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MAŽOJI
A. Karazijienės nuotr.

ELTA pr aneS a
SOVIETAI KALTINA VAKARUS 
"ANTISOVIETINIO POGRINDŽIO" 
ORGANIZAVIMU

Sovietų mėnraštis "Meždunarod- 
naja žizn" savo 1985 m. gruodžio 
numeryje paskelbė Vladimiro Bolsa- 
kovo straipsni, pavadintą "Žmogaus 
teisės" amerikiečių visuomeninio re- 
vanšizmo strategijoje", kuriame tvir
tinama, kad Vakarų "Vadovaujančių 
sluoksnių" tikslas esąs "pogrindžio 
legalizavimas socialistinėse valsty
bėse". Šis tvirtinimas prieštarauja 
ankstesniems KGB vadovų pareiški
mams, kad organizuotas disidentizmas 
Sovietų Sąjungoje jau sutriuškintas ir 
šiandien ribojasi pavieniais "nesu
brendėlių" ar "renegatų" atvejais. 
Bolšakovas keletą sykių mini "antiso- 
vietinj pogrindi", kuris, esą kompli
kuoja Rytų-Vakarų santykius.:

"Vakarai reikalauja, kad tas po
grindis būtų pripažintas kaip legali 

PRANEŠIMAS

"Mūsų pastogės” redaktorė p. Rita Juzėnaitė-Ormsby iš redaktorės 
pareigų atsistatydino nuo 1.8.1986.

"Mūsų pastogei" reikalingas nuolatinis redaktorius-rė. Suin
teresuotus prašome siųsti pareiškimus Lietuvių Bendruomenė* 
Spaudos Sąjungai adresu Box 550, P.O. Bankstown, NSW, 2200 iki 
1.7.1986. Dėl sąlygų ir smulkesnės informacijos skambinti dr. B. 
VINGILIUI telefonu (02) 602 6358 arba Vytautui PATAŠIUI, tel. 
(02) 558 4640 po 8 vai. vakaro.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

opozicija... Reikalaujama, kad būtų 
paleisti iš kalėjimo 'sąžinės kaliniais' 
vadinami (statymų pažeidėjai, ir 
(piliečiams) būtų leista laisvai emi- 
guoti... Derybos su SSRS nusigink
lavimo, prekybos, turizmo, kultūrinių 
bei mokslinių mainų klausimais sie
jamos su tų reikalavimų išpildymu".

Anot Bolšakovo, žmogaus teisių 
problema vidurio-rytų Europoje ne
egzistuoja - ją,esą, sufabrikavo JAV 
Centrinė Žvalgybos Valdyba (ČIA) ir 
panašios agentūros, su žmogaus teisių 
organizacijų, kaip "Tarptautinė Am
nestija" (Amnesty International) pa
galba. Straipsnio autorius teigia, kad 
JAV stengiasi "ištrinti komunistinius 
Įsitikinimus" ir (gyvendinti "lenkišką 
scenarijų" ("Solidarumo” pobūdžio 
revoliuciją), kurio galutinis tikslas yra 
Europoj, polonio žemėlapio per- 

ir kfĮpitąįlzmo jitst a tymas
socialKtlnėse, šalyse, 4EŽTA)

I’ER SAVAITĘ

Sovietai oficialiai pripažino, kad 
dėl Cernobylo atominės jėgainės 
katastrofos š.m. balandžio 26 d. mirė 
devyniolika žmonių. Iš pradžių sovie
tai neigė ne tik aukų, bet ir pačios 
atominės nelaimės buvimą.

Daugiau kaip šimtas žmonių skai
toma žuvusiais Solomonų salose 
praėjus taifūnui Namu. Australijos 
karinis laivas H.M.A.S. Flinders iš
plaukė per Papua Naujosios Gvinėjos 
vandenis padėti nukentėjusioms salų 
gyventojams.

Spaudoje pasirodė stiprių spėlio
jimų dėl Laisvosios Europos ir Laisvės 
radijo stočių uždarymo galimybės. 
Šios stotys reikalingos naujos techno
logijos ir daugiau lėšų. Pasak "The 
Australian", šiuo metu į kiekvieną šių 
stočių išleistą doleri transliuojant 
programą, rusai Išleidžia tris dolerius, 
slopindami (jamming) šią programą.

Anglijos ministerė pirmininkė M. 
Thatcher lankėsi Izraelyje, kur susi
tiko su minlsterhi pirmininku M. Peres. 
Jai pirmas britų valstybės galvos 
-Azitas Izraelyje. Šis vizitas laikomas 
geros valios misija, tačiau tarp abiejų 
valstybių yra rimtų nesutarimų. 
Vienas jų dėl to, kad Anglija 
reikalauja, jog taikos derybose daly
vautų P.L.O.

Prancūzijoje vyksta vyriausybiniai 
debatai dėl dešiniųjų pasiūlymo 
Naujosios Kaledonijos nepriklausomy
bės reikalu. Rimti nesutarimai kyla 
tarp socialisto prezidento Mit.terand 
ir gaullisto Chirac. Chirac siūlo 
surengti referendumą dėl šios Pran
cūzų kolonijos nepriklausomybės. Šis 
ir kiti jo pasiūlymai gali sustiprinti 
Naujosios Kaledonijos nepriklausomy
bės priešininkų pajėgas.

Pietų Afrikoje prezidento Rotha 
integravimo politika sukėlė baltųjų

Nauji pogrindžio “Aušros” numeriai
Lietuvių informacijos cent

ras Niujorke praneša gavęs du 
lifaujus pogrindžio’^Aušas” 
numerius, būtent 1985 m. 48 ir 
49. Juose išspausdinti VI. La- 
pienio atsiminimai “Tarybinio 
kalinio memuarai”. Nr. 48 P. 
Mastys skatina nebėgti nuo ka
talikybės — “tyro vandens šal
tinio... pačios baisiausios 
sausros metu”, palikus negy
vas materializmo dogmas nesi
žavėti klaidingomis ' idėjomis 
ir žiūrėti, ką jos gali duoti vi
sai krikščioniškai lietuvių tau
tai. Aprašoma krata pas Liud
viką Simutį, rastas tekstas pro
jekto — atsišaukimo į kunigus 
ir klierikus. Kadangi raštas 
pateko į saugumiečių rankas, 
jo tekstas skelbiamas. Jame L. 
Simutis dėsto savo mintis apie 
pokario būklę Lietuvoje ir 
priežastis, vedusias liaudį į 

šalies gyventojų pasipriešinimą. Kai 
kurie stebėtojai šį baltųjų vieningumą 
lygina su prancūzų Pied Noir pasi
priešinimu Alžyre. Būrų pasiptriešini- 
mo judėjimas (Africaaner Resistance 
Movement) vadovaujamas Eugene 
Terrehlanche sutrukdė įžymių vy
riausybės ministerių susitikimus.

Didžiausias p. Terrehlanche ir jo 
rėmėjų išbandymas laukia, kai bus 
švenčiama svarbiausia būrų kalendo
riaus diena "Kraujo upė", švenčiama 
nuo 1838 m. kai borų ūkininkų grupė 
nugalėjo Zulu tautą. Manoma, jog 
Rimų pasipriešinimo judėjimas gali 
priversti prezidentą Bhotą uždelsti 
numatytas reformas.

Australijos ministerls pirmininkas 
Hawke lankėsi Filipinuose. Susitikęs 
su naujaja prezidente Corazon Aqui
no, jis patarė jai laikytis stiprių ryšių 
su JAV, palikti JAV karines bazes 
Filipinuose, nes tai niekuo nevaržo 
krašto savystovumo, o tik stiprina jo 
padėtį. Iš Australijos pusės p. Hawke 
pažadėjo dar 25 mln. dolerių paramos 
artimiausiu laiku.

Australijoje pradėtas pardavinėti 
SSSR komunistų partijos oficiozo 
"Pravda" angliškas vertimas. Numerio 
kaina $2.

NSW vyriausybė paskyrė 150 tūks
tančių dolerių Rookwoodo kapinių 
Sydnėjnje sutvarkymui. Rus pasam
dyta 15 naujų darbininkų.

Lietuva nenukentėjo!

Geros žinios!
Pagal Vakarų mokslininkų tyrimus, 

Lietuva lyg ir stebuklingai beveik 
nenukentėjo dėl Černobylo atominės 
jėgainės katastrofos š.m. balandžio 26 
d. Kodėl? Sužinosite kitame "Mūsų 
pastogės" numeryje, kai spausdinsime 
Vytauto Delkaus straipsnį šia tema.

ginkluotą pasipriešinimą. 
Kun. R. Puzonas pasakoja sa
vo kelią kunigystėn ir prievar
tinį saugumiečių spaudimą 
šnipinėti, atšaukia savo įsi
pareigojimą bendradarbiauti 
su sovietiniu Saugumu. Pažy
mėtina, kad kun. R. Puzonas 
yra gimęs Sibire.

Nr. 49 įdėtas eilėraštis, ski
riamas kun. ,R. Puzonui, tęsia
mi VI. Lapienlo atsiminimai, 
rašoma apie Vienuolį-Žukaus- 
ką, religines jo pažiūras, jo 
testamentą, kuriame yra pra
šymas po mirties ant jo kapb 
pastatyti kryžių. Tas prašymas 
betgi nebuvo įvykdytas.

Ištraukos iš naujųjų “Auš
ros” numerių pasirodys lietu
vių išeivijos spaudoje, kai gau
ti egzemplioriai bus paruošti 
spaudai.

"Tėviškės žiburiai"
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Ir vėl Rookwoodn kapinėse Sydnė- 
juje skambėjo "Marija, Marija” ir 
mūsų Tautos himnas.

Būrelio draugų ir artimųjų paly
dėta š.m. balandžio 30 d. čia lietuvių 
skyriuje atgulė a.a. Regina Ratienė- 
Rataiskienė. Palaidota šalia savo vyro 
dailininko Vaclovo Rato.

Velionė Regina gimė 1918 m. 
gegužės 27d. Maskvoje karo pabėgėlių 
iš Lietuvos Marijos ir Juliaus Draz- 
dauskų šeimoje. Buvo antra duktė. To 
meto nepritekliai smarkiai pakenkė 
Reginutės sveikatų ir tik stropus 
atsidavusios motinos slaugymas, jau 
grįžus į Lietuvą, išgelbėjo jų nuo 
ankstyvos mirties. Dėl silpnos sveika
tos mergaitė turėjo baigusi 4 klases 
nutraukti mokslų gimnazijoje, o taip 
pat. atsisveikinti su svajone tapti 
prima balerina. Vis dėlto būdama 
darbšti ir atkakli, vyresnės sesers 
Janinos (Zonos) pavyzdžiu skatinama 
Regina priimama balerina į Kauno 
operetės teatrų. Šoka spektaklyje 
"Linksmoji našlė" ir kt. 1938 m. 
velionė išteka už tuomet jauno 
grafiko Vaclovo Rato (Rataiskio), 
netrukus susilaukia dukrelės Rama
nos.

Regina Kati e nė

Antrojo pasaulinio karo banga 
nubloškia Ratų šeima į Augsburgu, 
Vokietijoje. Po karo drauge su 
daugeliu panašaus likimo lietuvių 
atsiduria Australijoje, įsikuria Pert.he. 
Regina čia dirba mokytoja baleto 
studijoje. Vėliau persikelia į Sydnėjų, 
apsigyvena pas jaunystės dienų drau
gų M. Gihienę-Cibulskienę, n netrukus 
pasistato namelius Parramatt.oje. Ten 
Regina septynerius metus slaugė 
kraujo vėžiu sirgusį vyrų. Jam mirus, 
jo darbus nugabeno į Lietuvą ir 
dovanojo Vilniaus dailės muziejui.

Kad ir turėdama šeimyninių rūpes
čių ir pati nebūdama labai stipri, 
Regina Rat.ienė prisidėjo prie lietu
viškos veiklos Sydnėjuje. Yra paruo
šusi vaikų choreografijos pasirodymų 
savaitgalio mokykloje, pastačiusi šo
kius nuotaikingiems Sydnėjaus Moterų 
Socialinės Globos Draugijos parengi
mams, .talkino "Atžalos" teatrui. Visi 
kas jų pažinojo, prisimena Reginą kaip 
pareigingų, visuomet geros nuotaikos 
asmenybę.

