesni vienas 
prie kito. Gyvenome viename barake, nau
dojomės viena virtuve, bendrai pirkome 
maistą, valgėme iš bendro katilo taip kaip 
cukrinėse nendrėse. Mūsų šešių galvoje 
dar neišblėsus mintis, kad turime sugrįžti 
į cukrines nendres, nes ten išvažiuodami 
pasižadėjome.

1949 metų kovo 31 dieną gauname 
pirmąjį paskyrimą į darbą girininkijoje. 
Tas darbas buvo pušaičių rasodos

Patikslinimas
"M.P." Nr. 15 - me Pr. Nagio atsimi

nimuose, 6 psl., 3 skiltis, 2 - oje eilutėje 
rašoma, kad "Čia dirbdami per savaitę 
mes gaudavome į rankas penkiolika 
šilingų...". Turi būti: "...į rankas gauda
vome 4 svarus penkiolika šilingų..."

Autorių ir suinteresuotus atsipra
šome.

Kuriamės Pietų Kryžiaus žarnyne
ravėjimas. Išravėti visas piktžoles. Tai 
užtruko 4 dienas. Kiekvienam išdavė 
po du storus bulvių maišus. Vieno 
paskirtis - pasidėti po keliais, kito - 
užsidėti ant galvos ir nugaros, kad 
apsisaugoti nuo lietaus. Lynojo visą 
pirmąją ir antrąją dieną. Lietus nestip
rus, tačiau neilgai truko, kad ir maišai, 
ir mes būtume kiaurai permirkę. Tame 
purvyne pėda po pėdos šliaužiame 
pirmyn beravėdami pušaičių rasodos 
prisodintas ežias. Karts nuo karto vis 
žvilgterim į girininkiją. Pro didelius 
stiklinius jos langus matome girinin- 
kinką vaikščiojantį ir besidairantį į 
aplinką. Šios keturios dienos mums buvo 
pačios bjauriausios girininkijoje pra
leistos.

Sekantis darbas buvo tvorų tvėrimas. 
Jas tvėrė, kad nuo laukinių kiškių 
apsaugoti pasodintas pušaites. Įkąsame 
vieną storą stulpą į žemę. Toliau keturi 
tiktai pusės storumo ir vėl vienas 
storas.Tarp tų stulpų iškasame apie 
pusantros pėdos gilumo griovį. Iš
tempiame vielų rezginį. Apatinę rez
ginio dalį įleidžiame į iškastą griovį. 
Viršutinę prikalame prie stulpų. Vir
šuje lieka apie 4 pėdų aukščio tvora. 
Griovį, su į jį įdėta viela, užkasame. 
Tokia tvora aptveriama keletas hektarų 
žemės, į tą rajoną kiškiai įeiti negali. 
Baigus, aptvertame rajone surenkamos 
visos užsilikusios šakos, medžiai. Vis
kas sudeginama. Viską pabaigus, 
atvyksta kiškių gaudytojas. Jis atsiveža 
du šunis ir mąžą baltą gyvūnėlį ferret 
(šeškas). Šunys užuodžia kiškių gy
venvietes. Jos būna iškastos po
žeminiuose urvuose. J urvą įleidžia
mas šeškas ir kiškiai iš urvų išbėga, o 
šunys juos tuoj pat pagauna. Sugautus 
kiškius jų gaudytojas papjauna, nulupa 
odas. Nuluptus kiškius sunkvežimyje 
sukabina ant kartelių, o po darbo veža į 
parduotuves pardavimui. Kailius ati
duoda išdirbti.

Tvorų tvėrimui stulpeliai buvo ga
minami iš čia pat miške esančių me
džių. Mes dirbome prie tų stulpelių 
gaminimo. Pakrovus juos į sunkvežimį, 
išmėtoma tiesia linija, kad vėliau 
galėtume naudoti. Šakas ir medžius 
deginant prisikvėpuojame labai daug 
dūmų. Akis ėda jie neapsakomai. 
Verkiam ir po darbo visi grįžtame 
raudonomis akimis.

