
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

“OUR HAVEN"
Registered at the G.P.O. Sydney for transmiMion 

by post aa a Newspaper.
LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA 

Redaktorius: Vincas Kazokas
13 Percy St., Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395 
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo 

nuožiūra.
Prenumerata: metams £4.0.0, pusei metų — 
£2.0.0, trims mėnesiams £1.0.0. N. Zelandijoje 
ir Anglijoje kaina ta pati. Kituose kraštuose 

metams £5.0.0.
Prenumerata adresuojama: MŪSŲ PASTOGE, 

Box 4558, G.P.O. Sydney, N.S.W.
Administracijos tel.: 649-9062.

Skelbimai: .
1 colis per 1 skiltį 12/-, bendruomeniniai 10/-.

Už skelbimų turinį neatsakoma.

SOLIDARUMO
DVASIA

Keista, kad pas-mus solida
rumas taikomas tik bendruome
nėj ir politinėj veikloj-- solida
riai raginami dalyvauti minėji
muose, solidariai aukoti, solida- 
riai kovoti. Visa tai labai teisin
ga ir nuolat skatintina, tačiau 
yra to paties solidarumo ir kita 
pusė, apie kurią mažai kalbama, 
bet kuri yra raktas ir bendrajam 
solidarumui visuomeniniuose 
reikaluose.

Tai mūsų asmeninis savitar
pinis solidarumas. Daug kur 
mes jos pasigendame, daug kur 
jo stokojant nesusikalbame ir 
bendruose interesuose, tačiau 
retas Šito asmeninio solidarumo 
reikalą primena. Juk labai daž
na stokojant gerų asmeninių 
santykių pakertamas bendruo
meninis sutarimas arba pati vei
kla. Nekalbant apie kokį nors 
artimesnį draugystės ryšį tarp 
atskirų lietuvių paskutiniu me
tu dažnai girdisi vaidų, įtarinė
jimų netgi skundimų. Iš to pa
sekmės ir mūsų visuomeninėj 
plotmėj nėra labai patrauklios.

Gyvename tokiose sąlygose, 
kad Salia geros valios ir pastan
gų dar būtinos ir lėSos. Esame 
greiti su išvadomis — Štai, per
bėkime per mūsų projesionalus 
ir biznierius ir lėSų atsiras. Ta
čiau ar nebūna taip, kad mes 
tuos žmones, teatsimename tik 
tada, kai jie arba jų parama 
mums reikalinga, bet kodėl mes 
į juos nesikreipiame kasdieniš
kais reikalais, pas juos pirkda
mi, užsakydami, pasidarydami 
jų klientais? Juk ne vienas iŠ 
profesionalų ar biznierių ne kar
tą karčiai yra pareiškęs: kai au
kų tai žino kelią, bet kad mes 
ir lietuviams galime neblogiau 
patarnauti, Šito nėra. Čia tikrai 
yra daug karčios teisybės, o tai 
yra vien dėl to, kad stokojame 
solidarumo savo tarpe, mes ne
palaikome savųjų arba bent ne
parodome, kad mums tas rūpi. 
Yra bendruomenių, kurios tai 
laiko savo tautinių interesų pa
žeidimu, net iSdavimu, jeigu sa
vi aplenkiami, o tuo pačiu rei
kalu krepiamasi pas svetimus.

Kalbėkime kiek konkrečiau: 
niekas nereikalauja, kad gyvenąs 
viename miesto kraSte važiuotų 
į kitą galą pas saviSkį nusipirkti 
kepalėlio duonos ar svaro deS- 
ros. Bet yra mūsiškių krautuvi
ninkų, kurie pagal vietos papro
tį užsakytas prekes išvežioja. 
Kodėl gi nesusitarti ir neužsaky
ti? Turime visą eilę nekilnoja
mo turto agentų. Kam eiti pas 
kitus, jeigu lygiai taip pat ir sa
vieji gali patarnauti. Per tuos 
penkiolika metų gyvenimo Aus
tralijoje daugelis iŠ mūsų žmo
nių įsigijo specialybes ir prakti
kuoja visose srityse pradedant 
vaistininkais ir baigiant profeso
riais, nekalbant jau apie amar- 
tinnkus bei pramonininkus, ku
rie irgi yra savos rūšies profe
sionalai. Žodžiu, gyvenimas kas
dien diktuoja įvairių reikalų, 
kuriuos visus galime atlikti pas 
savuosius arba per savuosius. 
Tuo paremtume juos pačius ir 
tap pat parodytume tam tikro 
solidarumo, kad ir tie patys ver
slininkai bei profesionalai, 
mums prireikus jų pagalbos, ne
galėtų priekaištauti.

Nekalbant apie žydus gal čia 
geriausias pavyzdys italai. Eiti 
pas savuosius ir su jais arba per 
juos tvarkyti savus reikalus ita
lui yra ne vien kaip tautinė am
bicija, bet tiesiog galioja kaip

Naujas Jaunimo Festivalis
VĖL KOMUNISTAI ORGANIZUOJA JAUNIMO FESTIVALI ALŽIRE

1962 metais Helsinkyje, Suomi
joje, įvykęs 8-sis pasaulinis jauni
mo festivalis buvo žymiai apvylęs 
organizatorius: Tarptautinį Pa
ruošiamąjį Komitetą ir faktinuo- 
sius ruošėjus, komunistų įtakoje 
esančias — Pasaulinę Demokrati
nio Jaunimo Federaciją ir Tarp
tautinę Studentų Sąjungą. Apie 
naujojo festivalio ruošimą iki 
1964 m. rudens tylėta ir buvo abe
jojimų, ar Maskva iš viso buvo 
linkusi juo domėtis ir jam išleisti 
milionus rublių. Tačiau praėj. 
metų vasarą jau padarytas spren
dimas, Maskva paskyrė reikiamas 
lėšas ir paruošiamieji 9-jo jauni
mo festivalio darbai jau vykdomi 
pilnu tempu.

Iš tų darbų tenka paminėti: 
1964 m. rugsėjo 8 — 10 d. d. Hel
sinkyje susirinkę 58 kraštų 130 
atstovų nutarė, kad 9-sis jaunimo 

Mėnulio paviršius žiūrint iš 470 mylių nuotolio ir apima apie 70 kvadr. mylių plotą. Nuotraukos 
iš Ranger 7 televizijos filmų. Amerikiečiai mėnulio tyrimams skiria daug lėšų ir dėmesio, nes 
netrukus planuojama į mėnulį paleisti raketas su astronautais.

įstatymas. Jie greičiau perka 
arba santykiauja su savaisiais 
net ir tokiu atveju, jeigu per sa
viškį tas ir brangiau kainuotų. 
Tai galima pavadinti ne tik tau
tiniu solidarumu, bet sąmonin
ga tautine disciplina. '

Antai, jau kelinti metai Mel
bourne bando ant savo kojų at
sistoti lietuviškas bankelis — 
kredito draugija “Talka”. Nors 
ir kaip garantuoti jame indėliai, 
nors ir teikiamos ypatingos len
gvatos draugijos nariams, vis tik 
daug entuziastų neatsiranda. 
Įvairūs pasiteisinimai čia atkrin
ta: trūksta tik noro ir svarbiau
sia tautinio solidarumo mūsų 
kasdieniškuose reikaluose. Kieic 
kitaip tvarkosi Kanados lietu
viai. Ten kooperatinės įmonės 
"Parama” ir “Litas” greit atsi
stojo ant kojų ir šiandien jau 
operuoja šimtais tūkstančių, jei 
ne milijonais.

Išvadoje: kodėl gi negalėtume 
įgyvendinti tautinio solidarumo 
ne tik oficialioje veikloje, bet 
kasdieniškame gyvenime vieni 
kitus palaikydami, net pabrėž
dami, kad mes ir savo tarpe tu
rime veržlių žmonių ir nesame 
vien kitų samdoma darbo jėga.

(v.k.) 

festivalis įvyks Afrikoje — Alži- 
re. Sudarytas tarptautinis ruoši
mo komitetas. Šis praėj. metų 
gruodžio 15 — 18 d. d. tarėsi Al- 
žire. Nutarta ypatingai pabrėžti 
“solidarumą” ir jį įtraukti į festi
valio pavadinimą. Tuo būdu, šis 
komunistų rengiamas festivalis 
dabar pavadintas “IX pasauliniu 
jaunimo ir studentų festivaliu už 
solidarumą, taiką ir draugystę”. 
Jis numatytas iškilmingai atida
ryti Alžiro mieste š. m. liepos 28 
d. ir uždaryti rugpjūčio 7 d. Į fes
tivalio tikslus įrašytos frazės apie 
“solidarumą su jaunimu ir su Af
rikos tautomis, su jaunimu, kuris 
savo kraštuose drąsiai kovoja už 
jo šalių nepriklausomybę”. Jau 
pradiniuose pasitarimuose pasi
reiškė kinų delegatų opozicija, jų 
noras keisti programą ir pan. Tai 
verčia spėti, kad jei kinai pasiryš

Nežiūrint Rumunijoje pasireiš
kiančių antisovietinių tendencijų 
paskutiniai rinkimai parodė, kad 
pagrinduose viskas vyksta pagal 
nusistovėjusią ir išpraktikuotą ko
munistų partijos programą: rin
kimuose tedalyvavo tik vienas ko
munistinis sąrašas ir už jį bal
suota 99.8%!

MIRĖ EGIPTO BUVĘS 
KARALIUS FARUKAS

Kovo 18 d. širdies priepuoliu 
mirė buvęs Egipto karalius Faru- 
kas, sulaukęs 45 metų. Po nuverti
mo jis visą laiką buvo tremtyje 
ir gyveno Italijoje. Palaidotas 
Kaire šeimos kapinėse.

*
Pereitą savaitę Graikijos pla

čias vietas ištiko žemės drebėji
mas, padaręs daug medžiaginių 
nuostolių. Yra ir žmonių aukų.

KANADOJE TIKIMASI 
RESPUBLIKOS

Kanados ryšiai su Didž. Brita
nija kaskart vis skystėja. Nese
niai Britiška vėliava buvo pakeis
ta į nieko su britais neturinčią 
kanadišką vėliavą. O pastaruoju 

festivalyje dalyvauti, gali atsiras
ti nesutarimai tarp kinų vadovau
jamų delegacijų ir tų grupių, ku
rios laikomos lojaliomis Maskvai.

Kaip festivalio programa sieja
ma su Maskvos atstovaujama už
sienio politikos kryptimi, liudija 
kai kurie bruožai. Šalia įprasti
nės programos (kultūros, sporto 
įvykiai, parodos ar sporto varžy
bos) numatyti susirinkimai, kurie 
turėsią demonstruoti solidarumą 
su tautomis, kovojančiomis Konge, 
Angoloje, Pietų Vietname, P. Af
rikoje ir kitur. Įvyks solidarumo 
su Afrikos tautomis diena. At
kreiptas dėmesys į rugpiūčio 6 die
ną — tą dieną, minint 20-ją Hiro- 
shimos ir Nagasaki puolimo su
kaktį, įvyks demonstracija už pa
saulio taiką, be to, bus jaunimo 
susirinkimai, nukreipti prieš ato
minius ginklus ir atominius ban- 

įvykiai pasaulyje
metu Kanados studentų liberalų 
federacijos suvažiavime buvo pa
sisakyta už Kanados respubliką. 
Nors senieji ir dar turi vadžias 
savo rankose, bet netruks ateiti 
laikas, kada dabartinė karta juos 
pavaduos. Šiandie jų pareikštos 
nuomonės rytoj gali virsti tikro
ve. Plačiai taip pat kalbama, kad 
nutraukusi ryšius su Britanija 
Kanada susijugs su Amerikos 
Jungtinėmis Valstybėmis.

GAMTINĖ KATASTROFA
Pietų Amerikos Čili valstybėje 

įvyko smarkus žemės drebėjimas, 
kurio metu įvyko milžiniškų su
naikinimų ir daugybė žmonių au
kų. Vienas kaimelis su 400 gyven
tojų buvo per kelias minutes su
naikintas. Bendri šio žemės dre
bėjimo kuris įvyko vasario 29 d., 
nuostoliai žmonėmis ir gėrybė
mis dar neapskaičiuoti.

POPIEŽIUS NORI GREITO 
SPRENDIMO

Ryšium su gimimų kontrolės 
problema pasaulio spaudoje pasi
girdo balsų, ypač puolančių Kat. 
Bažnyčią, kuri dirbtinės gimimų

Dail. V. Ratas

dymus Saharoje.
Kiek bus to festivalio dalyvių? 

Rengėjai tikisi, kad iš užsienio 
kraštų į festivalį atvyksią 15.000 
jaunuolių, gi pačių alžiriečių skai
čius festivalyje galįs siekti 5.000. 
Visuose komunistiniuose ir neut
raliuose kraštuose šiuo metu veda
ma gyva agitacija už vykimą į Al- 
žirą. Propaganda neaplenkė nė 
Vak. Vokietijos, kur tikimasi su
agituoti bent kelis šimtus jauni
mo. Iš Rytų Vokietijos į Alžirą 
vyksią 500 delegatų. Kuba nus
prendė pasiųsti net 820 delegatų, 
beveik dvigubai daugiau kaip 
1962 m.

Tenka pabrėžti: įvairių valsty
bių tautiniai komitetai yra aiškio
je komunistų įtakoje. Eltos iš 
Stokholmo gautomis žiniomis, fes
tivalyje Alžire nedalyvaus nė vie
na tarptautinė demokratinė (ne
komunistinė ar komunistams sim
patizuojanti) organizacija. Kai 
kurios jų atsakiusios neigiamai ir 
nesutiko įeiti į Tarpt. Paruošia
mąjį Komitetą.

Tų Jaunimo Festiyalių praeitis 
bei tikslai aiškūs: tai masiniai, 
komunistų dvasioje vykdomi jau
nimo susirinkimai, kurių pobūdis 
perdėm politinis bei šališkas. 
Jiems vadovauja ir pagrindines 
lėšas parūpina Maskva. Vienos ir 
Helsinkio pavyzdžiai buvo ryškūs 
ir jie buvo nuvylę ne vieną dalyvių 
tūkstantį.

(Nukelta į psl. 6)

kontrolės nepalaikanti. Šiai prob
lemai išspręsti Vatikane sudary
ta speciali komisija, kuri užsiima 
vien tik šiuo klausimu. Pereitą 
savaitę popiežius Paulius VI krei
pėsi į tą komisiją, kad pagrei
tintų darbą, nes problema yra 
skubiai išspręstina ir būtina duo
ti katalikams nurodymų, kaip lai
kytis.

RETAS SVEČIAS
Jau kelinta savaitė, kaip Aus

traliją vizituoja Anglikonų baž
nyčios galva Canterbury arkivys
kupas Dr. Ramsey.

«
Amerikos prez. Johnson pas

kelbė karą slaptai Ku Klux Klan 
sąjungai pavadindamas ją “gaub- 
tagalvių fanatikų ir kurstytojų 
draugija”. Šios sąjungos nariai 
užsiima jiems nepatinkamų žmo
nių persekiojimu nevengiant net 
nužudymų.

«
Turkija kreipėsi į Ameriką ir 

Angliją, kad būtų pradėti pasi
tarimai iš naujo užbaigti Kipro 
salos krizei. Graikija tokiems pa
sitarimams nepritaria.

D Al L. V. RATO 
PARODA

Sydnejuje gyvenąs dail. Vaclo
vas Ratas rengia Three Sisters 
Galerijoje 46 Church Str., Brigh
ton, Vic. savo individualinę paro
dą, kuri bus atidaryta balandžio 
21 d. ir truks iki gegužės 7 d. Ati
daryme dalyvaus ir pats dailinin
kas.

Parodą atidarys Australijos 
prima balerina Kathleen Gorham 
bal. 21 d. 8 vai. vak.

Atkreipiame lietuvių dėmesį, 
ypač gyvenančių Melbourne ir 
apylinkėse tiek pačiame parodos 
atidaryme, tiek ir per visą paro
dos laiką gausiai apsilankyti ir 
susipažinti išsamiau su mūsų iš
kilaus dailininko darbais.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
NAUJOJO PASTATO 

ĮKURTUVĖS
Baigiamas statyti Vasario 16 

Gimnazijos naujasis pastatas nu
matytas šventinti balandžio 11 d. 
Apeigas atliks neseniai įšventin
tas vysk. dr. Pr. Brazys, MIC, 
Ta proga. Gimnazijoje rengiamos 
iškilmės — jose dalyvauti, be lie
tuvių, kviečiama ir vokiečių vi
suomenė, kai kurių įstaigų parei
gūnai bei amerikiečių kuopų ka
riai. (E)

25 METAI
LIETUVIŲ TAUTOS 

REZISTENCIJOS IR KOVŲ 
DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
1965 m. birželio mėn. sueis lie

tuvių tautos rezistencijos ir kovų 
dėl Lietuvos laisvės dvidešimt 
penkeri metai. Užsitęsusios Lietu
vos laisvės sutemos įpareigoja lai
svuosius lietuvius sustiprinti ko
vingumą Jr ryžtą ir kartu pade
monstruoti pasauliui nepalaužia
mą lietuvių tautos valią atstatyti 
bolševikų sutryptą Lietuvos lais
vę.

1964 m. lapkričio mėn. New 
Yorke posėdžiavęs Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Sei
mas nutarė 1965 metus atžymėti 
kaip ypatingus kovos dėl Lietuvos 
laisvės metus.

Vliko Valdyba savo š.m. kovo 
19 d. posėdyje apsvarstė konkre
čią veiklos programą, kuri, susi-
tarus su Pasaulio Lietuvių Ben
druomene ir Amerikos Lietuvių 
Taryba, bus netrukus paskelbta. 
Numatyta, kad, kur tik galima, 
visa kovos akcija prieš okupantą 
turėtų būti vykdoma drauge su 
latviais ir estais.

Ruošiami šiam reikalui skirti 
leidiniai lietuvių, anglų, prancū
zų, vokiečių, ispanų, portugalų, 
italų ir arabų kalbomis.

ELTA

440 LIETUVIŲ JAUNIMO 
I KAZACHSTANĄ

Kovo 13 d. vakare iš Vilniaus 
geležinkelio stoties į Kazachstaną 
išvyko specialus traukinys su 440 
įvairių profesijų jaunimo. Apie 
tai pranešusi “Tiesa” (kovo 14, 
nr. 61) nurodė, kad “tai busimie
ji Tarybų Kazachstano naujaku
riai”.

