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i šv. Kazimieras. Ši 45 cm aukščio moiio su spalvotom glazūrom skulptūra 
ttovi šv. Kazimiero kolegijoje Romoje. Apie šio meno kūrinio autorę 
Jolantą Janavičienę skaitykite 4 psl.

L. VAIČIULEVIČIAUS
SKULPTŪROS
SYDNEJUJE

TAS NELEMTAS 
PAŠTAS

Sydnejaus pašto laišką rūšiuotojai 
praėjusi pirmadieni nedirbo, bet ir 
nesiilsėjo - turėjo dalyvauti Town Hali 
salėje vykusiame uniją susirinkime, 
kuris užtruko tik... 6 valandas. Per tas 
6 vai. jie šiaip ne taip sutarė gr(žtl i 
darbą. Tačiau antradienio rytą apie 
11 vai. vėl visi išsivaikščiojo palikdami 
apie 5 mln laišką ir siuntinią kalnus. 
Viena iš šio streiko priežasčią - 
administracijos nusistatymas pervesti 
N.S.W. pašto darbuotojus į "B rates" 
darbo kategoriją, kaip yra visose 
kitose valstijose. Trečiadieni pašti
ninkai grižo i darbą, bet kol išeis šis 
"M.P." numeris, dar kelis kartus viskas 
gali pasikeisti.

PAVOGĖ HSC 
egzaminų 

bilietus

Banditas įsiveržęs pro sargybą j 
valstybinę spaustuvę Ultimo prie
miestyje pavogė visą 43 dalyką 
bilietus (papers), kurie pateikiami 
HSC egzaminams. Iš viso brandos 
egzaminams yra 350 bilietą (papers). 
Juos gali tekti perrašyti. Tuo tarpu iki 
egzaminą liko tik savaitė- laiko. 
Šiemet HSC egzaminus laikys 37.500 
abiturientą.

Į DUGNĄ...

4000 toną pajėgumo laivas Hoe - 
Lien pamažu, bet užtikrintai nuėjo i 
dugną Newcastlio uoste. 24 žmonią 
laivo komanda buvo išgelbėta, o 
krovinys - anglis ir mediena pasklido 
vandenyje, sudarydami pavoją kitiems 
laivams.

Egiptas ir 
teroristai

Negana, kad Egipto vyriausyoė 
paleido palestiniečius teroristus, ku
rie buvo pagrobę italą turistini laivą 
Achille Lauro, prezidentas Mubarek 
reikalauja amerikiečiu oficialiai atsi
prašyti, kad jie tuos teroristus vis 
dėlto pasigavo. Baisus, matai. Egipto 
įžeidimas, kad jo lėktuvas, kuriuo 
teroristams leista išskristi (beje, p. 
Mubarak pamelavo, kad ją jau nėra 
Egipte), buvo priverstas nusileisti 
Sicilijoje NATO bazėje. Visas norma
lus pasaulis džiaugėsi, kad prez. 
Reagan nustojo grasinęs ir pradėjo 
veikti prieš teroristus. Vis tik italai 
paleido teroristą vadą Abu Nidel. 
kuris pareiškė, kad Jo "mirties sąraše" 
yra p. Reagan, p. Thatcher, karalius 
Huseinas ir... ji paleidęs prez. Muba
rek.

ŽEMES DREBĖJIMAS

Didelis žemės drebėjimas įvyko 
Sovietą Sąjungos Vidurinės Azijos 
pietuose Tadžikistano sostinėje Du
šanbe ir apylinkėse. Valdžia, kaip 
visuomet, slepia nuostolius ir teigia, 
kad nėra žmonią auką, nukentėjo tik 
pastatai.

MILIJONIERIAI - į KALĖJIMĄ

Aukščiausiojo teismo teisėjas Car
ter už vengimą mokėti valstybinius 
mokesčius, (taip vadinamą bottom - 
of - the - harbour tax scheme) 
milijonieriui Brian James Maher davė 
penkis metus kalėjimo, o jo sėbrui 
James Patrick Donelly - du metus ir 
devynis mėnesius.

Sparčiai garsėjantis skulptorius G. 
laičiulevičius iš Hobarto (Tasmanija) 
itvyko į Sydneją ir pasiėmęs porą 
javo darbą ir ją nuotrauką užėjo į 
termą pasitaikiusią meno galeriją 
pasiklausti. ką meno žinovai galvoja 
fie jo kūrybą. Vienos pačią svar
iausią galeriją meno žinovai ilgai 
išgalvoję pasiūlė jam po šešią 
^ėnesių surengti jo darbą parodą. 

LITHUANIA/

Sydnejaus sąlygomis tai galima pava
dinti "žaibiškai" greitai. Ir štai tie 
šeši mėnesiai jau praėjo ir paroda 
atidaryta. 20 G. Vaičiulevičiaus 
bronzos darbą nuo spalio 19 d. 6 vai. 
popiet tris savaites bus išstatyti 
Holitaworlh galerijoje 221-225 Liver
pool si East Sydney, priešais Hyde 
Park (ir įėjimą į Museum geležinkelio 
stotį).

Sydnejaus Lietuvių klubo Bibliotekos 
KVIETIMAS

Artinantis Kalėdą šventėms, pa
galvokime apie savo artimuosius ir 
apdovanokime juos geriausia dovana - 
lietuviška knyga.

Kviečiu mielus tautiečius aplankyti 
savąją biblioteką ir pasirinkti švenčią 
dovanoms knygą kurią turime apie 
200. o paskutiniuoju laiku gauta dabar 
išleista rašytojo Jankaus "Skrajo
jančios kibirkštys".

Be to bibliotekoje galite įsigyti 
Iliustruotą Lietuvos žemėlapį, popu
liarią auto mašinoms lipinuką, kurią 
turime 8 rūšlą. įrašytą patriotiniais 
šūkiais, tautiniu ženkleliu atlapams ir 
raktams laikikliu papuoštą trispalve.

Taip pat primenama kad galite 
įsigyti Kalėdiniu atviručiu lietuvių 
kalba, kurios labai patraukia kiek
vieną gražiais tradiciniais vaizdeliais.

Biblioteka labai pasigenda mūsojo 
jaunimo, tad kviečiu jį būti dažnesnių 
jos svečiu; paimti i rankas lietuvišką 
knygą, geriau pažintį Lietuvos isto
riją, savąją kalbą, tėvų kraštą ir jo 
apleidimo priežastis.

Mielas jaunuoli-ei Jai mokslo drau
gas ar bendradarbis užklaus apie tavo 
tėvų kraštą, kiek daug jam galėsi apie 
tai pasakyti?

Bibliotekos vedėjas

Į HAPPINESS IS BEING
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LIETUVOJE ~
Šios žinutės paimtos iš okupuotoje Lietuvoje leidžiamos spaudos. Žinoma, 

jos buvo "aprėmintos" įvairiais " pasiekimais". Tačiau tikrovės neįmanoma 
įrėminti į komunistinio rojaus paveikslo rėmus, nors kažin ką.

NEĮMANOMA ĮRĖMINTI

STUDENTAI ■ 
SERGA

...Iš pastaraisiais metais į Dailės 
institutą įstojusių M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos auklėtinių 48.1 proc. 
dėl sveikatos būklės priklausė specia
liai medicininei grupei. Iš Telšių 
taikomosios dailės technikumo - 50 
proc., iš J. Naujalio meno mokyklos - 
43 proc.. Panašus vaizdas buvo ir 
Konservatorijoje, kur daugumas pir
makursių - buvę meno ir muzikos 
mokyklų mokiniai, Oficialiais duome
nimis iš visų respublikos aukštųjų 
mokyklų dažniausiai serga Konser
vatorijos ir Dailės instituto studentai. 
1984 metais didžiausias sergančių 
skaičius vidutiniškai iš 100 studentų 
užfiksuotas Dailės institute - 70.1. O, 
pavyzdžiui, Vilniaus inžineriniame 
statybos institute - 38,3. Iš Vilniaus 
aukštųjų mokyklų poliklinikoje pra
ėjusiais metais dispanserizuotų stu
dentų net 33.3 proc. buvo busimieji 
dailininkai ir nedaug mažiau jų kolegų 
iš konservatorijos. Daugiausia pa
skaitų dėl įvairiausių negalavimų taip 
pat praleido šių aukštųjų mokyklų 
studentai.

KUR

GAUTI

ŽIRKLES?
Žirklės! Esi laimingas, jei jas turi. 

Gyvenime žirklių reikia visokiausių: 
popieriui, kartonui, skardai ir net 
nagams kirpti. Parduotuvių lenty- 
nuose retai jų pamatysi. Taip ir 
vargstam - kur reikia žirklių, nau
dojam peilį. Stačiai norisi paklausti: 
kaip jūs išsiverčiat be žirklių? Gerai, 
jei jas jums paliko močiutė. O ką 
daryti dailininkui, architektui, paga
liau eiliniam piliečiui, kuriam įvai
riems darbams reikalingos trumpos, 
ilgos, kreivos toros, plonos, profi
liuotos ir dar keliolikos modelių 
žirklės? Visa tai gali atrodyti labai 
jau juokinga, bet be žirklių nepadarysi 
maketo, neįrėminsi grafikos darbo ar 
akvarelės, nesukursi naujo modelio 
rūbams...

"Literatūra ir menas."

■ Paveikslų rėmų problema pas mus 
sena. Jau keli dešimtmečiai 
kartojama: kur gauti? kas daro, 
gamina?

Dabar, atrodo, yra prošvaisčių. 
Rėmus pradėjo gaminti Šilutės baldų, 
Vilniaus "Dailės" kombinatai, mūsų 
kaimynai baltarusiai. Tačiau stebina 
kainų skirtumas. Štai Vilniaus "Dai
lės" kombinatas savo rėmus (formatas 
apytikriai 30x40) vertina 2.20 rb., o 
Šilutės baldų kombinatas už tokius 
pat rėmus prašo 2.70 rb. Šių įmonių 
produkcija paprasčiausiai suklijuota iš 
keturių pagaliukų. Baltarusiai rėmus 
gamina iš bageto ir prašo tik 1.12 rb. 
Pastebėjau, kad žmonės noriai perka 
paveikslus bageto rėmais.

Mūšų kaimynai kartkartėmis ūkinių 
prekių parduotuvėms pateikia ir

NĖRA KUR SPORTUOTI
.... Konservatorijos studentų noro 
sportuoti neskatina tai, kad jų Alma 
mater turi tik mažytę sporto saliukę, 
kurios neužtenka nė privalomoms 
fizinio lavinimosi pratyboms ir į jas 
reikia važinėti per pusę Vilniaus 
miesto, o geriausiu atveju pėdinti į 
Pedagoginio instituto stadioną. M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos rūmai 
dideli. Bet sporto salėje 
"čiurlioniukai" irgi sunkiai telpa. 
Kauno St. Žuko taikomosios dailės 

nesupjauto bageto. O kas iš pusfab
rikačio padarys rėmelius ar rėmus? 
Dailininkas, stalius? Stalius dažnai 
paprašo fantastinio užmokesčio. Tikit 
ar ne - iki 50 rb. Dailininkas, 
nusipirkęs bagetą, ne visad moka ir 
gali iš jo padaryti rėmą.