Kai kiškiai išgaudyti, pradedame 
pušaičių sodinimą. Tas darbas mo
notoniškas. Per petį permestas diržas. 
Jis laiko šone kabantį krepšį. Jame 
nešame pušaites. Jų keletas šimtų, o 
šaknys primirkytos srutose, visą dieną 
ir kvėpuoji tuo kvapu. Vienoje rankoje 
kastuvas. Žengi beveik metrinius 
žingsnius, įbedi kastuvą į žemę, pa
verti jį ir atsivėrasion angon įbedi vie
ną pušaitę, jos šaknis paslepi žemėje. 
Viena koja pamini vieną, kita kitą 
pušaitės pusę. Vėl žengi du žingsnius, 
ir vėl viską kartoji iš naujo ir iš naujo. 
Mus šešis prie to darbo prižiūrėjo 
australas darbo vadovas. Jis eina viena 
eile, o mes kiekvienas nuo jo į šoną po ----- ,
du metrus. m \ trauskas, gyvenęs Lumea priemiestyje.

(Bus daugiau)

Prieš kurį laiką savo bute po insulto 
be sąmonės buvo rasta Albina Bran- 
kienė. Nuvežus į ligoninę, sąmonės 
neatgavo ir gegužės 9 d. mirė.

Velionė gimė Jurkšaičių šeimoje, 
Kaune. Augo kartu su vyresne sesute 
Angele (šiuo metu Sydnėjuje gyve
nančia A. Dirginčiene).

Tėvai buvo prekybininkai. Albina 
Kaune lankė Saulės gimnaziją. Toli
mesnį Albinos mokslą sutrukdė so
vietinė okupacija ir karas. Rau
doniesiems grįžtant antrą kartą, Albina 
su vyru Bronium Obelavičium pasi
traukė į Vokietiją. Australijon atvyko

1949 metais. Eismo nelaimėje tragiškai j 
žuvus vyrui Broniui, Albina vėliau bu
vo ištekėjusi už Antano Brankos.

Albina visada buvo tyli lietuviškų 
reikalų rėmėja, nuolatinė pamaldų ir 
bendruomeninių renginių lankytoja. 
Priklausė ji ir Lietuvių moterų so
cialinės globos draugijai, Gyvojo ro
žinio būreliui, pensininkų klubui 
■„Neringa“.

Po gedulingų pamaldų Lidcombe šv. 
Joachimo bažnyčioje, kurias atlaikė 
australų parapijos klebonas Norman 
Grady, velionės palaikai buvo palydėti į 
Lietuvių sekcijos kapines Rookwoode. 
Kapuose su velione Gyvojo rožinio 
būrelio vardu atsisveikino būrelio 
pirmininkė Alfa Savickienė, Lietuvių 
moterų socialinės globos draugijos 
vardu - pirmininkė Julė Lašaitienė, 
ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos 
vardu - A. Kramilius. Sugiedojus 
„Marija, Marija“ ir Tautos himną, 
velionės palaikai buvo palaidoti šalia 
žuvusio pirmojo vyro. Rūta Au- 
gustinavičienė, kuri rūpinosi velionės 
laidotuvėmis, padėkojo gausiai su
sirinkusiems į Albinos laidotuves ir 
pakvietė į Lietuvių klubą gedulin
giems pietums.

Amžiną atilsį duok mirusiai, Vieš
patie. Po žemiškų audrų ilsėkis ramy
bėje. AVK

A. f A. Albinai Brimkienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą sesutei Angelei ir kitiems 
artimiesiems.

Genė Ilgūnienė ir Juozas Baltus

Pagerbdami
A. I A. Albertą Zubrą, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.
Sofija ir Jonas Meiliūnai

Mirus
A. f A. Zenonui Storpirščiui, 

jo žmoną Olgą ir visą šeimą giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Janina ir Vytautas Deikai

Mielam Bičiuliui
A. f A. Zenonui Storpirščiui

išėjus į Amžinybę, žmoną Aleksandrą, dukrą Audronę ir sūnų 
Christopher su šeima nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Ona Baužienė, BEM, su šeima

f. Pagerbdama
A. f A. Zenoną Storpirštį,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 25 dolerius.
Jūratė Ivinskienė

A. f A. zXon;| Storpirštį,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 20 dolerių.
Vali Stanevičienė

Velionis palaidotas gegužės 22 d. Le- 
ppingtono "Lawn Cemetery". Liūdi 
žmona Molly, dukros Frieda, Christine, (jautai ------------- . . ' ,

gegužės 19 d. iškąnkjntąsvyęžio ligpp,, Cathy ir jų šeimos. 
® ® ._ « r. Vatruc A TlcAlfic rpmvhf*ip

Kazys Astrauskas
Gautas pranešimas iš šeimos, kad

mirė 71 metų amžiaus a.a. Kazys As- Ilsėkis ramybėje.
"M. P." inf.

