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TI KI TvI
LI ETŲ VOS

J.A. JŪRAGIS

Vasario šešioliktoji yra pati didžiausioji lietuvių tautos šventė. Naujųjų 
laikų Lietuvos valstybės prisikėlimo šventė. Mūsų laisvės šventė. Mūsų 
džiaugsmo, mūsų garbės ir pasididžiavimo diena. Laisvės Šventę mes 
švenčiame ir laisvės neturėdami. Švenčiame ją todėl, kad laisvės gyvenimo 
prisiminimas ir laisvės siekimas yra kasdieninės mūsų egzistencijos 
svarbiausias pagrindas. Tikrajam lietuviui, kur tik jis bebūtų, nėra kitos labiau 
jautrios, labiau darbus ir mintis persunkiančios dvasinės būsenos, kaip 
neužgęstantis laisvės ilgesys ir troškimas Lietuvą vėl išvysti laisvą. Dėl to mes 
einame laisvės siekimo keliais ir šaukiamės istorijos kaip mūsų turėtos laisvės 
liudytojos ir mūsų tautos laisvės teisių patvirtinto jos.

Lietuva dabar laisvės nebeturi, bet ji tebeturi žinojimą esanti kultūringo
sios laisvos Europos dalis; tarp kitų nepriklausomųjų tautų esanti lygiateisė 
nors maža tauta, kuriai laisvė viso pasaulio akivaizdoje buvo jėga išplėšta. 
Lietuva tebeturi žinojimą, kad pati savo laisvės nėra atsisakiusi ir jos niekad 
neatsisakys.

Istorija, broliai, yra dvasiniai mūsų namai, mūsų laisvės teisių raktas, mūsų 
tautos darbų šviesa. Mūsų teisei padeda garbingoji Lietuvos praeitis, nors 
tautos nelaimių šiek tiek ir aptemdyta. Su lygia pagarba mes minime ir 
didinguosius ir skaudžiuosius Lietuvos istorijos laikmečius ir matome, kad kaip 
tik sunkiausiuose laikuose ryškiau pasirodė lietuvių kūrybingumas ir dvasios 
stiprybė.

Lietuva pavergta jau ne pirmą kartą. Aštuonioliktojo šimtmečio pabaiga, 
visas devynioliktasis amžius ir dvidešimtojo amžiaus pradžia - slogus rusų 
okupacijos metas. Lietuvą gniuždė kieti carų valdžios okupaciniai 
suvaržymai, baudžiavos našta ir pūdė ją iš viršaus lenkiškumas. Bet ir tokiose 
sąlygose tikrasis tautos kamienas, giliai išgyvenamos katalikybės ir sveikų 
tautinių tradicijų veikiamas, išliko gyvastingas, priespaudoje užsigrūdino, 
švietėsi, užsidegė iš Europos tautų sklindančiu tautiškumo supratimu ir XX 
amžiaus pradžioje išėjo į tautų areną reikalauti savo teisių kaip sąmoninga 
tauta, demokratiniai nusiteikusi ir pasiryžusi atstatyti nepriklausomą 
valstybę. nukelta i 2 psl.

MI NTYS

Šiemet švenčiame Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 68-tąsias 
metines. Jau 46-tą kartą švenčiame 
Lietuvai nepriklausomybę praradus ir 
42-rą kartą gyvendami išeivijoje.

Ši šventė, savo svarba, savo 
didingumu ir prasmingumu turi paliesti 
kiekvieno lietuvio - jauno ar seno - 
pačias sielos gelmes, sukelti jausmus, 
suneraminti sąžinę ir pažadinti prisi
minimus.

Šios šventės proga turime kiek 
sustoti, į kai kuriuos šios dienos 
reikšmės aspektus giliau pažvelgti ir 
bent trumpai juos pasvarstyti.

Kas yra vasario šešioliktoji? Rodosi 
čia yra paprastas klausimas, į kurį 
atsakymą daug metų mums Lietuvoje 
aiškino tėvai, mokytojai, organizacijų 
vadovai, spauda, radijas - visi mes 
buvom mokomi ir visi supratom, kad ši 
diena yra šimtą dvidešimt su viršum 
metų trukusios tautos kovos lai
mėjimas, svajonių įsikūnijimas, laisvės 
žiburio užsidegimas.

Tiesa, mūsų tautos ilgoje ir taip 
spalvingoje praeityje buvo daugybė 
dienų, kurios savo didele svarba 
vienaip ar kitaip atžymėjo tautos 
nueitą kelią. Štai, Mindaugo karū- 

navimasis Lietuvos karaliumi. Lie
tuvos istorikų nuomone šis, prieš 753 
metus Mindaugo padarytas aktas, yra 
pats svarbiausias įvykis Lietuvos 
istorijoje, atžymintis Lietuvos valsty
bės pradžią, pilnutinės nepriklau
somybės ir savistovumo paskelbimą 
visam ano meto pasauliui. Arba, kad ir 
Žalgirio mūšio pergalė prieš 475 
metus. Ar čia nėra be galo svarbus, be 
galo reikšmingas įvykis mūsų tautai? 
Juk tą dieną buvo sėkmingai ir 
galutinai užbaigta virš 150 metų 
trukusi lietuvių tautos kova su 
vokiečių imperiją.

Toliau, 1795-tais, 1831-mais ir 
1863-čiais sukilėliai prieš Lietuvos 
okupantą (kuris tada buvo tas pats, 
kaip yra dabar) padarė atatinkamus 
pareiškimus, skelbdami Lietuvos su
vereniteto atstatymą.

Lygiai, kaip dar ir mūsų atmintyje, 
1941 metų birželio mėn. 22 dieną, 
paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas, nepaliko mumyse didesnio 
atgarsio ir nepasidarė mūsų tautine 
švente. Nes visų sukilėlių ir laisvės 
kovotojų padaryti savistovumo pa
reiškimai išnyko kovų už laisvę 
pralaimėjimuose. nukelta į 2 psl.

Mieli Broliai, Seserys 
Lietuvi ai!

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika yra žymiausias įvykis šių laikų 
lietuvių tautos gyvenime. Tai ken
čiančios ir kovojančios tautos kelias - 
jos kančių istorija.

L.K.B. Kronikos reikšmė pilnai 
išryškėja, kai ji paskleidžiama lais
vuose kraštuose įvairiomis kalbomis, 
iškeldama lietuvių tautos heroizmą, 
jos drąsą ir ryžtą kovoti už religinius 
bei tautinius idealus. Pateikdama 
konkrečius tikėjimo persekiojimo fak
tus, ji parodo tikrąjį komunizmo veidą.

Šį L.K.B. Kronikos paskelbimą 
laisvuose kraštuose atlieka dvi mūsų 
organizacijos: LETUVIŲ KATALI
KŲ RELIGINĖ ŠALPA, New Yorke, 
vadovaujama kun.K. Pugevičiaus ir 
LIETUVOS KRONIKOS SĄJUNGA, 
Čikagoje, vadovaujama kun.K. Kuz
minsko. Abi organizacijos turi savo 
specifinius tikslus ir dirba savarankiš
kai, viena kitą papildydamos. Religinė 
Šalpa gautą Kronikos laidą tuoj pat 
išverčia į anglų kalbą ir, kaip šviežią 
Informaciją, atskiru sąsiuviniu iš
siuntinėja spaudai, vyskupams, se
natoriams, tarptautinėms organizaci
joms ir kt.

Lietuvos Kronikos Sąjunga Kroniką 
paskleidžia 138 valstybėse knygomis 
lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų 
kalbomis. Tai yra neįkainuojamos 
vertės bibliotekinė medžiaga uni
versitetams, žinių agentūroms, dva
siškiams, politikams, tarptautinėms 
organizacijoms.

Šiuo metu Jūsų ypatingos pagalbos 
prašau Lietuvos Kronikos Sąjungai, 
baigiančiai ruošti L.K.B. Kronikos 
anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis 
šeštuosius tomus ir lietuvių kalba 
devintąjį tomą. įvertinkime Sąjungos 
pasišventimą ir duosnia ranka pa
dėkime Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai pilnai atsiekti savo tikslą.

Aukas prašome siųsti: The Socie
ty of The Chronicle of Lithuania, 
Inc.- 6825 S. Talman Ave., Chicago, 
Ill 60629, U.S.A.

PAULIUS A. BALTAKIS, -O.F.M. 
Vyskupas lietuviams katalikams 

už Lietuvos ribų.
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MES TIKIM LAISVE LIETUVOS
atkelta iš 1 psl.

Tas kuklus popieriaus lakštas, kuriame surašytas Nepriklausomybės 
Paskelbimo Aktas ir kurį 1918 m. vasario mėn. 16 d. tautos vardu pasirašė jos 
išrinkti Lietuvos Tarybos nariai, yra didysis mūsų Laisvės Dokumentas, mūsų 
laisvės Magna Charta, ne tik mūsų vienų paskelbta, bet ir kitų pasaulio tautų 
priimta ir pripažinta. Šis Laisvės Dokumentas yra geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukterų ilgus šimtmečius trukusio tautinio darbo, kūrybos ir siekimų vaisius. 
Jis yra mūsų Nepriklausomos valstybės įteisinimas, visos mūsų tautos valios 
įkūnijimas. Lietuva prisikėlė nauja ir gyvent pasiryžusi. Jai buvo grąžinta 
vieta Europos žemėlapiuose ir Europos tautų šeimoje. Mes esame 
Nepriklausomos Lietuvos žmonės. Vergijos mes nepripažįstame. Tik velniai 
tegu vergija džiaugiasi...

Lietuva išėjo į laisvę 1918 metais. Ne amžina bus ir šitoji okupacija, nes ir 
mūsų okupantai ne amžini. Lietuva, tinkamiems laikams atėjus, vistiek 
išsiverš į laisvę dar labiau užgrūdinta, kūrybinga, žinanti savo kelių ir pagal 
savo tautinę dvasią pasirinks sau tinkamiausias valdymosi formas. To siekia 
visa tauta tėvynėje, to siekiame mes išeivijoje.

Kai mes pasaulyje reikalaujame Lietuvai laisvės, mus įspėja: patylėkite, jūs 
maži, jūs nieko neturite. į tai mes atsakome: mes turime žmones, kurie nori 
Lietuvos laisvės. Milijonus jų. Mes ne vieni. Ne vien Lietuva laisvės siekia. į 
laisvę veržiasi visos pavergtos tautos. Kartu su jomis ir mes, lietuviai, esame 
didelio laisvės reikalaujančiųjų sąjūdžio dalis. Mes turime mūsų laisvės bylai 
draugingų tautų. Mūsų padėtis nėra beviltiška.

Siekdami laisvės, mes nenorime karo, keršto ir kraujo. Mes tik reikalaujame 
teisybės ir mūsų tautos teisių. Mes reikalaujame, kad Lietuvos laisvė, kurią 
mes, nusilenkdami jėgai, taikiu būdu ir nepakėlę kardo, atidavėme 
komunistinei Rusijai, tokiu pat būdu - mūsų tautai nepakėlus kardo, taikos 
keliu, teisybės ir žmoniškumo atstatymo procese Lietuvai būtų vėl sugrąžinta.