Jau buvo paskelbta, kad vasa
ros metu darbams į Kazachstano 
respubliką iš visos Sovietijos vyks 
40.000 jaunimo. Žinoma, jų tarpe 
bus keli tūkstančiai ir iš Lietu
vos. (E) .

* /
Jugoslavijoje generaliniai rin

kimai paskelbti balandžio 18 d 
Nors Jugoslavijoje ir kietas ko
munistinis rėžimas, bet vistiek, 
kaip spėjama, būsimuose rinki
muose rinkikas galės rinktis tarp 
kelių kandidatų.

1
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Spaudos laisvės klausimais
(PRANEŠIMAS IŠ SYDNEY PLUNKSNOS KLUBO POSĖDŽIO)

Kovo 28 d. Gražus būrelis Plun
ksnos Klubo narių buvo susirinkę, 
savo posėdžiui pas klubo narį p. 
Baltramijūną Thiroul. čia buvo 
svarstyta spaudos laisvės klausi
mas.

Dienos prelegentas p. Leonar
das Karvelis tuo klausimu pa
skaitė išsamų, rūpestingai paruo
štų ir gausiai dokumentuotų re
feratų spaudos laisvės klausimu 
ir po to vyko gyvos diskusijos.
■Savo paskaitoje p. Karvelis kon

densuotai peržvelgė spaudos nu
eitų kelių, jos kovas už laisvę ir 
tos laisvės suvaržymus. Autoriui 
maloniai leidus čia pasinaudosi
me jo suminėtais faktais, kurie 
gali būti įdomūs ir Mūsų Pasto
gės skatytojams.

Kalbėdamas apie spaudos lais
vę autorius nurodo Lord Mans
field, buv. Anglijos vyriausių tei
sėjų, kurio 1784 m. duotasis spau
dos laisvės apibrėžimas dar ir 
šiandie tebegalioja: “Spaudos 
laisvė yra teisė spausdinti ir pla
tinti raštus neprašant tam reika
lui iš anksto leidimo; už nusi
žengimus spaudoje atsakoma 
prieš įstatymus bendra tvarka”. 
Žurnalistai ir leidėjai paprastai 
tos laisvės siekia kaip galint dau-

AMERIKOS NEGRAS (2)
(SENOS KOVOS NAUJI JSILIEPSNOJIMAI)

Pilietinis karas tebesitęsia
Dr. Martin Luther King, 

kaip buvo minėta, ne tuščiai pa
sirinko Šeimos miestelį balsavi
mo teisių kovos centru. Ne tuš
čiai jis planavo ir įvykdė masi
nį negrų ir jų draugų žygį iš 
Šeimos į Montgomerį. Šiose vie
tose praeitis glaudžiai susipynu
si su dabartimi. Čia stipriausiai 
tebeveikia tos nuotaikos, kurios 
valdė pietinių kraštų amerikie
čius dar prieš šimtą metų; pilie
tinio Amerikos karo metu. Tos 
nuotaikos į negrų judėjimo ug
nį pripylė tiek daug benzino, 
kad gaisras įgavo labai pavojin
gas ir pietiečiams tikrai nepa
lankias formas.

Duodamas leidimą žygiuoti iš 
Šeimos į Montgomerį, Federali
nio District© teisėjas Frank M. 
Johnson Šeimoje šitaip pareiš
kė: “Žygio planas, koks jis yra 
pasiūlytas, siekia kraštutinę ri
bą to, kas konstituciškai leidžia
ma. Tačiau blogybės ir neteisin
gumas, kurį prašytojai patyrė, 
aiškiausiai perviršijo ir pakarto
tinai tebeperviršija visa tai, kas 
pagal Konstituciją leidžiama”.

Alabamos sostinė Montgome- 

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais pre- ” 

«! kybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame, per mus pasiųsti gi- ;; 
“ minėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir tikrai reika- -- 
■• linga. -!
- Siūlome šiuos vertingus, labai augštos kokybės dovanų '; 

; siuntinius, ypatingai žemomis kainomis, į kurias jau įskaity- -!
•; tas sov. muitas ir pasiuntimas (Anglų valiuta). ;;
;; " L K S : 2 vyr. arba mot. elegantiški angliški lietpalčiai; "
■ ■ 7 jardai angliškos vilnonės medžiagos dviems vyr. kostiumams ■ -
‘ ‘ ir 8 jardai nepermatomo, sunkaus ir gražaus nailono 2 suk- • > 
'; nelėms tik už £39.10.0 ’!
• > P — 3:6 jardai šiltos angliškos vilnonės Ulster medžią- ’;
«! gos dviems paltams ir 3į jardų ekstra geros viln. angį, medžią- • • 
’; gos vyr. kostiumui tik už £25.0.0. ' ’
• • V — 3 : 10i jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, me- ’; 
«‘ džiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.
“I N — 4 : 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražių '!
■ ■ raštų nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0. '’
<. Jungiant N — 4 su P — 3 susitaupo trys svarai pasiunti- ;; 
į ‘ mo išlaidų, nes, pav., N — 4 ir P — 3 junginys tekainuoja < >
’ ’ £37.0.0 ir V — 3 ir N — 4 junginys £ 28.15.0. “
> > M — 13 s 22 lbs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka- “ “
;! vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0. ! >
- GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS PRISTATYMAS “
:: PER 3 — 4 SAVAITES. "

Užsakymus siųskite:

i BALTIC STORES LTD. ;;
<; (Z. JURAS) ;;

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2., 
J ENGLAND.

Atstovą Australijoje: K. Stankūnas, 5 Markwell St., " 
” Bowen Hills, Brisbane, Qnsld. ir St. Rečiuga, 58 Wehl 

Street Nth., Mount Gambier, S.A. ;;
’' Mūsų siuntimus galima užsisakyti ir per visus COSMOS •’ ; 
-> skyrius..

giau: valstybė neturėtų kištis į 
spausdinių turinį, spauda netu
rinti būti suvaržoma pasisakant 
viešai ir net kritikuojant viešojo 
gyvenimo ar valdžios veiksmus. 
Jeigu spaudai ne viskas yra pri-' 
einama, jeigu kaikuriose srityse 
yra varžomi pranešimai, pasisa
kymai ir kt., tada jau laikoma 
spauda suvaržyta arba cenzūruo
jama.

Spaudos suvaržymai, kaip pre
legentas p. Karvelis suformula
vo, skirstomi į keturias rūšis: 
1) cenzūra, 2) spaudis įstatymai, 
3) spaudos nacionalizavimas ir 4) 
spaudos monopolizavimas.

Aptariant tuos keturis spaudos 
suvaržymo punktus p. Karvelis 
kiekvienam iš jų davė konkrečias 
definicijas ir- platesnius prie jų 
komentarus.

Cenzūra tai valstybės ar baž
nyčios valdžios spaudos priežiū
ra, siekianti užkardyti spaudoje 
skelbimų neteisingų žinių, nepa
dorių faktų arba neleisti sudary
ti opinijos, priešingos oficialiai. 
Cenzūra skiriama: įspėjamoji — 
taikoma dar neišspausdintiems 
raštams, represinė, taikoma raš
tams jau iš spaudos išėjusiems ir 
pozityvi, kada spauda verčiama

VI. Radzevičius

ris, į kurį Martin Luther Kong 
atvedė tūkstančius pasekėjų pro
testuoti, savo laiku (1861 me
tais) buvo ir Confederacijos so
stinė. Tais metais nuo Unijos 
atsiskyrę pietiniai kraštai (stei- 
tai) Alabama,. Arkansas, Flori
da, Georgia, Louisina, Mississi
ppi, Texas ir abi Carolines su
sijungė į Confederaciją ir prezi
dentu išsirinko Davis Jefferson. 
Jo inauguracija įvyko tam pa
čiam Montgomery. Kelias, ku
riuo negrai atžygiavo iš Šeimos, 
šiandien vadinamas šio pirmo, 
vienintelio ir paskutinio Confe
deracies prezidento Jeffersono 
vardu. Alabamos gubernatoriaus 
Wallace rūmai Alabamos sosti
nėje dar ir šiandien išpuošti 
Confederacijos insignijom. Iš 
Montgomerio buvo duotas įsa
kymas pradėti ir pilietinį Ame
rikos karą, kuris truko ketverius 
metus (1861-1865) ir kuris pa
sibaigė Confederacijos panaiki
nimu.

Tiek pietinių kraštų atsiskyri
mo pagrinduose, tiek ir iš to iš
plaukusiame pilietiniam kare 
sprendžiamąjį vaidmenį vaidino 
socialiniai ekonominės proble- 

skelbti valdžios paruoštus biule
tenius.

Spaudos įstatymai. Kiekviena
me krašte spaudai reguliuoti yra 
leidžiami specialūs spaudos įsta
tymai, kuriais daugiau ar mažiau 
apribojama spaudos laisvė. Vie
nur tie įstatymai yra griežtesni, 
kitur ne tokie griežti. Vienur pa
sitenkinama tik bendru konstitu
ciniu spaudos įstatymu, bet kitur 
spauda pavedama tvarkyti atski
riems administraciniams krašto 
organams — gubernatoriams, ap
skričių viršininkams ir t.t. Pagal 
įstatymius dažniausiai spaudoje 
draudžiama: diskredituoti valsty
bės galvų, kritikuoti arba nepa
garbiai atsiliepti apie teismus, 
burnoti prieš Dievų, raginti su
kilti prieš valdžių, pažeisti viešų
jų moralę ir užgaulioti asmenį. 
Vsų kraštų įstatymai plačiausiai 
paliečia asmens apsaugų.

Jungtinėse Amerikos Valstybė
se spaudos laisvė visiškai išsiski
ria iš kitų kraštų. Bendra nuo
monė, kad J.A.V-se galioja visiš
ka spaudos laisvė.

Spaudos nacionalizavimas. Dik
tatūriniuose kraštuose arba karo 
metu veikia griežta spaudos cen
zūra, bet ir šiandie yra kraštų, 
kaip Sovietų Sųjunga arba kiti 
komunistiniai kraštai, kur spau
da nacionalizuota, čia tegali pa
sirodyti tik tokie leidiniai, ku
riuos leidžia pati valstybė už- 
drausdama pasirodyti arba perse
kiodama visus kitus privačius lei
dinius. Tai tipiška sovietinė — 
komunistinė spauda, kurių tūlas 
apibūdino, kad tai esųs marksis
tinis botagas, varantis pilietį į 
komunistinį rojų.

t EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

” Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
;; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
■ • šeštad. 9-13 vai. <
.. 8 th Floor, Capitol House, 109 Swanston St.,
' ‘ Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall) 

Tel. 63-2231< •

mos, kurių centre stovėjo vergi
jos klausimas.

Pietiniai kraštai nusilenkė ka
rinei jėgai, tačau ir per šimtą 
metų jie nedaug pasikeitė savo 
pažiūrose negrų atžvilgiu.

Negrų atsiradimas
Negrai pietiniuose Amerikos 

kraštuose atsirado XVI šimtme
tyje kartu su čia keliaujančioji! 
ispanų ir portugalų ekspedici
jom.

XVIII šimtmečio pabaigoje 
(1790 m.) Amerikoj jau buvo 
surašyta 727.200 negrų, iš kurių 
daugiau kaip 90% spietėsi pie
tuose. Po septyniasdešimt metų 
(1870) negrų skaičius pakilo iki 
4.441.830 ir sudarė septintadalį 
visų gyventojų. Dvidešimtam 
šimtmečiui prasidedant, negrų 
skaičius pakilo iki 8.9 milijono, 
o jam įpusėjus (1950 metais) 
jau susidarė 10% visų gyventojų 
(15.042.286). Šiuo metu jų pri- 
skaitoma iki 20 milijonų.

Pietiečiai nekenčia šiandieni
nių negrų, bet ir negrai neverti
na pietinių kraštų. Dar 1920 
metais pietiniuose kraštuose bu
vo 85% visų negrų, o per tris
dešimt metų (iki 1950) tas pro
centas nukrito iki 68. Paskuti
niu laiku dar du milijonai negrų 
patraukė į šiaurę ir į vakarus.

Būdinga, kad dar ir šiandien 
negru laikomas kiekvienas, ku
rio generacijoj galima atrasti 
bent 1 negrų kilmės prosenelį.

Negras — darbo mulas
Pietinių kraštų medvilnės, cu

kraus ir ryžių, plantacijoms visa
da trūko darbo ėgos. Ispanų ir 
portugalų atvežti negrai, kuriuos 
atsivežusieji čia pat buvo paver
tę vergais, labai tiko plantacijų 
savininkams. Jie buvo nepapra
stai pajėgūs fiziškai ir lengvai 
atskiriami iš spalvos. Ir pietie
čiai pradėjo iš ispanų negrus 
atpirkinėti. Dėl to jau 1860 me
tais pietiniuose kraštuose, pri- 
skaitančiuose 8 milijonus baltų
jų, buvo 3.9 milijono negrų ver-

Spaudos monopolizavimas. Pa
mačius, kad spauda ir gali būti 
daug žadanti ir pelninga pramo
nė, ėmė kurtis dideli spaudos 
koncernai, kurie faktaiškai spau
dą kontroliuoja ir tokiu būdu 
spauda atsiduria kelių finansinių 
magnatų rankose. Tokiu būdu ša
lia valstybės įstatymų spauda at
siduria ir kapitalo kontrolėje. To
kia spauda pirmoje eilėje siekia 
iš spaudos pasipelnymo, net kar
tais apsilenkdama su spaudos lai
svės principu, betgi ji skaitytojui 
patiekia laikraštį žymiai pigiau. 
Tokioje spaudoje didelį svorį tu
ri ir stambieji skelbimų davėjai, 
iš kurių spauda labiausiai ir pel
nosi.

Baigdamas savo išsamų prane
šimą prelegentas p. Karvelis ne
padarė konkrečių išvadų specifi
niai pačios spaudos laisvės klau
simu. Iš tikrųjų jo uždavinys ir 
buvo pirmoje eilėje patiekti fak
tus, kaip pati spauda vystėsi ir 
drauge jos laisvė ir kokia spau
da su savo laisvė yra dabar. At
spaudą turi ir gali būti suvaržyta 
ir kokios tos jos laisvės ribos, yra 
visai skirtingi klausimai, kurių 
prelegentas visai nęįtraukė į die
nos pranešimą.

★
Po šio įdomaus referato vyko 

ir gana karštos diskusijos. Dr. A. 
Mauragis pabrėžė, kad spauda 
esanti tik visuomenės tarnaitė, 
bet ne pati sau tikslas, tad ir 
apie spaudos laisvę nebūtų ko ir 
kalbėti, nes tos laisvės iš viso 
nėra.

Dail. L. Urbonas priminė, kad 
žmogaus intelektas yra laisvės 
matas: juo žmogus daugiau inte
lektualiai pakilęs, juo toji laisvė 
platesnė.

J.A. Jūragis įvedė šiame klau
sime sąžinės vaidmenį. Pagal p. 
Jūragį, jeigu žmogus (čia reikia 
suprast laikraštininkas ar leidė
jas) vadovausis savo sąžine, tai 
spaudoje nekils kontraversinių

Lietuvoje
LEIPZIGO MUGĖJE!

Leipzigo mugėję dalyvavo ir 
lietuviai, žinoma, Sov. Sąjungos 
vardu. Čia buvo išstatyta eilė 
išdirbinių ir dar lietuviški baldai, 
kuriais susidomėjo eilė kraštų. 
Tačau atsiliepimai apie baldų ko
kybę pačioje Lietuvoje yra labai 
menki. Siekiant masiškos gamy- 

gų ir pusė milijono laisvų neg
rų, kurių padėtis mažai kuo te
siskyrė nuo vergijoje esančių. 
Tais laikais už gerą jauną neg
rą plantacijos savininkas mokė
jo iki 1.800 dolerių.

Vergų savininkams negras 
buvo ne kas kitas, kaip papras
čiausias darbo mulas. O kadan
gi tas “mulas”, kaip pasirodė, 
galėjo jausti ir galvoti, jam tvar
kyti reikėjo ir atitinkamų vergų 
kodų. Tie kodai buvo skirtingi 
įvairiuose kraštuose, tačiau per 
juos visus raudona gija driekėsi 
ir bendri principai: negalima 
vergui pasišalinti be raštiško lei
dimo, negalima turėti betkokios 
nuosavybės, draudžiama mokyti 
vergą skaityti ir rašyti, drau
džiama susirinkti, negalima liu
dyti teisme prieš baltąjį ir t.t.

Negrai nebuvo tokie jau ra
mūs. 1800 — 1831 metų lai
kotarpy negrai Gabriel Prosser, 
Denmark Vessey ir Nat Tume, 
buvo suplanavę ir pravedę pla
tesnio masto sukilimus, kurių 
metu negrai terorizavo pavergė
jus plačiuose rajonuose. Pavie
niai turto ir gyvulių naikinimai, 
o kartais ir žmogžudystės žen
klino pasipriešinimo augimą. 
Tačiau vistiek vieninteliu vergo 
išsigelbėjimu tebuvo pabėgimas 
į šiaurę. Tie bėgimai pradžioje 
buvo pavieniai, bet vėliau atsi
rado plačiai išsišakojusių orga
nizacijų, kurios gelbėdavo neg
rams atsikrapštyti į šiaurinius 
kraštus.

(Nukelta į psl. 4)

Gilaus skausmo valandoje mirus

POVILUI BUŠELIUI

jo šeimai reiškiame gilią užuojautą

J.V, ir R. Zitkevičiai

dalykų ir jos laisvė bazuosis svei
kais žmogiškais principais.