Red. ‘ 
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Su Zenonu Storpirščiu atsisveikinant

Ateis veikinani su
šių metų gegužės 12 d. Melburne po 

ilgos ligos mirė Albertas Zemribas - 
Zubras. Netekome vieno iš Australijos 
lietuvių bendruomenės šulų - žmogaus, 
kuris nuo pirmųjų atvykimo į Austra
liją metų turėjo aiškią šios bendruo
menės viziją ir nuosekliai ją vykdė.

Albertas Zubras nugyveno labai ilgą 
ir turiningą gyvenimą. Gimęs 1909 m. 
spalio 12 d. Satkūnų kaime, Šiaurės 
Lietuvoje, jis mokėsi Joniškio vidu
rinėje mokykloje, po to Šiaulių gim
nazijoje ir studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete humanitarinius mokslus. 
Po karo Vokietijoje jis dar studijavo 
psichologiją ir filosofiją Heidelbergo 
universitete. Albertas visą gyvenimą 
troško žinių ir nenuilstamai jas gilino 
visoje eilėje disciplinų: psichologijoje, 
kalbotyroje, filosofijoje, visuomenės 
moksluose. Iki pat gilios senatvės jis 
niekada neišleisdavo knygos iš rankų.
Baigęs, studijas Lietuvoje, Albertas 

mokytojavo Kauno jėzuitų ir Aušros 
gimnazijose, Pasvalio gimnazijoje, 
Tauragės mokytojų seminarijoje, 
Anykščių gimnazijoje. Antrąja jo 
profesija buvo žurnalistika. Spaudoje 
jis pradėjo bendradarbiauti dar sė
dėdamas gimnazijos suole, ir šioje sri
tyje labai aktyviai reiškėsi iki pat 
paskutiniųjų savo gyvenimo metų, nuo
lat rašydamas „Mūsų Pastogei", „Pa
saulio Lietuviui“, „Akiračiams“ ir 
kitiems periodiniams leidiniams. Yra 
taip pat paruošęs ir išleidęs keletą 
stambesnių leidinių apie Lietuvą, jos 
istoriją, apie komunizmą. Bandė jėgas 
ir grožinėje literatūroje, redagavo ar 
paruošė porą Australijos lietuvių rašy
tojų rinktinių.
Praeityje daugelis mūsų pažinojo

me Albertą kaip labai aktyvų vi
suomenininką. Šią veiklą jis pradėjo 
dar Lietuvoje. Gimnazijoje reiškėsi 
ateitininkuose ir pavasarininkuose, 
vėliau buvo skautų veikėju - Pilies tun
to pirmuoju tuntininku. Albertas 
priklausė Lietuvių- latvių draugijos 
valdybai, buvo jos akademinio skyriaus 
vienu iš steigėjų ir pirmininku..
Pirmosios sovietų okupacijos metu jo 

ankstesnė aktyvi visuomeninė veikla 
tampa tamsia dėme okupanto akyse, ir 
jam tenka pasišalinti į provinciją, kad 
išvengus represinio aparato gniaužtų. 
1941 metų birželio ižvežimų patirtis 
smarkiai paveikia jauną žmogų, ir vi
duje gimsta ryžtas pasipriešinti tautos 
genocidui. Albertas slapta sugrįžta į 
Kauną ir su eile bendraminčių ima 
ruoštis ginkluotam sukilimui prieš 
okupantą. Išaušus sukilimo rytui, 
Vietinės Apsaugos vado pulk. L. 
Butkevičiaus jis paskiriamas Vietinės 
Apsaugos štabo Kaune viršininku. 
Albertas veikia ryžtingai, svariai 
prisidėdamas prie sukilimo sėkmės. 
Sovietų valdžios nuvertimas ir Leono 
Prapuolenio per Kauno radijofoną 
perskaitytas nepriklausomybės at
statymo paskelbimas dar prieš vo
kiečiams įžygiuojant į Kauną Albertui

Albertu Zubru

buvo svarbiausiu jo gyvenimo mo
mentu. Jis labai giliai pergyveno 
nepriklausomybės praradimą be jokio 
pasipriešinimo 1940 metais. Jam už
teko ryžto ir sugebėjimų įgyvendinti 
savo tikslą - paneigti sovietinį melą dėl 
laisvanoriško Lietuvos įsijungimo į 
Sovietų Sąjungą.

