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Nuolatiniams skel
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Už skelbimų turinį 
neatsakoma.
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Redakcija rankraščius taiso 
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MŪSU
ELITAS

T urirne bendruomenę, kuri 
mus jungia į vieną tautinį bran
duolį, turime Kultūros Taryba, 
kuri koordinuoja mūsą kultūri
nius pasireiškimus, turime ir 
mūsą Studentą Sąjungą, kuri 
kasmet auga savo narių skaičiu
mi ir iš kurios laukiama ateityje 
naują bendruomenės vadovą ir 
aktyvią bei kūrybingą kultūri
ninką. Tai mūsų bendruomenės 
elitas ir būsimojo lietuvių ben
druomenės gyvenimo atrama. 
Lietuviškos bendruomenės ga
jumas ir veikla tiesiog priklau
sys nuo tą, kurie šiandie sėdi 
mokyklos ar universiteto suo
luose.

Su džiaugsmu reikia pripažin
ti, kad ligi šiol mūsų studentai 
spontaniškai šliejosi prie lietu
viškų junginių, net patys įkur
dami savo organą — Australijos 
Lietuvių Sąjungą. Tiesa, per sa
vo gyvavimo laiką šioji sąjunga 
neišsiskyrė nei savo konkrečiais 
darbais, nei užsimojimais, vis 
tik ji vien tuo pateisina savo eg
zistavimą, kad savyje susemia 
mūsų studijuojantį jaunimą ir 
neleidžia jam išsibarstyti kitur. 
Jau eilė metą, kaip studentą są
junga šaukia savo metinius su
važiavimus, kurie, būkime sau 
atviri ir prisipažinkime, papras
tai praeina pramogos ženkle ne
palikdami jokio ryškesnio pėd
sako. Peršasi liūdna išvada: or
ganizacija, nestatanti sau jokią 
konkrečią užsimojimą nei įsipa
reigojimą, praranda savo egzis
tencinį pagrindą ir stovi veidu 
prieš savo pabaigą. O tai yra 
tikrai graudžios perspektyvos, 
juo labiau, kad ligi šiol nesima
to tendenciją šį visais laikais vi
sose tautose akademinio jauni
mo dinamiškumų mūsuose išju
dinti.

Jr šiais metais numatomas stu
dentą suvažiavimas Adelaidėje. 
Koks to suvažiavimo turinys, jo 
uždaviniai, su kokiais projektais 
pasirodys suvažiavime mūs aka
deminis jaunimas, — tai klausi
mai, kurie taip ir lieka neatsa
kyti. •

Kai mes atvykome į Australi
ją, visi be išimties ir profesinio 
išsilavinimo buvome paskirti ei
liniams, nekvalifikuoto darbinin
ko darbams. Per visą Australiją 
daugumas mūsiškių išsikapstė iš
los padėties ir šiandie užima 
augštesnes vietas įstaigose arba 
turi profesinį pripažinimą, iško
votą nemiegotomis naktimis ir 
dideliu savęs išsižadėjimu. Ta
čiau visi, karčios praeities pa
mokyti, kietai rūpinasi, kad bent 
ją vaikai per mokslų pasiektų 
šviesesnių dieną. Reikia pripa
žinti, kad iš lietuvių beveik nė
ra šeimos, kurios vaikai pasiten
kintų tik privalomu pradžios 
mokslu. Greitu laiku sulauksime 
to meto, kada mūsą vaikai nebus 
pastumdėliai fabrikuose, bet 
užims atsakingas vietas gyvena
mojo krašto gyvenime. Tokių 
žmonių ir žodis bus svaresnis 
kiekvienu atveju ir kiekvienu 
klausimu. Štai dėl ko mūsų rū
pestis šios dienos studentija yra 
tikrai pagrįstas. Jeigu vaiko tau
tinis sąmoningumas pirmoj eilėj 
priklauso nuo pačią tėvą, tai 
akademinis jaunimas tą tautinį 
sąmoningumą brandina pats. Juo 
labiau tas brendimas bus sėk-