V. Kazokas kiek paprieštaravo 
p. Jūragio nuomonei priminda
mas, kad kiekvieno žmogaus są
žinė yra labai individuali ir kad 
toji sąžinė yra labai reliatyvus 
dalykas. Vieni sąžinę turi labai 
siaurą, o kitų sąžinė leidžia vis
ką, net pažeisti kitą asmenį. Kal
bant apie spaudos laisvę, teigė V.: 
Kazokas, priklauso viskas nuo to, 
kokias pilietines laisves gyvena
majame krašte ir gyvenamuoju 
metu turi krašto gyventojas — 
pilietis. Pagal jį, spauda negalin
ti turėti daugiau laisvių, negu 
kad jų turi pats pilietis. Juo kraš
tas yra demokratškesnis, juo lai
svesnė ir pati spauda. Jeigu spau
da yra monopolizuota, nekalbant 
apie nacionalizuotą spaudą dikta
tūriniuose kraštuose, tai dar ne-; 
galima kalbėti, kad tame kraštel 
tos laisvės nėra. Negali skelbti 
to, ko nenori spaudos magnatai,' 
kas eitų prieš jų pačių interesus 
jų pačių leidžiamoje spaudoje, 
tai yra jų teisė, kaip kad pilietis 
turi savo teises savoje nuosavy
bėje, betgi kiekvienas yra laisvas 
įstatymų ribose leisti ir skleisti 
savas idėjas nepriklausomai nuo1 
didžiosios spaudos. Ir čia V. Ka-: 
zokas pripažįsta, kad spaudos, 
laisvė egzistuoja. Tačiau kaip ir 
paprastas pilietis ne visada yra 
patenkintas turimomis laisvėmis,1 
taip , lygiai ir spauda nuolat kovo-: 
ja už jos turimų laisvių praplėti-! 
mą. Spauda padaro dar daugiau :i 
legaliu ar nelegaliu keliu ji kovo-' 
dama už savo laisves drauge ’’r, 
iškovoja platesnes pilietines lais
ves. Pagaliau, V. Kazoko nuomo-1 
ne, laisvės ribos plinta drauge 3Ui 
kultūrine žmonijos pažanga. Juo' 
kraštas kultūringesnis ir pažan
gesnis, juo daugiau turi laisvių 
tiek pats krašto pilietis, tiek ir! 
spauda. i 

bos ir priklausant nuo kitų pra-; 
monės šakų patys baldai yra ne
patvarūs, greit gendą ir menki.

★ i
Vilniaus “Dailės” parduotuvėse 

vartotojai greitai išgrobsto nors 
kiek meniškesnės vertės išdirbi-' 
nius, ypatingai odos ir mezginių.; 
Ypač grobstomi tokie suvenyri
niai produktai, kurie turi nors! 
kiek nacionalinių bruožų.

ĮSAKYMAI MENININKAMS 
IR TYRINĖTOJAMS

Lietuvoje šiuo metu nieko ne-, 
galima pradėti sava iniciatyva 
neatsiklausus planavimo oficialių 
įstaigų. Visos sritys turi gauti 
direktyvas iš aukščiau ir jomis 
vadovautis, šito neišvengia nei 
menininkai, nei rašytojai. Net gi 
mokslininkai turi laikytis jiems 
nurodytų direktyvų, nežiūrint to, 
kad jų surinkti faktai ir prieitos 
išvados diametraliai kryžiuojasi 
su oficialia programa.

Pagal tai meno tyrinėtojai turi 
savo surinktus faktus pirmiausia 
derinti su socialistiniais -- komu
nistiniais reikalavimais ir tik pas
kui skelbti. Kad šito neįvyktų, 
nuolat leidžiami įsakymai meni
ninkams ir mokslininkams, kad 
jie laikytųsi nustatytos partijos 
linijos.

BOTAGAS PAKELTI 
ŽEMĖS ŪKIO NAŠUMUI

Sovietų įvestoji komunalinė 
ūkio sistema visiškai savęs nepa
teisino per 50 metų. Tačiau šios 
sistemos atsisakymas iš viso pri
lygtų komunistinės sistemos kapi
tuliavimui. Apeinant tai neseniai 
buvo įvesta premijos darbinin
kams ir žemės ūkio darbuotojams. 
Anksčiau šitos varžybos buvo 
grindžiamos soclenktynių prindi- 
pu, būtent garbės principu, bet 
kadangi sovietiniai piliečiai yra 
labiau reikalingi duonos, negu 
garbės, tad paskutiniu metu įves
ta tame principe pakitimų sutei-

Diskusijose dar savo nuomones 
pareiškė ir eilė kitų dalyvių, ku
rių pasisakymai daugiau ribojosi 
iškeltomis čia paminėtų kalbėto
jų mintimis. Patį susirinkimą ir 
diskusijas dailiai pravedė pats 
namų šeimininkas p. S. Baltrami- 
jūnas. Pasisakius pabaigoje pre
legentui p. Karveliui tuo posėdis 
ir buvo užbaigtas. Vėliau šeimi
ninkų pavaišinti susirinkusieji 
skirstėsi į namus. Reikia pasi
džiaugti, kad visą paskaitą ir dis
kusijas įrašė į magnetofono juo
steles sydnejiškiams gerai pažįs
tamas p. Povilas Alekna.

(buvęs)

PRIEŠ 15 METU
t

15 metų yra palyginus gana il
gas laiko tarpas. Jau Australijo
je esame virš 15-kos metų. Dau
gelis mūsų organizacinių vienetų 
atšventė arba atšvęs savo 15-koš 
metų gyvavimo sukaktį.

Įdomu, kaip atrodė mūsų lie
tuviškas gyvenimas Australijoje 
prieš 15 metų. Čia pagalbon at
eina Mūsų Pastogė. Žinote, labai 
įdomu ir net smalsu pavartyti se
nus laikraščių komplektus. Štai 
ir dabar atsiverčiu 1950 metų M. 
P. komplektą kiek arčiau susipa
žinti arba tikriau sakant konkre
čiau prisiminti mūsų ano meto 
išgyvenmus, aspiracijas.

Prieš 15 metų apie šį laiką dar 
nebuvo Australijos lietuvių Ben
druomenės, o gyvavo Australijos 
Lietuvių Draugija, kuriai priklau
sė ir Mūsų Pastogė. Ją redagavo 
p. J. Žukauskas. Kaip iš prane
šimų M. Pastogėje matome, tais 
metais Australijos Lietuvių Drau
gija šventė savo dvidešimt metų 
jubiliejų ir tuo pačiu buvo pra
dėti žygiai persiorganizuoti į 
Australijos Lietuvių Bendruome
nę drauge įsijungiant į Pasaulio 
Liet. B-nę.

Tų pačių metų pradžioje rim
tai organizuotis ėmė ir Aust lie
tuviai skautai. Atsišaukimą į vi
sus skautus registruotis savo vie
netuose paskelbė to meto /rajo
no vadas Boris Dainutis.

1950-ji metai vis dar tebebuvo 
lietuviams imigraciniai metai; 
kas mėnesį vis atplaukdavo nau
jas laivas su naujais lietuvių 
transportais. Bet šie metai drau
ge buvo visokio organizavimosi 
metai. Beveik visos organizacijos 
buvo įsisteigusios 1950 metais, 
štai metų pradžioje A. Krausas 
Mūsų Pastogėje paskelbė atsi
šaukimą, kad reikia steigti Kul
tūros Fondą ir jo skyrius kiek
vienoje lietuvių kolonijoje.

šiais metais taip pat buvo iš
leistas pirmas Australijos lietu
vių kalendorius, kurį spaudai pa
ruošė J. Vėteikis ir P. Pilka. Ka
lendorius buvo išleistas rotato
rium ir platinamas visoje Aus
tralijoje.

Jau šiais metais buvo iškilusi 
gyva idėja statyti Australijos 
lietuvių namus Sydnejuje. En
tuziastų ir tam reikalui pritarian
čių atsirado labai daug net iš 
tolimųjų Australijos provincijų, 
kurie ir pinigų prisiuntė. Buvo 
sudarytas Liet. Namų statybos 
komitetas, bet paskui toji idėja 
ilgą laiką taip ir liko neįgyven
dinta.

1950 m. vasario 8 d. buvo su
darytas Melbourne Vyriausias 
Sporto ir Fizinio Auklėjimo Ko
mitetas. Tuo laiku lietuvių sporto 
įgaliotiniu buvo Leonas Baltrū
nas.

Lygiai prieš penkiolika metų 
1950.3.28 išvyko į Ameriką trims 
mėnesiams atostogų Sydney lie
tuvių kapelionas kun. J. Tamu
lis, o jo vietoje atvyko iš provin
cijos kun. P. Butkus.

(Bus daugiau)

kiant soclenktynių laimėtojams ir 
medžiaginių ar piniginių premijų. 
Vargu, ar tuo bus ko nors pasiek
ta, nes ir premijos skiriamos ko
lektyvui, o užmirštamas asmuo, 
pats darbininkas.
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1965 m. balandžio 5 d. MŪSŲ PASTOGĖ

Neseniai pasiekė Australiją 
jau seniai girdėta ir plačiai ap
rašyta Barboros Armonienės ir 
Algirdo L. Nasvyčio knyga 
"Palik ašaras Maskvoje”, šioji 
knyga pirmiausiai pasirodė an
gliškai prieš trejus metus ir 
milžiniškais tiražais per kelias 
aidas pasiekė daugybę skaityto- 
ų. Dar neišspausdintos knygos 
taikurios ištraukos buvo pas
kelbtos “Life” žurnale, kuris 
turi apie 8 milijonus skaitytojų 
ir taip toji knyga buvo pristaty
ta plačiai pasaulyje.

Knygą pirmiausiai išleido ži
noma amerikiečių J.B. Lippni- 
cott leidykla, kuri viena išleido 
to veikalo keturias laidas. 1963 
m. ji pasirodė jau ispanų kal
boje, o vėliau ir portugališkai. 
Kaip knygos įžangoje (lietuviš
koje laidoje) teigia p. A. Augus- 
tinavičienė, viena didelė orga
nizacija yra nupirkusi teisę tą 
knygą leisti dešimčia Azijos tau
tų kalbų, šiuo metu ši knyga jau 
pasirodė septyniomis kalbomis 
ir jos populiarumas iki šiol dar 
nėra nei sumažėjęs, nei pasenęs.

Galiausiai ji pasirodė ir lie
tuviškai. Ją išleido knygų leidy
kla Viltis Clevelande (Ameriko
je) tik šių metų pradžioje. No
rintieji šią plačiai skaito
mą knygą gauti, gali kreiptis į 
pačią leidyklą adresu: Viltis, 
Ine., 6907 Superior Ave., — 
Ohio 44103, U.S.A. Knygos 
kaina 3 doleriai. Netrukus ją 
bus galima gauti ir Mūsų Pasto
gės redakcijoje.

Vos gavęs tą knygą vienu at
sikvėpimu perskaičiau ir turiu 
pripažinti, kad gerai padaryta, 
jog ji pasirodė ir lietuviškai. 
Daugumas lietuvių jos angliškai 
nėra skaitę.

Kas toje knygoje yra ypatin
go, kad ji pasidarė tokia popu
liari? Juk ji nėra pirmoji tiek 
pas mus, tiek ir kitose kalbose, 
apie sovietinius žiaurumus, 
žmogaus nužmoginimą ir pačią 
sovietinę sistemą. Į tai atsako 
lietuviškos laidos įžangoje p. A. 
Augustfinavičienė: “Armonienės 
gyvenimo istorijia atvaizduoja 
didžiausią asmeninio gyvenimo 
ir aplinkos tragediją be tiesiogi
nio tragiško vaizdavimo. Tai yra 
toks pat menas, kaip literatūro
je vartoti netiesioginę didaktiką 
arba skelbti betkokią moralę 
nemoralizuojant, šitoks literatū
rinis santūrumas nepalyginamai 
įspūdingiau veikia skaitytoją,

nei betkoks vaizdavimo nuogu
mas. Bet taip rašyti yra sunkiau. 
Tokia knyga nesukelia skaityto
jui jokių abejonių faktų tikru
mu ir ją perskaitęs jis intelektua
liai išgyvena komunizmo absur
dą, gi emocionaliai jis ne tik tai 
liūdi su visais sovietų pavergtai
siais, bet yra priblokštas jų mo
ralinio tragizmo ir komunistinės 
sistemos beprasmybės. jJCnygo^ 
galybė glūdi dar ir ten, kad per 
asmenišką Armonienės tragediją 
ir sovietinio gyvenimo aplinkos 
kasdienybę iškyla visos pagrin
dinės komunistinio rėžimo pro
blemos: politinės, ekonominės, 
socialinės ir moralinės.”

Be tiesioginių išgyvenimų 
knygos autorė, tikriau sakant 
pasakotoja, nes ji yra tik pradi
nio išsilavinimo ir pati knygos 
negalėjo parašyti, dar pasakoja 
ir kitų nuomones apie patį ko
munizmą pabrėždama tuo pačiu 
rusiškąjį imperializmą. Štai jos 
pasikalbėjimas su vienu Lietu
vos komunistu prieš jai išvyks
tant į Ameriką: “Šis vyras man 
pasirodė nuoširdus ir aš jį iš
klausiau. Jis man kalbėjo ir pra
šė pasakyti amerikiečiams, kad 
jeigu visa taip tęsis kaip ligi šio
lei, netrukus Lietuvoje beliksią 
saujelė lietuvių, vieni tautinių 
šokių ansambliuose, kiti lietu
viškoje operoje parodyti pasau
liui, kokia laiminga buvo ta ša
lis ir nedaug nuskurdusių kol- 
chozninkų.

Toliau dėstydamas jis man 
priminė, jog prieš trisdešimt me
tų, kada stojęs į komunistų par
tiją, jis nė nepagalvojęs, kad tai 
buvo šėtonišku suktumu išdirb
tas planas rusiškajam imperia
lizmui tarptautine priedanga 
skleisti. Anksčiau visada politi
kai, kurie ranka rankon veikę 
su svetimos šalies jėga primesta 
okupacine valdžia, buvę papras
tai vadinami išdavikais, dabar 
gi jie vadinami komunistų parti
jos nariais. Toji aplinkybė ne tik 
apsaugo veidus tų, kuri sava
naudiškai išduoda savo kraštą, 
bet kartu padeda apgaudinėti ir 
visą laisvąjį pasaulį”. '

Pagyvenę beveik dvidešimt 
metų už pavergtos Lietuvos ri
bų mes jau taip susigyvenome ii 
įsigyvenome į šią aplinką, kad

JOS KLAUSOSI MILIJONAI
(APIE B. ARMONIENĖS KNYGĄ PALIK AŠARAS MASKVOJE") '

pradedame užmiršti arba ne taip 
reaguoti į gyvenimą ir įvykius 
pavergtoje tėvynėje ir į mūsų 
brolių kančias. O tos kančios, 
kaip p. Armonienė tvirtina, ne
pasibaigė su 1941 metų bruta
liaisiais išvežimais, bet jos trun
ka iki pat dabar. Ir jeigu nebus 
kokių radikalių permainų, pa
dėtis blogės ir ateity. Armonie
nės knyga grąžina mus iš mūsų 
susikurtos iliuzorinės tikrovės į 
pačią realybę ir verčia mus vėl 
rūpintis savais pavergtais bro
liais, nuleistas rankas vėl pakel
ti kovai prieš tėvynės ir tautos 
pavergėją. Perskaičius šią knygą 
pasijunti vėl atgaunąs atbuku
sius jausmus saviesiems ir ken-

Kultūrine kronika
"MARGUTIS” PALIEKA

Pereitų metų pabaigoje žuvus 
žurnalo “Margučio” Amerikoje 
leidėjai L. Vanagaitienei ir jo re
daktoriui poetui Algimantui Mac
kui abejota dėl paties žurnalo ir 
populiarios 'Čikagoje Margučio 
radijo valandėlės likimo. Margučio 
darbui tęsti sudaryta Patikėtinių 
Taryba, j kurių įeina: p.p. V. Olie- 
nė, J. Bachunas, A. Lapinskas, 
J. Kazanauskas, Dr. S. Biežis, V. 
Vijeikis, V. Adamkavičius ir R. 
Mieželis. Margučio radijo valan
dėlei vesti pakviestas šiame dar
be prityręs žurnalistas Henrikas 
žemelis. Ar žurnalas “Margutis” 
ir toliau bus leidžiamas, palikta 
nuspręsti dail. V. Vijeikiui,

“KELEIVIO” SUKAKTIS
Bostone (Amerikoje) leidžia

mas savaitinis lietuvių laikraštis 
"Keleivis” sulaukė 60 metų. Jis 
buvo įsteigtas 1905 m. vasario 9 
d. Tuo metu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse jau buvo leidžiami 35 
lietuviški laikraščiai iš kurių iki 
šiandie išliko tik “Keleivis” ir 
“Vienybė”. Linkime “Keleiviui” 
sėkmingo ir tiesaus lietuviško ke
lio.

Čikagoje, M.K. Čiurlionio Ga
lerijoje gegužės 1 — 9 d.d. įvyks 
Austarlijos lietuvių dailininkų pa
roda. Joje dalyvaus su savo kū
riniais V. Ratas, H. Šalkauskas, 

čiantiems, pasijunti, kad sava
naudiškas gyvenimas yra tuščias 
jeigu nieko nedarysime paverg
tųjų kančioms sumažinti ir jų 
išvadavimui. Drauge per tą kny
gą kiekvienas išnaujo atgimsime 
lietuviais, atgimsime, nes to at
gimimo kiekvienam iš mūsų jau 
šiandien verkiant reikia. Mūsų 
Pastogė kviečia kiekvieną šią 
knygą perskaityti, ir kad ji būtų 
lengviau prieinama, net pati už
sakė eilę egzempliorių jos pla
tinimui. Gal būt jau kiti knygų 
platintojai ją ir dabar turi, bet 
Mūsų Pastogėje ją bus galima 
gauti po keturių — šešių savai
čių.

L.L.

E. Kubbos ir eilė kitų. Daugiausia 
grafikos darbai.

“DIRVOS” SUKAKTIS
Clevelande (Amerikoje) leidžia

mas dabar tris kartus į savaitę 
tautinės minties laikraštis “Dir
va” šiais metais švenčia 50 metų 
gyvavimo sukaktį. Virš 30 metų 
Dirvų redagavo K. Karpius. Po 
1948 m. Dirva perėjo į naujų atei
vių rankas, kurie šį laikraštį pa
darė nepaprastai dinamiškų, šiuo 
metu Dirvų redaguoja J. čiuber- 
kis padedamas eilės kitų redakto
rių.

*
Lietuvoje gyvenančiam ir tebe

sidarbuojančiam žemės ūkio spe
cialistui prof. V. Ruokiui šiais 
metais sukako 80 metų. Ilgus me
tus nepriklausomoje Lietuvoje jis 
buvo žemės Ūkio Akademijos Dot
nuvoje dėstytojas, parašęs visų 
eilę savo specialybės veikalų.

★
Muzikas A. Račiūnas Lietuvo

je parašė naujų operų “Saulės 
miestas”, kurių netrukus numato
ma pastatyti Vilniaus operoje. 
Operos libretistas yra poetas J. 
Mackonis. Pagal turinį operoje 
keliama ateistinė mintis.