Artėjant antrai okupacijai, Albertas 
suprato, kad jo vaidmens sukilime 
sovietai jam niekada nedovanos ir nu
tarė pasitraukti į Vakarus. 1951 metais 
jis atvyko į Australiją ir čia praleido vi
są likusį savo gyvenimą. Velionis pa

liko ryškų pėdsaką lietuvių veiklos 
-istorijoje-po Pietų Kryžiumi. Ypač 
didelis jo indėlis Melburno lietuvių 
gyvenime. Albertas buvo vienas iš 
Melburno lietuvių klubo steigėjų. Kar
tu su Vytautu Šalkūnu įsteigė li
tuanistinius kursus, kuriems ilgus me
tus vadovavo. Jis buvo vienas Austra
lijos lietuvių fondo sumanytojų ir stei
gėjų bei ilgamečiu jo pirmininku. Ypač 
daug pastangų įdėjo siekiant išlaikyti 
Australijoje lietuviškai kalbančią ir 
tautiškai susipratusią jaunąją kartą. 
Albertas labai skatino lietuvių jauni
mą siekti aukštojo mokslo, puoselėti 
akademines tradicijas. Jis netgi savo 
namus nusipirko šalia Monash uni
versiteto, kad studentai lietuviai 
ieškantys pastogės galėtų pas jį pri
siglausti. Ne vienas studentas tuo yra 
pasinauojęs, tame tarpe ir šių eilučių 
autorius.

Šių metų gegužės 16 d. gausus būrys 
Melburno lietuvių susirinko Tobin 
Brothers laidojimo biuro koplyčioje 
East Burwood priemiestyje paskuti
niam atsisveikinimui su Albertu Zub- 
ru. Po to palydėjome jį į Blair koply
čią Springvale kapinėse, kur jo palaika. 
buvo sudeginti.

Albertas giminių Australijoje netu
rėjo. Lietuvoje gyvena dvi jo seserys, o 
trečioji Latvijoje. Jauniausios sesers 
Danutės Zemribaitės pageidavimu, 
Alberto Zubro pelenai bus pervežti į 
Lietuvą palaidojimui. Tebūna jam 
lengva Lietuvos žemelė.

Saulius Varnas

Gegužės 9 d. vėl liūdna žinia aplan
kė Sydnėjaus lietuvių bendruomenę - 
mirė Zenonas Storpirštis.

Velionis gimė 1914 m. birželio 26 d. 
Aleksote, Kaune. Čia baigė pradžios 
mokyklą ir gimnaziją. 1935 m. Nidoje 
baigė sklandymo mokyklą. 1936 m. 
įstojo į Karo mokyklą, iš kurios išėjo 
1939 m. rugsėjo 15 d. su jaun. leitenanto 
laipsniu ir buvo paskirtas į 4 - tą artile
rijos pulko grupę prie 7 - to Žemaičių 
kunigaikščio Butgeidžio pėstininkų 
pulko Tauragėje. Rusams perėmus 
Lietuvos kariuomenę, buvo iškeltas į 
Vilnių, o vėliau į Vokės dvarą Lentva
rio valsčiuje.

1941 m. Varėnos poligone sulaukė 
vokiečių - rusų karo. Tą pačią dieną 
jam su visu būriu pavyko atsiskirti nuo 
rusų. Netrukus pasitraukė iš kariuo
menės ir nuo 1941 m. gruodžio iki 
1944 m. liepos mėn. dirbo Aleksote, 
„Maisto“ įmonės technikos skyriuje 
buhalteriu.

1944 m. liepos 15 d. sukūrė šeimą su 
Aleksandra Žakevičiūte ir pasitraukė į 
Vokietiją nuo jau antrukart užeinančių 
rusų. Po karo pateko į Uchtės DP 
stovyklą.

1949 m. vasario mėn. „Wooster 
Victory“ laivu išplaukė į Australiją ir 
ją pasiekė Sydnėjuje tų pačių metų 
kovo 15 dieną. Buvo apgyvendintas 
Bathursto emigrantų stovykloje. Žmo
na su dukrele Audrone atplaukė vė
liau. Pradžioje 10 metų dirbo vairuo
toju Scone mieste esančioje Van
dentiekio įstaigoje. Australijoje Stor
pirščiai susilaukė ir sūnaus Christo- 
foro.