Pasaulis šiandien stovi naujo politinio persigalvojimo priešaušryje. Di
džiosios valstybės iki šiol pasitikėjo atominiais ginklais, kaip apsigynimo ir 

karo atgrasymo priemone. Abiem pusėm jų gamyboje belenktyniaujant, bombų 
skaičius nepaprastai išaugo. Dabar žinoma, kad bendras atominių ir vandenilio 
bombų arsenalas viršija 50,000 vienetų. Jų naikinamoji jėga pralenkia vieną 
milijoną Hirosimos bombų. Šitoks šėtono ugnies kiekis grasina visai gyvybei 
šioje planetoje. Atominiai ginklai staiga pasidarė visos žmonijos sunaikinimo 
pabaisa ir nei vienas žmogus žeipėje nebėra saugus nuo atominės mirties, nes 
atominės bombos ir raketos, išdėstytos sausumoje, jūrose ir ore gali žmoniją 
nupūsti nuo Žemės rutulio ne vieną, bet kelis kartus. Didžiųjų valstybių 
vadams, savo galybę remiantiems atominiais ginklais, galimoji žmonijos 
sunaikinimo katastrofa darosi vis aiškesnė, ir nelaimės nuojauta pradeda 
pašiurpinti jų kailį. Pradedama suprasti, kad reikia šios baisios sunaikinimo 
grėsmės atsikratyti, einant prie visiško atominių ginklų panaikinimo.

Atominis nusiginklavimas bus galimas tik tada, kada pasaulio tautose išaugs 
naujas savitarpinis pasitikėjimas, paremtas visų atsivertimu į gėrį, kada visur 
įsiviešpataus gera valia ir bus užtikrinta pastovi taika, kada visoms tautoms 
bus garantuota laisvė ir nepriklausomybė. Tik teisingumo įgyvendinimu ir visų 
tautų teisių pripažinimu tegali būti atsiektas atominis nusiginklavimas. Jei 
Dievas laimins ir apšvies vadų protus, panaikinus atominės mirties grėsmę, 
ateis ramybės ir gero tautų sugyvenimo laikas. Tada ir Lietuvai sugrįš laisvės 
amžius.

Bet jei nepasiseks atominio ginklavimosi lenktynių sulaikyti, jei pavergtos 
tautos vis nuožmiau bus spaudžiamos, jei Rusijos ir Amerikos savitarpinis 
nepasitikėjimas ir neapykanta augs toliau, žmonija nebesulauks dvidešimt 
pirmojo amžiaus pabaigos. Visi klausimai, kurie degina mūsų širdis, kuriais 
šiandien galingieji ir silpnieji sielojasi, bus staiga išspręsti globaliniu mastu, 
kai visos tautos pavirs atominio gaisro pelenais.

J.A. JŪRAGIS

TvH NT YS
VASARIO 16 DIE N Ą

atkelta iš j psl.
Tuo tarpu Vasario 16-sios pa

reiškimas, įvykis, kurio gyvais liu
dininkais dar ne vienas esame, tapo 
kūnu, tapo tautos laisvės atsiekime 
simboliu. Mes patys stebėjome >ir 
išgyvenom laisvės džiaugsmą, laisvės 
kūrybą, tautinį stiprėjimą, entu
ziazmą, kultūrinę ir ekonominę pa
žangą, tautos pilnutinį subrendimą ir 
išsivystymą. Nes jeigu skelbiant 
Lietuvos nepriklausomybę 1918 me
tais mūsų tauta buvo tik bebundanti, 
tai tie 22 nepriklausomo gyvenimo 
metai sucementavo ir pilnutiniai 
sulibdė lietuvių taiftą į vieną ir stiprų 
vienetą. N epriklausomoje Lietuvoje 
išaugusi tautos dalis galutinai ir 
visiems laikams nusikratė surusėjimo 
bei sulenkėjimo pavojaus ir atrado 
save.

Vasario 16-tosios pasekmes dar 
šiandien jaučiame čia išeivijoje, o dar 
daugiau - tauta tėvynėje.

Šiandien Lietuvoje yra užginta 
minėti Vasario 16-tąją, Lietuvoje 
auga naujos kartos, kurios okupanto 
pastangomis apie Vasario 16-tąją 
težino iš istorijos knygų, pristatančių 
tą šventę labai skirtingoje šviesoje. 
Šiandien mūsų tautos pastangos, 
nepaskęsti rusinimo jūroje, pastangos 
ir noras siekti vėl laisvos Lietuvos 
atstatymo, savo esme remiasi į 
Vasario 16 dienos aktą ir nepriklau
somo gyvenimo laikotarpį.

Lietuvių Charta, sudaryta išeivijoje 
ir siekianti visus išeivijos lietuvius 
suburti į vieną vienetą - Lietuvių 
Bendruomenę - pateikia visą eilę 
nurodymų, gal net reikalavimų, ku
riais vadovaudamiesi mes turime ne 
tik patys išlikti gerais lietuviais, bet ir 
savo ateinančias kartas tokiais iš

auginti. Šios chartos 12-tame po 
skyryje sakoma: "Lietuvio tautinė 
šventė yra vasario 16 diena..."

Taigi, kiekvienam lietuviui yra 
privalu šią šventę švęsti, ją paminėtu , 
ir pagerbti. Yra privalu šios šventės 
prasmę gerai suprasti ir į ją įsigilinti. 
Yra privalu kiekvienam, nors va
landėlei, susikaupti savyje. Susi
kaupti, susimąstyti, prisiminti, pa
svarstyti, įvertinti, stiprinti viltį, 
atnaujinti ryžtą ir jungtis vienybėn.

Susikaupti - mintyse prisiminti 
tautos nueitą ir dar vis tebeeinamą 
sunkų kelią, atiduoti pagarbą įniru
siems, mirštantiems, kankiniams, ka
linamiems, tautos laisvės kovotojams 
ir, pakėlus mintis prie Tautų Globėjo, 
melsti Jį palaimos Tėvynei.

Susimąstyti! Perbėkime mintimis 
tautos nueitą kelią ir kiekvienas 
suraskime save tame kelyje. Pa
žiūrėkime, kiek jau nuėjom, o svar
biausiai - ar teisinga kryptimi einam! 
Giliai pažvelkim į savo lietuvišką 
sąžinę. Su dėmesiu klausykim ar 
sąžinės balsas nedaro mums, kad ir 
mažiausių priekaištų. Klausykim, pri- 
imkim, supraskim ir sąžinės balsui 
pakluskim.

Prisiminkime! Prisiminkime, kad jau 
46-tą kartą laisvės atgavimo šventę 
švenčiame tautai nesant laisvai. 
Supraskime, kad tik savo mil
žiniškomis pastangomis tauta išliko 
gyva amžių bėgyje. Ir kad tik 
milžiniškų pastangų dėka ir ne
paprastu tautos vaikų pasiaukojimu 
šiandien tauta laikosi gyva, kūrybinga 
ir lietuviška. Prisiminkime, kad ir mes 
esame tautos dalis, kad mūsų pastan
gos Lietuvos kovoje už laisvę yra dalis 
visos tautos pastangų.

Pasvarstykime, ar viską, ar pa
kankamai, ar tikrai sulig savo išga
lėmis darėme ir darome, kad tautos 
laisvės žiburys neužgestų mūsų pačių 
ir po mūsų ateinančių kartų širdyse, 
protuose ir jausmuose. Vietoje dažnai 
nusimenant, be vilties kalbant, kad 
jaunoji karta nuo mūsų tolsta ir mūsų 
nesupranta, patys pasistenkime su
prasti jaunąją kartą. Juk jie yra mūsų 
vaikai, mūsų auklėjimo (ai- to auklę- 
jimo stokos) išdava.

įvertinkime savo tautos pastangas 
išlikti gyvai! Kokiomis milžiniškoniis 
pastangomis ir aukomis Lietuva 
skelbia pasauliui savo norą ir ryžtą 
būti laisvai! Kalantos, Skuodžiai, 
Petkai, Gajauskai, Sadūnaitės, Sva
rinskai, Tamkevičiai ir eilės, eilės 
kitų. Tai drąsuoliai ir kankiniai, kurių 
vardai šiandieną sklinda po pasaulį 
liudydami laisvės kovą. O kiek yra tų, 
kurių vardų niekas nepamini, tų 
"pilkųjų didvyrių", kurie palaiko, 
tęsia, nepaliaudami patvariai ir tyliai 
neša Lietuvos laisvės kovos naštą.

Nepraraskime vilties. Jeigu šian
dieną Lietuvoje yra gyva ir kasdien 
vis stipresnė viltis atgauti laisvę, tai 
kaip mes, čia Australijoje, galime 
nusiminti ar leistis į neviltį? Po mūsų 
gi ateina kartos, kurios laikys laisvės 
žiburį aukštai iškėlę. Gal ne viską 
darys kaip mes darome, gal ne visai 
tais būdais, ar ne visai tais keliais, bet 
dirbs ir stengsis. Su mūsų sustojimu 
gyvenimas nesustos ir žmonių širdyse 
laisvės troškimas neužges.

Junkimės vienybėn. Ne ton vie
nybėn, kuri verčia kitus paklusti vieno 
žmogaus valiai, bet vienybėn, kuri 
jungia, kuri yra vienos minties, vieno 
tikslo. Junkimės vienybėn su savo 
tauta. Palaikykime gyvą ryšį su 
artimaisiais. Eikime moraliniai į 
pagalbą kovojantiems už tautos ir 
žmogaus teises Lietuvoje, pagel
bėkime sąžinės kaliniams.

Jungkimės vienybėn patys, pra
dėdami nuo savęs, nuo savo aplinkos. 
Kunigas dr. Juozas Šarauskas, kal- 
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kovo- 
vienas

bedamas 1980 m. vasario 
Filadelfijoje, šitaip išsireiškė:

..."eikvojame savo energiją 
darni ne prieš bendrą priešą, o 
prieš kitą. Mes pešamės tarpusavyje ir 
vietoj paramos tiems, kurie atlieka 
gerą darbą ir turi pasisekimo, jiens 
pavydime ir juos apšmeižiame. Kvdlo 
ir iškraipyto patriotizmo vardan 
ardome vienas kito darbus. Kovojame 
"plytomis", - o tai yra nuodėmė - 
kolektyvinė nuodėmė. Mūsų tautai 
toks elgesys negarbingas, negarbingas 
mūsų šventai tradicijai, nevertas 
mūsų ašarų. Jeigu jis nesiliaus, tai mes 
nebūsime verti savo vaikų ir vaikaičių 
ašarų, nes būsime juos išdavę..."

Stiprūs ir kartūs žodžiai, bet 
reikalingi apmąstymo ir sąžinės sąs
kaitos, ypač tiems, kurie nenurimsta ir 
tarpusavio beprasmio "kovos kirvio" 
nenori užkasti. Sustokime ir pagalvo
kime, ir pradėkime nuo savęs.