★
Prieš porų metų grįžęs iš Ame

rikos prokomunistas rašytojas Al
binas Morkus - Markevičius gyve-

Mirė K. Boruta
•

Dar neseniai atšventęs savo 60 
metų'sukaktį Vilniuje mirė rašy
tojas Kazys Boruta. Rašytojas 
tuoj po antrojo karo virš dešim
ties metų atgailojo ištremtas Si
bire, kas gal būt ir išsėmė jo fizi
nes jėgas. Nežiūrint jo didelių 
ekstremistinių nukrypimų, jis išli
ko visumoje sau ištikimas, kaip 
ir priimta tikrajam kūrėjui. Jis 
kaip talentingas rašytojas efek
tingai reiškėsi nepriklausomoje 
Lietuvoje, jis taip pat stengėsi iš
likti su savo nepriklausomu veidu 
ir bolševikų okupuotoje Lietuvo
je. Tiesa, rusų okupacijos metais 
jis pilnai nepritapo prie generali
nės linijos ir buvo nuolat kriti
kuojamas. Tada jis metėsi į liau
dies kūrybos interpretacijų kaip 
veikalas “Baltaragio malūnas”, 

na Vilniuje ir jau paruošęs nau
jų apsakymų rinkinį "Susitiki
mas”, kuris ruošiama netrukus iš
leisti. Ir čia, kaip ir ankstyves
nėje savo kūryboje A. Morkus ba
zuojasi emigracinėmis problemo
mis pakaltindamas pačius emi
grantus fašistinėmis ir antikomu
nistinėmis tendencijomis.

★
Lietuvių Enciklopedijos leidė

jas J. Kapočius, bebaigiųs išleisti 
Lietuvių Enciklopedijų (jau ir 
Australijų pasiekė 32 tomas su 
raide V.), pradeda ruoštis išleisti 
numatytų lituanistinę enciklopedi
jų anglų kalba.

★

KAIP MOTINA.,.
Italų rašytojas ir politikas Lui

gi Barsini parašė plačiai pagar
sėjusių knygų “Italai”, kuri iš
versta į eilę kalbų, šio veikalo 
įžangoje jis taip rašo:

“Imdamasis rašyti šį veikalų 
aš norėčiau pasekti kokiu tauriu 
dailininku, kuris, drobėn stengia
si perkelti portretuojamo žmo
gaus būdinguosius bruožus, o ne 
jo panašumų.

Mano projektuojamame pavei
ksle yra mano tėvynė ir protar
piais net jaudinuosi, lyg būčiau 
dailininkas ir tapyčiau savo pa
ties motinų, šiuo atveju motina 
yra išgarsėjusi ir tauri, jos praei-

bet ir čia buvo partijos atideng
tas kaip reakcionierius ir gal dėl 
to turėjo ir pereiti atgailos kalva- 
rijas Sibire. Grįžęs į Lietuvą jis 
buvo traktuojamas kaip eilinis ra
šytojas, kuriuo negalima pasitikė
ti. Ir mirė K. Boruta be pomirti
nės pompos, nes jis tiek savo as
menine laikysena, tiek ir kūryboje 
pasirodė daugiau lietuvis, negu 
okupanto tarnas.

NAUJI LEIDINIAI
Atsiųsta paminėti naujai pasi

rodęs satyros žurnalas “Akėčios” 
Nr. 1 datuota 1.1.1965. Leidžia 
Romuva ir Vaga. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 84-20 
Jamaica Ave., Voodhaven, N.Y. 
11421, U.S.A.

Ignas Končius. ŽEMAIČIŲ 
KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS. Iš
leido Tėviškėlė 1965 m. 176 psl. 
Kietais viršeliais. Kaina nepažy
mėta.

Ignas Končius yra žinomas 
kaip etnografas ir ypač tyrinėjus 
Lietuvos pakelės kryžius ir kop
lytėles. šiame veikale jis riboja
si vien Žemaitija. Surinkta ir ap
rašyta gausybė medžiagos. Kny
ga gausiai iliustruota. Veikalas 
įdomiai ir patraukliai parašytas.

Visų žmonių akies obuolio 
skersmuo lygus maždaug 24 mi
limetram. Jis beveik nesikeičia

— Mažas miestas yra toks, ku
riame visi žino, kų kas daro, bet 
laikrašti perka tam, kad įsitikin
tų, ko redaktoriai neišspausdino.

tis didinga, jos papročiai kilnūs, 
jos žavumas kerintis. Aš pažįstu 
jų ir garbinu nuo pat mažens. Ir 
jų nepaprastai myliu.

Kai pradėjau senti, žinoma, 
kaip ir daugelis sūnų pagarsėju
sių motinų, pradėjau nusivilti 
kaikuriais jos įpročiais, peikti kai- 
kurias jos ydas, gėdintis kaiku- 
rių jos bruožų ir net pasijutau 
priblokštas sužinojęs, jog ji iš vi
so nėra jau toks šviesus pavyzdys, 
kuriuo aš tikėjau jų esant kai bu
vau jaunas.

Tačiau argi galėčiau JsigytJi 
naujų motinų? Dėl to ir negaliu 
liautis jos mylėjęs. J. Pus.

Palik asaras Maskvoje
PASAKOJA B. ARMONIENĖ

Ištraukos iš B. Armonienės išgyvenimų kny
gos “Palik ašaras Maskvoje”. Nors šioji knyga pa
sirodė angliškai 1961 m., daug kas iŠ lietuvių jos 
anglišką laidą matė, gal pavartė ir net propagan
diniais sumetimais ir kitiems, lietuviškai nemokan
tiems, padovanojo, bet nedaug kas iš lietuvių jų 
skaitė. Dabar šią knygą turime lietuvių kalboje. Re
dakcija, norėdama arčiau skaitytojus supažindinti 
su šia taip plačiai pagarsėjusia knyga, skelbia jos 
keletą ištraukų.

Jonas Armonas gimęs ir augęs Amerikos lie
tuvis. 1929 m. jis buvo atvykęs pamatyti ir aplan
kyti Lietuvos, susipažino su šios knygos autore Bar
bora ir ją vedė. Paskui nusipirko prie Pasiutlio 
ūkelį, ji išnuomavo ir abu sugrįžo i Ameriką. 1935 
m. jie vėl atgal sugrįžo į Lietuvą ir čia galutinai 
apsigyveno. Karui prasidėjus Jonas Armonas su 
dukra grižo į Ameriką, o žmona Barbora su maža
mečiu sūnum paliko tikėdamasi susitvarkius reika
lus pasekti vyrą. Bet netrukus Lietuvą okupavo 
Rusija ir tuo visi keliai su pasauliu buvo atkirsti. 
Barbora išgyveno bolševikų ir vokiečių okupacijas 
ir susilaukė antrojo rusų bolševikų antplūdžio. To
liau ji pasakoja pati.

RAUDONOJI ARMIJA GRĮŽTA

Kad apsisaugotume nuo bombardavimų, savo 
darže, apie penkiasdešimt jardų nuo namo, išsi-’ 
kasėme slėptuvę. Pasislėpėme ten pat ir kiek mais
to bei vertingesnių daiktų. Ir gerai padarėme, taip 
pasiruošdami, nes šį kartų karas buvo visiškai ki
toks, negu rusams pasitraukiant. Mūsų apylinkėje 
vokiečiai dabar labai atkakliai priešinosi, ir mes 
kautynių sūkuryje išgyvenome šešetų savaičių.

Pirmų kartų rusai prasilaužė 1944 metų lie
pos 25 d., bet rytojaus dienų jie buvo vokiečių at
stumti. Kartais frontas ėjo iš rankų į rankas po 
tris kartus per parų. Tuo tarpu pasididinome slėp
tuvę taip, kad jųja kartu su mumis galėjo naudotis 
dar penkių kaimynų šeimos. Kartais nedrįsdavome 
galvos iškišti iš slėptuvės ištisas trisdešimt šešias 
vaalndas. Kai šūviai kiek pritildavo, išlįsdavome 
maisto pasiieškoti.

Tiesiog nuostabu, kad mūsų gyvenamasis na
mas išliko ne tik nesudegintas, bet ir mažai tesu- 

žalotas, nors čia pat vyko kautynės. Visų kitų ūki
ninkų trobesiai, pastatyti arčiau prie vieškelio, 
veik visi buvo arba išsprogdinti arba sudeginti, gi 
mūsiškiai, stovėję kiek toliau nuo kelio, išvengė 
panašaus likimo. Atsargumo sumetimais buvau iš 
namų laukan išnešusi visus baldus ir drabužius, 
atvirame ore jie išsilaikė labai gerai, nes per tas 
ilgas savaites, mano laimei, nebuvo lietaus. *

Nė viena kariujančių pusių mumis nesirūpino. 
Bet kai frontas pasistūmėjo, tuojau rusų žvalgai, 
apsiginklavę šautuvais, iškrėtė mūsų slėptuvę, su
skaičiavo žmones, tik mūsų nelietė. Vienų kartų 
puldami vokiečiai pasiėmė keletu rusų nelaisvėn ir 
čia pat bematant juos sušaudė. Kiek vėliau, jiems 
pasitraukus ir šūviams aprimus, iš slėptuvės išlin
dę, kopūstų darže pastebėjome besislapstantį jaunų 
rusų kareivį. Tai buvo maždaug septyniolikmetis 
mongolas. Jis pašoko, žengė mūsų link ir pradėjo 
verkdamas laužyta rusų kalba maldauti:

— Nežudykite manęs, aš turiu motinų ir ji ma
ne labai myli...

Nebežinojome, kas su juo daryti. Jeigu pri
glaustame, radę vokiečiai ne tik jį sušaudytų, bet 
ir mus nubaustų. Atiduoti vokiečiams atrodė ne
žmoniška, nes nei rusai nei vokiečiai tuo metu be
laisvių nelaikė gyvų. Pagaliau viena mūsų moteris 
sugalvojo, kad jaunų ir mažų kareivukų reikėtų ap
rengti mergaitės drabužiais, duoti jam kibirą ir 
pasiųsti į karvių ganyklų, kuri buvo kaip tik netoli 
nuo rusų apkasų. Taip padarėme ir niekada nebe
sužinojome, kas su juo atsitiko.

Keista, kad vietos gyventojų žuvo labai ne
daug, nors vyko aršios kautynės ir lėktuvai mė
tė bombas. Bet mes baisėjomės matydami, kaip ru
sų kariuomenės vadovybė nesiskaitė su žmonių gy
vybėmis. Pasitraukdami vokiečiai vienur kitur už
minuodavo laukus. Atėję rusai įsakydavo savo ka
riams žygiuoti tiesiog per tuos minų laukus, vi
siškai nesiskaitant su nuostoliais. Apskritai, rusų 
žūdavo visada daug daugiau negu vokiečių, nors 
vokiečiams teko trauktis.

Pagaliau, po ilgų ir permainingų kautynių ru
sai vėl užėmė mūsų apylinkę. Mano name įsikūrė 
jų štabas. Negalėjau skųstis, nes kareivių ir kari
ninkų elgesys buvo be priekaišto. Pasisekė net laiš
kų pasiųsti Jonui ir pranešti, kad mes esame dar 

gyvi. Mat, sūnus žaisdavo su karininkais ir, pama
tęs atskrendantį lėktuvų, vis sakydavo: “Štai, mano 
tėvas grįžta”. Vienas jaunas karininkas, bene ar
mėnas, buvo gana draugiškas, ir aš jam papasa
koju savo išgyvenimus. Jis ruošėsi grįžti Kauka
zan per Maskvą ir sutiko išsiųsti mano laiškų. Jis 
aiškino, kad rusai su amerikiečiais dabar esu drau
gai, bet vis dėlto jis paprašė, kad laiškų, .rašytų 
lietuviškai, jam išversčiau į rusų kalbų, ir prigra
sė nieko kito nerašyti, išskyrus tai, kų jam išver
čiau.

Įžygiavus rusų kariuomenei, tuojau pat atsi
rado ir slaptosios policijos daliniai, lygiai kaip se
niau vokiečių kariuomenės įkandin buvo atsekę Ge
stapo. Tie daliniai ėmė tardyti ir priiminėti skun
dus. Pagal senų bolševikinę madų, žmonės vėl ėmė 
dingti, tik šį kartų jau nebe vieni vyrai, bet išti
sos šeimos. Atrodė, lyg jie būdavo tyliai ir slaptai 
išvežami. Buvo net gandų, jog dingusieji buvę su
šaudyti, bet tokių gandų negalėjome patikrinti. 
Gyvenome bijodami naujų išvežimų, prisimindami 
žydų žudynes ir girdėdami pasakojimus apie žiaurų 
rusų kariuomenės elgesį. Visi kalbėjo apie visišką 
Krimo totorių tautos sunaikinimų. Ėjo gandai, kad 
rusai uždarė Rytprūsių sienų, neįleisdami net mais
to, nors žmonėms grėsė bado pavojus, nebent jie 
pabėgtų į rytinę Vokietijų. Pietinė Lietuvos dalis 
buvo perpildyta išbadėjusių vokiečių pabėgėlių. Kai 
kurie jų pasiekė net mūsų apylinkę, ir mes sten
gėmės jiems padėti, kiek tik galėdami. Galvojome, 
ar tik panašus likimas neplanuojamas ir Lietuvai.

Pradėjome gauti laiškų iš Sibiro. Juos rašė gi
minės ir draugai, ištremti 1941 metais. Mus nu
krėtė siaubas sužinojus, kad tik mažai anų trem
tinių daliai pavyko išlikti gyviems nepaprastai sun
kiose Sibiro sąlygose.

Tuo meta sovietų Rusijos valdžia paskelbė įsa
kymų, kad visi vyrai nuo septyniolikos metų (ne
beprisimenu, ligi kurio amžiaus) mobilizuojami į 
kariuomenę. Stebėjus rusų kariavimo būdų, žmo
nėms buvo aišku, kad naujokui, dargi ne rusų tau
tybės, ta mobilizacija tereiškė tik mirtį.

Pagaliau, daugelis mobilizacijos paliestų jau
nuolių apsisprendė, verčiau žūti ginklu kovojant 
prieš okupantas rusus, negu būti paskerstiems ru
sų kariuomenėje. Atrodė, kad tie keli mėnesiai, 
praleisti rezistencinėje kovoje prieš komunistų 
okupacijų, gali tik padėti Lietuvos nepsiklausomy- 
bės atkūrimo reikalui. Partizaninės kovos laisvės 
kovotojams negalėjo būti per daug pavojingos, nes 
karo pabaiga artėjo, po jos, aišku, tarėjo sekti 
Lietuvos nepriklausomybė. Kiekvienas tikėjo At

lanto charta ir buvo tikras, kad po Antrojo Pasau
linio karo kiekviena tauta tarės politinio apsi
sprendimo laisvę.

Rusai tuojau pat ėmėsi priemonių prieš parti
zanus. 1945 metų žiemų jie iškrėtė kiekvienų kai
mų, ieškodami mobilizacinio amžiaus vyrų, gi to
kius, radę be dokumentų apie atleidimų iš kariuo
menės, automatiškai bausdavo dešimties metų kon
centracijos stovyklos bausme.

Laisvės kovotojai pradžioje labai lengvai prisi
rinkdavo ginklų ir šovinių iš praūžusio karo lau
kų, jų pasipriešinimas rusams buvo stiprus. Per 
dvejis metus Lietuvos kaimų ir miestelių dauguma 
buvo rusų valdoma dienos meta, o laisvės kovotojų 
— naktimis. Rusų pastangos laisvės kovoms už
gniaužti kaskart žiaurėjo. Daug buvo pasakojama 
apie kovas ir persekiojimus kitose vietovėse. Mūsų 
apylinkėje nebuvo pakankamai miškų partizanams 
slėptis, tačiau ir čia nestigo susidūrimų, suteiku
sių nemaža skausmo.

Laisvės kovų judėjimas prasidėjo 1945 metais 
ir tęsėsi aštuonerius metus, iki 1953 metų. Nemaža 
narsių vyrų ištvėrė miškuose ‘ per tą visą laikų, 
nors jie savo kovos ir negalėjo baigti pergale; ko
vodami Sovietų imperijos keturių šimtų mylių gi
lumoje, be pastovaus tiekimo ir aprūpinimo, jie 
kito kelio nebeturėjo, kaip tik savo priešinimusi 
sustabdyti.

Jauni mano draugų sūnūs, kurie buvo išėję į 
miškus, dažnai naktimis ateidavo pas mane ir tei
raudavosi, gal kų aš sužinojau iš savo vyro Ame
rikoje. Jiems buvo aišku, kad padėtis beviltiška, 
bet vis dėlto jie tikėjosi pagalbos iš Amerikos. Aš 
atsimenu, vienų naktį kalbėjau tiems vaikinams:

— Man gaila jūsų. Argi nėra jau būdų toms 
kautynėms išvengti?

Jie atsakė:
— Mes žinome, kad žūsime, bet mažų mažiau

sia mes būsime įrodę pasauliui, kad lietuviai savo 
laisvės pigiai neparduoda.

Iš tikrųjų, beveik niekas laisvajame pasaulyje 
nė nežinojo apie laisvės kovotojus Lietuvoje, taigi 
ir ši paskutinė jų viltis nepasitvirtino. Kiekvienas 
laisvajame pasaulyje buvo girdėjęs apie čekų Li- 
dičės kaimų kuris buvo sudegintas ir žmonės iš
žudyti vien dėl to, kad vietiniai čekų partizanai 
nušovė aukštą vokiečių pareigūną, bet niekas ne
girdėjo apie daugeli Lietuvos kaimų, kurie buvo 
sudeginti, o jų gyventojai automatiniais šautuvais 
išžudyti neatsižvelgiant nei į amžių nei į lytį.

(Bus daugiau) ,
■ ■ -’-W 
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Amerikos negras
(Atkelta iš psl. 2)

Vergija panaikinta tik popietyje

Nors pilietinis karas teisiškai 
suteikė negrams laisvę, tačiau 
faktiškai jie vergijoj pasiliko ga
na ilgai. Kai 1865 m. gruodžio 
mėnesį įsigaliojo vergijos panai
kinimo įstatymai (13 Konstitu
cijos pakeitimų), kitais (1866) 
metais pietiniai kraštai priėmė 
taip vadinamą “Black Codes”, 
kuriais buvusieji vergai pastaty
ti į tą pačią padėtį, kokioj jie 
buvo prieš vergijos panaikini
mą. Federalinė valdžia negalėjo 
paremti buvusių vergų ekono
miškai ir dėl to išlaisvintų neg
rų egzistencija pasiliko išimtino
je buvusių savininkų malonėje.