Palangos dailininkų kūrybos na
muose pas stalių teko ne tik matyti,' 
bet ir pačiam pasinaudoti labai 
paprastomis staklaitėmis, kurios tiks
liai supjauna medjuostes, bagetą, ir 
per keletą ramučių pagaminamas 
rėmelis arba rėmas. Taigi čia dar yra 
dvi problemos: sutvarkyti medžio 
ruošinių gamybą pas mus, gaminti 
stakleles jiems pjaustyti. Tai reika
linga ir dailininkams, ir architektams, 
ir bitininkams, ir visiems nagingiems 
žmonėms.

technikumas neturi sorto salės, o 
praeitą žiemą negavo nė išsinuomoti. 
Vilniaus J. Tallat Kelpšos muzikos 
mokyklos fizinio lavinimo vadovas 
karčiai juokauja: "Mūsų stadionas - 
Gorkio gatvė, o ape savo sporto salę 
nedrįstame nė svajoti". Kultūros 
mokyklos šiuo atžvilgiu irgi 
neturtingos.

"Kultūros barai".

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDE
AL FONDAS

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
FONDO VADOVYBĖ

1985-86 metams A.L. Fondo val
dybą sudaro: Martynas Didžys - 
pirmininkas. Ričardas Šemetas - 
vicepirmininkas, Jonas Meiliūnas - 
sekretorius, Vaclovas Rekežius - 
iždininkas, Andrius Kaspariūnas - 
valdybos narys.

A.L. FONDO ĮGALIOTINIAI 
IR TALKININKAI

ADELAIDE - įgaliotinis A. Zamois- 
kis; talkininkai - A. Kubilius ir D. 
Baltutytė.
BRISBANE - įgaliotinis A.R. Pome- 
ringas
CANBERRA - Įgaliotinis J. KoValskis 
GEELONG - įgaliotinis A. Obeliūnas 
HOBART - Įgaliotinis J. Paškevičius 
MELBOURNE - Fondo iždininkui V. 
Rekešiui talkininkauja V. Ališauskas. 
J. Krikščiūnas ir J. Meiliūnas snr. 
NEWCASTLE - įgaliotinis A. Bajalis 
PERTH - I galiotinis prof. Z. Budrikis 
SYDNEY - įgaliotinis B. Stašionis; 
talkininkai - J. Mickienė ir M. 
Gailiūnas.

A. L. Fondo adresas korespon
dencijai: AUSTRALIAN LITHU
ANIAN FOUNDATION INC. P.O. 
BOX 11., NORTH MELBOURNE. 
VIC. 3051.

NAUJI A.L. FONDO NARIAI

Paskutiniu laiku į Fondą nariais 
įstojo keturi asmenys, kiekvienas jų 
įmokėjęs po $ 25 įstojimo mokestį: 
Jonas Mašanauskas, Vic., Daina Ne- 
verauskaitė, S.A., V.P. Neverauskas, 
S.A. ir A.R. Pomerangas, Qld..

Sveikiname naujus Fondo narius.

PADĖKA JUOZUI RUZGIUI

Keturis metus išbuvęs A.L. Fondo 
įgaliotiniu Brisbanėje, Juozas Ruzgys

nuo š.m. rugsėjo mėn. iš įgaliotinio 
pareigų pasitraukė. Fondo valdyba 
reiškia gilią padėką p. Ruzgiu! už jo 
nuoširdų ir našų talkininkavimą A.L. 
Fondui. Ta pačia proga sveikiname p. 
A. R. Pomeringą, kuris sutiko būti A.L. 
Fondo įgaliotinis Brisbanėje.

A.L. Fondo valdyba

AUKOS AL FONDUI
$ 100 A. Reutienė, Qld.. Tautos 

Šventės proga
$ 100 Juozas Pranckūnas (295), Vic.
$ 50 B. ir V. Barkai (250), N.S.W.
$ 40 Juozas Ivoška (100), S.A.
$ 30 Adelaidės Lietuvių Katalikių 

Moterų D-ja (210)
S 25 Jonas Normantas (340), Vic. 

Atminimų įnašas pagerbiant Vytauto 
Didžiojo Univ. Atsargos karininkų 
Korp. ('Ramovė" mirusius narius.

$ 20 Janina Petkevičienė (65), Vic.
Po S 10 J. Grigaitienė (85). Vic. ir

A. Savickienė (75), N.S.W..

ADELAIDĖS lietuvių aukos Tautos 
Šventės proga

$ 29 P. Smolskis (80)
Po $ 20 R.A. Kubiliai (70), V. 

Pipiras (70). K. Pocius (149), I. 
Taunys (290) ir A. Zamoiskis (132).

Po $ 10 F. Adamonis (40), A. 
Ciemenis (50), S. ir E. Dainiai (170), J. 
Deckys (72), J. Donėla (160), D. 
Kutkaitė (115), J. Kutkienė (240), P. 
Mikužis (45). A. Morkūnas (147), A. ir
A. Morkūnai (25), G. Posieczynskyj, J. 
Poškus (139), S. ir P. Pusdešriai (70),
M. Stačiūnienė, Z. Stankus (15), V. 
Urbonienė (130), A. Urnevičienė 
(84). G. ir J. Vasiliauskai (74) ir J. ir
N. Vitkūnai (15).

'•Po $ 5 I. Bakšys (9), V. Dumčius 
(126), A. Jakutis (10), S. Kanas (10).
B. Laurinaitienė, V. Opuiskis (20), G. 
Pečiulienė (40), kun. J. Petraitis (10),

V. Ratkevičius (50), O. Riškus (8), J. 
Sazinas (20), R. Sidabras (26), B. 
Straukas (54), O. Sudintienė (7), N. 
Umerienė (14), S. Vasiliauskienė, A. 
Visockienė (77) ir A. Zakaravičienė 
(11).

Po $ 4 V. Baltutis (94) ir V. 
Vasiliauskas (14).

Po $ 2 O. Baltrušienė (4), E. 
Marcinkevičiūtė (6), A. Petrikas (4) ir 
E. Šiaučiūnienė (4).

GEELONGO lietuvių aukos Tautos 
Šventės proga

Po $ 20 V. Aukštiejus (139), B. 
Starinskienė (85) ir S. Šutas senj. 
(168).

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas.:

nuo $ 100 iki $ 20.000 12% nuo $ 20.000 ir daugiau -13%

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%. Pro
centai užskaitomi už kiekvienų pilnų kalendorinį mėnesį finansinių metų gale 
ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 30.000'ikeičiant nekiln. turtų, asmeninės paskolas su 
garantuotojaisiki $ 5000ir'be jų iki* 2000; Procentai už visas paskolas už
skaitomi kaš&tnėn.

• Įstaiga veikla:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 1.30 pp. iki 
3 vai, pp., Lietuvių Namai, 5; Errol St., North Melbourne. Tel. 323.4957.

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.
Pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry St., Norwood; SA 5067

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo patalpose; 
16-18 East Terrace, Bankstown NSW 2200.

Po $ 10 L. Bungarda (61), >. ir S. 
Karpalavičiai (71) ir J. Rapauskas 
(130).

Po $ 5 A. Baltrūnas (13), V. 
Čerakavičius (49), B. Jarikien (14), 

M. Kymantas (121), J. Manilauskas 
(74), A. Obeliūnas (595) ir P. 
Vaičekauskas (33).

Po $ 2 F. Bandža (9), J. Medelis (5) 
ir P. Podenienė.

MELBOURNO lietuvių aukos,kau
tos Šventės proga

$ 40 V. Stagis (790)

nukelta i 8 psl.
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Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės majoras
Lapkritis —

VLADAS PETKŪNAS

mirusiųjų
atminimo mėnuo

Tai žmogus, kuris žinojo, ko 
pasitraukė iš Lietuvos. Tai žmogus, 
kuris savo gyvenimą buvo pašventęs 
kovai su komunizmu.

Vladas Petkūnas gimė Pskove, 
Rusijoj, 1900 m. kovo 28 d. Prasidėjus 
revoliucijai, kartu su tėvais ir kitais 
šeimos nariais, grįžo į Lietuvą ir 
būdamas 19-kos metų, įstojo į 
Lietuvos kariuomenę. Po kelių metų 
baigė karo mokyklą pirmos rūšies 
laipsniu ir buvo paskirtas avijacijon. 
Vėliau tarnavo auto bataiijone, baigė 
Aukštuosius Karo Technikos kursus ir 
kaip uolus mokinys buvo išsiųstas 
tobulintis į Aukštąją Karo inžinerijos 
Mokyklą - "Ecoie Militaire et 
d'Application du Genie" Prancūzijoje. 
Ją baigus, buvo pakeltas į inžinerijos 
kapitonus su vyresniškumu. Atlikęs 
stažą Prancūzijos kariuomenėje, grįžo 
i Lietuvą, kur ėjo štabo viršininko, 
pulko vado pavaduotojo ir kitokias 
jam skirtas pareigas. 1930 m. buvo 
apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu, 
5-ju laipsniu, o po kelių mėnesių 
pakeltas į inž. majoro laipsnį. Per visą 

šį laiką Vladas Petkūnas iankė ir baigė 
įvairius karinius kursus ir savo įgytas 
žinias perdavė Lietuvos valstybės 
gynybai, dėstydamas Karo mokyklose, 
Karo technikos kursuose ir kitose 
švietimo įstaigose. Jis suredagavo 
knygą "Cheminis karas ir apsauga" ir 
parašė Lietuvos pionierįams vado
vautis statutą.

Laikydamas Lietuvos gerbūvį aukš
čiausioj vietoj ir būdamas energingas 
visuose savo siekimuose, 1934 m. 
dalyvavo karininkų delegacijoj pas 
prezidentą, dėl ko laikinai prarado 
majoro laipsnį. Likusį Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį praleido eida
mas atsakomingas pareigas Susi
siekimo Ministerijoj.

Apleidęs Lietuvą ir atsidūręs Vo
kietijoj, jis suorganizavo "UNRRA" 
technikos mokyklą ir šoferių kursus. 
Dėstė matematiką ir fiziką lietuvių 
gimnazijoj Stadėj, buvo Seedorfo 
lagerio lietuvių lyderiu ir policijos 
viršininku.

Atvykęs į Australiją ilgoką laiką 
dirbo Bathursto pereinamosios sto
vyklos policijoj. Vėliau, kasdieninę 
duoną užsidirbo kaip ir dauguma 
išeivijoj esančių lietuvių, ir į pensiją 
išėjo jau dirbdamas lengvesnį, šoferio 
iarbą, "IMVS".