Ugdykime ir stiprinkime savo ben
druomenės gyvenime viską, kas mus 
jungia ir palikime nuošalyje kas mus 
skiria. O mus jungia viena tauta, viena 
tėvynė, viena kalba, vienodas tėvynės 
praradimas, vienodas rūpestis tėvynės 
laisve, vienodas rūpestis mūsų pačių 
ir mūsų vaikų lietuviška ateitimi. Tik
atverkime akis ir pastebėkime, kiek 
daug yra mus jungiančių svarbių 
faktorių. O tų skiriančių - tiek 
nedaug ir jie tokie neesminiai.

Sveikinu Australijos lietuvius Va
sario 16 dienos proga. Linkiu, kad su 
Dievo pagalba, ši diena būtų mūsų 
kiekvieno asmeninė, bet kartu ir 
kolektyvinė iškilminga šventė. Kad 
kiekvienam mūsų ji turėtų gilią 
prasmę, stiprintų viltį, žadintų broliš
ką meilę ir neštų taiką ir ramybę 
mūsų visai bendruomenei.

Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi.

V. NEVERAUSKAS 
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

Trumpai

Žymusis žmogaus teisių aktyvistas 
Anatolijus Ščeranskis, 9 metus iškalė
jęs sovietiniuose kalėjimuose, drauge 
su kitais iškeistas į Sovietų Sąjungos 
agentus, kalintus Vakaruose. Tai 
didžiausias po II pasaulinio karo 
pasikeitimas "šnipais" tarp Rytų ir 
Vakarų A. Ščeranskis ir dar trys
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politkaliniai du vokiečiai ir čekas 
nuvyko tiesiai į Izraelį, kur jam 
surengtos iškilmingos sutiktuvės. Sun
kaus darbo lageryje dažnai skelbęs 
bado streiką A. Ščeranskis nepatai
somai sugadino sveikatą. Jo žmona 
Avital, jau 10 metų gyvena Izraelyje, 
Sovietų Sąjunga už šį žydų aktyvistą 
reikalavo iš JAV 3 mln. dolerių.

Filipinuose po prezidento rinkimų 
negalint suskaičiuoti balsų, kilo 
neramumai. Dabartinis prezidentas 
Marcos, kurį laiką nenorėjęs pripa
žinti opozicijos lyderės Corazon 
Aquino pergalės, dabar pakvietė ją 
pasidalinti valdžia ir dalyvauti Vals
tybės Taryboje.

Prie Alice Springs Rock radus 

kūdikio marškinėlius su sudraskyta 
kaklo iškirpte, iš Darvino kalėjimo 
Siaurės Australijoje paleista,
Lindy Chamberlain, turėjusi kalėti iki 
gyvos galvos už savo kūdikio - dukters 
Azarijos nužudymą 1980 m. Ji niekada 
neprisipažino kalta, Azarijos kūnas 
nebuvo rastas. L. Chamberlain tvir
tino, kad jos kūdikį nusinešė dingo šuo.
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AUSTRALUOS LIETUVIU
DI E 1ST O S

Jau prabėgo vasaros atostogų 
laikotarpis. Mokyklų suolai vėl užimti 
mokslo siekiančio jaunimo, prie savo 
mašinų grįžo fabrikų darbininkai. Vėl 
mirga laikraščių skiltyse ir televizijos 
ekranuose viliojančios reklamos. Gy
venimas grįžo į normalias vėžes.

Laikas skatina ir mus grįžti prie 
aktyvaus lietuviško gyvenimo. Savo 
skaitytojus vėl reguliai lanko lietuviš
ki laikraščiai, pradeda darbą lituanis
tinės mokyklos. Prieš akis, šių metų 
gale įvykstančios A.L.D., kurioms jau 
dabar turėtume pradėti rimtai ruoštis.

Kad A.L.B. pasiektų geresnį atgar
sį, reikia didesnio skaičiaus programos 
dalyvių ir žiūrovų. Kaip ir visuomet, 
daugiau ar mažiau, dalyvaus dides
niuose lietuvių centruose gyvenan
tieji tautiečiai: Adelaide, Canberra, 
Geelongas, Hobartas, Melbournas, 
Newcastle ir Sydnejus. Girdisi ir 
daugiau džiuginančių užtikrinimų. Po 
ilgesnės pertraukos Brisbano lietuvių 
jaunimas dalyvaus tautinių šokių 
šventėje ir sporto varžybose. Tolimojo 
Pertho lietuviai ruošiasi dalyvauti 
Dainų šventėje. Kadangi Dainų 
šventės programą išpildys tik jungtinis 
choras, yra galimybių prisidėti ir 
nuošaliau gyvenantiems dainininkams. 
Norintieji Dainų šventėje dalyvauti, 
prašomi kreiptis į Dainų šventės 
vadovą.

Metų bėgyje, įvyko keletas paren
gimų vadovų pasikeitimų, todėl dar 
kartą skelbiame jų sąrašą.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Prel. Petras Butkus, 68 The 

Boulevarde, Lewisham, 2049. Tel. 
560-8989

LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS
Daiva Bieri, 88 Bellevue St., 

Cammeray, 2062. Tel. 436-3691

GRUODINĖ
Arminas Šepokas, 16-18 East 

Terrace, Bankstown, 2200. Tel. 708- 
1414

UŽJŪRIO SVEČIŲ
KONCERTAS

Algirdas Dudaitis, 126 Gladstone 
St., Cabramatta, 2166. Tel. 727-9191

MENO PARODA
Dr. Genovaitė Kazokienė, 13 Percy 

St., Bankstown, 2200. tel. 709-8395

LITERATŪRINE POPIETĖ
Bronius Žalys, 9 Lloyd Ave., 

Yagoona, 2199. Tel. 70-3101

JAUNIMO VAKARAS
Nijolė Venclovienė, 12 Cromarty 

Cresc., Winston Hills, 2153. Tel. 639- 
0001

Australijos Lietuvių Dienoms rengti komitetas Sydnėjuje. Sėdi: Laurie Cox - 
iždininkas, Pajauta Pullinen - sekretorė, Alius Migus - pirmininkas, Kęstutis 
Protas - vicepirm., Jonas Zinkus - spaudos reikalams ir Jurgis Karpavičius - 
sporto šventės reikalams. Stovi k-to nariai: dr. Genovaitė Kazokienė, Julija 
Lašaitienė, Arminas Šepokas, Marina Cox, Daiva Bieri, Albinas Giniūnas - 
Sydnėjaus apylinkės pirm., Nijolė Venclovienė, prel. Petras Butkus, Irena 
Zakarauskienė ir Bronius Žalys.

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Marina Cox, 136 Pendle Way, Pendle 

Hill, 2145. Tel. 84-6276

VAIKŲ VAIDYBOS POPIETĖ
Julija Lašaitienė, 8 Deakin St., 

Concord, 2137. Tel. 73-4118

DAINŲ ŠVENTĖ
Kęstutis Protas, 26 Renshaw Ave., 

Auburn, 2144. Tel. 649-7414

SPORTO ŠVENTĖ
Jurgis Karpavičius, 4 Chisholm 

Ave., Belmore, 2192. Tel. 78-3348

SVEČIŲ APGYVENDINIMAS
Irena Zakarauskienė, 9 Coolabah

21., Thornleigh, 2120. Tel. 848-9895

ALDRK informacija.

PULGIO ANDRIUŠIO

ALB Krašto Valdyba 1979 metais 
įsteigė Pulgio Andriušio Vardo Pre
miją, kuri skiriama kiekvienais metais 
jaunuoliams / jaunuolėms ligi 19 metų 
amžiaus, aukščiausiu pažymiu išlai
kiusiems baigiamuosius lietuvių kal
bos valstybinius egzaminus Pietų 
Australijoje, Viktorijoje ir N.S.W.. 
Praėjusiais metais Krašto Valdyba 
padidino premiją iki 50 dolerių 
asmeniui.

Už 1985 metus Pulgio Andriušio 
Vardo Premija paskirta:

Adelaidėje - Linai Jablonskytei, 
Melbourne - Rūtai Baltutytei ir 
Sydnejuje - Ričardui Cervinui. 
ALB Krašto Valdyba sveikina 

jaunuosius Premijos gavėjus, o taip pat 
ir visus kitus sėkmingai baigusius 
lituanistines studijas abiturijentus, 
įvertina jų pastangas likti gerais 
lietuviais ir linki visokiariopos sėkmės

Rūta Baltutytė

VARDO PREMIJA

Ričardas Gervinąs Lina Jablonskytėateityje.
ALB Krašto Valdyba

AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDO
PREMIJA JAUNIMUI ~ 19«5

Australijos Lietuvių Fondas jau 
šeštą kartą skiria metinę premiją 
Australijos lietuvių jaunimui. Premija, 
$ 500 vertės, yra skiriama ryškiausiai 
lietuviškoje veikloje pasižymėjusiam 
1985 metuose jaunuoliui-ei iki 35 
metų amžiaus.

ALB Krašto Valdyba kviečia visas 
Australijos lietuvių organizacijas, 
ypač jaunimo, parinkti vertus kandi
datus skirtai premijai. Pristatant 
kandidatą, pridėti jos/jo lietuviškos 
veiklos trumpą aprašymą, ypač kas 
liečia 1985 m. veiklą. Kartu nurodyti 
jaunuolio-ės lituanistinio ir bendrojo 
išsilavinimo apimtį, bendruomeninių 
pareigų supratimo ir vykdymo laipsnį, 

orientaciją lietuvių padėtyje Lietu
voje ir išeivijoje. Kandidatai prista
tomi savo vietovių Apylinkių valdy
boms.

Kandidatui atrinkti, Australijos 
Lietuvių Fondo pavedimu, ALB Kraš
to Valdyba sudarė komisiją iš sekan
čių asmenų: AL Fondo atstovas - A. 
Zamoiskis, ALB Krašto valdybos 
pakviestas asmuo - E. Varnienė, ALB 
Krašto valdybos / ALJ Sąjungos 
ryšininkas - J. Mockūnas.

ALB Apylinkių valdybos įpareigo
jamos visus pasiūlytus kandidatus 
pristatyti komisijai iki šių metų kovo 
16 d. Siųsti sekančiu adresu: J. 
Mockūnas, 8 Richmond Street, Ken

sington, S.A. 5068.
Asmuo kartą premiją gavęs, nebe

gali kandidatuoti. Komisijos sprendi
mas yra galutinas.

Australijos Lietuvių Fondo kasmet 
skiriama premija yra įvertinimas 
jaunimo įnašo į Australijos lietuvių 
bendruomeninę veiklą.

JONAS MOCKŪNAS
ALB Krašto valdybos ryšininkas su 

ALJS.