Negrai buvo laikinai atkutę 
taip vadinamu rekonstrukcijos 
lakotarpiu (1866
Kongreso priimti 14-tas ir 15 
Konstitucijos pakeitimai suteikė 
negrams ne tik federalinę, bet 
ir gyvenamo steito pilietybę, o 
taip pat balsavimo ir turto įsigi
jimo teises. Pakeitimai gynė 
juos nuo smurto ir užtikrino vie
nodą teisės taikymą. Praktikoje 
tie pakeitimai leido negrams pa
tekti į kraštų administracijos, 
įstatymų leidimo ir teismo įstai
gas. Atsirado negrų senatorių, 
parlamento narių, teisėjų, bur
mistrų, savivaldybininkų.
Šie negrų laimėjimai pasirodė 
perdaug skaudūs pietiečiams. 
Federalinių įstatymų saugomi 
negrai pietuose greitai pajuto 
pagiežos skonį. 1866 metais su
siorganizavęs Ku-Klux-Klanas 
smurtu, melu ir nepaklusnių ne
grų žudymais per dešimt metų 
padarė tai, kad jau 1876 metais 
baltieji visiškai išstūmė negrus 
iš administracijos šiuose pieti
niuose kraštuose: Alabama (da
bartinių grumtynių centras), Ar
kansas, Georgia, Mississippi, 
Texas, Tennenssee., North Ca
rolina. Ku-Klux-Klano pravesti 
linčiavimai pirmoje XX šimt
mečio dekadoje išžudė per 900 
žmonių, daugiausia negrų. Pas
kutinis šio Idano aktas — tre
čias nužudomas Šeimoj išvedė 
iš kantrybės ir prezidentą John
son. Greitai kongresas gaus įs
tatymą, nukreiptą tiesiog prieš 
Ku-Klax-Klaną.

Korupcija, kyšiai, grasinimai 
ir žudymai prisidėjo prie palan
kesnių sąlygų pietiečiams. 1883 
m. Aukščiausias Amerikos Teis
mas pripažino nekonstituciniu 
1875 metų civilinių teisių įsta
tymą, teismo draudžiantį diskri
minuoti negrus viešose vietose. 
Sis ir visa eilė kitų sprendimų,

padarytų 1873 — 1910 metų 
laikotarpyje davė pietiniams 
kraštams laisvas rankas ir jie ga
lėjo negrus toliau laikyti betei
sėmis būtybėmis.

Dabartinės tendencijos

kova

1877).

Federalinės valdžios 
sulyginti negrų teises pietinių 
kraštų nuotaikų nepakeitė. Jie 
kaip buvo, taip ir pasiliko ar
šiais negrų niekintojais. To už
sispyrimo akivaizdoje Federali
nės valdžios spaudimas ypač pa
didėjo po I-jo pasaulinio karo, 
kurio me.tu JAV interesus gynė 
ir 342.000 negrų kareivių. II-jo 
pasaulinio karo metu JAV ka
riuomenėj buvo jau 1.174.000 
negrų.

Pasišovusios paremti kiekvie
ną laisvės siekiantį kraštą, JA 
Valstybės negalėjo toliau tole
ruoti negrų persekiojimo pas 
save.. Negrai buvo ir tebėra ge
ras ginklas komunistų propo- 
gandai prieš amerikiečius.

JAV prezidentai Franklinas 
D. Roose veltas, Harry S. Tru- 
manas, John F. Kennedy ir pa
galiau Lyndon B. Johnson aiš
kiai pasuko civilinių teisių gyni
mo keliu. Kai kas dar ir šian
dien galvoja, kad už savo civili
nių teisių' įstatymą prezidentas 
J.F. Kennedy sumokėjo gyvybe.

Kadangi ligtolinė praktika 
parodė, jog kiekvienas pietie
čiams nepalankus Federalinis į- 
statymas gali būti vienaip arba 
kitaip paverstas neefektyviu ati
tinkamų kraštų įstatymais, pre
zidento Johnsono paruoštas įs
tatymo projektas svarbesniuo
sius civilinių teisių praktiškojo 
įgyvendinimo aspektus išima iš 
teismų kompetencijos ir per
duoda į Federalinės administra
cijos rankas. Tie. projektai, ku
riuos šiuo metu jau svarsto JAV 
Kongresas, yra tiesioginiai nu
kreipti prieš atkakliuosius pieti
nius steitus. Juos gyveniman 
įveda ne prezidentas Johnson, 
bet Dr. Martin Luther King, 
Šeimos šerifui Clark 
pagelbstint.

Galime būti tikri, 
įstatymas kovos dar 
Ne veltui prezidentas Johnson 
abiejų rūmų posėdyje pareiškė:

rūpestingai

kad ir šis 
neužbaigs.

ŠERNAS MEDŽIOTOJŲ 
KLUBE

Joks medžiotojas negalėtų taip 
papasakoti tokio nuotykio, kaip iš 
tikrųjų įvyko Italijos provincijoje 
Undine. Ten siaučiant sniego pū
gai, stiprus šernas, ieškodamas 
kaime maisto ir užvėjos, stuktelė
jo savo snukiu į vieno namo duris. 
Joms atsidarius, šernas įėjo vidun, 
o ten buvo medžiotojų klubas ir 
jame susirinkę medžiotojai. Nie
kas taip greitai nesusivokė, kaip 
tas šernas. Jis lyg pajutęs, kur 
jis papuolė ir kuo tas viskas gali 
baigtis, spruko pro duris atgal ir 
dingo nakties tamsumoje.

O medžiotojai net nesuspėjo 
šautuvų pasiimti. J.č.

Statyba
Vadovaujantis Eltos (užsieni

nės) pranešimais, statyba Lietu
voje yra labai apgailėtinoje padė
tyje. Pagal Eltos surinktus duo
menis, statyba ne tik kad neišpil
do pagal planą numatytų normų, 
betgi net ir nėra kitiems socia
listiniams veiksniams pavyzdinga. 
Čia yra minimi keli motyvai.

Lietuvoje statybininkų tarpe 
yra didelis nepastovumas. Užan- 
gažuojama tūkstančiais, o tinka
mų tam darbui vos keli.

Antras trūkumas yra visai ne
sirūpinimas statybininkų buitimi. 
Vykstant statyboms jos darbinin
kai neaprūpinami jokia prieglau
da, kad jie galėtų po darbo valan
dų kur nors prisiglausti.

Trūksta ir mechaninių priemo
nių. Tiesa, yra teoretiškai ir tos 
priemonės, bet jos paprastai ne
funkcionuoja ir viską tenka atlik-

PAŽINTIS SU MĖNULIU

“Net jeigu ir šis įstatymas bus 
priimtas, kova nebus baigta. 
Tai, kas vyko Šeimoje, yra tik 
dalis daug didesnio judėjimo... 
Amerikos negrų pastangų užsi
tikrinti sau Amerikos gyvenimo 
palaimą. Jų reikalai turėtų būti 
mūsų reikalai. Tai yra ne vien 
negrai, bet tikrumoje mes visi 
turime, nugalėti paraližuojantį 
paniekinimo ir beteisiškumo pa
veldėjimą.”

Dabartinis negras — praeities 
padarinys

Nors pavieniai negrai prasi
mušė ir gana aukštai visose gy
venimo srityse, tačiau negrų 
masė tebėra stipriai veikiama il
gos vergijos ir nuolatinio panie
kinimo naštos. Negras ir šian
dien kiekvieną baltąjį tebelaiko 
savo priešu. Jo santykiavimas 
su baltaisiais pagrįstas arogan
tiškumu, nepasitikėjimu ir kerš
to troškimu. Nuskriausti baltąjį, 
reiškia šiek tiek atsiteisti už 
priespaudą vergijoje, už nesibai
giančius linčiavimus, už rodytus 
ir rodomus paniekinimus. Di
džiausią dvasinį pasitenkinimą 
jam suteikia kad ir mažiausias 
susidūrimas su baltuoju, iš ku
rio jis išeina laimėtoju. Kiekvie

na nuosavybė, kurią valdo bal
tasis, jo giliausiu įsitikinimu, 
yra įgyta negrų prakaitu ir krau
ju-

Vergijos dienų desperacija ir 
nusivylimai, patirti po pilietinio 
karo, buvo pastūmėję negrus į 
religinį fanatizmą ir nekontro
liuojamą prostituciją, papildytą 
vagystėmis ir apgaudinėjimais. 
Dabartinis gyvenimas dar nėra 
negrų pagydęs ir vargu ar grei
tai pagydys nuo šių žaizdų.

Įpratimas gyventi blogose są
lygose, nešvarumuose, susikim
šime, stipriai jaučiamas ir šian
dien. Ir negras visai nesirūpina 
tuo nusikratyti. Kiekviena pro
ga jis pabrėŽa, kad blogose są
lygose jį tebelaiko baltieji, kad 
jie neleidžia jam geriau gyventi. 
Daugeliu atvejų tuose, teigimuo
se, ypač kas liečia 
steitus, neturi ir 
Šiaurinių kraštų 
parodę didelio 
negrų atžvilgiu, 
daugeliu atvejų 
kantrybės.

Visa Amerikos negrų proble
ma yra labai gili ir sudėtinga. 
Jos išsprendimui nepakaks įsta
tymo normų. Reikalas liečia 
abiejų pusių pagrindinį persi
auklėjimą.

šiaurinius 
krislelio tiesos, 
gyventojai yra 
tolerantiškumo 
tačiau ir jie 

buvo išvesti iš

BETARPIAI GREIČIAU IR TIKRIAU

VISŲ ROSIU
PERSIUNČIA

SIUNTINIUS LIETUVON GERIAUSIAI 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ BENDROVE

20 metų patyrimas, sąžiningas patarnavimas, ypatingai 
aukštos kokybės prekės, kiekvieną siuntinio gavėją paten
kina Lietuvoje, jei pasiunčiama per TAZAB firmą.

Todėl, jei siunčiate artimiesiems dovanų siuntinius, 
pirmoje eilėje, pavartykite TAZAB firmos lietuvių kalboje 
naujai išleistus siuntinių katalogus, kurie pasiunčiami be
tarpiai kiekvienam, parašiusiam. •

TAZAB & CO LTD
22, Roland Gardens,

LONDON, S.W. 7 
England.

BANKSTOWN LIET. NAMAI
Dabartiniai Bankstowno Lietu

vių Namai nėra patrauklūs savo 
išvaizda ir neturi būtiniausių pa
togumų, reikalingų 
namams, čia 
metų įvairūs 
pasireiškimai 
pateisina.

Betgi tie namai nėra dar už
baigti. Bankstowno Liet. Namų

visuomenės 
vyksta jau dešimti 
lietuvių kultūriniai 
ir tuo save pilnai

Valdyba pasiryžusi tų namų sta
tybą galutinai užbaigti. Prie da
bartinės salės fronte numatomas 
pastatyti dviejų aukštų pastatas, 
kur pirmame aukšte būtų didelis 
salionas, virtuvė, bufetas, kasa ir 
mažas sandėliukas. Antrame au
kšte trys mažesni kambariai, vie
nas gerokai erdvus (saliukė) ir tu
aletai. Ši saliukė tarnautų įvai-

BANKSTOWN’O “DAINAVOS” LIETUVIŲ
NAMŲ VALDYBA

SAVO NAMŲ SALĖJE PILNAI TAMSTAI 
PATARNAUS,

ruošiant sužieduotuves, vestuves, vardadienius, krikštynas 
ir visų kitų rūšių socialinius pobūvius pagal individualų 
skonį prieinamomis kainomis.

Kainos: £1.5.0 — £3.3.0 asmeniui.
Muzikantai, mašinos gėrimai ir fotografas 

parūpinami atskirai pagal susitarimą.
Kreiptis: Mr. M. Zakaras, 10 Onslow St., Canterbury, 

N.S.W., telefonas 78-5072 ir
Mr. Alb. Lelešius, 36 Hoskins Ave.., Banks- 

town, N.S.W., telef. 70-3573.

Lietuvoje
ti darbininkams savo rankomis, 
anot pačių komunistų, “prosene
lių metodu”.

Dar vienas pažymėtinas trūku
mas yra mechaniškos pusės neor- 
ganizuotumas ir statybinių me
džiagų trūkumas. Visa tai yra 
tikrieji statybos Lietuvoje stab
džiai, kurių neužginčija ir oficia
lieji okupuotos Lietuvos organai.

Bandoma tuos visus trūkumus 
apeiti taip Lietuvoje vadinamu 
“šturmavimu”, kada užsispiriama 
numatytą planą įvykdyti nežiū
rint kokybės. Taip, sakysim, pe
reitų metų 32% visos statybos 
atlikta vien per gruodžio mėnesį, 
kuris pagal Lietuvos gamtines są
lygas visai netinkamas statybai. 
Vėliau iš to “šturmavimo paaiš
kėję trūkumai parodo, kad tuo bu
vo duota daugiau nuostolių, nei 
pažangos.

na-

REMONTAI
NAMUOSE

Atlieku visus generalinius 
muose pertvarkymus, pataisymus,
įskaitant (staliaus, instaliacijos 
darbus, dažymą.

Kreiptis: Mr. J. E. Taylor, 3 
Abeckett Ave., Ashfield.

Tel. 79 1279 arba 71 9048.

rioms repeticijoms, posėdžiams ir 
pan. Pristačius apačioje salioną 
salė padidėtų, nes projektuojama
me salione tilptų nuo 70 iki 100 
asmenų. Visas priešakinis pasta
tas kainuotų tarp 8 — 9 tūkstan
čių svarų.

Iš kur tie pinigai suplauktų? 
Namų metiniame susirinkime bu
vo pasiūlyta apsidėti kiekvienam 
nariui po 5 šil. į savaitę. Tuo būdu 
kiekvienam nariui į metus tektų 
įmokėti ar paskolinti £12, o per 
trejus metus — £36. Pasiūlymas 
buvo pasitiktas gana šaltai.

Dabartinis Namų Valdybos už
simojimas yra užbaigti statyti 
tuos namus. Bankas, tiesa, pini
gus skolina (jie jau šiai statybai 
gauti), betgi reikės juos išmokėti 
ir net su procentais. Reikia jieš- 
koti išeičių, kaip sudaryti tas su
mas. Namų Valdyba ryžtasi įstei
gti sužieduotuvių, vestuvių, var
dadienių, minėjimų ar kitokių po
būvių patarnavimą — biurą. Čia 
užtenka tik pranešti laiką, kada 
numatomas toks pobūvis ir kokio 
pobūdžio, ir viskas bus paruošta; 
mašinos, fotografas, muzika, už
kandžiai, išgėrimai ir kt

Šitoks biuras jau veikia. To
kiam bizniui nereikia jokių speci
alių valdžios leidimų, bet tinka
mai pastačius ant kojų biznis yra 
gana pelningas. Tam tačiau rei
kia ir patrauklių patalpų, ir jos 
bus, pastačius numatytus pries-

VARŠUVOS “IŠVADAVIMAS

(visiškai sugriautą) 
lenkų sostinės išlais-

kaip ta tariamojo

ir visi rūmai bei viešieji pastatai, 
bažnyčios, knygynai, muziejai ir 
ištisi gyvenamųjų namų blokai.

Kai raudonoji armija, savo va
do maršalo Rokovskio 
“iškilmingai’

tatus. Numatytų pobūvių rengi
mai dabar pirmiausia siūlomi tik 
lietuviams, o kai bus priestatas, 
bus galima išplėsti ir platesnei 
vietos publikai. Tuo reikalu rūpi
nasi Namų Valdyba. Suinteresuo
tieji kreipiasi į valdybos pirmi
ninką p. M. Zakarą 10 Onslow 
St., Canterbury (tel. 78 5072) ar
ba j namų administratorių u. A 
Lelešių 36 Hoskins Ave., Banks- 
town (tel. 70 3573).

Numatomo priestato statyba 
vyks ūkiniu būdu: lietuviai dar
bininkai ir vadovai. Pastatui iš 
vietos savivaldybės leidimas jau 
gautas. Belieka tik susitarti su ar
chitektu (jau gautas lietuvis) ir 
darbas bus pradėtas.

Visi dabar gerai žinome, kad 
nesant tuo tarpu kitų lietuvių na
mų Sydnejuje Bankstowno įdėt. 
Namai yra gerokai perkrauti, 
ypač savaitgaliais. Norint salę iš- 
nuomuoti reiktų keisti nusistovė
jusią tvarką ir kad lietuviški 
reikalai nenukentėtų. Turint nu
matytą priestatą būtų galima vis
ką dailiai suderinti.

Iš viso dabar ar vėliau lietuviš
kos organizacijos, norinčios pasi
naudoti Bankstowno Liet. Namų 
sale, turi visus savo parengimus 
pramatyti iš anksto ir taip pat iš 
anksto užsakyti salę įmokant £5 
depozito.

Bankstowno Liet. Namai turi 
dar apsčiai vietos, kurią reikėtų 
pozityviai išnaudoti. Galėtų net ir 
sportininkai čia pasistatyti sau 
reikiamas patalpas, kurios netgi 
neštų pelno, nes jomis naudotųsi 
ir kiti sporto klubai.

žodžiu, rimtai susigriebę galė
tume Bankstowne padaryti gana 
patrauklų Lietuvių centrą.

Paruošė B. Wilson

Sausio 17 d. Gomulkos komu
nistinė valdžia rausdama iš gė
dos buvo priversta “iškilmingai 
švęsti” sovietų raudonosios armi
jos įžygiavimą į Lenkijos sosti
nę Varšuvą 
ir dėkoti .už 
vinimą...

Negirdėti,
džiaugsmo šventė pavyko, bet ši
tai kiekvienas lenkas po 20 me
tų karčiai savo širdyje atsimena:

Raudonoji armija jau 1944 me
tų rugpjūčio pirmomis dienomis 
pasiekė ir įsitvirtino Vislos deši
niajame krante per artilerijos 
sviedinio atstumą nuo Varšuvos 
miesto, bet čia išsėdojo ir išlau- 
ko iki sekančių metų — 1945 m. 
sausio 17 d. — nė piršto nepaju
dindama, kol naciai skerdė len
kus sukilėlius mieste ir patį mies
tą pelenais pavertė. Lenkų po
grindis, kiek ten jo Varšuvoje be
buvo likę, padrąsintas “išlaisvin
tojų rusų” priartėjimo, sukilo 
prieš žiaurius Hitlerio okupantus. 
Sukilėliai buvo daugiausia 
jauni moksleiviai, berniukai 
mergaitės, kurie išsilaikė ir 
ciams kruvino darbo davė
gerus pilnus du mėnesius, kol jų 
vadas generolas Bor-Komarovs- 
kis buvo priverstas pasiduoti. Kas 
liko nacių neišžudyta, dar gyvių 
likusių Varšuvos gyventojų liku
čiai buvo išvežti į mirties stovyk
las Vokietijoje, kiti iki paskuti
nio išvaryti iš miesto.