Velionė sirgo neilgai, bet. prieš 
mirtį gana smarkiai kentėjo. Mirė 
kepenų vėžiu š.m. balandžio 23 d. 
Prieš mirtį atliko išpažintį ir gavo 

paskutinį patepimų (šiuos patar
navimus atliko prel. P. Butkus). 
Palaidota su religinėmis apeigomis. 
Lidcombės šv. Joachimo bažnyčioje 
gedulingas mišias nž jos sielų atlaikė 
prel. P. Butkus. Jis bažnyčioje pasakė 
gražų pamokslų, skirtų nelengvam 
a.a. Reginos gyvenimui, o kapinėse - 
maldas ir atsisveikinimo eigų. Sydnė- 
jaus pensininkų klubo vardu atsisvei
kinimo žodį tarė p.Elena Radauskienė. 
Ji pasakė:

"Miela Regina, Tu užmigai sve
timoje šalyje, svetima žemė Tave 
priglaudė, nors taip mylėjusi širdis, 
norėtų ilsėtis tėviškės senam kapi
nyne ąžuolų ar alyvų pavėsyje, 
het....laikas bėga ir dienos buvo 
suskaitytos.

Tu išėjai taip staiga ir netikėtai, 
palikdama liūdinčių dukrų ir gimines. 
Su jais Tavęs liūdi ir Sydnėjaus 
pensininkų klubo nariai, į kurių gretas 
ir Tu buvai aktyviai įsijungusi.

Tavo gyvenimo motto buvo: "Visi 
esame lygūs." Todėl su visais buvai 
vienodai nuoširdi ir draugiška, ne
statydama savęs aukščiau kitų. Todėl 
ir šiandienų čia tiek daug susirinko 
žmonių padėkoti Tau už. draugystę ir

R. Rat.ienė 
1918-1986

pasakyti paskutinį sudiev.
Ilsėkis Viešpaties palaimintoje ra

mybėje šalia savo mylimo vyro.
Pensininkų vardu reiškiu užuojautų 

velionės dukrai, jos šeimai, giminėms, 
draugėms, draugams ir visiems arti
miesiems."

Karstų nuleidus į duobę, a.a. 
Reginos artimieji ir draugai užpylė po 
žiupsnelį iš Lietuvos atvežto smėlio.

Ilsėkis ramybėje, Regina.

M. C.

A- A. Jonui Ei Utį k.vt

mirus, jo žmonų Oną nuoširdžiai užjaučiu.

J. RUZGIENĖ

' ' ’ * ' V-
Lietuvoje mirus

E. Z alinkevi čaitei -Petrauskienei

jos sūnui dr. L. Petrauskui su šeima ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžių užuojautų.

Sporto klubas "KOVAS"

Mirus

E. Žalinkevlčaitei-Petrauskienei

dr. Liukai ir Gražinai Petrauskams ir Guodei Petrauskaitei ir jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžių užuojautų.

Aldona ir Alfa ADOMĖNAI

Teatro aktorei ir poetei

Elenai Petrauskienei —
2 ali rike vi C ai t ei

mirus Lietuvoje jos sūnui dr. L. Petrauskui, dukrai Gundai ir visiems 
artimiesiems reiškiame širdingų užuojautų.

Dr. Irvis VENCLOVAS su šeima 
Romualdas ir Jadvyga VENCLOVAI

Lietuvoje mirus

EI ertai Z ali rike vi O ai t ei — 
Petrauskienei

iš visos širdies užjaučiame jos dukras Aušrų ir Gundų Petrauskait.es ir 
sūnų dr. Leonų Petrauskų su šeimomis.

Vladas ir Lot.ė ŠNEIDF.ĖIAI
Stasys STIRBINSKAS
Antanas LAUKAITIS
Gediminas ANTANĖLIS

Mirus mielai

Elenai Z al i rikevj čai t ei — 
Petrauski ertei

gili užuojauta Gundai, Aušrai, Liukai ir Gražinai Petrauskams ir jų 
artimiesiems.

Jolanta ir Jurgis JANAVIČIAI 
ir šeima

Mirus

Elenai Z alinkevi O ai t ei — 
Petrauski enei

kartu liūdime ir nuoširdžiai sunkių valandų užjaučiame Guodų 
Petrauskaitę, dr. Liukų ir Gražiną Petrauskus ir jų šeimas bei 
artimuosius.

Xana, Viktoras ir Maja ŠNIUKŠTAI

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par*

Mielai draugei šviesios atminties

Elenai Z alinkevi C ai t ei — 
Petrauski enei

Vilniuje mirus, liūdime kartu su jos vaikais Gunda, Aušra,dr. Liuką ir 
artimaisiais.

Rita BALTUŠYTĖ
Akvilė ZAVTŠAITĖ
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JS REDAKCIJOS PAŠTO

REIKALINGA

Spaudos krautuvėlė

Už geležinės uždangos

Sydnėjaus ir Adelaidės Lietuvių 
namuose yra lietuviškos spaudos 

■krautuvėlės ir ten savaitgaliais galima 
šį tų nusipirkti.

Melbourne, kol Napoleonas But- 
kiinas (miręs) prie bažnyčios, kurioje 
būna lietuviškos pamaldos, turėjo 
lietuviškos spaudos kioskų, buvo pusė 
bėdos. Nors jis nedaug kų turėjo, bet 
paprašytas parūpindavo. Su juo mes 
(siūlydavome australų bibliotekoms 
knygų apie Lietuvą,o Geelongo Uni
versiteto ir Viktorijos valstijos biblio
tekoms pardavėme ir po " F.ncy- 
clopedių Lituanicų".

Mes, Melbourne lietuviai, turime 
didelius namus ir nepakankamai jais 
naudojamės. Reikėtų tų spaudos 
kioskelį perkelti j Lietuvių namus ir 
paversti lietuviškos spaudos krau
tuvėle, kuri būtų atdara tom pačiom 
valandom kaip Lietuvių namuose 
esanti biblioteka ir kredito koopera
tyvas "Talka".

iš viršuje esančių trijų kambarių 
vienų reikia perleisti lietuviškos 
spaudos, rašomosios medžiagos ir 
lietuvių menininkų paveikslų krautu

Skaitykite "Vadovą į Australijos kultūrą" (anglų k.) - "Guide to 
Australian culture". Tai pirma rimta knyga apie Australijos kultūrą. Ją 
būtinai turi parskaityt.i visi ne britų kilmės australai, turistai ir prade
dantieji australai. Atsiųskite $14 šiuo adresu:

BLACK BOOK
P.O.Box 204 

Weston Creek
A.C.T. 2611

vėlei”. Manau, kad jaunimo kambarį 
jaunimui reikia palikti, o moterų 
perleisti krautuvėlei. Moterys galėtų 
naudotis didžiuoju, vadinamu visuo
meniniu kambariu, kurį galime vadinti 
ir sale.

Krautuvėlė nebūtų pelninga, o kiek 
nuostolinga, bet mūsų kultūrinei 
veiklai labai reikalinga- prisidėtų ir 
prie padaugėjimo mokinių savaitgalio 
mokyklėlėje ir lituanistiniuose kur
suose. Tad AT.F pradžiai davęs $1000 
kasmet dar turėtų bent po šimtų 
dolerių aukoti. Tada nebereikėtų 
melbnurniškiams vykti į Sydnejų ar 
Adelaidę lietuviškų knygų, žurnalų ir 
laikraščių atsivežti. Be abejo, tokiai 
krautuvėlei laikyti netiktų vienas 
asmuo ir dar dirbantis (ne pen
sininkas). Čia būtų dalinai ir lietu
viškumui labdarybės darbas. Geriau
siai būtų, kad apsiimtų viena iš 
veiklesniųjų organizacijų. Manau, 
kad tinkamiausia būtų korporacija 
Romuva. Ji turi senų ir jaunų narių ir 
visi jos nariai yra išsilavinę.

Jonas Normantas*

Neseniai iš Sovietų sąjungos išleis
tas kovotojas už žmogaus teises 
Anatolijus Ščaranskis lankydamasis 
Niujorke pareiškė, kad jį išgelbėjo tik 
užsienio protestai. Ir tik užsienio 
porotestai gelbsti kitų SSSR sąžinės 
kalinių gyvybes. Kaip žinia, besi
rūpindamas Ščaranskio likimu Niu
jorko rabinas buvo 30 kartų nuvykęs į 
Rytų Vokietiją. Įdomu, ar mes dėl 
savo sąžinės kalinių - lietuvių esame 
nors kartą kur nuvažiavę? Prisi
minkime tai, artėjant motorkadai prie 
rusų konsulato Sydnejuje.

*
1985 m. lapkričio mėn. su Izraelio 

vizomis Iš SSSR išvyko 128, o gruodžio 
mėn. - 92 žmonės. Iš viso pernai tokiu 
būdu išvyko 1140 žmonių, iš kurių 348 
pasuko Izraelin.

Daugiausia išvažiavo iš Maskvos 
(566), toliau eina Ryga (102), Gruzija 
(73), Odesa (67), Lvovas (45), 
VILNIUS (41), Leningradas (37), 
Moldavija (31), Kijevas (19), Minskas 
(13) ir t.t.

Viso nuo Izraelio valstybės susikū
rimo iki 1967 m. iš SSSR išvyko 6934 
žydai. Iki 1970 m. jie visi vyko į 
Izraelį.

# R.R,

1985 m. birželio 15 d. į Lenin
grado Ermitažo paveikslų ga
lerijos vieną»salę įėjo kaunie
tis Maigis. Jis paklausė prižiū
rėtoją, koks yra vertingiausias 
šioje salėje paveikslas. Kai 
jam buvo pasakyta — Rem- 
brandto “Danajai”, Maigis pei
liu kelis kartus šį paveikslų 
perpjovė ir apipylė rūgštimi. 

Kadangi tuo metu Sov. Sąjun
goje buvo paskelbta kova 
prieš nacionalizmą, Maigis 
tuoj buvo sovietinės spaudos 
apšauktas buržuaziniu nacio
nalistu.

Š. m. kovo 13 ir 14 d.d. Mask
vos “Izvestia" paskelbė du 
straipsnius apie šio Rem- 
brandto paveikslo restaura
vimą ir jo sužalotoją Maigį. 
Pasirodo, jis nėra joks nacio
nalistas, bet chroniškas šizo- 
frenikas ir nuo 1977 m. niekur 
nedirba. Dėl “Danajų” sužalo
jimo “Izvestia" netiesiogiai 
kaltina sovietines psichiatri
nes ligonines, kurios ne visai 
pagydytą Maigį dėl vietų sto
kos išleido. “Izvestia” nerašo, 
jeigu KGB tose ligoninėse ne
kalintų disidentų, vietų tik
riems ligonims būtų daugiau.

*
Vilniuje leidžiamas mėnesi

nis komunistų partijos žurna
las “Komunistas” sausio mėn. 
rusų kalbos laidoje paminėjo 
sovietų generolo uteniškio Je
ronimo Uborevičiaus 90 metų 
gimimo sukaktį.

Ta proga buvo suminėti vi
sokie Uborevičiaus nuopelnai 
Raudonajai armijai. Straips
nelyje sakoma, kad 1937 m. jo 
gyvenimo siūlas tragiškai nu
trūko. “Komunistas" nerašo, 
kad gen. Uborevičius kartu su 
maršalu Tuęhačevskiu, gen. 
Putna ir kitais aukšto laips
nio sovietų karininkais buvo 
Stalino įsakymu be teismo su
šaudyti. [j( „Tėv)skėa žiburių".

RECENZIJA
j. jo»a«.s kūrybos kelias prasideda 

"SAULĖLYDŽIU".
Mūsų kultūriniame gyvenime naujos 

•rašytojos Bronės Mockūnienės pirmas 
kūrybinis pasirodymas yra minėtinas 
.įvykis. Apie ją buvo kalbama beveik 
prieš dešimtmetį, kai 1977 metų 
pabaigoje Akademinio Skautų Sąjū
džio Adelaidės skyriaus paskelbto 
literatūrinio konkurso vertinimo 
komisija jos kūrinį "Saulėlydis" pripa
žino geriausiu ir vertu skiriamos 500 
dolerių premijos. Nė vienas Australi
jos lietuvių rašytojas literatūrinėn 
arenon neįžengė tokių laimėjimo 
trimitų palydėtas. Bet, fanfaroms 
nuskambėjus, "Saulėlidį" apgaubė gili 
tyla. Buvome pradėję manyti, kad 
"Saulėlydžiui" nusileido saulė. Tik 
štai staigmena, staigmena - "Saulė
lydis" nušvito. Jį išleido Akademinės 
Skautijos Leidykla Amerikoje 1985 
metais. Geriau vėliau, negu niekad.