N uteist as
S. Marauskas

Vatikano radijo dienraštis ir kita 
užsienio spauda painformavo apie 
liet uvio spaustuvininko Vilniuje Sta
nislovo Marausko nuteisimą trejus 
metus kalėti už religinių paveiksliukų 
slaptą spausdinimą. Žinią apie Mu
rauskui paskirtą sunkią kalėjimo 
bausmę paskutiniame numeryje pa
skelbė sovietų laikraštis "Sovietskaja 
Kultūra", pažymėdamas, kad drauge 
su Marausku buvo nuteisti ir keturi jo 
bendradarbiai. Jiems yra paskirtos nuo 
vienerių ligi dvejų metų kalėjimo 
bausmės. Sovietų laikraštis, skelb
damas šią informaciją, reiškia susirū 
pinimą, kad spaustuvininko Stanislovo 
Marausko ir jo bendradarbių arešta
vimas ir nuteisimas nesustabdė reli
ginių paveikslėlių platinimo Lietu
voje, nes paveikslėlius slaptai spaus
dina nemaža kitų spaustuvių.
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Kipras... Tai bene vienintelis var
das, kurį ištarus, joks lietuvis, gyvenęs 
Nepriklausomoje Lietuvoje, nepa
klaus: "Koks Kipras?" 0 jeigu 
paklaustų, jam išsamiai paaiškintų: 
"Kaip koks? Mūsų!" Praeitų metų 
pabaigoje Lietuvoje su didele pompa, 
išeivijoje beveik nepastebėtas, praėjo 
lietuviškos operos tėvo 100-jų gimimo 
metinių jubiliejus. Vilniuje, Kaune 
oficialiuose minėjimuose pasakytose 
kalbose iškilo kažkoks didingas, ta
čiau sovietiškai pilkas "liaudies gel
mių" talentas, kuris nebūtų daug 
vertas, jei nebūtų veikiamas rusų 
demokratinės kultūros (tur būt, turint 
omenyje Imperatoriškąjį Marijos teat
rų ar grafo Šeremetjevo rengiamus 
koncertus Peterburge), ir (be abejo!), 
visu gražumu atsiskleidęs tik sulaukęs 
55-rių metų amžiaus, t.y. po 1940-jų. 
Tiesa, jis įkūręs operos teatrą... Tik iš 
kai kurių atsiminimų spaudoje galima 
atpažinti publikos numylėtinį, elegan
tiškąjį Kiprą, kaip jį pažinojo Laikinoji 
sostinė ir visa Lietuva.

O. Dubeneckienė, Kipro Petrausko 
portretas.

Nekartosime čia žinomų biografijos 
faktų - vaikystės vargonininko šei
moje, kur dainingos motinos jaukiai 
prižiūrimi augo keturi vaikai; jaunys
tės, kai brolis Mikas mokė vargonauti 
ir gaidas pažinti 12-ka metų jaunesnį 
brolį, bevelijantį su meškere paupiais 
šlaistytis negu mokslus eiti. Ar kai 
Dusmenų klebonas Štamas pasikvietė 
nenuoramą vakaruškininką vargonauti 
ir chorui vadovauti; ar kai Vilniuje jis 
dainavo pirmojoje brolio Miko sukur
toje lietuviškoje operoje "Birutė" 
1906 m.; ar kai tuoj po to Donatas 
Malinauskis, kun. Mironas ir Antanas 
Smetona "Vilniaus žiniose" kreipėsi į 
visuomenę, kviesdami padaryti vieną 
geriausių tautos investacijų "Šelpti 
talentus". Ir kaip savo žmonių 
sušelptas mėlynakis Kipras tik per 
plauką išvengė caro kariuomenės ir 
įstojo į Peterburgo koncervatoriją; 
kaip vos metus pasimokęs tame 
didmiestyje, ėmė garsėti; kaip tapo 
įžymiu dainininku, kad net petrapi- 
liečiai ėmė jį vadinti savo Kiprijanu. 
Visa tai, o taip pat jo pagrindinės ir 
nepagrindinės rolės, koncertai ir kt. 
nuosekliai aprašyta Balio Sruogos ir 
Viktoro Žadeikos knygoje "Kipras 
Petrauskas", išleistoje Kaune 1926 m. 
Kipro veiklos dvidešimtmečiui. Beje, 
tai vienintelė rimta studija apie mūsų 
Kiprą.

Kas negiliai pažino Kiprą Petrauską 
galėtų pamanyti, kad brangiausias 
dalykas gyvenime jam buvo opera. O 
tačiau, ne! Brangiausias dalykas 
gyvenime jam buvo Lietuva! Atkūrus 
Lietuvoje nepriklausomybę, Kipras 
metė pačioje viršūnėje savo karjerą, 
paliko puikų teatrą, tokius partnerius 
ir draugus kaip Šaiiapinas ar Sobino- 
vas. Ironiškai nusišypsodami, galė
tume sakyti, kad bolševikai prisidėjo 
prie to, kad turime operą. 1919 
metais, besirūpindamas kaip sugrįžti į 
Lietuvą, Kipras susitiko su Lietuvos 
delegacija, kurioje buvo Tomas Naru
ševičius, Petras Klimas, Vailokaitis ir 
kt. Iš pokalbio paaiškėjo, kad bolše-

Matydamas tėvynę pavojuje, stojo 
savanoriu, trokšdamas vykti į kovos 
lauką. Tačiau kariuomenės vadovybės 
įsakymu Kipras Petrauskas, kartu su 
kitais savanoriais, grįžusiais iš Ameri
kos muzikais Stasiu Šimkum bei 
Antanu Sodeika ir poetu Kaziu Binkių, 
(tai bent rinktinė kompanija!) suruošė 
pafrontėje - karo laukuose ilgą eilę 
koncertų, stiprindamas ir keldamas 
karių dvasią. Bedirbdamas šį darbą, 
Petrauskas randa galėjimo sykiu 
rūpintis ir operos organizavimu. Kaip 
toliau rašoma minėtoje knygoje, " apie 
1920 m. vidurį dar gal niekam nė 
mintis nebuvo atėjusi i galvą apie savo 
operą. Tuo laiku muzikų tarpe vienų 
buvo kalbama apie simfoninio or
kestro reikalingumą, kitų apie "mil
žiniškų" chorų organizavimą, tik ne 
apie nuolatinę operą. Ir štai visai 
netikėtai, Kiprui Petrauskui dalyvau
jant, tų pačių metų pabaigoje (trijų 
mėnesių laikotarpyje) opera buvo 
suorganizuota ir tų pačių metų 
gruodžio mėn. 31 d. įvyko pirmasis 
Lietuvos operos spektaklis.

Dėl didžio operos artisto Kipro 
Petrausko darbo mes susilaukėme šios 
šventos mūsų kultūros istorijoj die
nos".

Nors, kaip rašo Vlada Mikštaitė, jo 
nuopelnai mūsų muzikinei kultūrai 
būtų nė kiek ne mažesni, jei jis nė 
piršto nebūtų pajudinęs steigiant 
mūsų operos teatrą, o būtų tik jame 
dainavęs. Po pirmosios premjeros - 
"Traviatos" (kuri, kiek teko girdėti, 
šiemet Lietuvoje buvo uždrausta dėl 
garsiojo refreno "Pakelkim, pakelkim 
mes taurę linksmybės", ryšium su 
staigia sovietinių piliečių blaivinimo 
akcija...), sekė "Rigoletto”, "Paja
cai", "Carmen", "Tosca", "Aida", 
"Pikų dama", "Lohengrinas", "Žydė", 
"Kaukiu balius", "Otelio" ir kt., kai 
kurios iki šiol išsilaikiusios scenoje... 
Mūsų Kiprui reikėjo nusileisti iki 
naujų nepatyrusių dainininkų, Lietu
vos teatre jis turėjo duoti, pats nieko 
negaudamas. Bet jis nesiskundė.

linio lygio profesionalumo standartus, 
iš esmės išliko lietuviškas, būdingas 
lietuvio pasaulėjautai.

Beje, Kipras - pirmas operos 
solistas dainavęs Lietuvių liaudies 
dainas ir įrašęs plokštelę. Dainavo ne 
tik studentu būdamas, tautiečius 
Peterburge guosdamas, bet ir Kaune, 
jau turėdamas savo vardo gatvę, 
miesto sodo vasaros estradoje, netgi 
apsirengęs tautiniais rūbais.

Tiek apie mūsų Kiprą - didįjį 
dainininką. O koks jis buvo asneni- 
niame gyvenime, šeimoje? S dejuje

bridžą žaizdavo. į medžioklę 4 vai. 
ryto jam nieko nereiškė atsikelti.

- Tiesa, juk ir B. Sruoga cituoja ji 
pasakius, kad "sportas ir menas mano 
sieloje taip susiję, kad aš jų beveik 
neskiriu..."

-Taip. O trečias dalykas, tai tas, 
kad būdamas nepaprastai ponių ir 
panelių dėmesio išlepintas (moterys 
po spaktaklio į sceną jam mesdavo ne 
tik gėles, bet ir brilijantus), jis buvo 
šeimos žmogus. Pas mus tiek Kipro 
Petrausko gatvėje, kur turėjome 
atskirą namą (dabar tėčio muziejus),

Su šeima. E. Petrauskienė-Žalinkevi aka Petrauskas, Guoda 
Petrauskaitė, Kipras Petrauskas Aušr kaitė

gyvena net du Kipro Petrausko vakai 
Guoda Petrauskaitė ir dr. Lenas 
Petrauskas. Nors kaip garsių tėvų 
vaikams pasitaiko, jie savo tėvą 
neperdaugiausia matydavo. Su p. 
Guoda Petrauskaite kalbėjomės prie 
baseino jos naujojoje rezidencijoje 
Paddingtone:

- Norėčiau prie tavo išvardintos

tiek paskui, kai prie vokiečių turė
jome išsikraustyti į butą Laisvės 
alėjoje priešais teatrą, namuose 
visuomet būdavo daug žmonių. Tėtis 
vedė vėlai, jau turėdamas 42 ar 43 
metus, mėgo namus, nors ir neperdau- 
giausiai laiko juose praleisdavo. Namų 
manageris buvo mama.

Kaip žinia p. Petrauskienė - dramos

virėją, auklę, šoferį - sodininką, 
tarnaitę, kuri ateidavo valyti, skal
bėją. Kartu su tėvu pietaudavome tik 
savaitgaliais, nors jis stengdavosi nors 
3-4 kartus per savaitę su mumis 
pavalgyti. Bet žinia, mes mokykloje, 
jis repeticijose, spektakliuose, be to 
labai mėgo klubus, restoranus, dažnai 
paimdavo kambarį visai gausiai šei
mynai "Metropolyje". Vasaras pra
leisdavome kaime, Rainių dvare prie 
Telšių. Tėtis mėgo dvarą, o Palangos, 
kur "visi" važiuodavo, kažkodėl 
nemėgo. Visuomet visa šeima ir dar 
kas nors kartu valgydavome kūčias.

- Ar kaip dainininkas jis kaip nors 
saugojo savo balsą, apskritai svei
katą?

- Ne. Tiesa, niekada privačiai 
nedainuodavo, bet ne dėl balso, o šiaip 
nemėgo. Nors iki senatvės išlaikė 
puikią išvaizdą (mirė būdamas 83 
metų), valgė riebius lietuviškus val
gius, mėsą, labai mėgo vėžiukus, 
kartais gaudavo austrių iš Anglijos. 
Balso visai nesaugojo, rūkė, gėrė 
karšta ir šalta, jokiu šalikų ant kaklo 
nevyniojo, medžioti eidavo žiemą - 
vasarą, lyja ar sninga...