Lietuvių bendruomenėje, ypač 
Adelaidėje, mes Jį pažinojome kaip 
riekių ir pirmaujanti jos narį. Prisi
dėjęs prie organizacinio Lietuvių 
Namų įsigijimo darbo, nenuilstamai 
rinkdamas tam tikslui aukas bei 
fiziniai dirbdamas prie jų statybos, 
Vladas Petkūnas užsitarnavo Lietuvių 
Sąjungos garbės ir amžinojo nario 
titulą. Jis ėjo Adelaidės Apylinkės 
Vaidybos pirmininko pareigas, pri
klausė Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjungai "Ramovė" ir buvo Lietuvos 
Atgimimo Sąjungos veiklus narys.

Pasižymėjęs stipriai anti
komunistiniais straipsniais įvairiuose 
išeivijos lietuvių laikraščiuose, jis 
buvo nuolatinis "Laisvoji Lietuva" ir 

politinio žurnalo "News Digest - 
International" korespondentas. Jei ne 
ginklu, tai plunksna jis kovojo prieš 
Lietuvos pavergėjus, prieš komu
nizmą. Jei savo kovoje prieš ko
munizmą jis įsigijo net ir vieną kitą 
asmenišką priešą, tai tik todėl, kad 
kovoje prieš komunizmą jis nepri
pažino nė mažiausio kompromiso. 
Teisingai nuskambėjo A.L.B. Ade
laidės Apylinkės pirmininko atsi
sveikinimo žodžiai su šiuo, mūsų 
tautos sūnum: "Vlado Petkūno gyve
nimas lyg veidrodis nepriklausomos 
Lietuvos istorijos, - ir laisvės išlai
kymo kovoje ir kūrimosi laikotarapyje 
ir politinių kryžkelių pasireiškime ir 
tautos tragedijos skausmuose. Jis 
viską pergyveno ir visur dalyvavo. 
Kada tik Jį sutikai, ar ryte ar vakare, 
Jo lūpose buvo tik Lietuva, Lietuva, 
Lietuva... Tai buvo jo gyvenimo 
prasmė ir Jo kovos tikslas."

Palydint majorą Vladą Petkūną į 
paskutinę šios žemės poilsio vietą, 
atsisveikinimo žodžius tarė: A.L.B. 
Krašto Valdybos pirmininkas V. 
Neverauskas, Adelaidės Apylinkės 
pirmininkas J. Stačiūnas, Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos sekr. VI. Marcin
kevičius, L.A.S. Adelaidės skyr. pirm. 
V. Stalba, Pensininkų Klubo pirm. K. 
Kaminskas, Lietuvių žurnalistų at
stovas VI. Dumčius, Karių Veteranų 
Sąjungos "Ramovė" Adelaidės Sky
riaus pirm. V. Vosylius ir buvo 
perskaitytas "News Digest Inter
national" redaktoriaus J.P. Kedžio 
atsisveikinimo žodis. Su mūsų Tautos 
Himnu ir mes atsisveikinome su šiuo 
tautos sūnumi, - Vladu Petkūnu. Jis 
mirė š.m. rugsėjo 28-tą dieną.

Velionis paliko liūdinčius: žmoną 
Mariją, dukrą Aldoną, anūkus Ritą ir 
Raimundą, seserį Bronę ir eilę giminių 
bei draugų.

Ilsėkis Ramybėje!

Janina Vb.

Lapkričio 1 d. Visų Šventųjų 
privaloma šventė. Bus ir lietuviams 
pamaldos 1 vai. Liurdo Marijos 
Grotoje Earlwood 280 Homer Street- 
už bažnyčios žemyn. Iš Petersham ar 
Marrickville geležinkelio stoties va
žiuoti autobusu Nr. 490.

Lapkričio 2 d. - šešetadienį - 
Vėlinės - visų mirusių atminimas. Kas 
galite, melskitės sau artimiausioj 
bažnyčioj.

Lapkričio 3 d. - sekmadienį - mūsų 
mirusiųjų atminimas.

GEDULINGOS PAMALDOS

St. Joachim's baž. Lidcombe 11.30 
vai. už visus mirusius parapijoj bei 
artimuosius, ypač kurių atminimas bus 
Išreikštas ir auka! Pamaldose lietu
viškas ir gedulo giesmes išpildys 
"Dainos" choras, vargonais palydint 
bei vadovaujant Broniui Kiveriui.

PILNI ATLAIDAI UŽ MIRUSIUS

Vieną kartą. Juos gali laimėti, kurie 
laike 2 savaičių prieš ar po atliks 
išpažintį, priims Šv. Komuniją ir 
bažnyčioje sukalbės "Tėve Mūsų", 
"Tikiu Dievą", bei pasimels Šv. Tėvo 
intencija.

KAPINIŲ LANKYMAS

Tuojau po gedulingų pamaldų bus 
vykstama į Lietuvių kapines Rook
wood, kur prie paminklo bus pamoks
las, giedama Libera, bei kitos maldos 
ir giesmės už visus mirusius. Po to bus 
paminklinėje sienoje sudėtų pelenų 
bei naujų antkapių pašventinimas. 
Maloniai prašau visus parapijiečius bei 
tautiečius pareikšti pagarbą mūsų 
mirusiems šiuo aplankymu, o savo 
meilę gėlėmis bei savo malda ar mišių 
auka!

Prel. P. BUTKUS

SOVIETINIS TERORAS
PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Tęsinys
Pr adži a Nr. M )

Kaip ir anksčiau, 
Stalinas buvo nutaręs visus palenkti 
savo valiai ir negailestingai susidoroti 
su įvairiais tikrais ar prasimanytais 
priešais. Dar karo metu Stalinas iš 
avo tėviškių Kryme, Kaukaze ir 
Pakaspijy ištrėmė Krymo totorius, 
Iečėnus, ingušus, karčiajus, kalmukus 
irbalkarus neva už bendradarbiavimą 
a vokiečiais. Daugiau negu mHįjonas 

!‘”onių nukentėjo nuo šio siaubingo.
jivaliavimo.
lai net žiauresnio likimo sulaukė 
rę vokiečių karo belaisviai. Per 
ą į vokiečių nelaisvę pateko 
ijonal sovietų karių, dažnai dėl 
ykusių savo viršininkų įsakymų, 
skaičiuojama, kad apie trys mili- 

onai raudonarmiečių mirė badu ar 
tavo nužudyti. Stalinas nė klek 

neužjautė jū kančių. Pagal jo logiką 
visi, kurie pasidavė vokiečiams, buvo 
tėvynės išdavikai, o tie, kurie dar 
išliko gyvi, turėjo būti nacių kolabo
rantai. Nes juk dėl kokių kitų 
priežasčių jie turėjo išlikti gyvi, kai 
tiek daug kitų badu žuvo ar buvo 
nukankinti? Todėl grįžtančių be
laisvių su gėlėmis nesutiko giminės ir 
draugai, dėkingi partijos ir valdžios 
atstovai, bet gerai apginkluoti saugu
miečiai su vilkiniais šunimis. Belais
viai negavo kelialapių išvykti į Krymo 
kurortus ir tenai gydytis, bet buvo 
siunčiami į Kolymos ir kitus konc- 
lagerius žūti. Nemaža tų, kurių naciai 
nesuspėjo pribaigti, tapo raudonųjų 
budelių auka. Kiti buvę karo belais
viai buvo iš partijos išmesti, nepaisant 
ankstesnių jų nuopelnų. Sovietinis 
saugumas panašiai elgėsi su šimtais 
tūkstančių žmonių, kuriuos vokiečiai 
prievarta išvežė darbams į Vokietiją. 

įtartini buvo visi, kurie gyveno 
vokiečių okupuotose srityse. Tad ir 
visi Lietuvoje likusieji jau buvo be 
Stalino malonės.

Vis naujos žmonių grupės pateko į 
Stalino nemalonę, tad saugumas vis 
turėjo naujų taikinių. 1946 m. 
rugpjūčio 14 d. Ždanovas griežtai 
sukritikavo žurnalus Zvezda ir Lenin
grad, tuo pradėdamas kampaniją prieš 
literatus ir menininkus. įsismaginęs jis 
net pavadino poetę Achmatovą "pa
siutusia poniute, besiblaškančia tarp 
buduaro ir maldyklos". Greit prasidėjo 
nauja areštų banga. Netrukus kampa
nijos apimtis buvo praplėsta - nauji 
taikiniai buvo mokslininkai, apkaltinti 
kosmopolitizmu bei "kelia
klupsčiavimu Vakarams". 1948 m. 
smarkiai padidėjo antisemitizmas, 
prasidėjo žydų areštai. 1949-50 m. 
Stalinas nlutarė vėl valyti partijos 
viršūnes. Politbiuro narys M. Vozne- 
senskis ir CK sekretorius A. Kuzne
covas buvo suimti ir sušaudyti. Itin 
nukentėjo Leningrado komunistai. 
Stalinas suorganizavo masinius areš
tus ir partijos valymą Lenkijoje, 
Vengrijoje, Bulgarijoje, Če
koslovakijoje. Tose šalyse neapsieita- 
ir be paradinių teismų. Metus prieš 
savo mirtį Stalinas pradėjo planuoti

naujus valymus, susietus su vadina
muoju Gydytojų sąmokslu. Manoma, 
kad. jų apimtis būtų buvusi nemažesnė 
už 1937-39 m. didįjį terorą. Pasak 
Chruščiovo, Stalinas įsakė tardy
tojams įtariamuosius "mušti, mušti, ir 
dar kartą mušti". Jei diktatorius 
nebūtų miręs, tai gal ir Sniečkus būtų 
turėjęs progos palyginti ne
priklausomos Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos kalinimo sąlygas, bet vargu 
ar būtų išlikęs gyvas.

Pagal Stalino supratimą didžioji 
lietuvių tautos dauguma buvo jo 
priešai, ir jis buvo pasiryžęs su jais 
atitinkamai elgtis. Sugrįžę komunistai 
skubėjo gyventojams įrodyti, kad tik 
jie ir jų patikėtiniai kraštą valdys - ir 
griežta ranka. Tuojau prasidėjo masi
nis ir dažnai prievartinis vyrų mobili- . 
žavimas į Raudonąja armiją. Saugumo 
ir kariuomenės ginkluoti būriai "šu
kavo" kaimus, suimdavo ir prievarta i 
mobilizacijos punktus pristatydavo 
jaunus vyrus. Valstiečiai buvo ap
krauti didelėmis grūdų ir kitų žemės 
ūkio produktų prievolėmis; visi gy
ventojai buvo verčiami pirkti karines 
paskolas.

nukelta į 6 psl.
-
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JOLANTOS MENAS

Spalvotų keramikos plokštelių kom
pozicija "Mandala" - papuošimas 
Newman college bibliotekos fasade 
(Pendle Hill). 120 cm diemetro.

Vaza australiškais motyvais.
Molis, spalvotos glazūros.
40 cm. aukščio.