Bronė Mockūnienė iš karto atsistojo 
greta tų ypatingųjų mūsų rašytojų, 
rašiusiu ar rašančių Australijos temo
mis. Greta Juozo Tininio, Agnės 
Lukšytės, Julijos Švabaitės - Gylie
nės, Marijos Magdalenos 
Mykolaitytės-Slavėnienės, savo kū
ryba įvedusių į lietuvių literatūrą 
ryškų australišką koloritą, savotiškus 
Australijos žmones ir lietuvių, gyve
nančių Australijoje, žygius ir nuotai
kas.

Mockūnienės "Saulėlydžio" veikėjai 
yra lietuvių Jono ir Rūtos Daumantų 
šeima. Tėvai pokaryje atvyko iš 
Vokietijos pabėgėliams skirtų sto
vyklų. Vaikai gimė . šiame kraš
te...Tėvai yra užsidegę lietuviškos 
visuomeninės veiklos kūrėjai ir iš
laikytojai. Į tautinį darbą jų raginti 

nereikia. Jie veržiasi į jį, skatinami 
nepakeičiama dvasine būtinybe virtu
siu patriotiniu nusistatymu. Šeimoje 
laikomasi lietuviškų papročių ir 
tradicijų. Vaikus jie augina lietu
viškai, stumia į skautus, į tautinius 
šoklus, tikisi, kad užaugę jie bus 
pilnakraujai lietuviai - mylės Lietuvą 
ir lietuvybę ir tęs tėvų pradėtą 
lietuviškumo darbą. Vaikai gi, užaugę 
šio krašto sąlygose, klausė tėvų, kol 
buvo maži, ir ėjo, dalyvavo ten, kur 
tėvai siuntė. Paaugę, jie jau yra 
posmas iš kitos dainos. Jie renkasi 
savo kelią, nebepasidūoda tėvų no
rams.

Vyriausias sūnus Vytenis, kurį' 
"augino, apsuptą meile ir pasi- 
džiavimu, lyg kokį rojaus paukštį" (87 
psl.), baigęs mediciną, tėvams pasako, 
kad jam reikia vesti australą, laukian
čią jo kūdikio. Daumantams bai
siausias nusivylimas. Su Vytenio 
lietuvybe baigta. Jam rūpi tik patogus 
gyvenimas ir pinigai. "Kur Daumantai 
padarė klaidą vyriausiojo sūnaus 
atveju, patys nežinojo". (12 psl.).

Duktė Živilė, baigusi gailestingųjų 
seserų kursus, išeina iš tėvų namų 
gyventi savarankiškai. "Neatsižvelg
dama į jų skausmą, margaitė pasielgė, 
kaip norėjo". (17 psl.) Živilė išėjo iš 
tėvų namų dėl to, kad buvo traukiama 
į lietuvišką gyvenimą, o jai pačiai ėmė 
rodytis, "kad visa ta veikla yra labai 
uždara, kolonijinė, siauro masto" ir 
kad, norint padėti tėvų kraštui, 
"reikia daryti ką nors konkretaus, 
drastiško." (32 psl.).

Jauniausiojo sūnaus Lino studijos 
eina prie galo. Tėvai jau iš anksto 
nuogąstauja, ar Linas nepasielgs taip 
pat, kaip Vytenis. "Besiartinantis 
antrojo sūnaus diplomas šiurpu nukre
čia abu tėvus. Ką pasakys Linas 
tėvams diplomo gavimo dieną?" (12 
pusi.). Linas, pasirodo, kitokios sąran 
gos vyras. Gimnazijoje draugavęs tik 
su australlukais ir nedrįsęs viešoje 
vietoje prabilti lietuviškai, universi
tete, lietuvio draugo įtakoje, atsi
verčia į lietuvybę, įsitraukia į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos veiklą. Jis 
nebėga iš tėvų namų ir pasilieka 
visuose nuliūdimuose stipriausias mo
tinos ramstis.

Toks skirtingose kultūrose išau
gusių kartų sąveikis vienoje šeimoje 
autorei duoda plačias galimybes 
panagrinėti ateivių vaikų tautinio 
auklėjimo sunkumus ir nesėkmingumą: 
auklėjančios senosios kartos gerus 
norus, pastangas ir nusivylimus, o 
auklėjamosios naujosios kartos blaš
kymąsi tarp dviejų kultūrų, tarp tėvų 
meilės ir laisvės vilionių, sekant 
dvilypį abejojantį, dvejojantį sąžinės 
balsą. "Saulėlydis" gal ir liktų 
eiline ateivių lietuvių šeimos istorija, 
jei apysakai neteiktų pikantiškumo 
Rūtos Daumantienės gimnazijos laikų 
draugo Vizgirdos, prieš 30 metų ją 
mylėjusio ir tos meilės dar neužmir- 
šusio, pasirodymas. Vizgirda dabar 
ne.be tas negražus, pilkokas berniokas, 
koks buvo Lietuvoje. Dabar jis - 
imponuojanti asmenybė: našlys, mili
jonierius, turįs nuosavi lėktuvą, 
inteligentiškas, išpuoselėtas, įdomus 
vyras. Živilė susižavi juomi. Atosto
goms išvažiuoja į miestą, kuriame jis

gyvena, ir pasilieka ten ligoninėje 
dirbti, kad tik būtų arčiau, jai 
patinkančio žmogaus. Vizgirda pasi
rodo tvirtavalis vyras. Jo jausmus 
valdo protas, ir Živilės avantiūra 
baigiasi nusivylimu ir praregėjimu. 
Živilei tokia meilės iškyla nepakenkė, 
bet nusiaubė tėvus. Patikėjęs minčiai, 
kad senas Vizgirda paviliojo jų 
jaunutę dukterį, iš susijaudinimo 
širdies infarktu miršta Daumantas. 
Tačiau gyvenimas nesustoja prie jo 
kapo. Jauniems ir seniems kiekviena 
nauja diena stato naujus reikalavimus. 
Bet tai, kaip susiklosto apysakos 
herojų tolimesnis gyvenimas, skaity
tojas susiras knygoje.

"Saulėlydis" dalinai suaustas iš 
gerokai nučiupinėtos medžiagos. 
Ateivių kūrimosi sąlygų ir darbų 
vaizdai, pirmųjų tautinės veiklos 
organizacinių žingsnių priminimas, 
demonstracijų, Lietuvių Dienų, Nau
jųjų Metų baliaus aprašai, tautinės 
veiklos reikalingumo ir kritikos 
kenskmingumo svarstymai - tai vis 
publicistika, kuria iš metų į metus 
taškosi mūsų savaitraščiai. Autorė,

nukelta į 5 psl.
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JUBILIEJAUS MEDALIONAI APIE SKULPTORIŲ

VYTAUTĄ KAŠUBĄ

1987 m. lietuviai paminės Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukaktį. Iš ti
krųjų krikščionybė Lietuvoje prigijo 
per tris etapus. 1251 m. karalius Min
daugas priėmė krikštą. Tada mažas 
skaičius lietuvių tapo krikščionimis. 
Krikščionybė Lietuvoje neprigijo iki 
1387 m., kai Didžiojo kunigaikščio 
Jogailos pastangomis Aukštaitija buvo 
apkrikštyta, ir Lietuva įstojo į krikš
čioniškų tautų bendruomenę. 1413 m. 
Didysis kunigaikštis Vytautas užbaigė 
krašto apkrikštinimą, įvesdamas Že
maitiją į tikinčiųjų gretas.

Šie trys etapai yra puikiai atvaiz
duoti jubiliejiniame medalione, kurį 
kaldina Metallic Art Company. Meda
lioną suprojektavo Vytautas Kašuba, 
kurio meno darbai ir parodos plačiai 
žinomi.

Medalionas kaldinamas bronzoje 
antikiniu apdirbimu. Jo skersmuo — 
3 coliai. Šį medalioną galite įsigyti sa
vo kolekcijai arba padovanoti drau
gams ir pažįstamiems. Įsigydami vie
ną ar keletą medalionų, paremsite Ju

biliejaus komiteto kitus sukaktuvinius' 
užsimojimus.

Medalionas pasirodys rinkoje apie 
1986 m. liepos 15 d. Tuo metu jo kai
na bus 30.00 dol. Dabar siūlomas pa- 
piginimas: kas užsisakys medalioną 
iki 1986 m. liepos 1 d., tam kainuos 
tik 25 dol.

Kai kurie medalionai bus pasida
bruoti ar paauksuoti. Pasidabruotas 
variantas kainuos 5 dol. daugiau, o pa
auksuoto — 10 dol. daugiau. Galima 
užsisakyti ir gryno sidabro medalio
nus.

Bus pagaminti ir galvaniniai 12 co
lių žymenys (nulieti nuo pradinio es- 
kiz.o), tinkami puošti kambario sie
nas. Kaina priklausys nuo užsakymų 
Skaičiaus.

Medalionus galima dabar užsisakyti 
per Medaliono komiteto pirm.

Loretta 1. Stukas,
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ 07060, 

U.S.A. <>
Čekiai išrašomi: „Lithuanian Chris

tianity Jubilee, Inc.“.

MEDALIO PIRMOJI PUSĖ vaizduoja 
tris Lietuvos valdovus, karalių Mindaugą 
ir kunigaikščius Jogailą ir Vytautą. Nu
rodyti ir metai, kuriais Lietuva buvo 
krikštyta, kiekvieno valdovo profilis yra 
skydo fone, ritmingas skydų išdėstymas 
rodo valdovų vieningą pasiryžimą ’įvesti 
krikščionybę krašte. Trys kryželiai virš 
karūnų pabrėžia faktą, kad ryšium su 
krikščionybės įvedimu Lietuvoj buvo trys 
atžymėtini įvykiai.

MEDALIO ANTROJE PUSĖJE pavir
šius suskirstytas į tris plokštumas, kurios 
atžymi tris krikšto etapus. Iškilęs centri
nis kryžius — krikščionybės simbolis, su
vienija tuos paskirus įvykius. Vilniaus 
Katedra ir Varpinė simbolizuoja tikėjimo 
įsitvirtinimą krašte, o Vytis — valstybės 
ženklas, rodo, kad krikščionybę priėmė vi
se tauta.

Lotyniški tekstai apibūdina krikšto me
tu valdovams skirtus titulus bei pareigas, 
įrašyti ir vardai popiežių, kurie šiuo? ti
tulus suteikė.

EUROPOS LIETUVIS

Medalio estetines ir kūrybinis apipavi
dalinimas rodo ypatingus gabumus skulp
toriaus, kurio darbai sieką kelis kontinen
tus, įskaitant darbus trijose Pasaulinėse 
Parodose — dvi Niujorke ir vieną Pary
žiuje, bei parodas Tokijuj, Niujorke ir 
gimtajame kralšte, Lietuvoj.

Gimęs 1915 metais Minske, Kašuba su 
tėvais grįžo į Lietuvą 1918 m. 1939 metais 
jis baigė Kauno Meno Mokyklą ir vėliau 
joje dėstė skulptūrą, buvo Skulptūros 
Sekcijos vedėjas. Kašuba emigravo į ’JAV 
1947 metais ir dabar gyvena Niujorko 
mieste su žmona, dailininke Aleksandra.

Nuo 1952 m. Kašuba dirbo architektū
rinius užsakymus liturginėmis temomis, 
realizavo didelius darbus medyje, ak
menyje, Švine ir bronzoje. Jis taip pat 
yra sukūręs ir kelis medalius, kurių vie
nas, 400 m. Vilniaus Universiteto Jubilie
jinis medalis, 1983 metais buvo išstatytas 
FIDEM Tarptautinėje Medalių Meno Pa
rodoje Florencijos mieste, Italijoj.