Nacai, ištuštinę miestą, ėmėsi 
pagrindinai jį naikinti. Buvo di
namitu išsprogdinta senoji pilis

tik 
ir 

na- 
per

Nors jau mėnuli pasiekė nau
jausia amerikiečių raketa Ranger 
9, bet paveiksle 
sios Amerikiečių 
7 kelią i mėnuli.

matome pirmo- 
raketos Ranger

1964 m. liepos 28 d. buvo pa-

leista Ranger 7 iš Cape Kenne
dy 
lio 
tis 
(3) 
me 
tos

(1) po septynių valandų ke-
(2) Kalifornijos sekimo sto- 
nustatė, kad kryptis gera
maždaug 1.300 mylių atstu- 

nuo mėnulio (4) buvo įjung- 
televizijos kameros. Nr 5 ro-

do vietą, kur raketa nukrito. 
Gautos televizijos nuotraukos pa
sirodė apie 2.000 kartų geresnės 
ir tikslesnės, negu buvo gautos 
nuo žemės per tobuliausius teles
kopus.

vedama, 
į Varšuvą įžygiavo, 

čia “išvaduoti” bebuvo likę tik 
tuščios, negyvos gatvės, krūvos 
griuvėsių ir degėsių. Naciai dar 
karta sovietams gerai pasitarna
vo — švalė pusantro miliono gy
ventojų buvusią Lenkijos 
nuo lenkų tiek, kad ir po 
vadavimo” sekančiais 1945 
beprisirinko vos 153,000,
Rokosovskis įžygiavo, visos 
šuvos griuvėsiuose bebuvo 
keletas tjkstančių pusgyvių 
mirių kovotojų ir invalidų,
totalinis buvo Varšuvos sunaiki
nimas, kad jos naujieji okupantai 
rusai buvo nusprendę Varšuvos 
daugiau nebeatstatyti ir Lenkijos 
sostinę visam laikui perkelti į 
Lodzę. Mat, Varšuva, kaip ir Kro
kuva, buvo lenkų tautinio pasi
didžiavimo ir atsparumo centrai,
WAWSSb1;:::

sostinę 
to “iš- 
metais
o kai

Var- 
likę 

bad- 
Toks
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o Lodzė stambiausias Lenkijos 
pramonės centras, dėl to daugiau 
darbininkų ir čia, sustiprinant 
komunizmo bazę, daugiau vilties 
per Lodzę išplėsti komunizmą vi
soje Lenkijoje.

Maskoliai dar anksčiau Katyno 
miškuose išžudė beveik visus bu
vusios laisvos Lenkijos karinin
kus (apie 15,000), dabar leidę na
ciam išžudyti sostinės jaunuome
nės likučius, tikėjosi lengvo dar
bo visą Lenkiją komunistinant ir 
į “broliškas respublikas” įsijun
giant. Bet nevisiškai taip pasise
kė. Pirmiausia lenkai gaivališkai 
puolė grįžti ir atstatyti savo sos
tinės toliau — pasistengė ir patį 
komunizmą šiek tiek perdažyti iš 
kruvinai raudono maskoliškojo 
į ružavai raudoną lenkiškąjį. To
limesnė istorija jau žinoma.

(Kluvs.) J. Pr.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
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“Kovo” susirinkimas
NAUJA “KOVO” VALDYBA

Kovo 28 d. Bankstowno Lietuvių 
Namuose vyko visuotinis Sydnė- 
jaus Lietuvių Sporto Klubo “Ko
vo” narių ir rėmėjų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 50 asmenų.

Susirinkimą atidarė buv. klubo 
pirmininkas A. Šimaitis ir jam 
pirmininkauti pakviestas V. Rin
kis ir sekretoriauti — H. Meiliū
nas. Perskaičius dienotvarkę, val
dybos vardu pranešimą padarė 
buv; pirmininkas A. Šimaitis dau
giau ar mažiau iškeldamas visus 
klubo vargus, negeroves ir patį 
sunkų darbą praeitų metų laiko
tarpyje.

Revizijos Komisijos vardu pra
nešimą padarė A. Laukaitis, per
skaitęs Revizijos Aktą, kuriame 
buvo rasta, jog visos klubo kny
gos, ypatingai iždo, už ką pri
klauso ypatinga pagarba buv. iždi
ninkui K. Krapauskui, buvo pa
vyzdingai ir gražiai vedamos. 
Naujai valdybai buvo perleista 
£58.4.4i, kai per metus klubo val
dyba turėjo pajamų apie £797.0.0 
ir išlaidų £743.0.0. Iš buv. valdy
bos paaiškinimų daugiausiai klu
bas išleido už salių nuomą, koman
dų registraciją ir kitas būtiniau
sias išlaidas. Daugiausiai išleista: 
moterų krepšiniui apie £90.0.0. 
Vyrų krepšiniui apie £50.0.0, tin
kliniui apie £75.0.0 ir Newtowno 
salei apie £40.0.0.

Revizijos Komisijos akte buvo 
pranešta, jog Sporto Klubo “Ko
vo” valdyba buvo Revizijos Ko
misijai patiekusi buv. Sydnėjaus 
Svečių Priėmimo K-to visas kny
gas ir bylas, kuri nenorėdama im
tis pilnos atsakomybės, pakvietė 
A.L.B. Krašto V-bos Revizijos Ko
misiją susidedančią iš p.p. inž. V. 
BukevičSaus ir dipl. ekon. Vyt. 
Šliogerio, kurie peržiūrėję visas 
knygas ir bylas rado jas neuž
baigtas ir netvarkingas, ko pasė
koje jie įgaliojo buv. Komiteto 
narius A. Laukaitį ir K. Protą 
sušaukti baigiamąjį ir likvidaci
nį buv. Svečių Priėmimo K-to su
sirinkimą, kad per jį būtų sutvar
kyti visi dokumentai ir padarytas 
oficialus likvidacinis aktas. Po to 
Krašto V-bos Revizijos Komisija 
padarys visų knygų Revizijos ak
tą.

Šiuo reikalu buvo iškelta eilė 
klausimų ir gana karštų pasisa
kymų.

Valdomųjų organų rinkimuose 
šiais metais pirmą kartą per visą 
“Kovo” gyvavimą buvo valdybos 
nariai renkami slaptu balsavimu 
ir balsavimo teisę turėjo tik tie 
nariai ar rėmėjai, kurie buvo už
simokėję nario mokestį už praei
tus metus. Šis naujas “Kovui” 
metodas yra sveikintinas ir turėtų 
būti ir ateityje vykdomas. Ge
riau turėti mažiau tikrų narių, 
negu šimtus “popierinių”.

Valdybos rinkimai 1965-66- 
siems metams praėjo gana sklan
džiai, nors pradžioje, pagal seną 
įprastą tradiciją, kandidatai atsi
sakinėjo savo kandidatūras. Iš 
kandidatavusių 10-ties narių buvo 
balsų dauguma išrinkti ir vėliau 
pareigomis pasiskirstė: H. Mei
liūnas — pirmininkas, A. Šimai
tis — vicepirmininkas, J. Dam
brauskas — sekretorius, — K. 
Krapauskas — iždininkas, Z. Mo
tiejūnienė — moterų vadovė. Kan
didatais liko: 1. Stribinskas, 2. 
V. Augustinavičius ir 3. S. Jurai- 
tis. Revizijos komisija buvo per
rinkta: M. Petronis, K. Protas ir 
A. Laukaitis.

Klausimuose ir sumanymuose 
naujai valdybai buvo patiekta eilė 
gražių sugestijų, kaip: specialaus 
jaunių tėvų komiteto sudarymas, 
kuris kartu su valdyba galėtų 
lengviau tęsti darbą jaunių pas
kirose sporto šakose, imti dėme
sin buvusį gero klubo vardo at
statymą, ką naujoji valdyba nu
mato daryti paalikydama tamp
rius ryšius su visomis kitomis 
Sydnėjaus organizacijomis ir Syd- 
nėjaus visuomene. Be kitų mažes
nių patarimų ypatingai didelį dė
mesį patraukė p. Genio pasiūly
mas naujai valdybai sueiti į kon
taktą su Bankstowno Namų Val
dyba dėl sporto salės statymo ga
le namų, kur dabar yra aikštelė. 
Šis pasiūlymas, plačiau padisku
tavus, buvo daugumos dalyvavu
sių šiltai priimtas ir tuo klausi
mu valdyba tarsis su Bankstowno 
Namais ir ieškos galimybių kaip 
nors pradėti statyti salę, kuri bū
tų pats geriausias atsakymas į 
silpną sportinę veiklą Sydnejuje.

Buv. Valdybai pristačius, susi
rinkimas priėmė V. Binkio pasky
rimą kaip sporto Kluvo “Kovo” 
atstovo prie 1966-jų metų Meno 
ir Sporto dienų rengimo Sydnėju-

Vyties krepšinio komandos po 
labai sėkmingo vasaros pirmeny
bių turnyro pradėjo žaisti finali
nius susitikimus. Pirmąjį tokį su
sitikimą turėjo vyrų pirmoji ko
manda. Dėl teisės žaisti didįjį fi
nalą vytiečiai susitiko su West 
Adelaide komanda, ši komanda 
tebuvo atsilikusi dviem taškais 
nuo vytiečių varžybų lentelėje. 
Tarp kitko prieš šią komandą bu
vo pralaimėta tik vienutašku.

Vyties komanda buvo pilnoje 
sudėtyje išskyrus G. Šimkų, kuris 
dabar yra Canberroje. Mūsų vy
rai rungtynes pradeda labai 
sklandžiai. Gražus komandinis 
žaidimas ir puikūs Lukoševičiaus, 
Pociaus ir Gumbio matymai išį 
įvairių padėčių. Gerai žaidęs E. 
Pocius turėjo apleisti aikštelę 15- 
ti žaidimo minutę surinkęs pen
kias baudas. Puslaikis baigiamas 
28-18 mūsų naudai.

Antras puslaikis pradedamas 
staigiais abiejų pusių mėtymais. 
Po trijų žaidimo minučių rezul-

je komiteto.
Nors šis susirinkimas ir buvo 

palyginant karštas, tačiau jį gra
žiai pravedė jam pirmininkavęs 
V. Binkis.

Sveikinant naują valdybą jos 
darbo pradžioje, tenka tik džiaug
tis, kad savo pirmuosiuose užsi
mojimuose valdyba stengsis asme
niškai sueiti į kontaktą su jaunuo
lių tėvais ir per juos paveikti mū
sų jaunių suorganizavimą sporti
niam darbui. Antras svarbus val
dybos užsimojimas — paskutiniu 
laiku šiek tiek nusmukusio gero 
“Kovo” vardo atstatymas visuo
menės ir organizacijų tarpe. Pa
žįstant naująjį klubo pirmininką 
p. H. Meiliūną, kaip buvusį puikų 
sportininką Lietuvoje ir mūsų Sy- 
dnejaus gyvenime kaip darbštų ir 
populiarų asmenį Sydnėjaus lietu
vių bendruomenėje, be abejonės 
tenka laukti puikių vaisių, ko jau 
eilę metų nebuvo, ypatingai kai 
naujoje valdyboje visi nariai yra 
patys geriausi ką tik galima buvo 
susirinkime išrinkti.

Linkint naujai valdyb ii daug 
sėkmės jų sunkiame darbe, aš ma
nau nenusikalsiu kreipdamasis į 
sportiniam mūsų gyvenimui arti
mus žmones Sydnėjuje, prašyda
mas jų ir visos visuomenės į Jo
čiai atverti savąsias duris ir šir
dis, kad naujoji valdyba savo pri
sikėlimo darbe rastų visų mūsų 
kuo didžiausią pagalbą, ir paramą. 
Tik kartu dirbdami ir jiems pa
dėdami mes vėl įstengsime “Ko
vą” ir vėl padaryti Sydnėjaus lie
tuvių pasididžiavimu.

A L.

tatas pašoka 38-24 mūsų naudai. 
Priešo komanda pradeda labai kie
tą žaidimą ir tam turi vispusišką 
teisėjų pritarimą. Tas mūsų žai
dėjų neišmuša iš vėžių ir vienu 
metu mes pirmaujame net dvide
šimt taškų skirtumu. J. Gumbiui 
turint keturias baudas ir dėl to 
žaidžiant labai atsargiai, priešas 
truputį sušvelnina rezultatą. 
Prieš patį rungtynių^ galą mūsiš
kiai, turėdami tikrą laimėjimą, 
leidžia be pasipriešinimo, jėga 
žaidžiančiam priešininkui pada
ryti kelis metimus. Rungtynės 
laimėtos 73-61; atsirevanšuota už 
pralaimėjimą ir užsitikrinta vieta 
didžiajame finale.

šios rungtynės nebuvo tokios 
lengvo skaip atrodo iš rezultatų. 
Pergalę užtikrino visos komandos 
geras žaidimas ir kovingumas. 
Jeigu toks pat žaidimas bus pa
kartotas per didįjį finalą, tai už
tikrintai vytiečiai liks čempijo- 
nais. Rungtynių rezultatai: J. 
Gumbys 24, S. Lukošiūnas 18, R. 
Daugalis 12, D. Atkinson 9, E. 
Pocius 6, A. Radzevičius 4. Be šių 
už komandą dar žaidė K. Jaunutis 
ir A. Vaskas.

MERGAITĖS

Tokiai pačiai kovai kaip ir vy
rų komanda stojo pirmoji mergai
čių krepšinio komanda. Jų prieši
ninkės buvo North Adelaide žai
dėjos. Ši komanda turi kelias la
bai aukštas žaidėjas. Mūsų jau
nos žaidėjos, talkininkaujamos 
didesnį patyrimą turinčių M. šiu- 
kšterytės ir I. Pečiulytės, išbėgu
sios prieš aukštas priešininkes at
rodė silpnokai. Visgi toks įspūdis 
galėjo būti tik tiems, kurie nepa
žįsta mūsų mergaičių.

Rungtynes pradeda puikiais me
timais Gina Krivickaitė. žaisdama 
centro puolėja jina daro puikius 
sukinius po krepšiu juos užbaig
dama metimais. Gražių praėjimų, 
pelnančių taškus, pasirodo gynėja 
Milė šiukšterytė. Mūsiškės pir
mauja 6-0. Priešininkių ūgis kaip 
ir reikėjo laukti taria žodį. Aukš
tos žaidėjos nusitenka nuo lentų 
kamuolius ir kartoja metimus. 
Kelis kartus priešininkės pavojin
gai priartėja savo rezultatais. 
Mūsų visuomet gerai žaidžiančiai

S

— TAI PAGALIAU ir Sydnė
jaus sportiškai alsuojanti grupė 
lengviau po praeito sekmadienio 
atsikvėpė, nes koviečių susirinki
mas praėjo gerai, bokso pirštinių 
nereikėjo, o ir valdyba tapo iš
rinkta viena iš geriausių. Kaip toj 
pasakoj — ir aš ten buvau, liežu
vėlį galandau, prakaitėlį šluos
čiau ir... sekančią naktelę sapna
vau... apie galingą ir stiprų Kovą.

— NU IR KUKLUS tas buvęs, 
gal ir dabartinis, Kovo iždininkas. 
Atsakydamas į keletą užklausimų, 
jis nuolankiai atsiprašė gal už 
padarytas klaidas ir pridėjo, jog 
jis ne buhalteris, bet tik mecha
nikas. Sekant revizijos pranešimą 
paaiškėjo, jog būnant geru me
chaniku galima būti ir dar geres
niu iždininku, ką įrodė puikus iž
do vedimas ir knygų sutvarkymas 
su profitu finale.

— KALBANT APIE KOSTĄ 
KRAPAUSKĄ, tenka su pasidi
džiavimu mums Sydnejuje pasa
kyti (ne vien tik Melbournas gali

didžiuotis L. Baltrūnu) jog jis 
jau metai laiko kaip yra N.S.W. 
valstijos Tinklinio S-gos iždinin
kas ir šių metų Velykų švenčių 
metu jis su N.S.W. tinklinio ko
manda važiuoja į Melbourną, kaip 
jos menedžeris ir oficialus teisė
jas. Sveikinam, sveikinam mūsų 
Kostą!

— “KOVO” merginos krepši
ninkės vasaros turnyre iškopė į 
pusiau finalus Western Suburbs 
lygoje ir šiuo metu jos ruošiasi 
prieš savo stiprias priešininkes, 
prieš kurias pirmenybių metu te-' 
pralaimėjo tik poros taškų pers
vara. Sėkmės kovietės!

— DIDŽIAUSIĄ KRIZĘ šiuo 
metu pergyvena “Kovo” vyrų kre
pšinio komanda. Salė yra, žaidė
jų yra, treneris gal yra, o gal ir 
ne, tačiau komandos nėra. Kokių 
vaistų jiems reikia, taip ir neaiš
ku, bet jau tikrai pats laikas bū
tų pasigydyt koviečiams vyrams 
nuo tos letargo ligos.
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— KIEK TEKO NUGIRST 
Ged. Grudzinskas, kovietis, busi
masis gydytojas ir Australijos lie
tuvių krepšinio rinktinės žaidėjas 
su studentais sportininkais va
žiuos į Londoną ir ten bene ar tik 
ne vienintėlis lietuvis žais krep
šinį universitetų pirmenybėse. 
Geros sėkmės, Gedai!

— TAIP DABAR žmogus ir ne
gali žinoti, kam tikėti. Buv. valdy
bos iždininkas susirinkimui pasa
kė, jog didžiausios pajamos buvo 
iš ruošiamų vakarų, kai tuo tar
pu buv. pirmininkas išsireiškė 
kas iš tų vakarų, kad iš jų jokio 
pelno nėra, nebent jei patys na
riai sudeda po svarą. Gal dėl to ir 
“Kovo” vardo nesimato parengi
mų kalendoriuj. O gi ir vėl buv. 
pirmininkas išsireiškė, jog klubas 
dabar turi apie 50 aktyviųjų ir 
apie 50 narių rėmėjų, kai iždinin
kas pataisė, pasakydamas, jog 
abiejom grupėm dabar priklauso 
maždaug po 25. Ir atrodo abu bu
vo geri prieteliai, gražiai sugyve
no, tačiau žinios viena kitai prieš-

NAUJAS ADRESAS
Sydnėjaus Sporto Klubo “Kovo” 

pirmininko adresas: H. Meiliūnas, 
102 Melford St., Hurlstone Park, 
N.S.W. Tel. 55-2289.