Prieš 6 metus Jolanta Janavičienė 
turėjo parodą Londone Sloane gatvės 
galerijoje. Jeigu muitinės darbuotojas 
aerodrome būtų atidaręs jos čemo
daną, paroda gal būtų ir neįvykus, nes 
jos bagažas būtų buvęs konfiskuotas, 
o ji pati - nubausta. Ne, ne, vazas ir 
lėkštes vežti galima, bet Jolanta 
nesivežė savo darbų, Ji lagaminą buvo 
prisikrovusi sėklų, ankščių, šakelių, 
lapų, kriauklių, koralų gabalų, euka
lipto žievės. Naujosios Zelandijos 
molis, iš kurio ji visus savo dirbinius 
išpildo, jau laukė draugės studijoje 
Londone. Per tris mėnesius ji padarė 
viską parodai, kurios eksponatai iki 
vieno buvo išparduoti. Jolantos dar
bai, kaip laikraščiai rašė, jau tampa 
kolekcionierių ieškomi. Australijos 
gamta, kurios prieš 30 metų, vos tik 
atvažiavusi čia su kitais D.P. iš 
Vokietijos, ji tiesiog neapkentė, dabar 
yra jos darbo Įkvėpimas. Nors 
pasikeitė darbo technika, (Jolanta' 
nebespaudžia sėklų, šakelių ar euka
lipto žievės 1 dar minkštą moli), bet 
Australijos augalai, paukščiai, gyvu
liai, kriauklės, vandenyno bangos 
puošia jos darbus. Dabar Jolanta vėl 
kelionėje - ji išvyko j Surfers 
Paradise, kur Nerang galerijoje nuo 
sekmadienio, spalio 20 d., tris savaites 
veikia jos darbų paroda. Ji negalėtų 
tų 66 vazų, didžiulių lėkščių, 
paveikslų padaryti ten nuvažiavus. 
Jos darbai nepaprastai originalūs - 
dabar nebedemonstruoja molio šiurkš
tumo, savotiško grubaus grožio, kaip 
anksčiau. Atvirkščiai, molis visai 
paslėptas po glazūromis, spalvomis - 
paukščiai, bottle brush medžio žiedai, 
eukalipto lapai dabar nupiešti ant 
plonyčių, skambančių beveik kaip 
porcelianas dekoratyvinių indų.

Apsilankius pas p.p. Janavičius 
North Manly, lipdamas aukštyn laip
tais i skardi, aut kurio stovi baltas 
namas, nelyginant kregždės lizdas, 
turi praeiti pro Jolantos dirbtuvę. Čia 
yra krosnis, kur ji "kepa" savo darbus 
+ 1285 laipsniu Celsijaus tempera-

Jolanta Janavičienė su savo ištikima drauge Mucha

tūroje (porcelanui išdegti reikia + 
1300 laipsnių C). Jos darbai ypatingi ir 
tuo, kad tokioje aukštoje tempe
ratūroje jai pavyksta išlaikyti daug 
ryškių spalvų, kai kiti paprastai turi 
mažai tų spalvų. Kaip tai pasiekti, 
neklauskite - iš manes nesužinosite, 
nes ir aš nesužinojau - tai paslaptis.

Šiaip Jolanta sakosi kūrybinių 
paslapčių neturinti. Ot, pasideda 
molio gabalą po kojomis, atsisėda ir 
mindžioja, trypia, kol išmindo toki 
ploną ploną, dideli dideli blyną, tada 
ima rankomis apianksto kraštus, na, 
tada išpaišo, išdažo ir - i krosnj. 
Paprasta? Labai paprasta, reikia tik 
mažyčio dalykėlio - talento. Na, ir 
dar neramios širdies, ieškančios sielos. 
Ilgus metus dirbusi žiedimo technika, 
Jolanta ratą nustūmė i dirbtuvės 
kampą - nusibodo simetriškumas, 
lygumas. Dabar jos darbai "nelygiais" 
kraštais, asimetriški. Bet, aišku, ta 
"nesimetrija" gerai išieškota, giliai 
išjausta.

Eglė Jaraitė

Banga. Skulptūra. Molis

Pamačius koki Jolantos darbą, taip 
ir norisi jj paliesti; ir nejučiomis 
apsidairai, ar nėra kur užrašo, kaip 
dovanų krautuvėse, kad čiupinėti gali, 
bet jeigu kas, tai sumokėsi. Bet 
menininkė nieko prieš. Atvirkščiai, j 
net ir pati galvoja, kad jos sukurti 
daiktai yra ne tik pasižiūrėti, bet ir 
paglostyti, rankomis pajusti. Kai kurie 
"puodai", kaip ji juos vadina, turinei 
vardus, gali juos pašaukti... Tie 
kas gyvena toliau nuo Queenslando, p 
arčiau prie Sydnejaus, nenusiminkite, 
kad šios parodos negalite pamatyti. 
Viena, mes apie ją ir apie pačią 
menininkę daugiau parašysime "M.P.”, 
o antra - jos darbų pasižiūrėti (ir 
pačiupinėti!) galėsime ir N.S.W. 
valstijoje - gruodžio 1 d. ji kartu su 
kitais 4 keramikais išstatys savo 
darbus Newcastlyje puikioje Cooks 
Hall galerijoje. Taigi, iki pasimatymo!

’’ATŽALOJE” LANDSBERGIS IR ČECHOVAS
DAR KARTĄ ’’KUR AŠ ESU?”
Aleksas Bolton, o su juo ir visa šiek 

tiek kvaišelė jusi šeimynėlė, iš E. 
Jonaitienės verstos P. Osborn pjesės 
"Kur aš esu?" nutarė tą klausimą 
geriau išsiaiškinti. Tas Jiems pavyko 
gal net sklandžiau negu premjeros 
metu, kai spektaklį vaidino pakar
totinai Sydnejaus Lietuvių Klube š.m. 
spalio 13 d. Nors salė nebuvo 
perpildyta, tačiau susirinko ne tik 
pirmojo vaidinimo nemačiusieji, bet ir 
tie, kurie žinojo, kokių priepuolių 
galima laukti, nes atėjo antrą kartą. 
Matėsi ir tokių, kurie premjerą 
žiauriai išpeikė...

Žodžiu, antrasis Daivos Labutytės 
- Bieri režisuotas spektaklis pavyko. 
Aleksas (A. Sarkauskas) užsikirsdavo 
tik jos nurodytose vietose, o ne taip 
kaip premjeroje (dabar jau galima 
pasakyti), kai išleido vos ne visą sceną 
ant suoliuko su K. Dauguvietyte. Visi 
aktoriai - D. Karpavičienė, G. 
Renigerienė, A. Vingienė, R. Žižytė - 
Biansjaar, L. Cox, V. Šliogeris ir 
aukščiau minėtieji scenoje jautėsi 
daug laisviau, išskyrus H. Šliterį, kuris 
niekada nebūna sukaustytas scenoje ir 
dar laisviau pasijusti negalėjo. Spek
taklis įgijo malonų stebėti tempą.
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Uždangai trečią kartą nusileidus ir 
plojimams pagaliau nutilus, režisierė 
net nuogąstavo, kad jei visi taip 
"laisvės" scenoje, tai Canberroje ko 
gero bus neįmanoma jų sugaudyti.

Kaip žinia, visa trupė (mašinomis) 
vyksta gastrolių į sostinę. Nevažiuos 
tik dekoracijas sukūrusi Jolanta Jana
vičienė, kuri savo ruožtu išvyksta į 
Surfers Paradise, kur tris savaites 
veiks jos keramikos paroda.

J. Dambrauskas ir O. Maksvytienė - 
vieninteliai "Sudie, mano karaliau" 
veikėjai - repeticijoje.

Antroji "Atžalos" trupė vado
vaujama J. Dambrausko kol kas niekur 
neišvažiuodami ruošiasi mus nukelti į 
dvi skirtingas vietas ir net epochas. A. 
Landsbergio dramos "Sudie, mano 
karaliau" veiksmas vyksta tuoj po 
karo Vokietijoje, atrodo DP stovyk
loje, o A. Čechovo "Jubiliejus" - caro 
laikų Rusijoje. Abi šios vienaveiksmės 

Juos matysime. "Jubiliejuje" iš kairės: A. Kramilius, A. Adomėnienė, D. 
Karpavičienė, A. Sarkauskas jnr., J. Dambrauskas, V. Bukevičius.

pjesės - tragedija ir komedija - bus 
parodytos Sydnejaus Lietuvių Na
muose lapkričio 19 d. Spektaklis 
sutampa su "Atžalos" teatro įkūrimo 
30-mečiu. Su spektakliu "Sudie, mano 
karaliau" "Atžala" dalyvaus teatro 
festivalyje Melbourne šių metų pa
baigoje.
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SPAUDOS SĄJUNGOJE
GERBIAMI "MŪSŲ PASTOGĖS" SKAITYTOJAI,

Beveik visi esate girdėję gandų ir nuomonių iš pavienių asmenų, apie 
susidariusi konfliktą tarp ALB Krašto Valdybos ir Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos (LBSS). Kaip Jums yra žinoma, Spaudos Sąjungos valdyba 
yra "Mūsų Pastogės" leidėjas kuris neša VISĄ TEISINĘ, FINANSINĘ IR 
MORALINĘ ATSAKOMYBĘ. (Žiūrėk ALB Statutą, skyrius XIII).

Pradžioje metų, Spaudos Sąjungos valdyba turėjo teisinio pobūdžio ginčą su 
Special Broadcasting Service (SBS) 2 EA radio stotimi Sydney. Dėl Krašto 
Valdybos kišimosi i Spaudos Sąjungos vedamas derybas, tuometinis Sąjungos 
pirmininkas prof. Algis Kabaila, atsistatydino. (Žiūrėk š.m. "M.P." no 17).

Dr. A. Kabaila yra dabartinis Krašto Tarybos pirmininkas.
Atsistatydinus ir išvykus Jonui Mašanauskui į Melbourne, Spaudos Sąjungos 

valdyba pakvietė Ritą Juzėnaitę - Ormsby redaguoti "Mūsų Pastogę" šešių 
mėnesių bandymui. Jos redaguojamu laikraščiu ir vedama linija yra patenkinti 
ne tik Spaudos Sąjungos valdyba, bet ir dauguma "Mūsų Pastogės" skaitytojų.

Išsklaidyti esamus ir toliau skleidžiamus gandus Sąjungos valdyba deda visą 
korespondenciją susijusią su šiuo konfliktu ir palieka "Mūsų Pastogės" 
skaitytojams padaryti savo išvadas.

LIETUVIU SPAUDOS SY"1“''05

VALDYBAI

paskyr imą,kur iam,kn i p

„ , nuomone yra netikslu pavesti Bendruomenes
it'°--i ‘redapavimn nsmoni n i, prieš trumpą atvykusiom

vaitrascio redaB" ■ •• n„„,i „„„m,

b)

nėra žinoma.