- Kokius jo charakterio bruožus 
galėtumėte išskirti?

- Pirmiausia mane tėtis išmokė 
elgtis su žmonėmis: jokių vaizdavimų, 
jokių pasididžiavimų, kad mes čia 
tokie Petrauskai. Jis pats būdavo 
vienodai mandagus tiek su prezidentu, 
tiek su šoferiu. Paskui, būdamas 
karštas patriotas jis labai gerbė 
lietuvių kalbą, pats gražiai taisyk
lingai kalbėjo ir mums liepdavo: 
"Kalbėk padoriai!" Niekad nesikeikė, 
stipriausias žodis —"Tu rupūžė..." 
Svetimų kalbų nemokėjo, šiek tiek 
itališkai, kiek reikėjo dainuoti. Na, 
aišku, rusiškai. Užtat mama mokėjo 
daug kalbų. Dar vienas išskirtinas jo 
bruožas, tai drąsa. Kartais šernus 
medžiojant visi išlakstydavo, ar į 
medžius sulipdavo, o jis stovi ir nė iš 
vietos! Vienintelio dalyko, kurio 
bijojo, tai audros su perkūnija. Tuomet

kartais pora batų dalinosi, tėtis 
užsidarė, kelias dienas verkė. Taip 
pat, kai brolis Mikas mirė, labai 
pergyveno. Jo brolis Antanas buvo 
išvežtas į Sibirą, tėtis beviltiškai 
lakstė aplink vagonus, bet nieko 
negalėjo padėti.

- Ar Kipras Petrauskas buvo geras 
tėvas?

- Aš manau, kad buvo geras, labai 
lepino mus, parveždavo dovanų, 
drabužių iš Italijos, iš Argentinos man 
atvežė netgi papūgą, bet ji išskrido. 
Tačiau, buvo ir grieitas. Niekados 
nerėkė, nekėlė balso ar rankos, bet 
jau jei matei, kad pyksta, tai geriau 
tylėk! Jei prisirinkdavau blogų pažy
mių, gėdindavo, kad tingiu, o tingėti - 
negražu! Kartą pamatė, kad prisi— 
dažiau blakstienas, pagavo ir nuplovė. 
Kitą kartą pagavo prie garažo rūkant.

- Kas buvo jo draugai?
- Turėjo daug draugų, bet nelabai 

artimų. Kažkaip visi statė jį ant 
pjedestalo ir tas trukdė. Buvo draugeli 
ir geri kaimynai su Antanu Sodeika. 
Turėjo draugą Telšiuose kariškį Pul
kauninką.

- Ar kas iš šeimos paveldėjo jo 
balsą?

- Aš turėjau šiokį tokį balsą, 
neperdidelį, operetinį, bet prarūkiau. 
Be to labai jauna ištekėjau, 18-kos 
metų, pradėjau vaikus gimdyti, tai 
dainavimas nerūpėjo. Tiesa, jau Aust
ralijoje, dirbdama ligoninėje, Victo- 
rijoje, dainavau baliuose ir šokiuose su 
orkestru. Mano sūnus Viktoras, kuris 
labai panašus į tėtį, turi balsą, 
dainavo su savo Rock grupe. Kiti du 
sūnūs Erikas ir Raimundas mėgsta 
muziką, rimtą klasikinę, kaip ir mes su 
broliu lanko teatrus, bet artisto nė 
iš vieno neišėjo...

- Ar tėvas vesdavosi jus į teatrą?
- Taip, žinoma, aš mačiau visus 

mamos ir tėčio spektaklius. Visus iš 
apšvietėjų ložės, pradedant "Car
men", kur tėtis dainavo su Vince 
Jonuškaite - Zauniene, mačiau bū
dama penkerių metų. Po "Carmen"

Kipras Petrauskas 1926 m. Kaune

tėtis, kartais sirgdavo sloga, čiaudė- 
davo...

į mūsų pokalbį įsiterpė drauge 
buvęs tautietis:

- Mes Ukmergėje vieni pirmųjų 
turėjome radijo aparatą, su ausinėmis. 
Tai kai dainuodavo Kipras Petrauskas, 
labai trumpai gaudavau paklausyti, 
nes vieni kitiems iš rankų ausines 
traukdavome.

...Šiandien galime pasiklausyti Kip
ro Petrausko įdainavimų išJAV-bėse 
atnaujintų plokštelių, o tačiau,kaip 
sakė vienas dabar jau miręs jo 
gerbėjas, "plokštelių įrašas, tai tik 
šešėlis to, kas buvo iš tikrųjų". Tik 
šešėlis. Deja...

Pirmojoje žemės ūkio parodoje Kaune

vikai nenori Kipro išleisti, o delega
tams prikišo, kad lietuviai esą 
nekultūringi, neturi nei teatrų, nei 
operos, tuo tarpu estai, latviai turį... 
Ši momentą Petrausko sąmonėje gimė 
ir darbo planas: grįžti į Lietuvą ir 
organizuoti Lietuvos operą. Jam 
ištrūkti padėjo prof. Viktoras Biržiška 
tik 1920 m.

Atsigaudavo dainuodamas su gastro
liuojančiais didžiais artistais arba 
pats "pabėgęs" gastrolių į Berlyną, 
La Scalą ar Argentinos operą. Jis 
galėjo ir nuolatinį darba gauti net 
Metropoliteno operoje, kai mirė 
Karuzo, bet buvo per daug surištas su 
Lietuva, žmonėmis ir gamta. lr jo 
dainavimas, vertinamas pagal pasau-

tėčio veiklos pridėti dar tris dalykus. 
Kažkodėl retai prisimenama, kad jis 
sekmadieniais giedodavo įgulos baž
nyčioje. Antra, jis nepaprastai mėgo 
sportą - krepšinį, futbolą, eidavo į 
rungtynes. Ne tik Kaune, bet ir visur 
kur benuvažiuodavo, o Italijoj vos 
nežuvo futbolo metu. Bet ypač mėgo 
medžioklę ir žvejybą. Kas be ko ir

artistė, poetė, daugelio operų libreto 
vertėja Elena Žalinkevičaitė (Alė 
Sidabrai tė)-Red.

- Pas mus visuomet gyveno vienas 
ar du tėčio brolio ar sesers vaikai. Jo 
sesuo su šešiais vaikais liko našlė ir 
tėtis padėjo leisti juos į mokslą. Liuką 
(dr. Petrauskas) su žmona gyveno, 
Aušra (jaunesnioji sesuo), turėjome

sėsdavo į mašiną ir greitai išvažiuo
davo iš Kauno. Dar gal įdomu, kad 
visą gyvenimą praleidęs teatre, bai
siai nemėgo pletkų, intrigų, visokių 
protekcijų. Mano tėvas buvo labai 
elegantiškas, nepaprastai gerai reng
davosi. Iš paviršiaus santūrus, viduje 
labai jautrus. Kai 1935 m. mirė 
Šaiiapinas, su kuriuo studijų laikais jie

verkiau, kad niekas negalėjo nura
minti.

- Ar didžiavotės savo tėvu?
- Ne, ištiktųjų. Kai paskutinį kartą 

jį mačiau, man buvo dvylika metų. Aš 
likau Telšiuose, kur lankiau gimnaziją, 
jis išvažiavo į Kauną. Ir mus atskyrė 
frontas. Tada dar nesupratau tėčio 
ypatingumo. Man jis buvo tėtis kaip

K. Petrauskas (pirmoje eilėje viduryje) stud. korp. "Fra 
ternitas Juvenum" filisteris

Valstybės teatro rūmai, iliuminuoti K.Petrausko scenos 
darbo 20 m. sukaktuvėms

Prie naujo automobilio. Kipras Pet
rauskas su dukrele Guoda

Nuotraukas ir B. Sruogos - V. 
Žadeikos knygą "Kipras Petrauskas" 
redakcijai maloniai paskolino p. Guo
da Petrauskaitė.

Rita Baltušytė
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REDAKTOREI:
Gerb. Redaktore,

Perskaitęs J. Aro pasisakymą mūsų 
spaudos reikalais “Vienminčiai Ir 
Atskalūnai" ("MJ*." Nr. 4) pasijutau 
labai užgautas, nes pašiepiami išei
vijos patrljotai, kurių grupei ir aš save 
priskaltau.

Kaip ilgametis "M.P." prenumera
torius bei bendradarbis perskaitęs 
tuos užgauliojančius išsireiškimus mū
sų išeivijos patrijotų adresu, norėtųsi 
labai trumpai atsakyti šio rašinio 
autoriui, kad J. Aras pats sau ant 
skaudančio kojaaugllo lipa ir kolioja, 
tuos, kurie jo "išmintingiems" išve
džiojimams nepritaria.

Tačiau, tokių nepagristų užgau
liojimų mūsų bendruomenės veikėjams 
ir kaip nerimtą pasisakymą išeivijos 
spaudos reikalais, nereikėtų praleisti 
pro pirštus ir numesti (šiukšlių krepšį. 
Ypatingai, kad bendruomenės laikraš
tis mūsų patrijotams užtrenkė duris, 
galima sakyti, pilna šių žodžių 
prasme.

A.L.B. Statuto paragrafas 5 skamba 
sekančiai: "Australijos Lietuvių 
Bendruomenės nariai bendruomenėje 
veikia per savo Tikybines, Kultūrines, 
Ekonomines, Socialines, Sporto, Jau
nimo ir kitokias organizacijas drau
gijas ar kitokius sambūrius."

Taigi, "Mūsų Pastogė* yra Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės laik
raštis, tai verta pažvelgti kokie' 
pasisakymai dominavo ir kokią liniją' 
šis laikraštis veda paskutinių mėnesiui 
laikotarpyje. Iš J. Aro tvirtinimui 
matome, kad kiti laikraščiai nepri
taria šiai bendruomenės laikraščio 
vedamajal linijai. Neslstebėtlna, kad 
kai kurie bendradarbiai, "nepralys- 
daml" pro "MJ>." cenzūros, savo 
mintis išreiškia kitoje perljodlnėje 
spaudoje. Pasėkoj to, "M.P." skaitome 
tik bevelk vienšališkus pasisakymus, 
kas prieštarauja demokratinio krašto 
spaudos laisvės principams. Be to 
mūsų bendruomenėje veikla ir (vairių 
srovių bei pažiūrų organizacijos, 
kurios taip pat įneša daug gyvastin
gumo mūsų išeivijos šeimoje, tad 
nesloplnklme patys savęs ir naudoki
mės šio' krašto spaudos laisve. Tai yra 
gyvybinis reikalas, kuris užtikrins ilgą 
bei giedrų "Mūsų Pastogės" rytojų.

Su pagarba

Robertas Sidabras

NUO REDAKTORĖS:
Nuoširdžiai raginu griebtis plunksnos visus, o ypač lietuvius, 

gyvenančius tolėliau nuo... redakcijos. Tegul tai -bus laiškas, (domi 
nuotrauka, trumpa žinutė, korespondencija, nuomonės pareiškimas, 
rūpimas klausimas, pasidalinimas džiaugsmu ar rūpesčiu - viskas laukiama 
ir ras vietos laikraščio puslapiuose. Žemai lenkiuosi ir kviečiu visus iki šiol 
rašiusius (ir nerašiusius!) tapti rašančiais "M.P." ("M.P." Nr 34, 1985 m.). 
Taip rašiau pirmojoje savo išleistoje "M.P.“ ir galiu pakartoti kiekviename 
savo pasirašytame numeryje.