1960 m. persikėlė gyventi į naujai 
įsigytus namus Sydnėjaus priemies
tyje Greenacre. Dirbo valstybiniame 
transporte. Ilgus metus (1960 - 1986) 
priklausė Sydnėjaus lietuvių chorui 
„Daina“, abu su žmona buvo dideli 
lietuviškos dainos mylėtojai.

1975 metais susirgo ir paliko darbą, o 
1984 m. kovo 13 d. apsigyveno Syd
nėjaus lietuvių Sodyboje Engadinėje, 
kur ėjo neoficialias Sodybos ūkvedžio 
pareigas, vis ją gražindamas, šva
rindamas, tvarkydamas.

Gedulingos pamaldos už a.a. Zenono 
vėlę buvo atlaikytos gegužės 15 dienos 
rytą Lidcombe šv. Joachimo bažny
čioje. Šv. Mišias atlaikė ir palydėjo į 
kapines kun. N. Grady, Pamaldų metu 
giedojo choras „Daina“.

Dalyvaujant gausiam tautiečių bū
dui, velionio palaikai buvo sudeginti 
Rookwoodo kapinių krematoriume. 
Atsisveikinimo metu koplyčioje žodį 
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos vardu tarė Martina 
Reisgienė, Sydnėjaus lietuvių Sodybos 
sodybiečių vardu - Veronika Petniū- 
nienė ir ALB Sydnėjaus apylinkės var
du - A. Kramilius.

Apeigos buvo užbaigtos giesme 
„Marija, Marija“ ir Tautos himnu.

Gedulingi pietūs vyko Sydnėjaus 
lietuvių namuose Bankstowne.

Ilsėkis ramybėje, Zenonai.
B. Ž.

A. f A. Zenonui Storpirščiui
mirus, mielą "Dainos" choro, "Sutartinės" ir "Penketuko" dai
nininkę - draugę Aleksandrą jos brangaus vyro netektyje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Pranas ir Vincenta Antanaičiai, 
Anskis ir Martina Reisgiai

A. f A. Zenonui Storpirščiui 
mirus, jo žmonai Aleksandrai ir artimiesiems reiškiu gilią 
užuojautą.

Drauge dainavęs, dirbęs "Dainos" chore, 
liūdžiu Pranas Vagys

Mielam dainos mylėtojui, Bičiuliui, su kuriuo drauge praleis
tos nesuskaitomos valandos chore

A. f A. Zenonui Storpirščiui 
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Aleksandrai, dukrai 
Audronei ir sūnui Christopher su šeimomis ir kartu liūdime-

Cecilija Protienė ir Birutč Vagnlevičienč

A. f A. Zenonui Storpirščiui
mirus, žmoną Aleksandrą, sūnų Christopher ir dukrą Audro

nę bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir reiškiame gilią 
užuojautą.

B. Ropienė, I. Daniškevičienč,
O. ir H. Stošiai
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija š. m. birželio 1 d. (sekma
dienį) 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose. Bankstovvne. ruošia

Liijksipų žiemos popietę
su įvairia programa, kurią atliks Sydnėjaus lietuvių jaunimas. Veiks turtinga loterija. 

Vaišinsime kavute ir pyragais. Įėjimas $ 8.
SLMSGD-jos Valdyba

VWWVWWWWlWAWVWAWAAV^AbWAWVWVWWWWVWWWVVW

NAMUOSE
16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 4 v.v. -10.30 v.v.

ATTENTION PROFESSIONALS AND BUSINESS PEOPLE

Antradieniais klubas uždarytas.
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais

4 v.v. -10.30 v.v.
4 v. v. -11.00 v. v.

The Australian Lithuanian Chamber of Commerce Invites you 
to join us at an Information Evening/Home Function at the 
offices of Lonimar Australia Pty Ltd (Melbourne based) on Tuesday, 
17th June 1997 from 6 PM to 7.30 PM.

The Purposes of the Chamber are to :
a) cement and provide closer ties with Lithuania
b) encourage business between Lithuanians in Australia

and other countries
c) provide a safer and more structured access to

Lithuanian businesses
d) provide an enjoyable social environment
e) foster local Lithuanian Community activity

Light Refreshments will be served whilst you acquaint yourselves 
and hear about future Chamber activities and Functions

Please RSVP this Invitation to Kaz Barta^ka on 9376 5000 BH
or 9326 6292 AH or fax 9372 1198 or
Juozas Vaitiekūnas on Ph/Fax 9370 3957
BY 10th JUNE 1997

Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

4 v.v. ■ 12.00 v.v.
12 v. p.p. -1.00 v. nakties
12 v. p.p.»10 v.v.