Krašto Valdyba msno.JoE vieno
sąlygų redaguoti Rend-

i mano

Kaip jūs žinote, Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos pagrindinis 
tikslas yra "Mūsų Pastogės” leidimas. Valdyba dės visas pastangas, kad "Mūsų 
Pastogė" ir toliau būtų įdomi, bešališka, ugdytų vienybę mūsų tarpe ir reikštų 
Lietuvių Tautos norą būti laisva ir nepriklausoma valstybe ir tęstų kovą prieš 
jos okupantą.

ma .

Krašto Valdyba sauna iš Bendruomenes narių 

žinomo asmens paskyrimo j tokias svarbias i 

ruomonės savaitraščio redaktoriaus pareinąs

Bend-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA. šviesoje,Spaudos

"Mūsų Pastogei" k.—» • -
išeities,kaip Bendruomenės vardu pareikšti nepasitikėjimo da 

tinei Spaudos Sąjungos Vnldy 

os Lietuviu Bendruomenę.
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Lietuvių Bendruomenes Spaudos Sąjungos Komitetas savo posėdyje apsvarstė 

A.L.B. Krašto Valdybos rastą is s.m. rugsėjo 14 d.

Spaudos Sąjungos Komitetas gerai įvertina, kad A.L.B. Krašto Valdybai yra 

svarbus "Musų Pastoges", kaip Bendruomenes savąitrascio, gerbūvis bei tinkamo 

redaktoriaus parinkimas.

Spaudos Sąjungos Komitetas taip pat jaučia moralinę atsakomybę prieš 

Australijos Lietuvių Bendruomenę, "Husų Pastogės" skaitytojus ir L.B. Spaudos 

Sąjungos narius, kad laikraščio redagavimas b”utų tinkamai kvalifikuoto, patrioti

niai nusiteikusio ir galinčio "Musų Pastoges" redagavimui pilnai atsidėti asmens 

rankos*

.spaudos Sąjungos Komiteto paskirta redaktore Australijoje gyvena jau 4 metai. 

Jos prisistatymas A.L.B. Kramto Valdybos sušauktoje Bendruomenes vadovų konferen

cijoje buvo daugumoje palankiai priimtas.

Spaudos Sąjungos Komitetą sudaro 7 asmenys, beveik visi buvę ankstesnių A.L.B 

Krašto Valdybų nariai, gerai susipažinę su Australijos Lietuvių Bendruomenes veikla 

ir jos siekiais. Jie artimai bendradarbiauja su "Musų Pastoges" redaktore ir 

visuomet padės jai susioeientuoti padėtyje.

Spaudos Sąjungos Komitetas redaktorę yra paskyręs bandomam sesių menesių 

perijodui ir teisiniai negali šio paskyrimo nutraukti anksčiau, ypač, kad ligšioli

niu redaktores darbu yra patenkintas tiek L.B. Spaudos. Sąjungos Komitetas, tiek 

•Musų Pastogės" skaitytojai.

Spaudos Sąjungos Komitetas tikisi, kad A.L.B. Krašto Valdyba nepadarys spren

dimą,. kurie atneštų nepataisomą žalų ne tik Bendruomenes laikraščiui "Musų Pastogei' 

bet ir visai Australijos Lietuvių Bendruomenei, 

dabartinei "Musų Pastoges" redaktorei.

Su pagarba

Sęjungos Valdyba pakeis savo

1985 rugsėjo

s na 1 i o

G e r b . R c <1 a k t o r c ,

1985m. spali

"Musų Pastoges " Redaktorei

Pirmininkas

LIETUVIU. BENDRUOMENES SPAUDOS

,,savo posėdyje 198jn>. 

ti Bendruomenę prie šio laiško pri

prašau artimiausiame "Mūsų Pastogės'

n t spausti fi L " kartu pridedamą ALB Krašto valdybos pareiškimą.

jau neminint moralines skriaudos

idyba praneša Bendruomenes žiniai,kad Lietuvių 

Spaudos Sąjungos valdyba iki prašytos datos,t.y.

su Bondruomenc,reiškia Lietuvių Bend- 

valdybai Bendruomenės nepasitikėjimą

AUSTRALUOS LIETUVIU BENDRUOMENES 
KRAŠTO VALDYBOS

buvo pngeidauta,kad būtų pakeista dabartinė "Mu-

AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS

KLASTO VALDYBA______________________________
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VIENAŠALIŠKUMAS PAS MUS 
IR KITUR

Gal nekartą teko girdėti besigi
nančius tėvus, kad jų duktė tekėsianti 
tik už lietuvio, kad jų sūnus vesiąs tik 
lietuvaitę. Vokietijoje girdėjau kun, 
prelatą, įspėjantį vieną mergaitę, kad 
jei ji tekėsianti už lietuvio, tai jis 
sutuoksiąs, o jei ne,., tai į jį 
nesikreipk. Čia buvo aiškus kitų tautų 
vyrų ir moterų pažeminimas, kurį 
praktikavo naciai. Tarybinėje Lie
tuvoje prieš karą sutikau pažįstamą, 
kuris buvo paskirtas liaudies teisėju 
Raseiniuose. į mano klausimą kaip jis 
gali be atitinkamo mokslo ir praktikos 
teisti, jis ramiausiai atsakė, kad jam 
nėra sunkumų matyti kas kaitas kas 
ne, o baudą pritaikąs iš baudų 
knygelės. Štai tau bešališkumas pas 
mus ir kitur.

Neseniai grįžo Tarybinėje Lie
tuvoje pabuvojęs ne penkias dienas 
Vilniuje, bet kelis mėnesius tėviškėje, 
bažnyčioje kas sekmadienį matomas 
žmogus. Ne tik moterys, bet ir vyrai 
svarstė, kad jis turi būti komunistas, 
kad tokį išimtinį leidimą gavo. Taip 
"nuteisdami" žmogelį, nė nepagalvojo 
apie įrodymus ir nedrįso jį patį 
paklausti apie "pakraipą". Tarybinėje 
spaudoje buvo rašoma, kad pabėgėliai 
užsieniuose sutrumpina arba pakeičia 
savo pavardes, nes jie esą slapstosi, 
nusikaltę liaudžiai. Tarybinė spauda 
nerašo, kad Vladimir Ilič Uljanov 
(1870-1924) pakeitė savo pavardę į 
Nikolaj Lenin, o Josif Visarionovič 
Džiugašvili (1878-1953) tapo Josif 
Stalin dėl to, kad-nusikalto liaudžiai, 
likviduodami milijonus žmonių, jų 
tarpe ir partinius organus. Gal 
tarybinėse santvarkose pavardę gali 
keisti tik partijos vadai, bet kapita
listiniuose kraštuose ją gali pasikeisti 
ne tik popiežiai, bet ir visi kiti 
mirtingieji ir net kiek nori kartų.

Sunku išvengti vienašališkumo, bet 
jis tarybinėje santvarkoje yra ofi
cialus, nes ten nėra ir negali būti 
abipusiškumo ar bešališkumo, o kas 
nesutinka su vienos ir tos pačios 
partijos linija, tas vienaip ar kitaip 
sunaikinams. Dėl to tarybinės valdžios 
ir kompartijos organai negali suprasti, 
kad kapitalistinių kraštų teisingumas 
yra aukštesnio lygio, nes nėra toks 
vienašališkas. Jiems nesuprantama, 
kad į Tarybų Lietuvą vos penkioms 
dienoms įsileistieji turistai nėra šnipai 
ir sabotažininkai, kad į juos galima 
žiūrėti be neapykantos ir įtarimo. Jei 
žmogus pasilieka užsispyręs, užkie
tėjęs siaurose pažiūrose, sakoma, kad 
jis lyg akidangčius nešioja, kad 
nematytų į šalis, o tik į priekį ir yra 
vienašališkumo užgožtas.

Žmonės įpuola į vienašališkumą, kai 
nesirūpina patikrinti nuomones, pa
kraipas, įpročius, įtakas. Jie gali 
dažnai lengvabūdiškai priimti ką kiti 
sako, rašo arba parodo. Žmogus yra 
imlus, neatsparus įtakoms, todėl jie 
pasiduoda propagandoms. Pavyzdžiui, 
neseniai mūsų spaudoje buvo rašyta, 
kad Amerika tuoj po karo norėjo 
Tarybų Sąjungą su 20 atominių bombų 
"paklupdyti". Šitokia naujiena gal būt 
pralenkia ir Tarybų Sąjungos spaudos 
antis.

Žmogus yra įpročių mėgėjas. Jo 
įpratimas yra lyg antra prigimtis. Jis 
įpranta būti vienašališkas, lyg papūga 
kartoti kompartijos šūkius, posakius, 
kurie jau atgyveno arba tapo įvykdy
tais. Pavyzdžiui.kai kuriuose kapita
listiniuose kraštuose "visų šalių 
proletarai" unijose yra prievarta 
"suvienijami" remti socialistinę par
tiją. Taip pat mūsų seni įpročiai, 
apeigos, ženklai, nuomonės ir su
pratimai pasidarė vienšališkais, nes 
tik seniesiems jie suprantami, o 
jaunimas dairosi į šalis, nejausdamas 
tos ištikimybės praeičiai, kurią se
nimas turi.

Žmogus bijo prarasti vienaša
liškumą, kad kas jį nepalaikytų 
silpnavaliu, be nusistatymo ir pan. Iš 
viso žmogus nemėgsta keistis ir net 
bijo pagalvoti apie kaitą. Todėl 
norinčius ką nors pakeisti, atnaujinti 
vadiname vienašališkais, nes jie esa
mą, ramų, įprastą gyvenimą drumsčia. 
To ramaus gyvenimo mylėtojai negali 
suprasti, kad užsienyje gyvenantis 
tautietis turėtų kitaip elgtis ar 
galvoti negu tėvynėje.

Vienapusiškumo, vienašališkumo 
atsisakyti dažnai trukdo puikybės, iš
didumo ir savanaudiškumo jausmai, 
nusiteikimai. Kai žmogui bandoma 
įrodinėti, kad jo nuomonė yra šališka, 
tai jis neieško įrodymų, o savo 
nuomonei paremti draugų, tarsi skai
čiuje yra teisybė. Viešoji nuomonė jau 
daugelį kartų labai klydo. Labiausiai 
sunku priimti nuomonės kaitą auto
ritetams, kurių sumanumų ir beša
liškumu yra abejojama. Jie tada 
stengiasi pamokslauti tik atvers
tiesiems, kurie tyli ne tik bažnyčiose, 
bet ir salėse, kas labiau yra 
praktikuojama tarybinėje santvar
koje.

Jei žmonės pažintų savo vienaša
liškumas ir vienapusiškumus, tada jau 
būtų pusė kelio nueita į abipusį 
bendravimą, kito asmens pakantrumą 
ir pagarbumą.

J. ARAS

JAUNIMO ŽODIS

’’MŪSŲ PASTOGEI” iš Vokietijos 
rašo Marina Coxaite

Marina Coxaite Vasario 16 
gimnazijoje birželio trėmimų 
minėjime M. Šmitienės nuotr.