Malonu, kad p. Sidabras l mano ši raginimą atsiliepė. Užtikrinu, kad nei 
p. Aras, nei "M.P." redakcija nenorėjo nei jūsų, nei ko nors kito užgauti. J. 
Aras nieko ir nekolioja. Tikiu, kad ir p. Sidabras savo laišku nenori nieko 
užgauti ar iškolioti. Tad kam ta daugiskaita? Juk ne "kai kurie 
bendradarbiai, nepralysdami pro "MJ?." cenzūros, savo mintis išreiškia 
kitoje periodinėje spaudoje", o tik vienas asmuo, būtent, p. Kazokienė. Jos 
laišką, net ir su visais ten esančiais klaidinimais, būtume skelbę, bet 
laiško autorė kažkodėl rado reikalinga redakcijai pastatyti ultimatumą: jei 
laiškas nepasirodys "MJ?." dviejų savaičių bėgyje, bus atiduotas "Tėviškės 
aidams". Sutikite, nė vienas, šiek tiek savigarbos turintis žmogus, nesileis 
šantažuojamas. Jei atidžiai sekėte laikraščio liniją paskutinių mėnesių 
laikotarpyje, turėjote pastebėti dr. A. Mauragio (praeitų metų "MJ>." Nr. 
44. 48 ir š.m. Nr. 1), B. Stašionio ("M.P." Nr. 49), K. Stašionio ("M.P." Nr. 
51-52), A. Zubro (š.m. "MJ>." Nr. 1), I. Pocienės (š.m. "M.P." Nr. 5) 
pasisakymus. Juos pavadinti mums palankiais, reikštų prasilenkti su 
teisybe. Mums palankūs pasisakymai "dominavo" tik todėl, kad tokių 
daugumą gavome. Baigdama norėčiau p. Sidabro ir visų skaitytojų 
paklausti: kas užtikrina ilgą bei giedrų rytojų "Mūsų pastogei"? Tas, kas 
skelbia nebūtus dalykus apie redaktorę, agituoja atsisakyti bendruomenės 
laikraščio prenumeratos, siuntinėja anoniminius laiškus bendradarbiams ir 
leidėjams, ar tas, kas laikrašti leidžia, redaguoja, kas savaitę atsiunčia 
puikiai parašytą korespondenciją aktualiais klausimais? Bendruomenės 
laikraštis neužtrenkė durų mūsų patrijotams. Bendruomenės laikraštis 
atviras visiems, netgi tiems, kas bando užtrenkti pati bendruomenės 
laikrašti! Su pagarba - R. Juzėnaltė (ne Juzėnas)

LJ 2 G A VĖNĖS S Y D N EJU.jE

Programos dalyviai ir talkininkai iš kairės, pirmoje eilėje: O. Maksvytienė, 
A. Šarkauskas,’M. Bukevičienė, M. Reisgienė, R. Ratienė, A. Adomėnienė, 
T. Vingilienė, K. Ankus; antroje eik: R. Blansjaar, R. Migienė, D. Binkienė, 
J. Dambrauskas.

M A UJA KM^GA_________________________
’’LAISVĖS ILGESYS" -
ei Ii uotu

Pranas Bartaška išleido mažo for
mato eilėraščių knygą su 145 kūrinė
liais. Tiražu - 100 egz. Spaudė Šaulių 
kuopos spaustuvė Melbourne.

Tai drąsaus pasiryžėlio dvejų metų 
darbas.

"Laisvės ilgesys".- tarsi didžiulio 
dvasinio patyrimo apbendrinimas, Tė
vynės nostalgija žvelgiant į jaunystę, i 
praeitį, į dabartį. Tėvynės ilgesio 
nuotaika gaubia daugelį rinkinio 
eilėraščių. Tai laisvės šauksmas 
plėšiantis okupantui rusui akis. Tai 
mūsų tautos liaudies poeziją stipriai 
reiškiantis balsas, vis besikartojantis 
istorijoje. Liaudies dainiai kėlė tautą 
Nepriklausomybės kovoms. Lietuvių 
kalba išsilaikė kaimo gryčiose.

Autorius sako: "Aš rašau tai, ką 
pernešiau ant savo pečių, aš įrodau 
jums mieli tautiečiai, kad ir darbo 
žmogus turi šiokią tokią mintį ir meilę 
dėl savo tautos ir Tėvynės".

Knyga suskirstyta į penkis skyrius: 
"Mano mylimai Tėvynei”, "Praeities 
šauksmas", "Iš gamtos knygų", "Gy
venimo nuotrupos" ir "Iš Melbourne 
padangės".

minči u ri nkinys

Apmokėjęs knygos išleidimo išlali 
das, visas pajamas už parduota 
knygas autorius skiria Jaunimo Sąjun 
gai.

Mostas išleisti eilėraščių knygel 
visai neblogas. Tie eilėraščiai iš pirm 
žvilgsnio toki paprasti, atsiekė eks 
presijos lengvumo. Aiškiai išdėstyta 
koncentruotos mintys skaitytojui gal 
sukelti stiprių išgyvenimų. Eilėrašči _ 
dvasia tebėra jo krašto, jo tėviškė 
dvasia.

Autorius lengvai susidorojo s 
turiniu, paliktos kelios gramatiške 
klaidos ir vienur kitur sintaksin 
negerovė. Žinoma, mašinėle perra 
šant geriausiam tas gali atsitikti.

Randame ir religinių posūkiu vys
te Įėjimų, santykio pasaulio su kūiniji 
aptarimo. ’

Kai kurie eilėraščiai savo kai- 
drumu, skambumu primena lūšį 
liaudies dainas,

tranas Bartaška neseka litratū- 
rinėmis madomis. Jo poezijoje eegiš 
kas lyrizmas ir romantiškumas pitur 
tintas gyvenimo patirties subndin 
tais apmąstymais. Jis turi kūzbin 
individualybę. Jo eilėraščiuose ižre 
gistruoti sukrėtimai, ištikę ūrėj 
gyvenime. Eilėraščiuose atsispidi i 
likimo smūgiai, traumos, ženkliusio 
visų lietuvių išeivių gyvenimo.ielii

Nors daugumoje P. Bartaškoseilė 
raščiuose nerandame rimų asoansi 
žvangučių, o kai kur galima"ast 
nematomų siūlelių, kurių autorh ga 
nenujautė, bet šio aprašymo rėuosf 
negaliu aptarti visų nepritekt a 
pragiedrulių. Autoriaus stiliuskaij 
jau minėjau, yra liaudies dainiis. Š 
rašymo forma suteikia rinkini ra
maus pasipasakojimo, draugišk po
kalbio su skaitytoju gaidą. j

Patartina vyresniems ir jaunesiems 
šią knygelę įsigyti ir ją perskalyti. 
Tuo pačiu paremsime Jaunimo Sgun- jį 
gos ruošiamą kongresą. a)

Pagarba Autoriui. į((
Alisa Baltrukoninė ji

Li 
---------------------------------------------- — r

Taip jau buvo, taip nutiko!.. O 
vasario 8 d. pavakare į Lietuvių 
Namus Bankstowne, Moterų Socia
linės Globos Draugijos suruoštą Už
gavėnių blynų balių svetelių sugužėjo 
tikrai apsčiai - sako, jų buvę virš 200. 
Žinoma, daugumoje tai tie patys, 
pagyvenę, mieli veidai, tautiečių, 
norinčių pabūti savame būry, o tuo 
pačiu ir paremti kilnias Draugijos 
pastangas - Lietuvių Sodybos išlai
kymą ir socialinės globos teikimą jos 
reikalingiems, kaip apie draugijos 
veiklą išsireiškė atidarydama vakarą 
d-jos pirmininkė Vida Kabailienė.

Tiesa, šiame vakare teko pastebėti 
ir lietuviškojo jaunimo būrelį, kurį, 
atrodo, visą sudarė Jaunimo Sąjungos 
nariai, savo atėjimu parėmę draugijos 
pastangas.

Vakarui įpusėjus, svečiai buvo 
palinksminti būrelio "Lolitų", kurios 
sugrąžino į senus, gerus Dolskio laikus 
Kaune... Programa svečių buvo sutik
ta gausiomis katutėmis. Pranešėja 
Martina Reisgienė, kupletų forma 
apibūdino pasirodymo dalis. "Loli
tos": Aldona Adomėnienė, Rasa 
Blansjaar, Milda Bukevičienė, Onutė 
Maksvytienė, Renata Migienė ir 
Tamara Vingilienė. Joms talkino 
"Onutė" - Jonas Šarkauskas ir 
"Dolskis” - Julius Dambrauskas. 
Pasiteiravus, sužinota, kad vaizdelių 
pynę buvo paruošusi Danutė Skoru- 
lienė. Choreografiniam paruošimui

talkino Regina Ratienė. garsas - 
muzika - Kęstučio Ankaus, apšvie
timas - Aliaus Migaus - dviejų, 
nuolatinių Draugijos talkininkų.

Vakarą užbaigiant - laimės išban
dymas; loterijos laiminguosius bilietus 
traukė R. Ratienė ir Marina Coxaite.

Vakaras praėjo geroje nuotaikoje, o 
tuo pačiu, tikimasi, papilnėjo ir Soc. 
Globos D-jos iždas...

B.Ž.

NII RĖ
DAR VIENAS 

nr a utį etis

Gautomis žiniomis, Darlinghurste 
(Sydnejuje) rastas miręs - spėjama 
apie sausio 24 d. (tikras laikas 
nežinomas) viengungis tautietis Juo
zas Merkevičius, su lietuviais, kiek 
žinoma, jokių santykių nepalaikęs.

ai
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Neuž mirštamas

R LUBINAS
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pirmoji Lietuvos tautinė OLIMPU ADA

KPenčylos draugiškas šaržas

Šiandien visoje Lietuvoje sporto ir 
ipač krepšinio mylėtojų dievinamas 
aukštasis Kauno "Žalgirio" krepšinio 
romandos centro puolėjas Arvydas 
Sabonis. Jam pasirodžius ar tai 
Lietuvoje ar net kitose valstybėse, 
nir žaidžiamas krepšinis, jį seka ir 
lutografų prašo galybės gerbėjų.

Nepriklausomos Lietuvos laikais 
panašiai buvo su milžinu, 1936 metų 
Berlyno olimpiados aukso medalį 
laimėjusios Amerikos krepšinio rink
tinės žaidėju Pranu Lubinu. Tais 
laikais, ypač po 1939 metų Europos 
krepšinio pirmenybių, kai paskutinę 
sekundę, latviams dar vedant 36:35 

Kaune vykusiose žaidynėse, Lubinas 
savo metimu pakėlė rezultatą 37:36 
Lietuvos naudai ir atnešė Lietuvos 
komandai antrą kartą iš eilės Europos 
čempiono vardą, visa Lietuva 
gyveno krepšinio akimirkomis ir ta 
sunkia pergale.