PROPAGANDOS VARDAN
ŽADA PANAIKINTI PAJAMŲ MOKESČIUS SOV. S-JE

J.P. KEDYS

“LAUKTI IR ŽIŪRĖTI”
Spalio 1 d. Rusijoje (greičiau

siai ir visuose kituose Sov. Sąjun
gos .kraštuose) palaipsniui bus 
pradėtas vykdyti pajamų mokes
čių panaikinimas. Kas nežino gy
venimo sąlygų ir absoliutaus pi
liečio priklausomumo nuo valsty
bės Rusijoje, tam šitas propagan
dinis triukas pasirodys idealus, 
ypač tuose kraštuose, kur pajamų 
mokesčiai yra gana augšti. Tačiau 
niekad nereikia išleisti iš akių 
fakto, kad sovietų pilietis yra val
stybės vergas ir kad jis už savo 
darbą iš valstybės negauna tiek, 
kiek reikalinga minimaliniams jo 
reikalavimams. Pati valstybė jo 
pajamas tiesiog kontroliuoja, ir 
ji savo nuožiūra gali jas didinti 
ar mažinti, arba jam visai nieko 
nemokėti, kaip kad šiandie yra 
su žemės ūkio darbininkais. Tar
nautojai gaudavo oficialias algas 
ir iš jų buvo atskaitomi mokes
čiai valstybei, bet niekas nekalba 
apie ligi šiol praktikuotus piliečio 
privestinius įsipareigojimus val
stybei. Krašte, kur pilietis abso

Kovoje su vaiką paralyžium (.polio) Amerikoje naudojami švirkštai, kuriais suleidžiami 
skiepai be skausmo. Švirkštą sukonstruktavo Amerikos kariuomenės gydytojas.

mingas ir vaisingesnis, jeigu bus 
palaikomas nuolatinis studenti
jos kontaktas su mūsą vyresniai
siais akademikais. Atgaivinkime 
seną ir prasmingų dar nepri
klausomoje Lietuvoje praktikuo
tų tradiciją — studentą bendra
darbiavimų ir šeimyninį santy
kiavimą su savo vyresniaisiais, 
anksčiau baigusiais augštųjį mo
kslą. Šitie santykiai ne tik kad 
sustiprins studento tautinį sąmo
ningumų, bet žymiai praplės ir 
jo intelektualinį, ne būtinai pro
fesinį, akiratį. Mūsų supratimu 
akademikas negali pasitenkinti 
vien tik savo siaura specialybe, 
bet jis turi būti ir kultūringas 
plačiausia šio žodžio prasme. 
Organizuojami pašnekesiai semi
narų forma, bendri pobūviai, su
važiavimų pravėdintas pasikvie
čiant talkon vyresniuosius — vi
sa tai sudarys tokių atmosferą, 
ir šiltus šeimyninius ryšius, kad 
dėl ateities neteks visai abejoti.

V.K.

liučiai pajungtas valstybės kont-i 
rolei, ligi šiol galiojusi mokesčių 
sistema tebuvo tik bereikšmis for
malumas, primenąs žmonėms, 
apie jų tam tikras teises. Panai
kinus formalinius mokesčius val
stybei šita ružava dekoracija, ta
riamai liudijusi piliečio laisves, 
su mokesčių panaikinimu visai nu
kerpama, nors esmėje padėtis nie
kuo nesikeičia: pilietis kaip buvo 
valstybės vergas, taip ir palieka, 
šiuo kartu netekdamas net asme
niškumo pažymio: ateityje jis ga-

PAVERGTŲJŲ SEIMO IX SESIJA
Rugsėjo 18 sykiu su Jungtinių 

Tautų pilnaties XVII sesijos pra
džia Pavergtųjų Seimas pradėjo 
savo darbo devintuosius metus — 
IX sesiją. Sesijos pirmininku iš
rinktas Bulgarijos delegacijos 
pirm. Dr. G. Dimitrov, vicepirmi
ninku — estas A. Kiitt, o gen.

N.S.W. PAKELIAMI 
MOKESČIAI

N.S.W. vyriausybė, matydama 
savo biudžeto deficitą, nutarė pa
kelti mokesčius už žyminius ženk
lus (duty stamps), automobilių 
registracijas ir transakcijas, po
kerio mašinas klubuose, už svai- 
giamuosius gėrimus; padvigubins 
mokestį už vairavimo leidimą 
(drivers licence), pakils 5 šil. už 
šimtą svarų nekilnojamo turto 
pirkimo — pardavimo mokesčiai. 
Žyminiai ženklai dabar kainuos 
4 penai (buvo 3 penai), vairavi
mo leidmas £ 2; 5 ar 6 proc. svai
ginamųjų gėrimų mokesčiai, šis 
staigus valstybės mokesčių pakė
limas sukels perversmo ir gami
nių bei maisto kainose.