Kas gi tas Punskas?.. Vieną dieną 
išgirdau Vasario 16 gimnazijoje apie jį 
kalbant. Sekančią dieną bibliotekoje 
jau kabojo skelbimas, kviečiantis į 
kelionę, o jau trečią dieną manęs 
paklausė, ar noriu ten važiuoti. Kaip 
važiuosiu, jei nieko apie tą Punską 
nežinau. Netrukus man papasakojo, 
kad tai nedidelis lietuvių bažnyt
kaimis ar miestelis Lenkijoje, Suvalkų 
trikampyje. Iš pradžių manęs ta 
kelionė visiškai nedomino. Geriau 
būtų nuvažiuoti į Paryžių, Romą arba 
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REMK AUSTRALIJOS
n

LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
Švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, I 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuse ■ 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: *

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. A
50 Errol Street. Į

North Melbourne, Victoria. ;
I

A.L. FONDO VALDYBA i

į kokį nors kitą žymų miestą. Bet vis 
daugiau ir daugiau girdėjau apie j i 
Punską ir kaip smagu ten gali būti, tad 11 
pradėjau galvoti, gal apsimokėtų Il 
nuvažiuoti pasižiūrėti, kas tas Puns-j1 
kas yra.

Liepos dvyliktą pradėjom savo 
didžiąją kelionę. Nežinojom iš tikrų- r 
jų, kaip ten bus ir kaip mums patiks, J 
bet vistiek negalėjom sulaukti, kol' 
nuvažiuosim. Iki Varšuvos važiavom I 
patogiu vokiečių traukiniu miegama
jame vagone. Vieninteliai pasieniečiai ; 
trukdė mūsų miegą. Jie pažadino mus 1 
dėl pasų tikrinimo, dėl pinigų keitimo. į1 
Varšuvoje turėjom persėsti į kitą 
vagoną tame pačiame traukinyje, nes r 
mūsiškis toliau nebevažiavo. Nuste- į! 
bom, kai pamatėm, kokiame vagone > 

• mums reikės iki Baltstogės dvi su puse j 
valandos važiuoti - ogi tai buvo paįto y 
vagonas! Na, kad ir ne pirma klasė, I 
vistiek nenuliūdom. Iš Balstogės iki I: 
Suvalkų važiavome autobusu, o Su-|i 
vaikuose mus sutiko šeimininkai iš t 
Punsko.

Atvažiavę j Punską, neturėjom 
laiko apžvalgyti miestelį: kieme 
gavome vandens nusiprausti, ir tada - s 
tiesiai prie stalo vakarienės. Stalas!: 
buvo apkrautas šaltais užkandžiais: ' 
naminėmis dešromis, silkėmis, švie-i 
žiais raugintais agurkais, išgėrėm j 
būtinai ir po stikliuką lietuviškos! 
degtinės. Paskui atnešė vištienos, S 
kotletų su bulvėm ir daržovėm. Nors j 
jau buvom prisivalgę užkandžių,! 
negalėjom susilaikyti ir taip prislvai-l

_______ I

SOVIETINIS 
TERORAS....

atkelta iŠ 3 psl

Pirmaisiais pokario metais vis kilo 
rusų ir kitų nelietuvių skaičius ir 
nuošimtis partijoje. 1945 m. pradžioje 
lietuviai sudarė vos 32 nuošimčius 
visų partijos narių. Atrodo, jog buvo 
išleistas potvarkis į partiją priimti tik 
asmenis iš Raudonosios Armijos 
demobilizuotų karių ar iš kitur 
atvykusių žmonių. Net ir mažas 
lietuvių nuošimtis greitai smuko - 
1949 m. pradžioje lietuviai sudarė vos 
18 nuošimčių visų partiečių.

Norint geriau suprasti, kodėl parti
zanai taip ilgai išsilaikė ir susilaukė 
tokios didelės paramos, reikia deta-
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liau panagrinėti du partijos politikos 
aspektus, būtent nepartizanams tai
komas teroro priemones ir žemės ūkio 
bei kadrų politiką. Kaip tik šie 
aspektai netiesioginiai skatino pasi
priešinimą, nes dėl jų daugelis 
įsitikino, jog komunistai nesukalbami 
ir ketina visomis smurto priemonėmis 
įgyvendinti savo kėslus. Teroro uver
tiūra buvo mobilizacija į Raudonąją 
armiją. Po to sekė masiniai areštai bei 
trėmimai, nuo kurių nukentėjo įvai
riausių sluoksnių ir profesijų žmonės 
ir kurie sukėlė tą didelį nerimą, 
skatinanti jaunuolius eiti į partizanus. 
Prasidėjo ir dvasinis teroras, privers
tinis primityviausių komunistų dogmų 
diegimas, Vakarų niekinimas, reikala
vimas, jog Lietuvos inteligentija 
persiauklėtų.

Valdžios pakeitimus, susietus su 
ankstesnįo politinio elito pašalinimu ir 
radikaliu visuomenės pertvarkymu 

dažnai lydi priespauda ir teroras. 
Nauji valdovai mėgina savo pergalę 
įtvirtinti, pašalindami buvusios val
džios šalininkus iš vyraujančių poli
tinių ir ūkinių pozicijų. Taip darė ir 
komunistai. Tačiau nauja vyriausybė 
dažniausiai mėgina ir laimėti kai kurių 
gyventojų sluoksnių paramą bei 
pasitikėjimą. Šiuo atžvilgiu Lietuvos 
komunistų politika buvo išskirtina. Iki 
1946 m. pradžios komunistai dar šiek 
tiek bandė prie savęs pritraukti 
vargingus ir vidutinius valstiečius ir 
kai kuriuos intelektualus. Bet po to jie 
pradėjo vis mačiau dėmesio skirti 
ūkininkų interesams, sustabdė žemės 
reformą, sumažino paramą valstie
čiams - iki kol buvo nutarta pravesti 
žemės ūkio sukolektyvinimą, nepai
sant koks būtų gyventojų pasiprie
šinimas. Nebuvo "lazdos ir meduolio" 
politikos, nes Kremlius nutarė, jog bus 
vartojama tik lazda; jos išvengimas 

turės atstoti meduolį. Partijos kadrų 
politika rodo panašų abejingumą 
tautos masei, nors šiokią tokią išimtu 
sudaro jaunimas, kurį komjaunimas 
siekė patraukti savo pusėn. Lietuvių^ 
skaičius partijoje didėjo labai lėtai,į 
ypač kaime, nes jais ilgą laiką nebuvo, 
pasitikima. Turėdami Maskvos nenu-j 
galimą užnugarį, Lietuvos komunistai, 
šinojo, kad ilgainiui galės palaužti 
tautos pasipriešinimą be jokių nuo lai-, 
dų ir kad Lietuva turės priimti jų! 
viešpatavimą jų nustatytomis sąly-^ 
gomis. Bet kadrų ir šėmės ūkiOj 
politikos nenagrinėsiu.

Bus daugiau

J
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PUNSKAS

Snom, kad nebegaiėjom daugiau 
ralgyti. Gi vėliau dar atnešė arbatos, 
lavos, lietuviškų pyragų, naminių 
tortų. Ir šitaip mes valgėme visas 
iešimt dienų. Tokio vaišingumo iki 
Šiol dar nebuvome patyrę! Tą vakarą 
iš išvažiavau vienai dienai i Seinus, o 
tisas kitas jaunimas sutarė likusią 
iienos dalį paįvairinti: jie nuvažiavo į 
tokius Vidugiriuose, kur susipažino su 
Sėtuvių, jaunimu.

Netrukus susipažinome su Punsku. 
! fai - mažas lietuvių miestelis 

Suvalkų trikampyje, maždaug trys 
alometrai nuo Lietuvos sienos. Gy- 

; rentojų čia - netoli tūkstančio, ir apie 
90% jų yra lietuviai. Ar galite 
įsivaizduoti tiek daug lietuvių vienoje 
rietoje ne Lietuvoj? Tai - lyg maža 
Lietuva. Čia ir aplinkiniuose kaimuose 
gyventojai jaučiasi lietuviais, išlaiko 
lietuvių kalbą ir papročius. Žinoma, 
įems lengviau išlaikyti lietuviškumą, 
«es jų skaičius vienoje vietoje, 
palyginus su mūsų lietuviais Austra
lijoje, yra daug didesnis. Visur Punske 
kalbama lietuviškai: pašte, parduo
tuvėse, gatvėse, gimnazijoj, ir pamal
tos taip pat laikomos lietuviškai. Ne 

s tisi lietuviai gyvena vien Punske. Jų 
fra daug aplinkiniuose kaimuose, 
tienkiemiuose. Su jais mes taip pat 
orėjome susipažinti, tai trečią dieną 

-i lutarėme eiti per Kreivėnų kaimą ir 
i! įasižiūrėti, kaip gyvena ūkiuose, 
s Jaėjom truputį ir' užsukom pas vieną 

ikininką. Jis parodė mums savo klėtį, 
i-kluoną, darželį, įsivedė į namus ir 
, avaišino gėrimais bei užkandžiais. 
- Ant stalo tuoj atsirado dešros, sūrio, 
I viesto, duonos, ir net šviežio medaus 

gavom paragauti. Viskas namie paga
minta. Taip praleidom dieną - nuo 
vieno ūkio į kitą, ir vis ūkininkai mus 
vaišino, pasakojo apie savo gyvenimą.

Čia dar nėra kolektyvinių ūkių kaip 
dabartinėje Lietuvoj. Kiekvienas ūki
ninkas apdirba savo žemę, namuose 
gamina savo maisto produktus: muša 
sviestą, lieja sūrį, kepa duoną, gamina 

•dešras, darže augina visokių vaisių ir 
daržovių. Nors daugelis ūkininkų turi 
savo traktorius, o kai kurie net 
kombainus, yra matyti daug arklių 
šiose apylinkėse šiaip ganantis arba 
vežant žmones bričkose.

Padarėme iškylas į Žagariu kaimą, 
Seinus, Šiurpylus ir į Burbiškes. 
Burbiškėse, prie Galadusio ežero, š.m. 
birželio 15 d. vyko lietuvių meno 
ansamblių sąskrydis. Tai tokia kas
metinė šventė vis toje pačioje vietoje, 
į kurią "suskrenda” jaunimas ir 
senimas iš visos lietuvių gyvenamos 
apylinkės, šoka tautinius šokius, 
dainuoja liaudies dainas bei sutar
tines, groja skudučiais ir t.t. Po 
programos kuria tradicinį laužą ir visi 
linksminasi iki pat ryto. Nuo to kaino, 
kur vyksta sąskrydžiai, kitoje pusėje 
visai siauro Galadusio, matyti čia pat 
Lietuva. Mums buvo labai keista: taip 
arti buvom nuo mūsų tėvų gimtinės, 
bet negalėjom jos pasiekti.