Pranas Lubinas, gyvenantis Kali
fornijoje, prieš kurį laiką atšventė 
savo amžiaus 75 metų sukaktį. Jis ir 
dabar, jau išėjęs į pensiją, yra labai 
draugiškas atvykusioms pas jį lietu
viams, didžiuodamasis pasakoja aįtie 
savo gyvenimą ir krepšinį Lietuvoje, 
rodo nuotraukas, trofėjus ir kitus 
lietuviškus suvenyrus. Jis su žmona, 
kuri kartu su juo yra buvusi Lietuvoje, 
ir dabar palaiko draugiškus santykius 
su lietuviais.

Gimęs 1910 metais Los Angeles, 
Cat, jis baigė Lincoln aukštesniąją 
mokyklą ir Berkeley teisių mokyklų, 
gaudamas AB laipsnį. Vėliau dirbo 
"XX Century Fox" kino filmų studijoj. 
Krepšinį mėgo nuo jaunystės, žaisda
mas kelių gimnazijų ir universiteto 
rinktinėse. 1936 m., kaip minėjau, jis 
žaidė už Amerikos rinktinę Berlyno 
olimpiadoje, buvo šios komandos 
kapitonu, laimint olimpinį aukso 
medalį. Po olimpiados Pranas Lubinas 
atvyko į Lietuvą ir čia išbuvo tris 
mėnesius, dirbo kaip sporto instruk
torius. Tautinėje Olimpiadoje 1938 
metais Lietuvoje, jis vadovavo Ame
rikos lietuvių krepšinio komandai, 
kuri išėjo laimėtoja. Žaisdamas 1939 
m. Europos pirmenybėse, kur Lietuva 
apgynė 1937 m. laimėtą meisterio 
titulą, Lubinas žaidė visose rungty
nėse ir pelnė daugiausiai taškų - 96, 
kas tais laikais buvo labai daug. Prieš 
pat II-jį Pasaulinį Karą Lubinas grįžo 
į Ameriką, kur jis 10 kartų buvo 
kviestas į visos Amerikos krepšinio 
rinktinę. Be krepšinio Pr. Lubinas 
buvo geras plaukime, golfe ir kitose 
sporto šakose.

Šiandien, kaip ir ankstyvesniais 
laikais Pr. Lubinas, kaip ir jo žmona 
Mary (jie ir susipažino per krepšinį, ji 
taip pat buvo gera žaidėja) yra 
linksmi ir nuoširdūs žmonės. Pranas 
turėjo operuoti koją, kurią jis anks

čiau buvo krepšinio aikštėje susižei
dęs. Prisimindamas senus sportinius 
laikus, Pranas didžiuojasi, kad buvo 
pirmasis lietuvių kilmės amerikonas, 
gavęs olimpinį krepšinio aukso medalį, 
ir kad buvo pirmasis Kalifornijos 
lietuvis 10 kartų išrinktas į "Ali 
American" rinktinę. Krepšinio mėgė
jų žaidynėse jis tęsėjo 45 metus. Tuo 
metu 6 pėdų ir 6 colių ir 255 svarų 
Lubinas buvo vienas iš aukščiausių 
olimpinių krepšininkų, nors dabar jo 
ūgio žaidėjai jau nesiskaito labai 
aukšti.

Kaip pasakoja Lubinų šeima, pirmą 
kartą, kai jie, Prano tėvas ir sesuo 
nuvyko į Lietuvą, visur juos labai 
šiltai priimdavo. Abu būdami labai 
aukšti, minioje išsiskirdavo, taigi juos 
lengvai atpažindavo, kalbindavo ir 
sveikindavo. Žinoma, tik lietuviškai. 
Būnant Lietuvoje, kaip prisimena 
Lubinas, jie pasiilgdavo automobilių, 
kurių tais laikais ten buvo mažai, 
tačiau daug vaikščiojo ir pamatė daug 
Lietuvos, ko kitu atžvilgiu nebūtų 
matę. Jiems ypač patiko Lietuva, jos 
žalieji miškai, laukai ir iš vis visa šalis, 
kuri, kaip abu sako, buvo gražiai 
prižiūrėta. Lietuvą paliko, prieš pat 
karą įspėti Amerikos konsulo dėl 
vokiečių ruošimosi karui.

Pr. Lubinas ir dabar dar reiškiasi 
sportiniuose darbuose. 1983-84 m. jis 
buvo Los Angeles Olimpinių žaidynių 
komitete ir suorganizavo taip vadina
mą "Spirit Team", kurį sudarė 
sportininkai, olimpinėse žaidynėse 
laimėję olimpinius medalius. Ši grupė 
lankė klubus, mokyklas, organizacijas 
ir kitus didelius vienetus, iškeldami 
olimpinių varžybų svarbą, pasako
dami apie savo sportinius laimėjimus. 
Pačios olimpiados metu jis surinkdavo 
būrius mokyklinio jaunimo ir su jais 
stebėjo olimpines žaidynes, aiškin
damas vykstančias varžybas. Ši grupė 
tapo tokia populiari, kad net ir po 
olimpiados buvo kviečiama į mokyklas 
pakalbėti apie sportą.

Lietuvos N epriklausomybės šventės 
proga prisimindami neprilygstamąjį 
Praną Lubiną, linkime jam ir jo mielai 
žmonai daug gražių ir sėkmingų 
ateities gyvenimo dienų.

A.L.

36-je SPORTO SVENTfeLE

Nuotrupos

I - - Šventės metu Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo pokerio mašinos buvo 
"karštos", ir ne nuo sydnėjiškos 
vasaros oro. Adelaidiškis > žinomas 
linksmų pobūvių organizatorius, 
dabar šį darbą perleidęs krupnikiniams 
Įaunuoliams, pats persimetė į pokerio 
našinas. Žinoma, kai nesurenka 
žaidėjų pokeriukui. Ir Sydnėjuje, 
>ačią pirmą dieną betraukdamas 
rankenėlę, manė, kad sydnėjiškis 
dangus atsivėrė, kai jam skaitliukas 
larodė tūkstantinę. Dvi dienas po to 
jis net valgyti pamiršo. Užtat kai ši 
tūkstantinė vėl grįžo klubo kason, mūs 
lidysis Edis suvalgė net trejus 
sportininkų pietus. Atrodo, kad šei- 
nininkė Jane buvo labai gerą netikrą 
:uikį iškepus.

- - Neaišku kas darosi Sydnė- 
ije. Anksčiau populiariausias alus 
iūdavo Sydnėjaus Resches, gi dabar 
0-1 jį nugalėjo melburniškis alus. G ai 
ėl to, kad didžioji sportininkų rėmėja 
;ronė Sidarienė kiekvieną rytą pri- 
tatydavo džiovintų bulvių, riešutų ir 
itų skanėstų (trūko tik lietuviškai 
irtų žirnių), kurie, greičiausiai ir 
uvo gaminti Viktorijoje.

Tikrai negaliu suprasti, ką 
savyje turi golfas. Jis darosi pats 
populiariausias ir gausiausias iš visų 
individualių sporto šakų. EŽY klubo 
nariai pirmą kartą per savo 20 metų 
gyvavimo laiką, nors gal ir su 
skaudančia širdim, savo metinį susi- 
rinkimą-pobūvį paliko kone pačioje 
pradžioje, nes ... kitą dieną anksti 
rytą jie turėjo žaisti golfą. Kaip čia 
padaryti, kad tokia drausmė būtų 
įdiegta ir kitų sportu šakų spor
tininkams?

- - - EŽY klubas finansiniai 
padeda jauniesiems sportininkams. 
Klubo suvažiavimai sujungti su sporto 
šventėmis. D abartinio pirmininko 
mūsų čempiono "Žemaičio" pa
stangomis šis klubas labai pagyvėjo ir 
pasidarė net tarptautinis, turi narių 
beveik visuose Australijos miestuose, 
Amerikoje,o paskutiniu metu net ir 
Lietuvoje. Puikias vaišes Sydnėjuje 
ruošė EŽY klubo rėmėjos Marija ir 
Albina. Gaila, kad šiam klubui gali 
priklausyti tik vyrai, jos būtų pir
mosios moterys "Ezininkės".

- - - Bankstowno krepšinio sta- 
dijone populiariausia patalpa, atrodo, 
buvo antrajame aukšte, kur pro 
didelius atidaromus langus buvo- 

galima ir rungtynes matyti. Tai alaus 
baras, kurį aptarnavo sportininkai 
veteranai, pelnas ėjo Lietuvių Klubui. 
Čia savo jėgą parodė ir žinomas 
"Kovo" veikėjas Tėvas, kuris, prisi
minęs savo vadovavimo dienas, dabar
tinį "Kovo" "Bosą" iš baro išprašė. Ar 
tik Tėvas vėl nesirengia grįžti į 
"Kovo" valdžią, kad toks drąsus 
pasidarė?

- - - Kadangi šiais metais ne
buvo plaukimo varžybų (kažkur dingo 
iškilieji Melbourno plaukikai), tai 
Jaunimo S - gos suruoštame pasiplau
kiojime po Sydnėjaus įlankas, viena 
pora, nenorėdami užmiršti savo 
plaukimo gabumų, parodė juos ir 
kitiems laivo svečiams, nerdami (tyčia 
ar netyčia) iš laivo. Jie "rungtyniavo" 
tol, kol laivo kapitono iškviesta 
vandens policija rungtynes pabaigė ir 
įtraukė jaunuolius į savo laivą. Kas 
laimėjo - neaišku, greičiausiai - 
policija.

RIMAS GAILIUS.

SPORTAS IR MENAS MANO SIELOJE TAIP SUSIJĘ, KAD AŠ JŲ 
BEVEIK NESKIRIU

Kipras Petrauskas

Lietuvoje

Arvydas Sabonis 
— Geriausias

Žinomas Kauno "Žalgirio" krepši
ninkas Arvydas Sabonis praeitų metų 
pabaigoje pripažintas geriausiu 1985 
metų Europos krepšininku. Geriausią 
Europos krepšininką renka du Italijos 
periodiniai sporto leidiniai, tai krepši
niui skirtas žurnalas "I Giganti del 
Basket" ir vienas didžiausių Europos 
sporto dienraščių, turintis virš 3 mln. 
skaitytojų, "La Gazeta". Žurnalo 
apklausoje dalyvavo 50 Europos 
trenerių ir žurnalistų, jie padėjo 
apklausti 200 Europos žurnalistų, 
trenerių ir krepšinio specialistų. 
Geriausiu krepšininku išrinko A. 
Sabonį, gerokai aplenkusį antroje 
vietoje likusį jugoslavą D. Petrovič ir 
trečioje vietoje likusį ispaną C.A. San 
Epifani. A. Sabonio apdovanojimas 
turėjo įvykti sausio 30 d. Milane, kai 
Kauno "Žalgiris" žaidė prieš Milano 
"Simak" komandą.