Dideli ar maži, Vytauto Kašubos dar
bai pulsuoja kūrybiniu nuoširdumu ir 
rimtimi. Aleksis Rannit, narys Tarptau
tinės Meno Kritikų Organizacijos Pary
žiuje, šitaip apibūdina Kašubos darbus: 
„...jo architektūrinių figūrų kontūrai 
dvelkia stipria archaine nuotaika, bet 
skulptūrų paviršius pulsuoja jautriu ly
riniu spalvingumu bei griežta discipli
na."...

UŽSAKYMO LAPELIS

Vardas:

Pavardė:

Adresas:

Noriu užsakyti:
Medalioną antikine bronza (25 dol.)... 
Pasidabruotą (30 dol.) ......
Paauksuotą (35 dol.) ......
Iš anksto sumoku ...................................
(Pridėti 2 dol. pašto išlaidoms).
Prašau atsiųsti informacijas apie: 
gryno sidabro medalionus ......................
12 colių galvaninius žymenis ...............

A. MAURAGIS

Kunigaikšči 14 Lietuva
Š.m. kovo 10 d. "Mūsų pastogėje" 

perskaitęs atspausdintą dr B. Vingilio 
paskaitą, "Kovojanti Tauta", radau, 
kad prelegentas nevisai teisingai 
nušvietė Lietuvos kunigaikščių praei
ti. Atleis man gerb. prelegentas, jei 
padarysiu keletą pastabų ir ji papil
dysiu.

Jis rašo: "Nužudžius Mindaugą ir jo 
įpėdinius, pradėta vieningos valstybės 
užuomazga pairo. Po Mindaugo, kiti 
Lietuvos kunigaikščiai bandė atsta
tyti savarankiškų valstybę, ir kovos 
dėl nepriklausomybės nesustojo, bet 
tęsiasi iki šiai dienai. Neminėsiu visų 
700 metų karų, sukilimų ir bandymų 
vėl tapti laisva valstybe. Visi žinome, 
lietuvių tauta per tuos šimtmečius 
nenustojo vilties, kovojo ir troško būti 
nepriklausoma."

Lietuvai susijungti truko pusantro 
šimto metų (XII a. - XIV a.) kaip rašo 
baltagudžių istorikas V. Pašuta savo 
veikale "Lietuvos valstybės susida
rymas". Gerokai prieš Mindaugą tas 
darbas buvo Lietuvos kunigaikščių 
pramatytas ir pradėtas. Štai ką rašo 
minimame veikale Pašuta: "Antrasis 
istorinis Lietuvos valstybės susida
rymo ypatumas tas, kad per trumpą 
laiką ji tapo apsupta išsivysčiusiu 
feodalinių šalių - Rusijos, Lenkijos, 
Vokiečių ordino ir, pagaliau, Aukso 
Ordos. Dėl to Lietuvos žemių 
susijungimas i vieną buvo būtina 
lietuvių tautos gyvavimo sąlyga, ją 
patvirtino prūsų žuvimas, latvių ir 
estų laisvės praradimas."
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Kad Mindaugas užsidėjo karaliaus 
karūnų, žinoma, jo didelis nuopelnas, 
bet Lietuvos nepriklausomybė ne su 
juo prasidėjo ir ne su juo baigėsi. Jis 
Lietuvos žemių visų dar nebuvo 
sujungęs, patys Žemaičiai jam prieši
nosi. Atėjo po jo kiti, kurie tą darbą 
pabaigė. Po Mindaugo paėmė valdžių 
jo sūnus vienuolis Vaišvilkas, bet jis 
po trijų metų atsisakė sosto ir užleido 
savo giminaičiui (sesers vyrui) Švar- 
nui, kuris po vienų metų mirė. Tada 
paėmė sostą Traidenis (1270-1282) 
grynai tautiškosios ir pagoniškosios 
Lietuvos valdovas, didelis politikas ir 
karys. Pašuta rašo: " Lietuvos valsty
bė, Mindaugui mirus, anaiptol nesu- 
menkėjo ir, antra, atskleidžia istori
nes sąlygas, kuriomis Baltarusijos 
žemės buvo prijungtos prie Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (t.p. p. 
288). Traidenis ne tik pasistūmėjo 
gerokai į Rytus, iki Juodosios Rusijos 
žemių, bet ir Žiemgalos dalį prisijun
gė." A. Šapoka "Lietuvos istorijoje" 
štai kų rašo apie Traidenio Lietuvą: 
"Traidenio laikais Lietuva buvo 
iškilusi, kaip galinga karinė pajėga. 
Tuo metu Lietuvos valstybė buvo 
grynai lietuviška ir tautiška. Ji buvo 
daug platesnė, negu Mindaugo laikais, 
nes Traidenio klausė ir žemaičiai ir 
jotvingiai, kurie Mindaugo laikais 
labai neaiškiai laikėsi. Traidenio 
laikais tautiškoji Lietuvos valstybė 
buvo baigta kurti. Bet galutinai jų 
sustiprino tik tolimesnieji Traidenio 
įpėdiniai - Vytenis ir Gediminas."

Tvirčiausias ir valstybingiausias 
Lietuvos valstybės laikotarpis prasi
deda su Vyteniu (1295-1316) ir 
Gediminu (1316-1341). Valstybė at
sistoja ant tvirtų pagrindų, Gediminas 
išplėtė tarpvalstybinę plačių diplo
matiją ekonominiais ir kultūriniais 
reikalais. Istorija apie šį laikotarpi 
yra gerai žinoma, ir aš čia apie tai 
daug nerašysiu, noriu tik pažymėti, 
kad mums yra įdomūs ir mažai kam 
žinomi Gedimino laiškai, kuriuos 
išleido Lietuvos TSR Mokslų Akade
mija Istorijos Institutas 1966 m. 
Vilniuje. Šitame leidinyje yra šeši 
Gedimino laiškai, kuriuose jis save 
tituluoja lietuvių ir rusų karaliumi, 
popiežius savo laiškuose Gediminų 
taip pat vadina Lietuvos ir Rusijos 
karaliumi. Jo laiškų yra daug parašyta 
(vairių miestų bendruomenėms, kvie
čiant amatininkus j Lietuvų, garan
tuojant jiems saugumą, darbą ir visas 
piliečių teises. Tuo pačiu metu jis 
savo laiškuose iškėlė Vokiečių Orde- 
no žiaurumus, plėšikavimus, žmonių 
žudymus, turtų naikinimus ir kt. Nors 
Lietuva ir nebuvo krikščioniška, 
tačiau Gediminas leido krikščionims 
savo dievą garbinti pagal savo 
papročius, rusams pag al savo apei
gas, lenkams pagal savo papročius, "o 
mes garbiname dievą pagal savo 
apeigas ir visi drauge turime vieną 
dievą". (Gedimino Laiškai p. 15).

Po Gedimino Lietuvos valstybės 
vairą perėmė ( tvirtas rankas Algirdas 
ir Kęstutis. Tai laikotarpis, kurį 

galėtume pavadinti tvirtai nusistovė
jusios valstybės kopimas į imperijos 
garbę, bet apie tai čia nekalbėsime, 
nes jau sekančioje generacijoje Jogai
los ir Vytauto imperija pakeitė 
Lietuvos likiminę kryptį, pasiekusi 
kulminacinį punktą, ėmė leistis že
myn. Didž. Lietuvos kunigaikščio 
Jogailos vedybos su Lenkijos karalaite 
Jadvyga ir pasižadėjimas sujungti abi 
valstybes, taip vadinamu Krėvos aktu, 
pastatė Lietuvų i naujų ir pavojingą 
situaciją. Jogaila Lenkiją iškėlė i 
pirmaeilę valstybę, o Lietuva, kad ir 
liko nepriklausoma, tačiau antraeilė.

Kokios priežastys ir kokie motyvai 
vertė Lietuvos valdovus pasukti 
Lietuvos likimą šiuo nauju keliu? 
Pirmoji ir svarbiausioji priežastis buvo 
Lietuvos krikšto klausimas.

Livonijos ordenas, Kristaus Karių 
Brolija - kalavijuočiai įsikūrė Livoni
jos žemėse 1204 m., Marijos Mergelės 
ordenas - kryžiuočiai, įsikūrė Prūsų 
žemėse 1230 m. Taigi jau buvo praėję 
pusantro šimto metų, kai tie ordenai 
stengėsi įvairiais būdais ir žiaurumais 
apkrikštyti pagonis lietuvius. Mums 
šiandien nesuprantama, kodėl lietu
viai taip atkakliai spyrėsi, nenorėdami 
priimti krikšto. Aukos buvo be galo 
didelės, reikia atminti, kad visi vyrai 
belaisviai, kaip taisyklė, buvo žudomi, 
moterys ir vaikai išvežami į belaisvę, 
o turtas sunaikinamas. Kodėl lietuviai 
nesikrikštijo, mums gali paaiškinti 
pats Gediminas, kuris pareiškė popie
žiaus legatams, (žiūr. Gedimino 
Laiškai, 14. 1324 m. Popiežiaus legatų 
pasiuntinių pranešimų), duotame pa
reiškime: "Ką jūs kalbate man apie 

nukelta į 6 psl.
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Lietuvių baletas

Pirmoji dalis

A. BINKEVlClŪTĖ- 
GUČUVIENĖ

Išeivijos spaudoje, renginiuose ir 
radijo bangomis dažnai minime reikš
mingas sukaktis: tautines, politines, 
bažnytines, kultūrines ir pan.

Praeitais, 1985 m., gan plačiai buvo 
pažymėtos mūsų operos ir dramos 
profesinių teatrų įsikūrimo 65 m. 
sukaktis, tačiau profesinio baleto 60 
metų praėjo bemaž nepastebėtas.

1925 m. gruodžio 4 d. Kauno 
Valstybės teattre buvo pastatytas 
pirmas ištisas baleto spektaklis - 
"Coppelia", davęs pradžių tos meno 
šakos sėkmingam vystymuisi mūsų 
scenoje.

Bet lietuvių šokio istorija prasidėjo 
vis dėlto ne nuo "Coppelijos" spek
taklio. Kai kurių mūsų rašytojų 
raštuose, pav. M. Valančiaus, Fromo - 
Gužučio ir kitų, randame nemažai 
žinučių ir aprašymų, kad mūsų ainiai 
šoko jau tolimoje praeityje, šokiais 
palydėdavo net ir laidotuvių apeigas.

Lietuvių baletas, kaip teatrinio 
žanro menas, klestėjo Lietuvoje jau 
17-me ir 18-me amžiuje, kai mūsų 
feodalai-dldikai steigė savo dvaruose 
teatrus, kur mokyklose dainų ir šokių 
buvo mokomi baudžiauninkų vaikai. 
Turėti savo teatrus buvo didikų 
garbės ir pasidžiavimo reikalas. 1 tas 
dvarų mokyklas būdavo kviečiami 
profesionalai pedagogai iš užsienio, 
dažniausiai iš Italijos ir Prancūzijos. 
Yra žinių, kad didikas Radvila 
įsteigęs net 6 teatrus, kuriuose vyko 
operų ir baletų vaidinimai. Radvilos 
teatre 1758 m. pastatytas baletas 
"Orfėjus ir Euridikė", kur dalyvavo 
net 20 šokėjų.

Nuo 1764 iki 1784 m., ištisą 
dvidešimtmetį, M. K. Oginskio teatre 
irgi reiškėsi baleto trupė. Lietuvos 
didžiojo hetmano Branickio Bia- 
lystoko dvaro teatre suruoštas net 41 
baleto spektaklis. Bet pačią pajė
giausią šokėjų trupę turėjo didikas A. 
Tyzenhauzas. Lenkijos karalius ir 
didysis kunigaikštis Vladislovas IV 
išsaugojo ne tik savo tėvo Žygimanto 
Vazos suburtą orkestrą, bet ir 10 porų 
šokėjų.

įdomu pažymėti, kad tie iš valstie
čių - baudžiauninkų kilę "meninin
kai" tikrumoje likdavo tokie pat 
beteisiai žmonės, kaip ir jų tėvai. Juos 
dažnai bausdavo fizinėmis bausmėmis, 
didikai juos vieni kitiems dovanodavo 
ir net parduodavo!