TINKLINIO TRENIRUOTĖS

— Tinklinio treneris J. Eismontas 
praneša jog tinklinio treniruotės 
vyksta kiekvieno trečiadienio va
karą nuo 7.30 vai. Homebush Gim
nazijos salėje netoli stoties. Visi 
norintieji žaisti tinklinį ar bent 
pasitreniruoti maloniai kviečiami 
trečiadieniais į Homebush’ą.

Sekcijos Vadovas

Nijolei Vyšniauskaitei pirmame 
puslaikyje nepavyksta surasti sa
vęs. Kamuolys kaip užkerėtas ne
krenta į krepšį. Puslaikis laimi
mas 20-16 santykiu.

Antrą puslaikį abidvi komandos 
pradeda dar su didesniu ryžtu. 
Į priešininkų ūgį mūsų mergai
tės atsako sparta ir aikštės spau
dimu. Už metimą atsakoma meti
mu. Pagaliau ir Nijolei kamuolys 

(darosi klusnus. Gina žaidžia pa
sigėrėtinai. Daug sykių jinai pa
jėgia perimti kamuolį iš aukštes
nių varžovių. I. Pečiulytė gerai 
“globoja” aukštą priešo puolėją. 
Gynėjos: M. šiukšterytė, M. La- 
pienytė ir A. Krivickaitė savu žai
dimu pagirtinos. Susitikimas bai-

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

R O S Ė
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220
Rockdale atoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St, St Mai y*, N.S*.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Preke* duodamo* ir išsimokė j imui. Me* kalbame vokiškai.
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taravo.

— TAS ŽUVININKAS S. Pa- 
čėsa taip pavargo benešdamas na
mo sugautą laimikį, kad atsigu
lęs namuose truputį pailsėti ėmė 
ir pramiegojo kun. P. Butkaus iš
leistuves. Ot, tau ir žuvys!

— KALBANT APIE Sporto ve
teranus šį kartą su džiaugsmu ten
ka paminėti mūsų buv. krepšinin-

kus A. Bačiulį ir B. Gečiauską. 
Algis, baigęs buhalteriją, šiuo me
tu išsimušė į biznį ir pasidarė vie
nos firmos dalininkas — direkto
rius. Bronius Gečiauskas su šei
ma persikėlė į Newcastle, pasista
tė puikų pajūry namą ir be savo 
tiesioginio darbo baldų pardavime 
jis pasidarė dalininkas didžiulio 
urmo sandėlio. Sveikinant abu mū
sų iškiliuosius biznierius, tikėsi
mės juos vėl greitai pamatyti ak
tyvesniame mūsų sportiniame dar
be. Ir kas gi čia pasakė, kad spor
tininkai yra blogi biznieriai.

Rimas Gailius

HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.) 
TEL.: 26 1768

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ *iuntiny* 
gaunama jū*ų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna'Jūsų $ 
giminės. >«<

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- >♦< 
sius (maždaug), o Jūsų oto paštu siųstas siuntinys pasiekia per H 
12 dienų, •

¥

B

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH

5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. 
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

93 Northumberland St., Wickham.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

FOOD

FOOD
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STORES,

STORES,

FOOD
Tel.: 61-5180.

STORES,

giamas 47-44 rezultatu mūsų nau
dai. . Rungtynės buvo sužaistos 
ryžtingai ir buvo aukšto lygio. 
Treneriui A. Merūnui kainavo 
daug nervų bet, tokio žaidimo pa
kartojimas didžiajam finalev duos 
jam čempijonių trenerio titulą. 
Taškai: G. Krivickaitė 14, N. Vyš
niauskaitė 11, M. šiukšterytė su I. 
Pečiulyte po 9 ir M. Lapienytė 
4.

Labai gaila, bet antroji mergai
čių komanda, taip pat žaidusi 
ketvirčio finalus, negalėjo pakar
toti vyresnių sesių pergalės. Jos 
susitikusios su C.Y. komanda pra
laimėjo ir iš tolimesnių finalinių 
varžybų iškrito. Nieko nepadary
si, teks pasitenkinti ketvirta vie
ta. Rungtynės pralaimėtos 22-32 
(8-10). žaidžiant neįprastoje, pa
grindinėje aikštėje ir daugeliui 
žaidėjų pirmą sykį finaluose daug 
ką lėmė nervai. Mūsų komandai 
trūko laisvo, nesuvaržyto žaidimo. 
Taip pat žaista per lėtai be jokių 
komandinių derinių. Taškus pelnė 
V. Jucytė ir L. Kuncaitytė po 7, 
E. Matiukaitė 6, ir E. Lapieny
tė 2.

Vyrų antroji komanda dar žai
džia pirmenybes. Susitikę Weigall 
Ovai komandą, laimėjo 43-36 (10- 
10). Dar paliko žaisti vienos rung
tynės iki finalų. Dabar ši koman
da stovi pirmoje vietoje ir tikrai 
žais finaliniuose susitikimuose. 
Taškai: R. Pocius ir V. Levickas 
po 13, E. Gudelis 8, S. Visockis 
5 ir V. Ramonaitis — Raymond 4.

Jaunių iki 18 metų komanda pa
siekė labai svarbų nors gana sun
kų laimėjimą. 36-34 po pratęsimo 
buvo laimėta prieš Pipe Lines ko
mandą. Atsiekę šį laimėjimą jau
niai taip pat atsistojo pirmoje 
vietoje varžybų lentelėje. Koman
dai taškus pelnė J. Smit 11, E. 
Brazauskas 10, A. Barauskas 6, 
G. Andrew 5 ir T. Ford 4.

Jaunių iki 16 metų komanda 
pralaimėjo be kovos. Porai žaidė
jų neatvykus buvo priskaitytas 
20-0 pralaimėjimas ir dar Klubas 
turės sumokėti piniginę baudą. 
Sužaistos draugiškos rungtynės 
buvo labai lengvai mūsiškių laimė
tos. Po šio pralaimėjimo šiai pui
kiai komandai dingo visos viltys 
patekti į ketveriukę.

KLUBO IŠKYLA
Sporto Klubo surengta iškyla į 

George Picnic Grounds praėjo 
puikiai. Kai kurie vyresnieji da>- 
lyvavę ten suruoštose futbolo run-, 
gtynėse dar šiandiena skundžiasi 
skaudančiomis kojomis ir pašonė

V

mis. Išmėgino savo sugebėjimus 
teniso aikštelėse jauni ir seni, pa
tyrę ir jokio patyrimo neturį žai
dėjai. Mergaitės surengė audrin
gas beisbolo galbūt kad ir softbo- 
lo rungtynes. Netrūko savanorių 
ir baseinui. Dešrelėmis pamaitino 
nenuilstami Klubo pagelbininkai 
ponai Krivickai ir Lapieniai. Klu
bo “boso” žmonos iškeptas pyra
gas ir ponų Girdauskų paaukota 
iškepta antis paleista loterijoje. 
Visokiais skystimais aprūpino 
Klubo valdyba. Taigi, visiems bu
vo linksma ir neteko nuobodžiau
ti. Kas netilpo į futbolo komandą, 
— daužė tinklinį arba dalyvavo 
ristynėse ant dirvono. Kiti rinko 
krūmuose juodas uogas ar kaip 
ten jas lietuviškai vadina, žodžiu, 
užsiėmimų turėjo visi. Klubo val
dyba dėkinga visiems, kurie kokiu 
nors būdu padėjo suorganizuoti 
šią puikią iškylą ir visiems, kurie 
joje dalyvavo.

— ★ —

Senas “Vyties” Klubo narys ir 
buvęs valdybos pareigūnas Juozas 
Donela balandžio 9 d. iš Sydnė
jaus išvyksta į Ameriką ir kitur 
atostogų. Žada aplankyti daug sa
vo turimų pažįstamų ir įdomių 
vietų kituose kontinentuose. Vy
tiečiai linki laimingos kelionės ir 
linksmų atostogų.

B.N.

ATILOS LOBIAI
Viena Vengrijos piemenaitė, ga

nydama žąsis, aptiko mažą puodą 
su auksinėmis monetomis. Šis ra
dinys sudomino Vengrijos arche
ologus, nes pasirodė, kad tos auk
sinės monetos buvo nukaltos dar 
V a., kai Rytuose viešpatavo im
peratorius Teodosijus II, o Va
karuose — Romos imperatorius 
Valentinas III. Budapšto naciona
linio muziejaus specialistai ėmė 
kasinėti toliau ir atrado 286 ki
tas monetas. Ant tų 46 g svorio 
monetų nukaltas vienas ar kitas 
imperatorius, o apie jų vaizdus 
yra įrašai, iš šonų simboliški pie
šiniai, kurie vaizduoja Romą. Ma
noma, kad monetos buvo nukaltos 
Konstantinopolyje. Jos turi žymę 
O.B., garantuojančią svorį ir auk
so grynumą. Tai greičiausiai yra 
hunų karaliaus Atilos lobiai. Tos 
monetos buvo gautos iš Bizantijos 
imperatoriaus, kaip duoklė Ati-

5
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BRITAI PRIEŠ 
MIHAJLOVO SUĖMIMĄ

Londono “Times” atspausdino 
29 britų rašytojų ir intelektualų 
protesto laišką. Prašoma paleisti 
į laisvę kovo 11 d. Jugoslavijoje 
suimtą Zadar (Dalmatijoje) uni
versiteto rusų literatūros docentą 
Mihajlo Mihajlovą ir šiam- leisti 
toliau dirbti universitete. Mihaj- 
lovas buvo paskelbęs įspūdžius 
“Maskvos vasara 1964 m.” — jie 
buvo atspausdinti serbų žurnale 
“Delo” ir sukonfiskuoti. Docentas 
buvo kritikuojamas dėl jo neigia
mų pažiūrų apie šių dienų rusų 
literatūrą, sovietinių koncentraci
jos stovyklų priminimo ir kt. Lai
ške pareikšta baimė, kad jugosla
vų intelektualai dėl ideologinio 
apynasrio galį nukentėti. Laišką, 
be kitų, pasirašė Julian Huxley, 
Max Beloff, Angus Wilson ir Re
becca West. (E)

KAPITALIZMO KELIU

Kovo 23 d. Maskvos Raud. Ai
kštėje džiūgavus, kai buvo sveiki
nami abu sovietiniai kosmonautai, 
kitą dieną, kovo 24 d., Kremliaus 
vadovai, sukvietę kom. partijos 
CK plenumą, visu rimtumu svars
tė rūpestį keliančios žemės ūkio 
padėties klausimą. Ta pačia pro
ga plenume kalbėta apie buvusius 
Rytų bloko vadų pasitarimus, ap
tarta ir sovietų laikysena kon
flikte su Pekinu, laikysena dėl

PADĖKA

Sydnejaus lietuvių sporto klu
bo “Kovo” valdyba, baigusi savo 
darbą, dar kartą širdingai dėkoja 
visiems Sydnejaus lietuviams, ku
rie savo darbu ir aukomis parėmė 
sporto klubą.

Prieš baigiant darbą gavome 
dar papildomai aukų klubo reika
lams. Aukojo šie asmenys: M. šu
tas £ 6-10-0, ALB Krašto Valdy
ba £5, (J. Kraucevičiui atsisakius 
priimti mokestį už darbą, Krašto 
Valdyba minimą sumą perleido 
sporto klubui), V. Aujgustinavi- 
čius £4, A. Šimaitis £3, Pr. Saka
lauskas £2, V. Binkis £1, A. Mi
šeikis £1, V. čižauskas £1, po 10 
šil. aukojo: P. Sadauskas, H. Ke- 
raitis, P. Andrėjūnas ir P. Šar- 
kauskas.

Sydnefaus LS.K. “Kovo” 
Valdyba

JAUNIMO FESTIVALIS
(Atkelta iš psi. 1)

Tai yra įsisąmoninę ir 9-jo fes
tivalio rengėjai. Jie jau dabar 
festivalį pristato kaip “naują, 
lemtingą posūkį festivalių istori
joje”, jie nurodo, kad stebėsime 
“naują orientaciją”, juo labiau, 
kad festivalis vyksiąs jokiam blo
kui nepriklausančiame krašte — 
Alžire. Patys alžiriečiai, atrodo, 
tikisi savo pusėn palenkti festiva
lio vadovavimą, tačiau tai jiems 
vargiai pavyks. Svarbiausia, kad 
sovietai savo žinioje turi finansi
nę pusę — paramą festivaliui 
teiks didelis “Pasaulinis Solida
rumo Fondas”, kurį beveik išim
tinai sudaro sovietų ir Rytų bloko 
kraštų piniginiai įnašai. Be to, at
mintina, kad festivalio programą 
bent 80 proė. sudaro komunistai, 
tad ir šioje srityje kontrolė bus jų 
rankose.

Kokios išvados, žvelgiant į festi
valio paruošiamuosius darbus? Jie 
liudija, kad rengiamasi visai pa
našiai, kaip Vienoje ir Helsinkyje 
buvusiems festivaliams. Maskvos 
— Pekino ideologinis konfliktas 
gali pasireikšti ir festivalio dar
buose. Jis gali pasirodyti net la
biau brutalioje formoje negu ant
rajame Jaunimo Forume, 1964 m. 
rugsėjo mėn. įvykusiame Maskvo
je. Tikra, kad Maskva ir Pekinas 
yra pasiryžę plėsti jų įtaką Afri
kos ir Azijos kraštuose. Komunis
tams draugiškas Alžiro diktato
rius Ben Bella, tikimasi, gali sie
kti panaudoti sovietų — kinų kon
fliktą jo paties, kaip naujo Afri
kos tautų vadovo, tikslams.

Maskva, išleisdama dešimtis 
milionų dolerių, yra pasiryžusi pa
sipriešinti tiek kinų vedamai Af-. 
rikos infiltracijai, tiek ir šeimi
ninko — Alžiro siekimams. Mas
kva, kaip pastebėta, siekia paveik
ti neišsivysčiusių tautų jaunimo, 
studentų mases. Dėl to jau minė
tas “Tarptautįnis Solidarumo

Geležinę uždangą praskleidus Pranešimai
Vietnamo ir kt. klausimai. Posė
džiuose dalyvavo apie 360 CK na
rių ir kandidatų.

Kolektyvaus valdymo Kremliu
je vadovai ir ypač pirmasis sekr. 
L. Brežnevas kalbose skyrė pag
rindinį dėmesį žemės ūkiui. Dar 
prieš plenumą įvyko asmeniniai 
pakeitimai žemės ūkio srityje — 
Chruščiovo laikmečiu dirbusius 
CK sekretorių žemės ūkio reika
lams V. Poliakovą ir žemės ūkio 
ministrą pakeitė nauji žmonės.

Vakaruose gautomis žiniomis, 
šiuo metu Sovietijoje jaučiamas 
polinkis mažiau pabrėžti plano iš
pildymo reikalavimus ir daugiau 
domėtis “pelnu” ir paskirų ga
mintojų “suinteresuotumu”. Įmo
nės, esą, dabar labiau atsižvelgs 
į santykį tarp gaminių kaštų ir 
pelno. Žemės ūkyje dirbantieji- 
kolųfhozininkai skatinami labiau 
susidomėti jų darbu — jiems ski
riamos premijos ir įvairūs kiti 
priedai. Numatoma, kad kolchozų 
pirmininkai bei sovchozų direkto
riai turėsią daugiau laisvės jų 
sprendimuose. Iki šiol jie gaudavo 
smulkius nurodymus iš įvairių 
aukštesnių įstaigų. Numatoma ga
mintojų naudai pakeisti valstybės 
nustatytas kainas žemės ūkio pro
duktams. Būdinga, kad sovietų 
spauda jau keli mėnesiai aiškina, 
kad, esą, apsimoka laikyti galvi
jus ir produktus pradavinėti pri
vačiuose turguose. (E)

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pasaulio Liet. Bendruomenės 

Valdyba svarsto išleisti b-nės 
ženklelius. Kultūros Taryba ma
no, kad tokie ženkleliai turėtų būti 
dviejų rūšių: paprasti ir garbės. 
Garbės ženklelis galėtų būti auk
sinis ir skiriamas tik nusipelniu
siems asmenims.

★
“Aidų” žurnalo literatūrinė pre

mija paskirta Nelei Mazalaitei už 
knygą “Miestelis, kuris buvo ma
no”.

★

žinoma Sydnejuje firma Unile
ver buvo paskyrusi geriausiam 
Sydney universiteto ekonomikos 
studentui 10 gn. premiją. Ją lai
mėjo lietuvaitė studentė Rimta 
Nakutytė. Bravo, Rimta!

Fondas” numatęs organizuoti 
“tarptautines draugystės grupes”. 
Tai būtų amerikiečių iki šiol Af
rikoje ir kitur naudojamų U.S. 
Peace Corps (Taikos korpų) ati
tikmuo ir tai įrodytų, kad komu
nistai grįžta prie priemonių, ku
rias jie anksčiau yra kritikavę.

Taigi, Azijos, Afrikos ir Pietų 
Amerikos jaunimas, atseit, rytdie
nos vadai, dabar galės pasirinkti 
jiems tinkamą Sovietų Sąjungos, 
Kinijos ar Vakarų vadovaujamą 
kelią. Sovietų skiriamos milžiniš
kos lėšos verčia daryti išvadą, kad 
tai pavojingas komunistų iššūkis, 
su kuriuo negalima nesiskaityti. 
Laisvieji Vakarai, aišku, negali 
imtis paprastų defenzyvos priemo
nių. Jie savo pusėje turi ne tik 
intelektualinę, organizacinę, bet 
ypatingai ūkinę galią. Vakarams, 
pirmoje eilėje, trūksta valios mi
nėtas priemones bei galią panau
doti ne gynimuisi, bet stipriam 
puolimui. (E)

LIETUVIAI — KANDIDATAI
I ALŽIRO FESTIVALĮ

Kovo mėn. vidury į Leningradą 
buvo išvykusi didelė Lietuvos me
nininkų grupė. Iš jų bus atrinkti 
galutiniai kandidatai, kuriems 
teks vykti į Alžirą liepos 28 — 
rugpjūčio 7 d. rengiamą, komu
nistų globojamą tarpt, jaunimo, 
studentų festivalį. Leningrado 
atrankoje dalyvavo ansambliai: 
A. Krogerto vadovaujamas vyrų 
choras “Varpas”, S. Sondeckio 
vad. filharmonijos kamerinis or
kestras, V. Bartusevičiaus vad. 
dainų ir šokių liaudies ansamblio 
jaunimo grupė, be to, ir paskiri 
solistai: Tarprespublikinio kon
kurso laureatė A. Vasiliauskaitė, 
Sovietų S-gos M. Glinkos vardo 
vokalistų konkurso laureatas V. 
Daunoras ir—solistas E. Kuodis.