"Sporto" laikraščio apklausinėjime, 
A. Sabonis išrinktas geriausiu Lietu
vos sportininku, o Sov. S-goje jis 5-tas 
geriausias.
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AUKOS
"MŪSŲ BAST O G EI”

J. ČERNIAUSKAS, N.S.W. $15
J. MIŠKINIS, Qld. $5
S. URNIEŽIENĖ, Qld. $25
TAUTOS FONDAS MELB.,Vic. $25 
A. MIELIAUSKAS, W.A. $5
K. ASTRAUSKAS, N.S.W. $20
ALF. VENCLOVAS, N.S.W. $30
ST. BERNOTAS, N.S.W. $2
Z.VIČIULIENĖ, N.S.W. $5
V.JUOD., N.S.W. $5
V. MIKELAITIS, Tas. $5
A. CHELNA, Vic. $10
SOC. ČL. MOTERŲ
D-JA MELBOURNE, Vic. $50
A. GRIKEPELIS, Vic. $10
J. ŠIMAITIS, W.A. $5
M. VAŠKEVIČIENĖ, N.S.W. $5
IZ. JONAITIS, N.S.W. $5
B. DIRMANTAS, U.S.A. $4-72
E. ŠIDLAUSKAS, Vic. $5
O. ALEKNIENĖ, Vic. $5
J. JAS1ULAITIS, Vic. $25
N. N., Vic. $20
S. ŠALUGIENĖ, N.S.W. $15
J. KAUNAS, Vic. $15
P. BUROKAS, N.S.W. $5
V. PATAŠIUS, N.S.W. $15
R. KAČERAUSKAS, Vic. $5
K. BURNEIK1S, N.S.W. $5
J. GAILIUS, Vic. $19
J. RAPKAUSKAS, Vic. $5
V. AUKŠTIEJUS, Vic. $5
S. AUGUSTAVIČIUS, Tas. $5
J. KRUTULIS, Tas. $5
O. ŠALKAUSKIENĖ, N.S.W. $25
A.S.R., N.S.W. $25
P. DUOBA, S.A. $5
T. KAŠAUSKAS, S.A. $10
A. VAIŠAITIS, Vic. $5
V. MELNIKAS, N.S.W. $5
A. GRIŠKELIS, Vic. $25
E. BLIOKIENĖ, N.S.W. $100
A. MATUSEVIČIUS, S.A. $5
A. GRIŠKAUSKAS, N.S.W. $8
J. PAŠKEVIČIUS, Tas. $10
S. AUGUSTAVIČIUS, Tas. $10
P. ŠULYS, N.S.W. $1°
J. ŽEMAITIS, N.S.W. $15

Mieliems aukotojams nuoširdus ačiū.

Sydnėj us

• t
Mokslas prasidėjo

Pereito sekmadienio rytą susirinko 
būrys tėvų ir vaikų St. Benedict 
College patalpose prie St. Joachim 
bažnyčios Lidcombe pradėti naujus 
mokslo metus. Nežiūrint varginančio 
karščio, entuzijastingai sutiko vieni 
kitus po Kalėdų atostogų, dalijosi 
įspūdžiais.

Mokyklos vedėja Julė Lašaitienė 
pranešė, kad šiemet mokytojaus ji ir 
Nijolė Venclovienė, Emilija Vir- 
žintienė bei Jonas Biretas. Sudaromos 
dvi trečio skyriaus klasės, vienas 
antras skyrius ir vienas pirmasis. 
Ponia Lašaitienė patikslino Tėvų 
komiteto ankstesnį pranešimą, pažy
mėdama, kad vaikai kviečiami stoti 
mokyklon nuo 4 metų amžiaus. 
Mokykloje yra 26 mokiniai.

Sekmadienio pamokų pabaigai mo
kykla dalyvavo mišiose. Pamoksle 
prelatas P. Butkus pasidžiaugė mo
kykla ir palinkėjo sėkmės.

Mokykla džiaugiasi ir yra labai 
dėkinga dosniems rėmėjams, kurie 
pereitų metų gale aukojo mokyklai, 
tai p. A. Laučius $ 100, p. P. 
Sakalauskas $ 100 (mokytojams) ir p. 
M. Eirošienė $ 10. Tai buvo labai 
naudinga pagelba, nes nežiūrint 
stambios pagalbos iš federalinės ir 
NSW valdžios, mokyklos iždas perei
tais metais turėjo sumažinti esamą 
kapitalą $ 500. Tėvų komitetas šiais 
metais pasiryžęs dėti pastangas 
sustiprinti mokyklos finansinę padėtį.

Šių metų tėvų komitetas buvo

Mūsų pastogė Nr. 6 1986.2.17 psl. 8

PR A N EŠI MAI

G e ei ongas

V eis ari o 16 
G eelonge

Geelonge Vasaraio 16 minėsime 
sekmadienį, vasario 23 d. Pradėsime 
9.30 vai. ryto iškilmingomis pamal
domis šv. Jono bažnyčioje. Atnašaus 
prel. P. Dauknys.

Organizacijos dalyvauja unifor
muotos ir su vėliavomis. Pamaldose su 
savo vėliava ir uniformomis dalyvaus 
Melbourne D.L.K. Vytenio šauliai. 
Tuoj po pamaldų vyksime į Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės Namus 128 
Duoro Str. North Geelong.

Minėjimo programoje -paskaita, 
kurią skaitys Linas Valaitis (jaunes- 
nys) ir Geelongo jaunimo paruošta 
meninė dalis;

Po programos - pietūs, paruošti 
bedruomenės ponių.

Laukiame visų skaitlingai daly
vaujant.

0. Schrederis
ALB Geelongo Apylinkės Valdybos 

pirm.

Mel bournas

SYDNEJAUS LIETUVIU 
N AMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-141)

Vasario 23, sekmadienį 2.30 p.p.

T U R G U S

Kaip visuomet dideli laimikiai - laukiame visų.

Kovo 1, šeštadienį 8 v.v.

T R O RI K U SALŲ VAKARAS

Jus linksmins "The Drums of the Polynesian Dancers" autentiška 
polinezijos programa, kurią išpildys žavingos polinezietės ir grakštus vyrai. 

Jums gros "Sound of the Pacific" - originalus tropikų salų orkestras. 
Bilietai visiems tik $ 6, įskaitant ir lengvus užkandžius. Užsisakykite 

bilietus iš anksto, nes laukiame daug svečių.

Kovo 9. sekmadienį, tuoj po pamaldų, jaunimas rengia klube

KAZĮ ŪKO MU G Ę

Baronkos, dešrelės su kopūstais, alus ir kt.
Kviečiame visus Sydnejaus lietuvius savo dalyvavimu paremti mūsų 
jaunimą.

” V arpo ” 
si iširi riki irias

Melbourne lietuvių sporto klubas 
"Varpas" šaukia metinį susirinkimą 
š.m. vasario 23 d., sekmadienį, 2.30 
vai. p.p. Lietuvių Namuose North 
Melbourne. Visiems klubo nariams ir 
aktyviems sportininkams dalyvavimas 
yra būtinas. Prašome taip pat atsilan
kyti klubo rėmėjus ir visus, kas domisi 
lietuvių sporto veikla Melbourne. 
Susirinkime išklausysite Valdybos pir
mininko, iždininko ir revizijos komisi
jos pranešimų ir išrinksite r ją sporto 
klubo valdybą.

E. RAGAUSKAS 
MLSK "VARPAS" sekretorius

SYDNEJAUS LIETUVIU 
K L UBUI

SKUBI AI R EI K ALI N G AS
VF. r>F.T a c; SEC RET AR Y/MA N AGES

Dėl susidėjusių asmeniškų aplinkybių dabartinis klubo vedėjas (secretary
manager) Arminas Šepokas kovo mėn. pasitraukia iš savo pareigų.

Klubui skubiai reikalingas lietuvių kilmės klubo vedėjas (Secretary - 
Manager Grade 1). Pareigos: klubo vedėjas, atsakingas už įvairias klubo 
funkcijas kaip baro, pokerio mašinų, parengimų priežiūra, užsakymus bei kitas 
administracines pareigas. Atlyginimas pagal susitarimą.

Prašymus prašome siųsti klubui ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos. Prašymus 
prašome adresuoti:

CONFIDENTIAL
BOARD OF DIRECTORS,
P.O. BOX 205,
BANKSTOWN, N.S.W. 2200

Dėl smulkesnės informacijos galima skambinti vakarais klubo pirmininkui V 
Bukevičiui tel. 869-2466.

išrinktas ir pasiskirstė, pareigomis 
sekančiai: pirmininkė Kristina Dičiū- 
nienė, vicepirmininkas - Edvardas 
Lašaitis, iždininkas - Jonas Biretas, 
sekretoriai - Don Bieri ir Vytenis 
Šliogeris.

Mokykla turėdama pasišventusius 
mokytojus ir entuzijastingus mokinius 
bei jų tėvus, tikrai turės sėkmingus 
1986 metus.

Tėvų komitetas

KAZIUKO MUGĖ

Pranešame visuomenės žiniai, kad 
Sydney Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugija, susitarus su Sydney lietu
vių skautais, Jaunimo Sąjunga ir 
sportininkais šiais metais KAZIUKO 
MUGĘ rengia kovo 9 d., sekmadienį, 
Lietuvių Namuose Bankstowne. Po 
pamaldų iš Lidcombės parapijos 
bažnyčios visi vykstame į Lietuvių 
Namus Bankstowne. Pradžia numatyta 
1 vai. p.p.

Mugėje veiks įvairios loterijos, bus 
galima skaniai pavalgyti, skubiai 
patarnaujant maloniom skautėm, atsi
gaivinti klubo įvairiais gėrimėliais, 
kur bus taip pat skubiai patarnauta. 
Be to, bus pakankamas kiekis baronkų 
(riestainių), kad galėtų kiekvienas 
parnešti lauktuvių savo šeimos na
riams.

Kviečiame visas organizacijas ir 
pavienius asmenis su savo eksponatais 
mugėje dalyvauti. Suinteresuotiems 
daugiau informacijų prašom kreptis 
pas A. Vinevičių prie bažnyčios 
parapijos kioske.

Laukiame svečių iš arti ir toli.
Rengėjai

C anberr a

Canberros L.K.V.S. "Ramovė" sky
rius, š.m. vasario 23 d. 3 vai. p.p. 
Lietuvių klubo bibliotekos kambaryje 
šaukia visuotiną narių susirinkimą.

A. Dudaitis 
Sekretorius

R A MO VE N A MS

Nariams dalyvavimas būtinas, nes b 
sprendžiama mūsų skyriaus tolimes 
veikla ir jo egzistencija.

Skyriaus valdyba

MANO KANKLES RAAUKSUOTOS

LIETUVIŲ FOLKLORO TEATRO KONCERTAS, 
užrašytas Rumšiškėse 1985

Su teatru supažindins ir programą aiškins ALENA KARAZIJIENĖ.
Visi galėsime į dainavimą įsijungti, kadangi dainų žodžiai bus 
dalyviams dalinami.
Sekmadienį, vasario 23 d. 4 vai. p.p., Lietuvių Klube.

Įėjimas: $4 suaugusiems
$2 vaikams iki 15 metų.

Sydnejaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga
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