Neklysime, manau, galvodami, kad 
tuometinis baleto menas buvo dar gan 
primityvioje stadijoje, palyginus su šių 
laikų baleto formomis ir technika.

Tų trupių išlaikymas, savaime 
suprantama, reikalavo didelių išlaidų..

Ilgainiui feodalų teatrai iširo, 
Išnyko ir gausios baleto trupės, ypač 
kai Vilniuje, 1845 m.. Rotušės 
rūmuose buvo įsteigtas Miesto teat
ras.

Vėliau lietuviškas šokis dažnai 
matomas "Lietuviškų vakarų" lai
kotarpyje. Vilniuje, pirmoje lietu
viškoje operoje "Birutė" (1906 m.), 
parodytos ir lietuviškos vestuvės su 
šokiais, ir kai kurių muzikologų 
nuomone, tie šokiai, organiška cho
reografijos dalis, turi būti laikoma 
pirmais lietuvių scenoje baleto dai
gais.

Dabar pažvelkime, kaip Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, formavosi 
mūsų profesinis baletas. Operos ir 
dramos profesiniai teatrai Kaune 
įsisteigė jau 1920 metų pabaigoje, 
tačiau baletas vėlavo net penkiais 
metais, pastatydamas, kaip minėta, L. 
Delibo "Coppelia" 1925 m. gruodžio 4 
d.

į klausimą, kodėl taip įvyko, yra 
paprastas atsakymas. Kai po Rusijos 
revoliucijos lietuviai pradėjo grįžti 
'namo', į Lietuvą atvyko ir daugelis 
mūsų menininkų. Nemažas jų skaičius 
buvo prasilavinę valdybos ir dai
navimo srityse, kai kurie turėjo darbo 
praktikos Rusijos teatruose, pav., 
aktoriai B. Dauguvietis, A. Sutkus, K. 
Glinskis, J. Vaičkus, J. Oškinaltė, N. 
Vosyliūtė ir kiti. Kau kurie daini
ninkai, be mūsų garsiojo Kipro 
Petrausko, pav., V. Grigaitienė, J. 
Bieliūnas, A. Galaunlenė turėjo pro
gų, kad ir mažose rolėse dainuoti rusų 
teatruose. Suminėti artistai grįžę 
tėvynėn galėjo, taip sakant, savo 
jėgomis pradėti darbą. Baleto srityje 
turėjome tik vieną šokėją- 
profesionalą, kuris Rusijoje šoko 

garsiajam Peterburgo Marijos teatre 
Tai Jurgis Kiakštas (1837-1936). 
Rusijoje rašėsi Georgij Kiakštas. Jis 
1891 m. baigęs Imperatoriškąją Ma
rijos teatro mokyklą, ir aukštai 
įvertintas anuomet Rusijoje dirbusio 
pasaulinio vardo choreografo Marijaus 
Petipa, bematant buvo priimtas į. 
Marijos teatrą. Psižymėdamas virtuo
zine šokio technika, šoko su anuome
tinėmis garsenybėmis kaip M. Kše- 
sinskaja, Ana Pavlova, Olga Preobra- 
ženskaja ir kt. Kiakštul teko gastro
liuoti Londono, Vienos ir Buenos 
Aires teatruose. Grįžęs į Lietuvą 
1919 m. (jo karjera jau tęsėsi 30 
metų), su kitais žinomais šokėjais 
surengė Kaune internacionalinį kon
certą - baletą. Atidarė Kaune 
dvisavaitinius šokių ir plastikos kur
sus. įdomi dar jį liečianti žinutė: 1907 
m. jis su kitais iškiliais kitataučiais 
baleto atstovais šoko Vilniuje su
rengtame vakare.

Dabar tarkime žodį apie baleriną 
Olgą D ubeneckienę-Kalpokienę
(1821-1972). 1919 m. Kaune suruoš
tas "Dainos ir baleto vakaras.ž Jame 
dalyvavo jau Petrograde pagarsėjusi 
balerina 0. Dubeneckienė, kuriai 
buvo lemta tapti lietuvių baleto 
pradininkei-steigėjai ir pirmai balet- 
meisterei. Jinai pirmoji Kaune įsteigė 
Plastikos ir estetikos šokių kursus. 
Pradėjusi darbą su vos trimis moki
nėmis, tarp kurių buvo Jadvyga 
Jovaišaitė, vėliau pagarsėjusi cha
rakterinių šokių prima-balerina, kuri 
įstojo į studiją jau kiek prasilavinusi 
šokio mene Rusijoje, Tiflise.

O. Dubeneckienė dažnai pati šok
davo Kaune anuomet organizuoja
muose meno parengimuose. Stengda
masi Lietuvoje populiarinti baleto 
meną, prieš kiekvieną šokį, iš scenos, 
paaiškindavo stilių ir savitumą, tuo 
paruošdama auditoriją geriau suprasti 
ir pažinti tą meno sritį. Po trijų 
pedagoginio darbo metų, 1922 m., 
birželio 2 d. surengė savo studijos 
auklėtinių koncertą. Po to mokinių 
skaičius išaugo iki 30; sekančiais 
metais iki 35, o dar sekančiais- iki 60. 
Tai įgalino ruošti šoklus operų 
spektakliams. Tačiau O. Dubeneckie- 
nės studiją pradžioje lankė vien

.Persų mergelės šokį“ atlieka O. Dubeneckienė

moterys, tad kai operos spektakliui 
reikėjo dviejų šokančių porų, dvi 
balerinos apsirengdavo vyrais. Tos 
pirmosios baleto studijos auklėtinės 
šokiais papildė operas: "Traviata", 
"Rigoletto", "Faustas" ir "Eugenijus 
Oneginas".

Būtina pasakyti, kad O. Dubenec
kienė buvo ir puiki dailininkė, sukūrusi 
ne vieną scenovaizdį Kauno teatro 
spektakliams. Ji dėstė dekoratyvinę 
dailę-scenografiją Kauno vaidybos 
mokykloje. Anuomet Kauną ap
lankė ir kita žinoma rusų balerina 
Olga Iljinskaja.Jl taip pat įsteigė 
šokių ir plastikos mokyklą, tad šokio 
studijų Kaune tada nestigo.Tačiau, 
žinant kiek ilgų metų įtempto fizinio 
darbo reikia šokėjos profesiniam 
subrendimui - solistų šokėjų vis dar 
neturėjome.

(Bus daugiau)

KŪRYBOS KELIAS PRASIDEDA 
"SAULĖLYDŽIU"

SAULĖLYDIS
BRONĖ MOCKŪNIENĖ

atkelta iš 3 psl. 
suprasdama tokios kamšos nebūti- 
numą, sumaniai ją mažais intarpais 
išdėstė įvairiuose knygos skyriuose ir 
reikia pripažinti, kad jie įdomesniųjų 
apysakos vietų nesugadina. Tai pami
nėję, iškeliame kitas Mockūnienės 
pasakojimo gijas, kuriomis labiausiai 
remiasi "Saulėlydžio" literatūrinė 
vertė. O tos gijos yra Daumantienės 
jaunystės prisiminimai, lyriški, vaiz
dingi. jaudinantys giliu, nuoširdžiu 
išgyvenimu, ir Australijos gamto
vaizdžių paveikslai - australiški 
priemiesčiai, miškas, kalnai, plačios 
lygumos, pamatytos pastabia akimi ir 
išraiškiai nupieštos vaizdingumą per
duoti (pratusia plunksna, sugebančia 
atkurti ir žydinčios vyšnaitės nuosta
bumą ir akmeninių kalnų šiurkštų 
didingumą ir plačių lygumų sukeliamą 
stebinančios begalybės jausmą.

0 vis tik "Saulėlydis" yra moteriška 
knyga. Giliau, pilniau pavaizduoti tik 

Rūtos Daumantienės ir Živilės perso
nažai. Rūta - nesugadinta, švelni, 
jautri, tradicinė lietuvė. Jos ypatingai 
jausli širdis trokšta gyvenimo pasto
vumo ir laimės. Rūta laimės nori ir 
savo artimiesiems, bet tik tokios 
laimės, kuri pasiekiama jos vienos 
numatytu lietuvišku būdu. į kiekvieną 
kliūtį tokiai laimei ji reaguoja tik 
širdies skausmu. Vyro mirtis įstumia ją 
į didžiulio skausmo gelmę. "Rūta 
prarado norą gyventi. Daumantienės 
gyvenimo saulė buvo jau nusileidusi. 
Jos gyvenimą apgaubė bauginanti 
tamsa". (103 psl.). Mockūnienė yra 
gerai išstudijavusi ir, sakyčiau, 
išjautusi skausmo žudantį poveikį 
žmogaus sąmonei. Daumantienės pa
lūžimu ji parodo kenčiančios moters 
širdies psichologinę negalią, perveda 
savo heroję per skausmu užtvindytus 
mėnesius, tarytum per kokį šiurpų 
mirties slėnį, šiuo atžvilgiu Dauman- 
tienė yra naujas personažas musų 
raštijoje. Ir tai užrašome autorei į jos 
kūrybinius kreditus.

Živilė jau kitokia. Nepanaši į 
motiną, impulsyvi, veržli, besidominti 

menu ir mokslais. įpratusi analizuoti 
savo veiksmus, pasidaryti logikškas 
išvadas, pakoreguoti savo poelgius,, 
tramdyti emocijas ir valdyti savo 
širdį. Pasiblaškiusi V akarų Australijos 
provincijos gilumoje, padirbėjusi 
skraidančiojo gydytojo bazėje, ji 
išvyksta į Vilnių, į lituanistinius 
kursus. Lietuvybei ji nebus prarasta ir 
gyvenimas jai nebus ašarų paklanė. 
Vyrų portretai blyškesni, mažiau 
teišvystyti. Jonas Daumantas, ta 
svarbioji šeimos gyvenimo ašis, greitai 
nuimamas nuo scenos ir pasilieka 
mažiausiai pažįstamas.

Apysaka yra pasisekęs autorės 
literatūrinis debiutas. "Saulėlydis" 
yra ir pasiliks gražia forma patiektas 
Australijos lietuvių gyvenimo visuo
meninis užrašas, turintis istorinę ir 
literatūrine vertę. Skaitytoją sužavi 
B. Mockūnienės taurus, patiotinis 
lietuviškumas, jos pastangos tarnauti 
tiesai, pastangos siekti mūsų kraštui 
teisingumo ir laisvės.

J.A. JŪRAGIS
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RE RT HAS
Motinos dienos proga sulaukėme 

"Dainos sambūrio" choro iš Mel
bourne. ( Perth’ą atvyko 63 choristai, 
jųjų tarpe kartu ir kun. Pr. Vasaris. 
Aerodrome p. E. Stankevičius pasitiko 
svečius ir autobusu išvežiojo po 
apsistojimo vietas. Tų pačių dienų 
(šeštadienį) vakare choristai pasi
puošę tautiniais rūbais pradėjo meninę 
programų. Programos pranešėjais 
buvo p. R. Radzivanienė anglų kalba 
ir p. V. Radzivanas lietuviškai.

Koncertas vyko Reimonte Latvių 
centro salėje, kur susirinko apie 250 
(vairių tautybių klausytojų. R. Praš- 
mutaitės ir D. Levickienės diriguo
jamo choro programa truko apie 3 
valandas.Koncertų užbaigiant Perth'o 
Lietuvių Apylinkės R-nės V-bos 
pirmininkė p. N. Petnikienienė pa
kvietė dalyvius kavutei ir pašokti.

Sekmadienio rytų mūsų kapelionas 
pakvietė parapijiečius ( parapijos 
bažnyčių, kur (vyko iškilmingos pa-

GEELONGAS
Geelongo skautų Židinys, laikas 

nuo laiko suruošia renginius ne tik 
savo nariams, bet. ir visiems Geelongo 
lietuviams. Dar vis besidalinant Mel
bourne lietuvių teatro "Aušra" gru
pės vaidinimo "Amerika pirtyje" 
įspūdžiais, kurių Židinio vadovybė į 
Geelongų atsikvietė ir globojo balan
džio mėn., jau sekantį šeštadienį 
suruošė išvykų į pingvinų karalystę. - 
Phillip salų. Nors Išvykos dalyvius gal 
kiek ir gųsdino kelias dienas tesęsis 
oro nepastovumas, bet bailesniųjų 
neatsirado. Punktualiai aštuntų va
landų ryto, nuo Geelongo Lietuvių 
Namų, Melbourne kryptimi pajudėjo 
du autobusiukai, vairuojami p. .L 
Gailiaus ir išvykos vadovo p. L. 
Rungardos. Talpino trisdešimt, išvykos 
dalyvių.