(E)

MASKVOS DĖMESYS P. 
AMERIKOS KRAŠTAMS

Sovietų Sąjunga, Kinija ir Ku
ba kreipia vis didesnį dėmesį į ra
dijo transliacijas Pietų Amerikos 
kraštams. Per vieną savaitę iš 
Maskvos trumpomis radijo bango
mis ispanų kalba transliuojamos 
77 valandos, portugalų kalba — 
17 valandų. Raud. Kinija tokių 
valandų išspinduliuoja: ispanų 
kalba — 28 ir portugalų — 8, Ku
ba — ispanų kalba 126 valandas 
ir portugalų kalba — 8 vai; P. 
Amerikos kraštus veikia ir Rytų 
bloko kraštai, kaip Lenkija, Če
koslovakija ir kt. Jie ispanų kalba 
transliuoja 66 valandas ir portu
galų — 31 valandą. Šalia radijo, 
minėtini įvairūs, Maskvoje leid
žiami P. Amerikos kraštams skirti 
leidiniai. Sovietų Sąjunga iki šiol 
išleido apie 100 knygų ispanų kal
ba, bendro 2 mil. egz. tiražo. Ki
nija daugiausia platina Mao. Tse 
Tungo raštus karinėmis temomis.

TAUTŲ “DRAUGYSTĖ”

Įvairių tautybių suliedinimas — 
vienas svarbiųjų komunistų tiks
lų. Tai vykdoma praktikoje, nuo
lat pabrėžiama ir teorijoje. Tuo 
tikslu Latvijoje, Daugpilyje, va
sario 28 d. buvo sukviesta vad. 
tarprajoninė konferencija, kurios 
tikslas buvęs aptarti tautų suar
tėjimo klausimus. Be šeimininkų

★
Visuose susirinkimuose pagrin

dinis veiklos bruožas yra kalbos, 
ir tik paskui balsavimai, skaičia
vimai ir kt. Kaip pranešama iš 
Melbourne neseniai įvykusio apy
linkės visuotinio susirinkimo, ten 
vienas kalbėtojas su trimis įstoji
mais taip įsikalbėjo, jog net nepa
stebėjęs, kad ir klausytojų nebeli
ko.

★
Adelaidiškis aktorius Algis Gu- 

tis vietos TV filme suvaidino pa
grindinį alkoholiko vaidmenį, šis 
antialkoholinis filmas rodomas vi
sose ABC televizijos programose.

★
Atvelykio metu Sydney skautų 

tėvų komitetas drauge su Aušros 
tunto vadi ja skautų žemėje Ingle- 
burne rengia gegužynę. Renkama
si iš ryto, nes čia bus laikomos 
ir liet, pamaldos. Gegužynės pro
gramoje numatoma ir, Dainų Šven
tės, įvykusios Melbourne, koncer
tas, kurį transliuos iš juostelės p. 
Povilas Alekna.

' ir ! •*’
Kalbant apie P. Alekną reikia 

priminti, kad jis per ilgesnį laiką 
jau savo magnetofoninėse juoste
lėse prisirinkęs apsčiai įdomios 
kultūrinės medžiagos, kurią jis 
paprašytas galėtų pademonstruo
ti didesniems susibūrimams arba 
organizacijoms. Be kita ko, jis tu
ri užfiksavęs beveik visus pernai 
Melbourne Meno Dienų parengi
mus.

Geriausi metai
Žmonių skaičius daro milžiniš

ką pažangą. Didžiausias prieaug
lis yra centro Amerikoje: kiekvie
nais metais priauga beveik 3 proc. 
Bendras rytų Azijos žmonių prie
auglis tarp 1958 ir 1962 metų su
daro 74 mil. Pietų Amerika kiek
vienais metais priaugina po 2.8 
proc. žmonių. Metinis Azijos prie
auglis sudaro 2.3 proc. Afrikoj 
priauga po 2 proc. šiaurės Ame
rikoj 1.7 proc. Vidutinis Europos 
žmonių prieauglis yra tik 0.9 proc. 
Bendras pasaulio žmonių skaičius 
šiuo laiku yra 3.25 bil.

Žmonių skaičiaus didėjimą re
mia gimimų dažnėjimas, kūdikių 
mirtingumo sumažinimas ir žmo
nių amžiaus prailginimas. Žmo
nių skaičius kelia išmaitinimo ir 
apgyvendinimo problemą.

Žmonių amžiaus ilgėjimas ati
daro daug naujų perspektyvų. 
Amerikos mokslininkai padarė 
daug šimtų tūkstančių tyrimų ir 
apklausinėjimų ir tuo būdu susta
tė žmogaus amžiaus kalendorių. 
Kalendorius rodo žmogaus gabu
mų ir palinkimų kitimą. Dabar 
klausimas, kada yra geriausi žmo
gaus gyvenimo metai? 25 metų 
amžiaus žmogus yra didžiausio fi
zinio pajėgumo. Prie 25 metų yra 
didžiausias žmogaus reakcijų grei
tis. Po 25 metų prasideda lėtas 
fizinio pajėgumo ir reakcijų grei
čio mažėjimas. Skirtumas fizinio 
pajėgumo ir reakcijų greičio tarp 
25 ir 45 metų yra gana didelis. 60 
metų žmogaus smegenų įsakymo

PRANEŠIMAS
VISIEMS STUDENTAMS

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Adelaidės Skyriaus Val
dybą 1965 metams sudaro šie as
menys:

Pirmininkas — Vytautas Strau- 
kas, iždininkė — Laima Radzevi
čiūtė ir sekretorė — Emilija Ma- 
tiukaitė.

Sekretorės adresas: 4 Kaiman 
Ave., Everard Park, S.A.

— latvių “Žinijos” draugijos 
valdybos, Daugpilio komunistų, 
dar dalyvavo ir rusai, estai, gudai 
bei iš Lietuvos atvykę Zarasų ra
jono pareigūnai.

Konferencijoje įdomų praneši
mą padaręs Rygos Politechnikos 
instituto docentas A. Cholmogoro- 
vas. Jis pranešęs apie latvių 
mokslininkų įvykdytus sociologi
nius tyrinėjimus kaimyninių res
publikų pasienio rajonuose. Tie 
tyrinėjimai liudiją, kad paskiros 
tautybės ginančios “savitarpio 
pagalbos ir draugystės keliu”. Ty
rimai buvo atlikti Zarasų raj. 
“Tautų draugystės” sovehoze — 
nustatyta, kad ten 80 proc. lietu
vių gerai moka rusų kalbą, o 60 
proc. gyvenančių rusų darbininkų 
puikiai kalbą lietuviškai. Tik sa
vo gimtąją kalbą temoka, esą, la
bai nedidelis gyventojų procentas, 
daugiausia senyvo amžiaus žmo
nės. Panašūs reiškiniai pastebėti 
ir latvių kolchozuose. Tad jau 
džiaugiamasi: artėja tautos, atsi
randa draugiški santykiai, jie 
gimdą naujas tradicijas. (E)

★
Okupuotos Lietuvos sportinin

kas Kęstutis Orentas Leningrade 
uždarose lauko varžybose pastatė 
naują pasaulio rekordą 5000 met
rų bėgime nubėgdamas per 14 
min. 5.4 sek. Jis yra 26 m. am
žiaus, dalyvavo ir Tokyo oiimpi- 
j ado j e.

★
Stebuklas! Sydnejuj ruošiamas 

literatūros vakaras! Tai vis Ban
kstowno Kult. Tarybos išmonė. 
Vakaras įvyks Velykų antrą die
ną, balandžio 19 d. Dainavoje. 
Kiek teko nugirsti, vietos rašyto
jai kruopščiai ruošiasi, kad užim
ponuotų gausius klausytojus.

*
Nežinia, ko tie Australijos lie

tuviai, ypač jaunimas, skuba pa
skrajoti po pasaulį. Ypač univer
sitetus baigusieji. Jau šiais metais 
išvyko eilė jaunų žmonių iš Ade
laidės, Brisbanės ir kitų vietovių. 
Neseniai apleido iš Sydney Dr. I. 
Venclovas, iš Canberros rengiasi 
vykti V. Martišius, iš Newcastle 
Dr. V. Doniela. Va, pereitą savai
tę atsisveikinome su kun. P. But
kum. O gal visi bijosi artėjančios 
australiškos žiemos, kuri šiais 
metais žada būti lietinga ir šalta?

Ku-ka

išpildymas užima du kartus dau
giau laiko kaip 25 metų. Bet tarp 
20 ir 45 metų žmogus išmoksta ge
riausiai ir lengviausiai. • Tuo būdu 
jis praneša mokinius 10 — 15 me
tų. 65 metų žmogaus išmokimo 
galimybė yra per pusę mažesnė 
kaip 25 metų. Bet po 40 metų pra
sideda galvosenos pajėgumo kili
mas: žmogaus išmintingumas ir 
sugebėjimas daryti sprendimus po 
40 metų darosi vis didesnis. 40 
metų žmogus turi didesnę išmintį 
kaip 30 metų žmogus. 55 metų 
žmogus yra išmintingesnis kaip 45 
metų. __

Dažniausias moterų tekėjimo 
amžius yra 18 metų. Vyrų vedybi
nis amžius yra dažniausias prie 
24 metų. Tuo būdu žmonės dabar 
jaunesni kuria šeimas. Po šitų 
metų žmonių palinkimas į vedybas 
darosi vis mažesnis. Vedybų pa
dažnėjimas prasideda prie 40 me
tų amžiaus. Bet prie 40 metų di
desnį palinkimą į vedybas turi mo
terys. Vyrai ir po 40 metų džiau
giasi jaunyste. Didžiausias žmo
gaus asmenybės pasikeitimas yra 
tarp 25 ir 35 metų.

Tarp 25 ir 35 metų vyksta pa
žiūrų, skonio, interesų, malonumo, 
draugystės, pažiūros į darbą ir 
egzistenciją kitimas.

Didžiausias nervingumas yra 
tarp 40 ir 50 metų. Aukščiausias 
mokslininkų ir menininkų pajėgu
mas yra tarp 30 ir 50 metų. Ge
riausi išradėjai ir matematikai 
yra 33 ir 34 metų, gydytojai ir

MEDŽIOfTOJŲ IR 
MEŠKERIOTOJŲ DĖMESIUI 

SYDNEJUJE
Sydney lietuvių medžiotojų ir 

meškeriotojų draugija Velykų ato
stogų metu išvyksta į Snieguotuo
sius Kalnus forelių sezono uždary
mui. Numatoma išvykti penkta
dienį, balandžio 16 d. ir grįžti pir
madienį balandžio 19 d.

Draugijos nariai ir suinteresuo
tieji asmenys, norį dalyvauti iš
vykoje, prašomi susirišti su drau
gijos sekretorium H. Keraičiu 
tel. 77-4823.

NAUJA MELBOURNO 
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 28 d. Melbourne apylin
kės visuotiniame- susirinkime bu
vo išrinkta nauja valdyba, į kurią 
įeina: A. Lubinas, H. Malakūnas, 
I. Alekna, E. šeikienė, A. Bikul- 
čius. Susirinkimą pravedė K. Miel- 
dažys, sekretoriavo J. Juška.

GEELONGO
“VYTIES” SUSIRINKIMAS
Balandžio 4 d. 2.30 vai. p.p. 

Liet. Namuose šaukiamas sporto 
klubo “Vyties” narių ir rėmėjų 
metinis susirinkimas. Darbotvar
kėje metinė atskaitomybė ir nau
jos valdybos rinkimai.

AUŠROS TUNTE
SUEIGOS

Pirmoji naujai persitvarkiusios 
skautų d-vės sueiga įvyko kovo 28 
d. Lidcombe. Sueigą pravedė drau
gininkas ps. A. Alčiauskas, pade
damas pavaduotojo s.v.v.sl. V. Či-

PADĖKA
Tadas ir Julija KESMINAI dė

koja Dainos Sambūrio ir Parapi
jos Choro valdyboms ir choris
tams už gražią dovaną, įteiktą 
mums kovo mėn. 13 dieną. Nuo
širdus ačiū!

Tadas ir J rili fa Kesminai

ATSISVEIKINTA 
SU KUN. P. BUTKUM

Kovo 27 d. Bankstown Liet. Na
muose Australijos Lietuvių Kata
likų Kultūros Draugija surengė 
jaukias išleistuves kun. P. But
kui, kuris kovo 29 d. išvyko atos
togų ir drauge pasidairyti po pa
saulį. Jaukaus pobūvio metu, į ku
rį buvo susirinkęs gausus būrys 
sydnejiškių lietuvių, buvo išvy- 
kstančiajam išreikšta daug gražių 
linkėjimų ir sėkmingo sugrįžimo.

Kun. P. Butkus lėktuvu iš
skrido į Europą ir čia kiek pabu
vojęs patrauks į Ameriką. Nu
mato svetur išbūti apie pusę me
tų.

Keistu sutapimu lygiai prieš 
penkiolika metų su Sydnejum at
sisveikino žadėdamas tik tris mė
nesius paatostogauti ir ano meto 
Sydney lietuvių kapelionas kun. J. 
Tamulis. Bet kaip išvyko, taip ir 
nesugrįžo. Jo vietoje buvo paskir
tas kun. P. Butkus, kuris čia iš- 
kapelionavęs 15 metų beveik tą 
pačią dieną (kun. J. Tamulis iš
vyko 1950.3.28) irgi pasiėmė ato
stogų. Reikia tikėtis, kad kun. P. 
Butkus nepaseks kun. J. Tamulio 
pėdomis.

psichologai 36 ir 39 metų, poetai 
26 ir 30 metų, rašytojai 40 ir 44 
metų, dailininkai ir komponistai 
35 metų ir keliautojai 30 metų. 
Daugiausia pinigų žmonės uždirba 
tarp 55 ir 60 metų.

šitie statistiniai duomenys yra 
surašyti Jungtinių Tautų demo
grafiniame metraštyje. Bet atski
ras žmogus gali turėti didelių nu
krypimų nuo statistinės medžia
gos. Kiekvieni amžiaus metai tu
ri pirmenybių ir trūkumų.

(Dry.) Dr. V. Litas

NEUTRALUMAS
Amerikiečių rašytojas Mark 

Twain kartą svečiuose būdamas 
klausėsi, kaip kiti gyvai diskuta
vo apie geruosius žmones, ku
riems skirtas dangus ir apie blo
guosius, kurių laukia pragaras. 
Paklaustas, kodėl jis neįsijungia 
į tokią įdomią temą, jis atsakė:

— Labai norėčiau, bet matote, 
bijau prasitarti, nes gerų draugų 
turiu tiek.danguje, tiek ir praga
re.

NUOMONIŲ SKIRTUMAS
— Nevesk gražios merginos, nes 

graži žmona, kaip žmonės sako, 
bus ne tau, o kitiems.

— Negaliu sutikti. Manding — 
geriau kitiems graži, negu sau 
bjauri...
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SYDNEY APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 11 d. 1 vai. p.p. Lid
combe bažnyčios salėje šaukiamas 
metinis apylinkės susirinkimas. 
Dienotvarkėje ataskaitiniai pra
nešimai, naujų apylinkės organų 
rinkimai.

Nesusirinkus laiku kvorumui 
susirinkimas įvyks puse valandos 
vėliau ir bus teisėtas nežiūrint į 
susirinkusių skaičių.

Apylinkės nariai kviečiami kuo 
skaitlingiau sus-me dalyvauti.

Sydney Apylinkės Valdyba

LITERATŪROS VAKARAS
Bankstowno Apylinkės Kultūros 

Taryba Velykų antrą dieną (ba
landžio 19 d.) ruošia Dainavoje 
Literatūros Vakarą, į kurį pa
kviestos gausios vietinės dailiojo 
žodžio pajėgos. Pradžia 7 vai. vak. 
punktualiai. Po literatūrinės pro
gramos šokiai.

Literatūros vakarai Sydnejuje 
yra labai reti parengimai. Pasku
tinis Literatūros vakaras, sureng
tas šviesos Sambūrio, buvo bene 
prieš aštuonetą ar šešetą metų. 
Bankstowno Kultūros Taryba įsi
tikinusi, kad Sydney lietuviai 
į šį vakarą gausiai atsilankys.

žausko. Draugovės skautai suskir
styti į 3 skiltis ir paskirti joms 
skiltininkai. Artimiausiu laiku, 
draugovės štabo posėdis parinks 
draugovei vardą.

Jaunesniųjų skautų draugovei 
paliekamas “Žalgirio” vardas.

Netoli, tuo pat laiku, vyko “Ži
vilės” d-vės jaunesniųjų skaučių 
sueiga, vadovaujama v.s.v.sl. R. 
Zinkutės ir pi .L. Apinytės.

Jaunesniosios skautės suskirs
tytos į 3 didelius būrelius, kurie 
pasivadino “Kregždžių”, .“Pem
pių” ir “Šarkų” vardais. Kiekvie
nas būrelis turėjo aprašyti pra
ėjusią sueigą ar iškylą ir geriau
sias rašinys bus perduotas skautų 
laikraštėliui “Pėdsekiui”.

Sueigoje dalyvavo 24 jaun. 
skautės.

L.S.S-gos NARIO ŽENKLAI
Nuo šių metų pradžios, L.S.S. 

vadovybė įvedė Sąjungos nario-ės 
ženklus, nešiojamus kiekvieno lie
tuvio skauto-ės (visame pasauly
je) ant uniformos kairiosios ran
kovės. Ženklai gražiai pamaginti 
J.A.V. ir Sydnėjuj gaunami pas 
tunto Tiekimo sk. vedėją v.s.v.sl. 
Ramunę Zinkutę.

Šie ženklai parduodami tik tun
to skautams-ėms.

Pajieškojimas
Pajieškoma Olia Petrauekienė, 

gini. Kindulaitė iš Mažeikių. JieŠ- 
ko Jadzia Vidnieks. Žinantieji 
arba ji pati prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Jadzia Vidnieks, 64 Eas
tern Beach, Geelong, Vic.

f.

POPULIARIAUSIAS

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727
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