Jaunimas Punske skiriasi nuo mūsų 
lietuvių jaunimo Australijoj. Ten 
jaunimas nebijo būti lietuviais ir 
prisijungti prie lietuvių veiklos. Jie 
galėtų tarpusavyje kalbėti lenkiškai, 
kaip mes išeivijoje kalbame tarpu
savyje angliškai, vokiškai arba ispa
niškai, bet jie kalba, dainuoja lietu
viškai ir lietuvių kalbą laiko savo 
pirmąją, gimtąją kalba. Aišku, jiems 
lengviau išlaikyti lietuviškumą, nes jų 
yra daugiau ir jie nėra taip labai tarp 
svetimų pasisklaidę. Vistiek mes 
Australijoj turim progos lietuvių 
kalbą išmokti ir tarp savęs ją naudoti, 
bet kažkaip tingim.

Lenkijos lietuviai Pščelnike prie, Dariaus ir Girėno paminlklo.

Kai Punsko jaunimas nori pabend
rauti ar papramogauti, jie neina 
šeštadieniais, sekmadieniais į disko
tekas ar į barus klausytis naujausios 
"pop" muzikos, bet mieliau renkasi 
prie laužo su akordeonu ir gitara, šoka 
tautinius šokius, polką su ragučiais, 
dainuoja lietuviškas dainas ir taip 
puikiai leidžia laisvalaikį.

Mes Punske vakarus leidome taip 
pat lietuviškai. Su Punsko jaunimu 
sueidavome prie ežero arba kur nors 
miške, sukurdavom laužą ir šokdavom, 
dainuodavom iki ankstyvo ryto. O 
vieną vakarą suorganizavome bendrą 
koncertą, j kurį susirinko daug 
žiūrovų. Iš mūsų gimnazistų pianinu 
skambino Danius Kesminas, smuiku 
griežė Aldona Rėklaitytė, deklamavo 
Erina Seidlerytė, o Kęstutis Ivinskis 
padainavo porą dainų, pats akompo- 
nuodamas gitara. Punsko jaunimas 
atliko antrąją programos dalį. "Ul
buonėlių" ansamblis padainavo lietu
viškų dainų ir sutartinių bei pagrojo 
skudučiais. "Ulbuonėlės"' pereitais 
metais dalyvavo Lenkijos centriniame 

dainų konkurse Kielcuose ir savo 
sutartinėmis laimėjo pirmą vietą. 
‘Todėl šiemet jos reprezentavo Len
kiją tarptautinėse varžybose (kon
kurse) ir koncertuose.

Paskutines dvi dienas praleidome 
vestuvėse. Aš buvau pirmą kartą 
lietuviškose vestuvėse, ir jos man 
paliko tikrai gerą įspūdį. Sekmadienio 
rytą visi susirinko Punsko bažnyčioje. 
Nepaisydami lietaus, jaunieji ir pa
broliai su pamergėmis atvažiavo 
bričkomis. Pamaldos vyko lietuviškai, 
ir visi lietuviškai giedojo mūsų senas 
giesmes. Po pamaldų pakviestieji 
nuvažiavome pas jaunąją į Kampuo
čius pietų. Vaišėms stalai padengti 

buvo naujai pastatytame garaže. 
Traktoriai ir kitos žemės ūkio mašinos 
buvo iš jo išvežta, o pats garažas 
išpuoštas berželiais. Garažas buvc 
pilnas žmonių - apie šimtas aštuo
niasdešimt. Stalai apkrauti visokiais 
valgiais: dešromis, pyragais, raguo
liais ir, žinoma, gėrimais.

bus daugiau

A. LAUKAITIS 
18 Miller Ave.
AshfieldN.S.W. 2131
Tel. 798 0306

s

SPORTAS IR CHARAKTERIS
Jau senieji graikai pripažino sporto 

: kšmę charakteriui ugdyti. Sportas, 
ipo faktorius, ugdąs asmenybę tų, 
ie jame dalyvauja ir skatinąs 
lugiškų tarptautinių santykių vys- 
ląsi. įgauna vis daugiau svarbos 

i aulinės bendruomenės sluoks- 
•įose. Todėl pravartu pasvarstyti, 
to sportas veikia asmenybės ir 
įrakterio vystymąsi.

Sminčius yra pasakęs, kad tautos 
. tų neturime matuoti miestų dydžiu 

’ derliaus gausumu, bet kokybe 
l nių, kuriuos ji išugdo. Tautos sūnų 

dukterų charakteris yra svar- 
'įsias kokybės pažymys.

Asmenybė yra integrali ir nedaloma 
dfhofizinė vienuma, o charakteris 
kabiausia jos išraiška. Charakteris 

įrankis, kuris nustato asmenybės 
_i tykius su aplinka, kontroliuoja 
1 įinktyvius individo veiksmus, kurie 

taip sakant, įspausti arba 
"Inruoti jo pirminių jausmų struk- 

ije, jo temperamente ir jo pri- 
1 lyje. Charakteris formuoja tų jėgų 
Direiškimą pagal aplinkos reika-

• nūs. Ta prasme charakteris išneša 
riršių tai, kas guli giliai paslėpta 
duose temperamento polinkiuose 
intymioje asmenybės struktūroje ir 
pačiu pasiekia santaros tarp 

aktyvios asmenybės energijos ir 
ikos. Charakteris veikia kaip 
relinis punktas, tvardąs tempe- 
into audras ir aistras.
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Sportas reikalauja intensyvaus fizi
nio veiksmo ir tuo pačiu visuotino 
asmenybės įsijungimo į kovą. Todėl jis 
pateikia gerą priemonę asmenybei ir 
jos charakteriui pasireikšti ir gali būti 
efektingai naudojamas asmenybei 
auklėti. Sportinės kovos karštis ati
dengia giliai paslėptus polinkius, 
suminkština medžiagą, iš kurios asme
nybė sudaryta ir padaro lengviau 
prieinama auklėjimo įtakai.

Sportas atveria du kelius į individą. 
Sportinės kovos situacijose mokytojas 
turi puikią progą sportininko asme
nybės charakteriui pažinti ir, antra 
vertus, sportas įgalina mokytoją 
arčiau prieiti prie sportininko, kuris 
dažniausiai pasiduos auklėjamon įta
kon to, kurio patarimai bei nurodymai 
priartina džiaugsmingus sportinius 
išgyvenimus bei pergalę.

Sportinis žaidimas yra mažas dirb
tinas pasaulis, kuriame žaidėjas turi 
gyventi pagal griežtas taisykles, 
taisyklių pripažinimas įneša harmo
nijos j grupės pastangas ir duoda 
progos pasireikšti vadovo charak
teriui bei jo sprendimams. Niekas 
negali tapti vadovu, prieš tai neišmo
kęs paklusti taisyklėms.

Sportas teikia gausių progų 
džiaugsmingiems išgyvenimams pa
siekti, kada sportininko pastangos yra 
apvainikuojamos sėkmės. Jis taip pat 
teikia progų vidinei lygsvarai išvys
tyti bei teigiamai asmenybės pusei 

pasireikšti, kai laimė nusisuka. Spor
tas moko objektyvumo, ramumo bei 
susivaldymo po pergalės, pagarbos 
priešininkui ir noro iš jo pasimokyti 
pralaimėjus. Savaime aišku, sportinė 
kova uždega aistras, kurios turi būti 
apvaldytos, jeigu žaidėjas nori likti 
komandoje, pagaliau, jeigu jis iš viso 
nori likti žaidime.

— O aš, — pasakoja dešinysis,
— žemėj buvau dviratininkas!

Sportiniai žaidimai duoda progų 
priklausyti bendrų interesų grupėms. 
Individas beveik nejučiomis paaukoja 
savo asmeninius polinkius bend
riesiems grupės ar komantos tikslams 
pasiekti. Bendradarbiavimas, aukšta 
moralė, neigiamų aistrų apvaldymas 
yra pagarindinės sportinės kovos 
sąlygos.

Aišku, sportas ir charakterio ugdy
mas, nėra vienas ir tas pats. Motyvai 
ir tikslai, esantieji sportinės kovos 
pagrinde, turi nusveriančios reikšmės, 
Pergalė bet kuriomis priemonėmis, 

pavyzdžiui, sąmoningas priešininko 
sužeidimas krepšinyje ar futbole, taip 
pat "ugdo" charakterį, bet priešinga 
prasme. Sporto mokytojai ar treneriai, 
kurie moko sportininkus taip apgau
dinėti rungtynėse, žaloja sporto 
dalyvių charakterį ir tuo pačiu ugdo 
nusikaltėlius. Laimėjimas bet kuria 
kaina reiškia išsigimusią sporto filo
sofiją.

Viskas žmogaus rankose gali būti 
naudojama geriems arba blogiems 
tikslams, viskas įgauna reliatyvią 
reikšmę. Betgi lietuviškasis sportas 
turi išlikti švarus ir garbingas pilnąja 
to žodžio prasme, jeigu mes norime 
per jį ugdyti ir pritraukti jaunimą. 
Sportas turi stiprinti tautinę sveikatą, 
siekti džiaugsmo ir laimės, tvirtinti 
solidarumą tarp tautiečių, išlaikyti 
lietuvybę ir mūsų sportines tradicijas, 
bei plėtoti garbingus tarptautinius 
santykius.

Jaunimas, kuris vadovaujasi "fair 
play" principais, yra vertas mūsų 
pasididžiavimo, net jeigu ir pralaimi 
sporto varžybas, Jau seniai yra 
žinoma, kad daug svarbiau yra ne kas 
laimėjo ar pralaimėjo, bet kaip jo 
charakteris pasireiškė dinamiškoje 
sportinės kovos atmosferoje ir kaip jis 
kovojo žaidime, ar buvo kuklus, 
draugiškas po pergalės ir dėkingas po 
pralaimėjimo. Džentelmenai sporto 
aikštėje daug greičiau liks džentel
menais ir kasdieniniame gyvenime.

Z. P-S.
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MELBOURNE
Moterių kultūrinė 

popietė

Socialinės Globos Moterų Draugijos 
kultūrinė popietė įvyko sekmadienį, 
spalio 6 d., Lietuvių Namuose 
Bendruomenės kambaryje. Dalyvavo 
virš 30 narių. Panašias popietes 
Socialinės Globos Moterų Valdyba 
rengia bent vienų, o kartais net kelias 
metuose.

Išeivijos Soc. Globos lietuvės mote
rys Melbourne atlieka labai svarbų 
vaidmenį ne tik socialiniame, bet ir 
kultūriniame tautiečių gyvenime. Tai 
iabaį svarbi institucija lietuvių bend
ruomenėje.

Popietę atidarė Draugijos pirm. 
Jonė Žalkauskienė. Pasveikinusi susi
rinkusias, ji perdavė tolimesnį po
pietės eigos tvarkymą p. Emilijai 
Seikienei.

Si popietė buvo skirta ne vien 
išsiblaškymui nuo fizinio darbo, ne 
vien pabuvojimui malonioje atmos
feroje savo tarpe. Draugijos valdyba 
taip pat suorganizavo informacinę p. 
Danos Žilinskienės paskaitą, kuri 
palietė bendrus psichinio gyvenimo 
dėsnius ir įvairius žmonėse pasireiš
kiančius psichopatinius atsi
tiktinumus, nuo mažo kūdikio iki 
subrendusio asmens. Paskaita užtruko 
virš pusės valandos ir buvo labai 
įdomi. Ačiū p. Žilinskienei.