Palikus rudeninės gamtos spalvomis 
pasipuošusį Melbourne didmiestį, 
Dandenong apylinkių ankštumas, apie 
vienuoliktų valandų išvykos dalyviai 
jau klegėjo p.p. Valaičių gražiame 
sodelyje . Juos nuoširdžiai sutiko pati 
šeimininkė p. Valaitiene ir ūkvedis p.

Kunigaikščių Lietuva
atkelta iš psl. 4 

krikščionis? Kur atrasime didesnių 
skriaudų, didesnės neteisybės, smur
to, nedorumo ir turto gobšumo, jei ne 
tarp krikščionių žmonių, o ypač tarp 
tų, kurie dedasi dorais vienuoliais, 
kaip, pavyzdžiui, kryžiuočiai, tačiau 
kurie daro visokį piktų: jie ėmė 
nelaisvėn vyskupus, grūdo juos į 
kalėjimus ir laikė ten dideliame varge, 
kol jie nesutiko su jų norais, kai 
kuriuos ištrėmė, dvasininkus ir vie
nuolius išžudė, Rygos miestui padarė 
didžiausios žalos ir nieko neištesėjo, 
ką jie priesaikomis buvo pažadėję nuo 
pat pirmojo tosios krikščionybės 
daigyno atsiradimo."

Lietuviai nors ir buvo pasibaisėję 
krikščionių vienuoliais ir kariais 
riteriais, tačiau atėjo laikas, kada 
reikėjo krikštytis ir priimti krikščio
nybę. Jų buvo galima priimti iš 
Vokiečių ordeno, iš rusų stačiatikių, 
ir netikėta proga pasitaikė priimti iš 
‘Lenkijos katalikų. į šį reikalą mums 
daug šviesos įneša istorikas Zenonas 
Ivinskis, savo veikalu "Lietuvos 
Istorija iki Vytauto Didžiojo mirties". 
Lietuviai nenorėjo priimti krikštą iš 
ordeno, tad žvalgėsi į Rytus, buvo 
imta svarstyti Lietuvos ir Maskvos 
susiartinimo projektas vedybų keliu. 
Ivinskis rašo: "Jogaila drauge su savo 
broliais Skirgaila ir Kaributu su 
Dimitru Doniečiu ir jo giminaičiu
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MOTT NOS DTEN A Perthe
maldos. "Dalyvavo trys kunigai ir 
vyskupas. Choras giedojo daug gražių 
giesmių, net ir vyskupas buvo 
sužavėtas. Šv. Mišias laikė kun. Pr. 
Veseris, kun. Pr. M. Keating, kun. Dr. 
A. Savickas ir Vyskupas R. Healy. 
Mūsų kapelionas kun. Dr. A. Savickas 
pamoksle pasveikino choristus ir 
svečius atvykusius Iš Melbourne. 
Vėliau vyskupas, kalbėdamas apie 
Lietuvą,gražiai sveikino choristus ir 
visus lietuvius.

Po pamaldų per; t.h’iškiai Ir svečiai 
susirinko į Latvių salę, kur buvo 
paruošti svečiams priėmimo pietūs, o 
saviškiai pasivaišino suneštinėmis vai
šėmis. Po pietų kun. Pr. Keating ir 
vysk. Healy iškvietė Apylinkės Val
dybų ir nuoširdžiai padėkojo už pietus, 
o pirmininkei p. E. Pet.rukėnienei už 
malonų priėmimų. Vėliau choras

Rosikis. Kadangi ilgesnė kelionė suža
dino ir apetitų, ir dalyviai neragi
nami susiprato susiburti prie po 
medžiais pastatytų stalų, ir numal
šinti alkį savais skanėstais, užsige
riant. kavute ir kitais skystimėliais. Po 
to pragiedrėjo ir padangė. Apžiūrėta 
išvykos globėjų vasarnamio pastatai, 
pasigėrėta apylinkėmis o ištver
mingesnieji apsilankė ir šios salos 
sostinėje - Coves, miestelyje.

Nuo sodelio pakraštyje pastatytos 
lauko virtuvės sklido uoslę erzinantis 
kepsnių kvapas. Čia net du prityrę 
kepsnių gamintojai p. K. Starinskas, 
net. su virėjo ar kepėjo kepure ir p. S. 
Valaitis, p. V. Rosikiul asistuojant, 
kepė ir maitino gai ir ne visai išalkusių 
minių skanėstais, kokių retai pasitai
ko net ir ištaiginguose restoranuose:

Saulutei pro debesėlius slenkant, 
žemyn, atsisveikinom su maloniais 
globėjais ir dar turėjom laiko pamatyti 
įdomiuosius salos gyventojus - ping
vinus. Kadangi pingvinai iš jūros 
parkeliauja tik sutemus, liko trumpa 
valandėlė sustoti prie paplūdymėlio.

Vladimiru (Andriaus sūnumi) surašė 
1384 m. du dokumentus. Jų turinys 
paaiškėjo iš trečiojo dokumento, 
surašyto Jogailos motinos Julijonos ir 
Dimitro vardu. Pagal iškilusį registrą 
matyti, Jogaila ne tik turėjo vesti 
vyriausią Doniečio dukterį Sofiją, bet 
'pasikrikštyti stačiatikių tikėjime ir 
savo krikščionybę viešai išpažinti'. Ką 
tas reiškia, lengva suprasti - Lietuva 
turėjo patekti į slavišką kultūrą. Kada 
šitie reikalai jau buvo baigiami 
svarstyti su Maskva, netikėtai lenkai 
pasipiršo su Jadvyga. Kadangi Lietu
vos valdovams toji pasiūla pasirodė 
geresnė, tai Jogaila Krėvos pilyje ir 
surašė 1385 m. aktą, kuriame pasiža
dėjo vesti Jadvygą ir sujungti tas abi 
valstybes, ir, žinoma, apsikrikštyti ir 
apkrikštyti visą tautą. Po aktu 
pasirašė Jogaila ir jo broliai Skirgaila, 
Lengvenis, Kaributas ir Vytautas."

Čia mums gali rūpėti, ar tas Krėvos 
aktas panaikino Lietuvos nepri
klausomybę ir kodėl Lietuvą prijungė 
prie Lenkijos, o ne Lenkiją prie- 
Lietuvos, juk Lietuva buvo anais 
laikais daug didesnė už Lenkiją? Du 
motyvai nulėmė likimą: Lenkija jau 
buvo karalystė, o Lietuva tik kuni
gaikštija, todėl Lenkija turėjo aukš
tesnį valstybini rangą ir, antra, 
Lenkija buvo krikščioniška valstybė, o 
Lietuva pagoniška. Tai papročiai ir 
etiketas reikalavo, kad Lietuva būtų 

Motinos dienos proga kartu su publika 
salėje padainavo keletu dainelių, 
taipogi solo dainavo solistė p-lė V. 
Rrfižaltft, p. .1. Rūbas ir p. Danius,- 
pianinu pritariant, p. PrašmutaiteL 
Užbaigiant, linksmų popietį duetu 
dainavo jaunuoliai Rrfižai.

Choristai po dviejų dienų sunkaus 
darbo Ilsėjosi. Antradienį choristams 
surengė ekskursijų į Atlantis pažiūrėti 
kaip žuvys atlieka savo programų. Ret. 
nevykusi buvo diena, labai blogas 
oras.

Viešnių ft Sydnėjans, mūsų kun. Dr. 
A. Savicko motina su mumis atšventė 
Motinos dienų ir kartu savo išleis
tuves. A.R. V. pirmininkė p. E. 
Petrukėnienė įteikė p. Savickienei 
Retndruomen’ės vardu dovanų-pa -

----  I F’Hilli
kur laikosi ruoniai. Deja, per ilgai 
mėgavomės skanėstais ir į šį "pasima
tymų" pavėlavome. Siek tiek pa
vėlavome ir prie parkeliaujančių 
pingvinų. Dėl žmonių daugybės, 
nebuvo įmanoma priartėti prie jų 
išplaukimo "uosto", o ir jų pačių 
gausingesnio skaičiaus neteko matyti, 
bet visgi kelis pamatėme.

Kuomet tarėmės tikslų atsiekę, 
apie septintų valandų vakaro, paju
dėjome namo. Deja, "neperšokęs 
upelio nesakyk op". Taip buvo ir 
mums. Dar nepasiekus Dandenong, 
vienas autobusiukas sustojo. Vairuo
tojas, p. V. Rindokas spaudė viduje ir 
išorėje esančius mygtukus, o autobn- 
siukas nė iš vietos. Išvykos vadovas Jie dalyvius
hando susirišti su autobusiukų savi
ninku, bet. ten irgi tyla. Tenka šauktis 
R AC V pagalbos. Atvyko barzdotas 
žmogelis, pasikrapštė, atseit, pataisė, 
paėmė porų dešimtinių, ir mes 
važiuojam. Svarbu suspėti į pamaldas, 
nes išvykos dalyviai bemaž visi 
prisiekę pamaldų lankytojai. Laiku 

prijungta prie Lenkijos. Tas aktas nei 
‘juridiškai nei praktiškai Lietuvos 
savarankiškumo nepanaikino, tai ma
tome iš to, kad lenkai buvo juo 
nepatenkinti ir reikalavo naujos 
unijos. Tik po 174 m...iškilus karui su 
Maskva, lenkai, pasinaudoję sunkia 
Lietuvos padėtimi, privertė lietuvius 
nusileisti ir sudaryti 1569 m. Liublino 
uniją. Iki Liublino unijos Lietuva 
turėjo savo didžiuosius kunigaikščius, 
savo administraciją, savo kariuomenę, 
savo teismus, savo pinigus, na, ir savo 
savarankią politiką, pilną nepriklau
somybę, ji pati viena kariavo su 
ordenu ir su Maskva, kai Lenkija su 
tais kraštais taiką palaikė. Lietuva 
buvo ant tiek laisva, kad rūpinosi 
karališka karūna.

Liublino unija Lietuvos nepriklau
somybę suvaržė, tačiau jos nepanai
kino. Lietuva buvo priversta ją 
pasirašyti politinių sąlygų, bet ne 
juridiniu laisvu susitarimu. Tokios 
politinės sutartys galioja tol, kol 
nepakinta valstybės jėgų santykis, jos 
išnyksta, kai nuskriaustoji šalis atgau
na savo jėgą; pasikeičia sąlygos, 
pasikeičia ir valstybių santykiai. 
Lietuva jokių juridinių įsipareigojimų 
Lenkijai neturi, nors lenkai tų laikų Ir 
negali pamiršti, kada smogė Lietuvai 
peiliu į nugarą. Kad ir labai suvaržyta 
Lietuva išlaikė savo nepriklausomybę 
dar 200 metų, kol abi valstybes - 
Lenkiją ir Didžiąją Lietuvos kuni
gaikštiją pasidalino trys valstybės - 
Rusija, Prūsija ir Austrija XVIII a. 

veikslų. Gegužės 12 d. p. Savickienė iš 
skrido namo.

Gegužės 16d. A.L.R.V. paruošė 
Melbourniškiams išleistuves.Tų va
karų gan nemažai mūsiškių susirinko 
atsisveikinti su choristais ir svečiais, 
p. E. Petrukėnienė choro vedėjui p. 
Linikiui įteikė paveikslų Perth'o 
miesto vaizdų. Choro vedėjas dėko
jo už dovanų. Prie kavutės dar ilgai 
dalinomės (spūdžiais apie išklausytas 
gražias dainas. Žmonės yra labai 
dėkingi chorui ir Apylinkės Valdybos 
pirmininkei ir visiems prisidėjusiems 
prie viešnagės organizavimo. Gegužės 
17d. " Dainos Sambnrys" išskrido atgal 
namo. Laimingos jiems kelionės.