Klubo valgykla veikia:
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet,
šeštadieniais ■ 12 vai. - 2 vai. popiet švediškas
stalas (smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais - 12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Birželio išvežimų minėjimas Sydnėjuje
Skaudiems lietuvių trėmimams į Sibirą prisiminti, NSW Jungtinis Balti) Komitetai 

ruošia išvežimų ir gedulo paminėjimus Sydnėjuje. Minėjimas įvyks birželio-15 d 
(sekmadienį) 2 vai. po pietų Latvių Namuose, 32 Parnell St., Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius šiame 
koncerte atstovaus choras "Daina" (dirigentai B. Aleknaitė ir J. Ankus).

Jungtinis Baltų Komitetas kviečia visus tautiečius gausiai dalyvauti minėjime, kuri
ame prisiminsime visus Sibiro taigose kentėjusius mūsų brolius ir seseris.

A. Giniūnas. Jungtinio Baltų Komiteto varde

Pranešimas Sydnėjaus tautiečiams
Pranešame tautiečių žiniai, kad šiais metais, birželio 14 d. (šeštadienį), 12 vai. 

Sydnėjaus miesto centre, Martin Place, prie Nežinomo australų kareivio paminklo 
įvyks minėjimas - demonstracija ištremtųjų į Sibirą brolių ir sesių tragedijai 
paminėti.

Estų, latvių ir Lietuvos atsargos karių organizacijų vardu bus padedami vai
nikai prie paminklo. Šia gedulo proga atitinkamą maldą anglų kalba sukalbės lat
vių dvasiškis.

Primename, kad išvežtuosius gerbia ne tik Sydnėjaus ramovėnai, bet ir visa 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenė, todėl maloniai prašome gausiai dalyvauti 
šioje trumpoje demonstracijoje. Laukiame ir ponių su panelėmis, pasipuošusių 
tautiniais rūbais.

Apsilankiusiems iš anksto širdingai dėkojame. Ačiū!
Sydnėjaus ramovėnų skyriaus valdyba

Bičiuliams Australijoje
Draugams, prieteliams ir suinteresuotiems pranešu, kad a.a. žmonos Elytės ir 

mano gyvenvietę apleidžiu birželio 4 d. Todėl su manimi buvusiu tel. ir adresu 
nebesusisieksite. Po keleto savaičių išvykstu į Lietuvą. Apsistojęs naujoje nuola
tinėje gyvenimo vietoje, pranešiu savo naują adresą.

Pranas Nagys

Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Siuntėjams pranešama, kad dar yra vietos paskutiniame konteineryje į Lietuvą. 

Supakuotas dėžes reikia pristatyti į Lietuvių namus birželio 14 d. (šeštadienį) nuo 8 
iki 2 vai. Smulkesnę informaciją gali Jums suteikti šios siuntos organizatorius A. 
Kramilius tel 9727 3131. Katalikų kultūros draugija

Nauja Melburno apylinkės valdyba
1997 m. gegužės mėn. 4 d. metinio Melburno apylinkės susirinkimo metu išrink

ta nauja valdyba pareigomis pasiskirstė sekančiai: pirmininkas Andrius Vaitie
kūnas (2 Schofield St., Essendon, Vic. 3040, tel. (03) 9379 0579), vicepirmininkė: 
Laima Rūbas, sekretorė Irena Vilkšienė, iždininkas Algis Klimas, narys dr. Ka
zys Zdanius.

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC
44 - 50 Enol Street.North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Atsisveikinimas su kun. Povilu Martūzu
Sydnėjuje atsisveikinimas su kun. P. Martūzu įvyks gegužės 25 d., 1 vai. Lie

tuvių namuose po pamaldų Lidcombe šv. Joachimo bažnyčioje (pamaldos vyks 
įprastu laiku, kadangi sekančias keturias savaites pamaldas sutiko laikyti iš Tas
manijos atvykęs lietuvių kilmės kun. Jonas Girdauskas). Dalyvavimui atsisveiki
nimo pietuose su kunigu registruotis prašome pas Danutę Ankienę iki gegužės 20 
dienos tel. 9871 2524.

Lietuvių katalikų misijos komitetas

'Mūsų Pastogė" Nr.20 1997.5.26 nsl ------

Mūsų Pastogė
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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 turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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