Po paskaitos p. Emilija Šeikienė 
paskaitė įdomų Pulgio Andriušio 
feljetoną apie pinigus.

AUKOS AL FONDUI
atkelta iŠ 2 psl.

Po $ 20 A. Butkutė (90), P. Darginis 
(185), Dr. E. Surnienė (30), R. ir E. 
Šemetai (160) ir J. Šniras (270).

Po $ 10 V. Ališauskas (430), V. ir O. 
Jakučiai (269), Z. Jokūbaitis (80), A. 
Grikepelienė (35), A. ir A. Kesminai 
(105), P. ir G. Lazutkai (70), J. 
Mažylis (24), J. ir S. Meiliūnai (792), J. 
Mikštas (143), P. Morkūnas (130), B. 
Prašmutaitė (75), A. Rahdon, St. 
Ramanauskas (15), V. Rocienė (80), 
dr. A. Staugaitis (240), B. ir J. 
Tamošiūnai (45), J. Valiauga (273), A. 
Valkienė (12), J. Zonius (45) ir 
neįskaitoma pavardė, išsiaiškinti su 
Fondo iždininku.

$ 6 E. Zdanavičienė (11).
Po $ 5 M. Augustauskienė, Pr. 

Adomavičienė (10), J. Černiauskas 
(14), M. Birietienė (111), V. Danius, 
S. Ivaškevičienė (40), J. ir N. 
Meiliūnai (240), P. Naujokaitis (195), 
K. Prašmutas (195), J. Paragienė 
(152), V. Sukevičius (10), A. Ruk
šėnas (25), V. Sidabru (130), R. 
Urmonas, M. Verbylienė (25), A. ir R. 
Vyšniauskai (25), Casimir Zdanius, 
Lukas Zdanius, J. Zaikauskas (215) ir
V. Žygas (95).

Po $ 2 J. Ašmonas ir P. Šukys.

A.a. Aldonai Žvinakienei Mel
bourne mirus, ją prisimenant vietoje 
gėlių aukojo A.L. Fondui

Po $ 10 I. Dudaičiai (15), N.S.W., V. 
Deikai (20), N.S.W., ir E. Migevičienė 
(25). N.S.W..

A.a. Apolonijos Kaladienės atmi
nimui aukojo A.L. Fondui

$ 10 R. Kaunienė (110).

A.a. Eugenijai Pranaitienei Mel
bourne mirus, ją pagerbdami vietoje 
gėlių aukojo A.L. Fondui

$ 10 J. ir J. Zaikauskai (225).

A.a. Fuigencijui Mališauskui Bris- 
banėje mirus, jį pagerbdami vietoje 
gėlių aukojo A.L. Fondui

$ 30 P. ir G. Patupia! ir šeima (300),
W. A.
Mūsų pastogė Nr. 42 1985.10.21 osl. 8

Meninėje popietės dalyje gražiai 
užsirekomendavo dainininkės p. Stau- 
gaitienė ir Rūta Žiedaitė (vedusios 
pavardės neprisimenu) dvejomis liau
dies ilgesio dainomis, Rūtai pritariant 
gitara. Kitas dvi dainas, prisidėjus p. 
Žalkauskienei ir p. Seikienei, padai
navo keturiomis. Lietuvės mėgsta 
dainą ir mėgsta dainuoti, tai bendrai, 
pritariant visoms popietės dalyvėms, 
padainuota dar keletą linksmų daine
lių.

Po viso linksmo dainavimo, susirin
kusios buvo pakviestos į Moterų 
Seklyčią kavutei, kur buvo paruošti 
skanūs užkandžiai ir pyragai.

Ilgai dar pasišnekučiuota, pasida
linta įspūdžiais.

Ačiū dalyvavusioms meninėje da
lyje ir paruošusioms kavutę.

_ A LB
CANBERRA

R a. movė nai
Canberros Ramovėnai praneša savo 

skyriaus vadovybės pasikeitimą. Pir
mininkui, J. Kovalskiui iš pareigų 
atsisakius, slaptu visų narių bal
savimu nauju pirmininku išrinktas Z. 
Sipavičius. Sekretorius lieka tas pats; 
S. Ratas.

Visą korespondenciją prašome 
siųsti sekretoriui:

S. Ratas, 12 Winnece St., Ainsiie 
2602 A.C.T., arba pirmininkui: Z. 
Sipavičius, 40 Cowne St., Campbell 
A.C.T.,teIef. 486 946

Skyriaus vaidyba.

$ 25 A.R. Pomeringas, Qld.
Po $ 10 J. Normantas (350), Vic. ir

I. ir J. Ruzgiai (197), Qld.
$ 21 Kiti laidotuvių dalyviai.

A.a. Bronei Šutienei Geelonge 
mirus, ją pagerbdami vietoje gėlių 
aukojo A.L. Fondui

Po $ 20 A. ir S. Obeliūnai (615), V. 
Solovejus (40) ir S. ir T. Šutai (188).

Po $ 10 L. ir S. Bungardai (71), P. ir 
L. Obeliūnai (60) ir V. ir R. Obeliūnai 
(40).

$ 5 J. Manikauskas (79).

A.a. Karoliui Prašmutui Melbourne 
mirus, jį pagerbdami gėlių vietoje 
aukojo A.L. Fondui šie asmenys:

$ 50 S. ir A. Ūseliai (65).
Po $ 20 V. ir G. Ališauskai (450), J. 

ir E. Balčiūnai (550), T. Bikulčienė 
(650), P. Dranginis (205), A. Stakaitis 
(60), S.A. ir V. ir E. Stagiai (810).

$ 15 V. Pažereckas (70).
Po $ 10 J. ir M. Antanaičiai (95), J. 

Balbata (195), J. Barkienė (60), K. ir 
L. Bartaškai (40), M. Birietienė (121), 
V. ir O. Jakučiai (279), J. Jasulaitis 
(740), M. Malakūnienė (20), J. ir S. 
Meiliūnai (802), J. ir J. Petrašiūnai 
(55), A. ir A. Ramanauskai (84), A. ir 
A. Sadauskai (30), E. Šidlauskas, J. 
Vingrienė (280), A. Zubras (493) ir J. 
ir J. Zaikauskai (235).

Po $ 7 A. ir E. Bakaičiai (62) ir J. 
Pranckūnas (302).

Po $ 5 O. Aleknienė (479), J. ir T. 
Jurgelaičiai (7), J. ir M. Kemėšiai 
(47), E. Margan - Marganavičius (55),
J. Paragienė (157), C. ir V. Petru
ševičiai, V. Savickienė (20), F. ir M. 
Sodaitis (148) ir J. ir A. Šimkus (35).

A.L. Fondo valdyba sveikina nau
juosius Fondo šimtininkus: J. Ivoš- 
ką iš S. A., A. ir A. Kesminus iš Vic. ir 
A. Reutienę iš Qld.

Noširdi padėka visiems aukojusiems 
ir Fondo talkininkams.

Vaclovas Rekešius
A.L. Fondo iždininkas

Spalio 27 d., sekmadienį, 2.30 vai.

PENSININKU POPIETĖ

Lapkričio 2 d, šeštadienį, sporto klubo "KOVAS

SYDNĖJAUS lietuvių 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

Programoje: Baltų jaunimo tautiniai šokiai.
Bus linksma! Ateikite - paremkite sportininkus ir jaunimą!

įvairi programa. Kava su pyragaičiais, turtinga loterija.
Ateikite, neapsivilsite. Dalis pelno bus skiriama Lietuvių namams.

SYDNEY

Sekmadienis 
Li etuvi ų 

Sodyboj e

Šių metų pabaigoje, lapkričio 10 
d. sekmadienį, nuo 12 vai. vidur
dienio Lietuvių sodyboje 23 Lau
ryną avė. North Engadine, vė: 
ruošiame šeimų sekmadienį lietu
viškame kampelyje.

S.L.M.S.Globos D-jos specialus 
komitetas ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Sydnejaus apy
linkėje skyriaus narės maloniai 
kviečia visus į Lietuvių sodybą. 
"Sūkurio" jaunųjų grupė, vado
vaujama p. M. Cox, pašoks tauti
nius šokius. Galėsite nusipirkti 
pavalgyti ir išgerti - išmėginsite 
laimę loterijoje.

Ponias prašome atvešti fantų 
loterijai. Fantus, užrašant davėjos 
pavardę, prašau palikti Lietuvių 
namuose p. Mildos Bukevičienės 
globoje.

Lauksime visų svečių iš arti ir 
toli Lietuvių sodyboje.

SLMSG D-jos Valdyba

AUKOS
AL FONDUI

Mylimo vyro ir tėvo Vinco Kazoko 
mirties metinėm paminėti paskyrė $ 
1000 Dr. G. Kazokienė ir vaikai Kajus
ir Ugne. nuoširdžiai dėkoja.

E. Vilnonis $ 10
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PENSI NI N KU

Sydnejaus pensininkai latidžiairuo- 
šiasi metinei pensininkų popietei. 
Popietė įvyks sekmadienį, spalio 27 d., 
2.30 vai. Lietuvių namu patalpose. 
Tokia pensininkų popietė ruošiama 
kiekvienais metais.

Atsilankiusieji visuomet buvo malo
niai priimu, palinksminti įvairia prog
rama. pavaišinti kava su pyragais. Bus 
progos išmėginti laimų turtingoje 
loterijoje. Reikia tikėtis, kad ir šiais 
metais neapsivilsite atsilankę.

Tai visi pėsti ir važiuoti ruoškimės į 
pensininkų popietę. Savo dalyvavimu 
ne tik pagerbsite mūsų vyresniąją 
bendruomenės dalį, taip pat ir 
paremsite Lietuvių namus. Dalis 
surinktų pinigų bus paaukota namams.

Tad iigi greito pasimatymo popie
tėje, o ten jūse lauks įvairios 
staigmenos.

PENSININKŲ VALDYBA
r įjj

PADĖKA

Širdingą padėką reiškiame tautie
čiams, kurie atsilankė palydėti a.a. 
Petronę Liūgienę į paskutinę kelionų 
Sand Gate kapinėse.

Benediktas Liūgą 
ir artimieji

PADĖKA

Sporto Klubas Kovas gavo $ 20 
auką iš p. Viktoro Žeimio ir už ja

•S.W., 2200
R. Juzėnaitė
Bankstown, 2200.
Redakcija rašinius taiso ir skelbia a 
savo nuožiūrą. Nenaudoti rankraš- - 
čiai negrąžinami ir nesaugomi, i. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius is 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau iu 
užadresuotą voką su pašto ženklu, p. 
Už skelbimų turinį redakcija neat-į- 
sako. j

Printed by F.Lf. >.
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