R.Steckis

p s ai ą-----
nesugrįžus, kunigėlis gali pagalvoti, 
kad židiniečiai suruošė streikų, net. ir 
be unijos leidimo. Juokauti liovėmės, 
kai autobusiukas, patraukęs vos 
trisdešimt, kilometrų ir vėl sustojo 
Dandenong miestelio pakraštyje. Lai
kas vėlyvas. Padėtis vis beviltiškesnė. 
Telefonų randame tik už trijų 
kilometrų. Skambiname visur, tikė
damiesi pagalbos. Deja, atsakimai 
nedžiugina. Pagaliau savininkas pra
neša, kad išsiunčia kitų autobusiukų iš 
Geelongo. Tenka skirtis.
' Išvyka tikrai pavyko, nors ir 
buvome priversti jų pratęsti iki 
ketvirtos valandos ryto. Ret negalima 
blogu žodžiu minėti "pastovėjimus".

praturtino nekasdie
niškais įspūdžiais. Padėka už išvykų 
priklauso Židinio vadovybei, mieliems 
išvykos dalyvių globėjams, auto
busiukų vairuotojams, šauniems mai
tintojams, kantriems dalyviams, o 
ypač išvykos vadovui p. L. Rungardai. 
Laukiam panašių renginių ir daugiau, 
t.ik be "pratęsimų". ALKA 

pabaigoje. Tų liūdnų, pasekmių prie- 
žąstis galime rasti Liublino unijos 
sukurtoje dvasioje. Lenkiją ir Lietuvą 
pražudė lenkiškos bajorijos ideologinis 
(nors ir krikščioniškas) supuvimas, 
atitolimas nuo tautos, nuo savo 
žmonių rūpesčių, betvarkė vidaus 
gyvenime.

Lietuva buvo pavergta 120 metų. 
Per tą laiką jos gerbūvis sunyko, 
nutautėjo tauta be savo rašto, be savo 
mokyklų, tačiau vis dar ruseno kelios 
gyvos žiežirbėlės - Valančius, Dau
kantas, Basanavičius, Kudirka, Mairo
nis, Vaižgantas ir kt., kurie buvo 
naujos Lietuvos kūrėjai, kurie išėjo su 
tauta ir progai pasitaikius, atkūrė 
nepriklausomą Lietuvą demokratiniais 
pagrindais. Neilgas jos gyvenimas vos 
22 m., tačiau mes esame jos vaikai, 
mūsų šventa pareiga ją vėl atkurti. 
Garbinga ir didelė Lietuvos praeitis 
tegul būna mums įkvėpimu ir pasidi-’ 
džiavimu, kaip ji buvo mūsų tėvams ir 
tėvų tėvams.

Šiomis savo pastabomis norėjau 
papildyti paskaitos turinį, kiek liečia 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją. 
Mums svarbu žinoti savo garbingą 
praeitį, nes mūsų priešai tie patys: 
tiek dabar, tiek anais senais laikais, 
stengiasi iškreipti ir suklastoti istori
nius faktus, kad galėtų nuslėpti nuo 
pasaulio akių, o mus pačius suklai
dinti, kad galėtų palaužti mūsų tvirtą 
pasiryžimą atkurti nepriklausomą 
Lietuvą.

A. MAURAGIS
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Po gražios pergalės Maskvoje, 
Kauno "Žalgiris" laimėjo prieš 
Maskvos CASK komandų 67:59 ir 
antrus metus iš eilės tapo Sov. 
Sąjungos krepšinio čempionu. Po karo 
Kauno krepšininkai SSSR čempioniais 
yra buvę jau keturis kartus, būtent 
1947, 1951, 1985 ir 1986 metais? 
Krepšinio mėgėjai tiek Lietuvoje, tiek 
ir užsienyje, tikėjosi, kad kauniečiai 
pasieks ir geriausių Europos klubų 
taurės čempiono vardą. Tačiau Euro
pos čempionų taurė teko Zagrebo 
(Jugoslavijos) "Cibonos" komandai. Ši 
taurė, vadinama "Sidabrinis krepšys" 
Europos Krepšinio Mėgėjų F-jos 
(steigta 1958 m.. Prancūzijos sporto 
laikraščiui "L’Eęuipe" pasiūlius. Dėl 
jos varžomasi tryliką kartų. Tarp 
geriausių Europos vyrų krepšinio 
klubų, šių taurę tris kartus yra laimėję 
Rygos ASK (1958, 1959 ir 1960 m.). 
Lietuviams dar nėra tekę ją laimėti, 
nors jau du metus jie užima antrąją 
vietą vis nusileisdami Zgrebo "Gi
bonai" .

Šiemet paskutiniosios rungtynės 
vyko balandžio 3 d. Vengrijos 
sostinėje Budapešte. Visi bilietai į 
Budapešto sporto rūmų krepšinio salę 
buvo iš anksto išparduoti. Vien tik iš 
Jugoslavijos šių rungtynių stebėti 
atvyko apie 10,000 žiūrovų. Negavu
siems įėjimo bilietų, gretimoje salėje 
rungtynės buvo rodomos didžiuliame, 

5 metrų televizijos ekrane. Šias 
rungtynes 26 televizijos kompanijos 
ransliavo j 20—tį kraštų, komentavo 
250 žurnalistų. "Žalgirio" komanda 
vilkėjo žaliomis uniformomis su užrašu 
"Žalgiris - Kaunas". Šios rungtynės 
buvo transliuojamos per Australijos 
etninę 2EA radijo stotĮ ir rodomos per 
SBS televizijos stotį.

Ž; edgiris” 
mėjo?

Žaidžiant su "Cibona" iki 32-sios 
žaidimo minutės kauniečiams turint 
61:68 rezultatų savo nenaudai, dar 
buvo tikimasi pergalės. Tačiau, už 
nesportišką elgesį iš aikštės pašalinus 
Sabonį, visos viltys užgęso. Rungtynės 
baigėsi 94:82 "Cibonos" naudai.Pagal 
"Žalgirio" trenerių ir vadovų pasisa
kymus, jugoslavai žaidė geriau,, Jų 
komandos žvaigždė, D. Petrovič, 
vadinamas "krepšinio Mozartu", buvo 
nesulaikomas, ypač kad aukštasis (205 
cm/ R. Civilis sirgo. Žalgiriečiai 
padarė daug klaidų. Metant baudas 
jugoslavai iš 26 pataikė 23, žalgi
riečiai iš 24 tik 12.

APIE ARVYDĄ SABONĮ

Europos, o ypač Lietuvos, įskaitant 
ir užsienio lietuvius, krepšinio sporto 
mėgėjams, dabartinio geriausio Euro
pos, Sov. S-gos ir, žinomač Lietuvos 
krepšininko ARVYDO SABONIO 
vardas yra gerai žinomas ir su 
pasidžiavimu tariamas. Jį bandė 
"nupirkti" Amerikos profesionalai, 
norėdami įtraukti į geriausias Ameri
kos profesionalinio krepšinio rinkti
nes. Iki šiolei tai buvo pasiūlyta tik 
vienam kitam europiečiui. Sabonis 
atsisakė milijonų ir pareiškė, kad jam 
geriausiai žaisti su Kauno "Žalgiriu". 
Žinoma, būnant tokiam populiariam Il
gėtam žaidėjui, kad ir neturint 
milijonų dolerių. Lietuvoje ateitis 
užtikrinta ir jis gali jaustis kaip 
milijonierius, gyvendamas ir žais
damas už savųjų Kauno komandą.

Saboniu domisi visi tiek Lietuvoje, 
tiek ir užsienyje. Korespondentai ir 
krepšinio mėgėjai, Lietuvoje vadinami 
"sirgaliais", jo niekada ir niekur 
nepaleidžia, jį sekioja ir stato šimtus

Kauno "Žalgiris"

klausimų. Duosime čia įdomesnius jam 
duotus klausimus ir Sabonio atsa
kymus.

K.: Ar važiuodamas automobiliu 
mėgsti greitį?

A.: Nors važinėju normaliu greičiu, 
tačiau, vis dėilto, eismo taisykles 
kartais pažeidžiu. Autoinspektorius 
atpažinęs mane, dažniausiai pasako: 
"Sabonį, nedaryk pražangų." ir liepia 
važiuoti toliau.

K.: O kaip, ar sunku būti Saboniu?
A.: Jau įprata nors yra keis

tokų žmonių. Kur tik pasirodau, jie 
tuoj atkreipia dėmesį, kuždasi ir pan. 
Geriausiai jaučiuosi sporto salėse, nes 
ten niekas manimi nesistebi. Jau ir į 
namus žmonės mažiau skambina. 
Anksčiau telefono ragelio nespėdavau 
kelti.

K.: Kuris žaidimo momentas buvo 
pats laimingiausias?

A.: 1985 metais Japonijoje, kai 
universiados žaidynių baigmėje mes 
laimėjom prieš stiprią Amerikos 
studentų komandą.

K.: Kas aikkštelėje tave geriausiai 
supranta?

A.: "Žalgirio" komandoje di
džiausią patyrimą turintis žaidėjas S. 
Jovaiša, o Sov. Sąjungos rinktinėje 
latvis V. Valteris. Rygiečio perda
vimui po krepšiu man būna drąsiausi ir 
tiksliausi.

K.: Ar tau yra malonu pelnyti 
taškus, ar yra malonu ir draugui 
sudaryti progą (mesti į krepšį?

A.: Man svarbiausiai yra, kad 

žaidimas būtų gražus ir, kad laimėtų 
mano komanda, o kai draugas pelno 
taškus, tai aš esu nemažiau patenkin
tas negu ir jis.

K.: Ar daug krepšio lentų esi 
suskaldęs?

A.: Šiuolaikines stikloplastines jau 
šešias, o kiek plastmasinių, tai 
neskaičiavau, beje praktiškai visas 
lentas suskaldžiau užsienyje, nors 
tyčia jų neskaldau. Aukštieji žaidėjai, 
kirsdami sviedinį iš krepšio viršaus, 
dažnai rankomis pataiko į lankų, 
išmušdami Jį nuo lentos ir tuo pačiu 
suskaldydami ir pačių lentą.

K.: Koks mėgiamiausias tavo val
gis?

A.: Labiausiai mėgstu šaltibarščius. 
Kadangi užsieniuose šaltibarščių nė
ra, tai ieškau kokios nors pana?ios 
sriujbos. Labai mėgstu vėdarus, ce
pelinus, bulvinius blynius, viską, kas 
yra pagaminta iš bulvių.

Didžiausias italų sporto laikraštis 
"Gazzetta dela basket", apklausi- 
nėjęs Europos sporto žurnalistus ir 
krepšinio žinovus, išrinko Sabonį 
geriausiu Europos krepšininku. Laik
raštis užklausė Arvydą, kas jo 
nuomone geriausi trys žaidėjai šiuo 
metu. Jis atsakė 1) Ispanas San 
Epifanas, 2) italas Romeo Sachetti ir 
3) lietuvis Rimas Kurtinaitis. Geriau
siu Lietuvos sportininku jis laiko 
dviratininką, pasaulio čempioną Gin
tautą Umarą.

A. L-TJS

LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD.

* Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

nuo $100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20,000 iki $50,000 - 14 % 
nuo $50,000 ir daugiau - 15 %

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
sumas. Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvienų pilną kalendorinį 
mėnesį finansinių metų gale ir (rašomi į einamąsias sąskaitas. Už 
įnašus (shares) iki 17% dividendo.

* . Teikia paskolas iki $30,000 įkeičiant nekil. turtų, asmenines 
paskolas su garantuoto jai* iki $5000 ir be jų iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* (staiga veikia:
MELBOU RNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp„ sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp„ Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: "TALKA". Box 4051. GPO, Melbourne 3001.

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St.. Norwod. S.A. 5067

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 vili. iki 4. val.'pp. Lietuvių Klubo 
p‘atuldersė; 1'6-18 Eašt Territce. Bunks! own.NSW 2260.'

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

BAŽNYČIOS BUSIMOJI 
PADĖTIS

Jėzus pasakė: "Kad kur aš esu, ir jūs būtumėte." Šitie žodžiai 
parodo, kad Viešpaties pasekėjų buveinė arba gyvenimas, bus toks pat 
į kokį Jėzus buvo išaukštintas. Apie Jėzaus išaukštinimą Apaštalas 
sako: Todėl Dievas išaukštino jį ir dovanojo jam vardą, viršesnį už 
visus vardus, kad Jėzaus vardu priklauptų visoks kelias danguje ir 
žemėje Ir po žeme." - Pil. 2:9, 10.

Mūsų Viešpats buvo Dangiškojo Tėvo išaukštintas labai ankštai, 
"Dievo sosto dešinėje." (F.br. 12:2) Ir ta pati išaukštinimo vieta arba 
padėtis yra "prirengta" dėl bažnyčios. Pastebėkime kokį pažadą Jėzus 
davė Apreiškimo 3:21: "Kas nugalės, tam aš duosiu sėdėti su manim 
mano soste, kaip ir aš nugalėjau ir sėdausi su mano Tėvu jo soste."

Dėl to nesistebėkime, kad Petro pasakyta, kad Kristaus prisikėlimo 
dėka, krikščionys yra atgimdyti gyvajai vilčiai ir "negendančiai; 
nesuteptai ir nevystančiai tėvonystei laikomai danguje jums." Ret. 
(sit.ėmykime Apaštalo žodžius sekančioje eilutėje: "Dievo galybe 
sergimiems, tikėjimu išganymui, kurs yra prirengtas, kad būtų 
apreikštas paskutiniuoju laiku.' -1 Pet. 1: 4, 5.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Bačinskas, 16 
Burlington Str., Holland Park. Qld. 4121

'Mūsų pastogė' Nr.21 1986.6.2 psl.7
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Sydnėjus

BAISUSIS BIRŽELIS

TRĖMIMU MINĖJIMAS

Tautos Fondo Atstovybės ruo
šiamas Birželio trėmimų minėjimas 
(vyks Birželio 8 d. Pamaldos St. 
Joachims bažnyčioje Lidcombėįe 
11.30 ryto. Gieda "Dainos" choras. 
Organizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis gedulo ženkle.

Biržeiio 14 d., šeštadieni Sydney 
baltai ruošia Vigilija - budėjimų 
Martin Place netoli nuo žuvusių karių 
paminklo deportacijų aukoms prisi
minti.

Vigilijos pradžia 10.30 vai. rytp. Ji 
tęsis iki 12 vai., kuomet, baltų 
atsargos karių organizacijų atstovai 
padės vainikus, prie Cenotaph pamin
klo.

Paruoštas bendras plakatas bei 
lapeliai išaiškinti praeiviams austra
lams šios vigilijos prasmę.

Kviečiame tautiečius skaitlingai 
dalyvauti, ypač kviečiame lietuves 
ponias ir paneles, pasipuošusias tauti
niais rūbais.

Viešas minėjimas tų pačių dienų 3 
vai. p. p. Lietuviu klube. Paskaitų 
skaito Dr. Liuką Petrauskas. Meninę 
programa užbaigia "Dainos" choras, 
diriguojant. Broniui Kiveriui ir Birutei 
Aleknaitei. Kviečiame skaitlingai da
lyvauti.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydnėjuje

Birželio 15 d., sekmadienj, 2 vai. 
NSW Jungtinis Baltų komitetas rengia 
trėmimų minėjimų - koncertų Latvių 
namuose, 32 Parnell St.., Strathfield.

Paskaitų skaitys federalinio parla
mento atstovas Philip Ruddock, M.P.

Koncertinėje dalyje ^pasirodys 
lietuvių, latvių ir estų meninės 
pajėgos. Lietuvius atstovaus "Dainos" 
choras, dirigentai Br. Kiveris ir Birutė 
Aleknaitė.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
lietuvius gausiai dalyvauti šiame 
minėjime, prisimenant, skaudžius bir
želio (vykius prieš 45 metus, bei 
tebesitęsian.ių mūsų pavergtos tėvy
nės tragedijų.

rTA-IF PAT PRIMENAME, KAD ŠIUO METU LIETUVIU KLUBE 
GROJA Iš NAUJOSIOS ZELANDIJOS ATVYKĘ
SAMOAN OROUP

N AMU OSE

16 IB EAST TERRACE, UANKSTOWM (Tel. 70H 1414)

Birželio 14 d..šeštadienį,
Sporto klubas "Kovas" ruošia

Programoje: Dainos choras 
Orkestras 
Loterija 

Pradžia 7.30 popiet 
Visi kviečiami smagiai pasišokti.

Bilietų kaina $6.00
Studentams ir pensininkams - $3.00

THE FIVE STARS 
(FETU E LIMA)

e e 0-0 e c . i
Melbournas

‘AUŠRA- kartos... NAUJAS PREZIDIUMAS

V. PATAŠIUS
NSW Jungtinio Baltų k-to vicepirmininkas

Pranešame visų žiniai, kad kaip kas metai, taip ir šiemet., birželio 14 
■d. 12.00 vai., šeštadienį, Sydney, Martin Place, prie Australų 
Nežinomo Kareivio paminklo, (vyks minėjimas - demonstracija 
ištremtųjų ( gibirų brolių tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių Atsargos Karių Organizacijų vardu, bus 
padėti vainikai ant. paminklo. Šios gedulo dienos proga, atatinkamų 
maldų sukalbės evangelikų pastorius.

Atsiminkime, kad čia atstovaujami ne t.ik ramnvėnai, bet. ir visa 
Sydney lietuvių visuomenė. Prašome visus ramovėmis ir visuomenę, 
kuo skaitlingiausiai šioje demonstracijoje dalyvauti. Ypač laukiame 
ponių ir panelių, pasipuošusių tautiniais rūbais.

Sydney "RAMOVĖ" Valdyba

Dalis Melbourne "Aušros" teatro 
dalyvių sėkmingai gastroliavo su 
mūsų "Dainos sambūriu" Pert.he ir, 
laimingai sugrįžę, vėl nori pakartoti 
Melbourne, Adelaidėje ir Geelonge 
jau statytų, bet daugeliui gal dar 
nematytų Keturakio komedijų 
"Amerika pirtyje".

Spektaklis (vyks birželio 8 d. 
(sekmadieni) 2.30 popiet Lietuvių 
namuose Melbourne. Dalis pelno eis 
Jaunimo Kongresui, (ėjimas pen
sininkams ir moksleiviams pusė kainos 
($2.50), vaikams iki 12 metų - veltui.

Tai vienas iš garsiųjų praeities 
vaidinimų, kurį kažin ar vėl kada 
Australijoje matysime!

Korp! Romuva, Melbourne, praneša 
apie naujai sudarytų 1986 akademinių 
metų prezidiumų:

Senjoras:
Fili LINAS ZALKAUSKAS, 61 Malin
st.., Kew 3101, tel. 819-4842

Vice-senjoras:
Sp! HENRIKAS KALADĖ, 12 Quan- 
tance st.., Mt. Waverly 3149, tel. 277- 
6328

Scriba:
Fili ALGIRDAS KLIMAS, 26 Laver 
st.., Kew 3101, tel. 861-6161

Su pagarba,
Alg. KLIMAS

SCRIBA

"DAINOS" CHORE

Gegužės 19 d. po ilgos vėžio ligos 
mirė choristė Albina Dubauskienė. Po 
gedulingų pamaldų St. Joachims 
bažnyčioje T.idcomhe, kurias atliko 
Prel. P. Butkus, velionė buvn palydėta 
į Lietuvių sekcijos kapus gegužės 22 
d. Pamaldų metu giedojo "Dainos" 
choro nariai, vargonais palydėjo A. 
Kramilius.

Albina, 81 metų, buvo gimusi 
Kybartų apylinkėse ūkininko šeimoje. 
Liūdesyje paliko dukros Janina (NZ), 
Nijolė, sūnūs Kęstutis ir Vladas su 
šeimomis.

A. A. Albinos atminimui vietoj gėlių 
aukojo " Dainos" chorui M. ir J. 
Žemaičiai iš Sodybos ir Onutė 
Kapočienė. Dainos choras užprašęs 
ketursavaičio mišias birželio 22 d. 
Amžino atilsio mūsų Albinai.

"Dainos" inf.

PADĖKA
Mylimam vyrui ir broliui A. A. Juozui Kalnėnui iškeliavus 

amžinybėn, gilių padėkų reiškiame kun. Dr. P. Daukniui už rožinio 
pravedimų koplyčioje, prel. P. Vaseriui už gedulingas šv. Mišias ir 
palydėjimų į kapus, taip pat visiems tarusiems atsisveikinimo žodžius.

Nuoširdi padėka visiems laidotuvių dalyviams, taip pat aukojusiems 
šv. Mišias, vainikus, aukojusiems lietuviškoms organizacijoms, 
pareiškusiems užuojautų žodžiu bei spaudoje, tuo palengvindami 
sunkias liūdesio valandas.

Gili padėka Čelnų ir Petrauskų šeimoms, kurios aukojosi ir stengėsi 
mums padėti Juozo ligos metu ir paskutinėse Jo gyvenimo valandose. 
Taip pat p. Radzevičienei iš Adelaidės.

Ačiū giedojusiems bažnyčioje Juozo draugams. Ačiū visiems.

Žmona E. KAI.NĖN1ENĖ
Brolis K. KALNĖNAS

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBO 
ŠACHMATININKAI

Sydnėjaus lietuvių Šachmatų Klu
bas įregistravo tik vienų komandų j 
"Weidjmr'' Suburbs - St.eiįiįig - 
Compi Pirmenybės tęsėsi 9
savaites. Dalyvavo 30 komandų. 
Komandos suskirstytos į 4 divizijas - 
"C", "D", "E" ir "F", kuriose žaidė 
tik vidutinės klasės žaidikai. Lietuviai 
žaidė "E" grupėje. Toje grupėje 
rungėsi 10 komandų. Lietuvių ko
manda (jos sustatė vienas lietuvis - 
St. Rimkus) pasirodė vidutiniškai. 
Pasibaigė surašo viduryje. Geriausiai 
sulošė "Manilla" klubas (visi lošėjai 
Filipinų tautybės).

Šiuo metu vyksta Sydnėjaus miesto 
t.rapklublnės šachmatų pirmenybės. 
Jos prasidėjo gegužės 19d. Žaidžia 60 
komandų. Komandos suskirstytos į 5 
divizijas. Lietuvių klubas (registravo 
3 komandas ( pirmų, trečių ir penktų 
divizijas. Gaila, kad tik trys lietuviai 
žaidžia (dr. I. Venclovas, V. Patašius 
ir St. Rimkus). Kiti žaidėjai yra anglų,

ukrainiečių, jugoslavų, Italų, pran
cūzų ir kt. tautybių.

Vienas žaidikas yra net iš Mauritius 
salos, silpnai kalbantis angliškai. Jis 
žaidžia už lietuvius pirmoj divizijoj 
kartu su V. Patašium ir dr. 1. 
Venclovų. •

Trečiadienį birželiųįTJj(įrf>irmoji ir 
trečioji lietuviu komandos žais prieš 
australų komandas lietuvių klube 
(16-18 East Terrace, Rankstown), 
viršutinėje mažojoj salėje. Prašome 
užeiti ir pasižiūrėti, kaip lietuvių 
klubo žaidėjai gina lietuviškų tri
spalvę.

( šachmatų rungtynes nuėjus reikia 
laikytis tylos. Tai protinės varžybos ir 
triukšmas trukdo žaidėjams galvoti.

Rungtynės bus žaidžiamos kas 
antras trečiadienis lietuvių klube. 
Vienų kartų savaitėje turime žaisti 
kitų klubų pataipuose.

Laukiame žiūrovų. 
Malonu yra rungtyniauti, kai esi 
sekamas jaunatvės pilno gyvenimo ar 
jau amžiaus nuvarginto žvilgsnio.

ST. RIMKUS

Aukos
"BALTIC NEWS”

Vairia Narušienė $30, 
Lįetnvė $50.

.Ntinšlrdtisf^ičifi, ’
A. GINIŪNAS 
"Baltic News" 

atstovas. NSW ir ACT

"Musu pastogei”

Vietoje gėlių Pert.he mirusiam a.a. 
Jonui LMSUpY $20 dole.rtų "Į’M.P." 
aukoja J.^jBlsnė, Qld. ‘ i?'

Labai ačiū.
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