★
Iš Amerikos pranešama, kad 

vienas Kubos žvejų uostas paver

lės būti žymimas registruose tik 
numeriais, panašiai kaip didelių 
bandų savininkai numeruoja savo 
galvijus. Kadangi sovietinėje val
stybėje visa gamyba, prekyba ir 
pajamos yra valstybės tiesioginėje 
kontrolėje, tai net nekeičiant sis
temos valstybė galės atsiimti su 
kaupu prarastas pajamas mokes
čių sistemą likvidavus pakeliant, 
sakysim, maisto produktų kainas, 
kaip kad buvo padaryta jau nuo 
birželio pradžios.

sekretorium ir jo pavaduotoju 
perrinkti buvusieji šių postų pa
reigūnai rumunas B. Coste ir 
vengras E. Gasper.

Dvi dienas trukusių pilnaties 
posėdžių pagrindinis svarstymų 
dalykas buvo šio meto tarptauti
nė padėtis. Svarstymams pagrin-

čiamas sovietų laivyno baze po
vandeniniams ir torpediniams lai
vams.

*
GARVEŽIŲ MAŠINISTŲ 

STREIKAS
Rugsėjo 25 d. dvidešimt ketu

rias valandas streikavo N.S.W., 
Victorijos ir Pietų Australijos 
garvežių mašinistai. Tą dieną ju
dėjimas geležinkeliais buvo iš
jungtas: buvo sustoję 2117 miesto 
traukinių ir 388 užmiestiniai 
traukiniai, plus 800 prekinių trau
kinių. Streiko priežastis — Victo
rijos mašinistų unijos disputas su 
krašto geležinkelių direkcija.

*
Jungtinių Tautų generalinio su

sirinkimo posėdžiuose balsuojant 
43 balsais prieš 34 nutarta įtraukti 
į posėdžių dienotvarkę ir Vengri-

Kai pusiau rausva socialistinė 
Indonezija perkelia savo įtakos 
sferą į Vakarų Gvinėją, kai so
cialistinė jau visai raudona Kuba 
viešai paskelbia ir Maskva patvir
tina apsiginklavimą raketomis, 
kai Pietų Amerikoj valdžios kei
čiasi kas savaitė ir jų spalvos ne
įmanoma įspėti, kai raudonoji Ki
nija kulkosvaidžiais “flirtuoja” su 
savo kaimyne Indija, tai tų fak
tų akivaizdoje kyla klausimas, kas 
gi čia kaltas, kad žmogus vis la
biau artėja j savo prapultį?

Kaip žinome, po antrojo pasau- 

dą sudarė Lietuvos delegacijos 
pirm. V. Sidzikausko Seimui pa
teikti: (1) raportas apie dabarti
nę tarptautinę padėtį, (2) atsi
šaukimo į laisvojo pasaulio vy- 
riąusybes projektas, (3) rezoliu
cijos Jungtinėms Tautoms dėl so
vietinio kolonizmo ir tautų ap
sisprendimo vykdymo Centro ir 
Rytų Europoje projektas, (4) pa-
reiškimo Berlyno gyventojams 
projektas. Savo žodyje Seimui 
Sidzikauskas, priminęs neseniai 
Valstybės Dep-to aukšto pareigū
no pareiškimą ir jo komentarus 
New York Time* dienraštyje, kad 
JAV “laipsniškomis priemonėmis 
mėgina sukurti glaudesnius ryšius 
su sovietinio bloko kraštais Rytų 
Europoje”, plėsdamos ir aktyvin- 
damos normalų santykiavimą, pa
sisakė griežtai prieš tokią “pra
einančio patogumo” politiką. 
“Mano raporto tikslas,” pabrėžė 
Sidzikauskas, “yra parodyti ne
paneigiamais faktais, kad kai kie
no mūsų kraštams taikoma vadi
nama ‘laipsniškos evoliucijos ir 
liberalėjimo’ teorija yra ne kas 
kita, kaip apgauli iliuzija.” Rapor
tas tarp ko kita konstatuoja, kad 
(a) belaisvių tautų sovietizavimas 
nepaliaujamai kietėja, (b) ūki
ninkų vergija nuolat sunkėja, (c) 
antireliginis karingumas vis smar- 
kėja ir (d) sovietinės imperijos 
monolitinimas varomas visu gyve
nimo plotu. Išvada — sovietinį 
imperializmą užkardyti ir belais
vių tautų padėtį pakreipti gerėji
mo linkme gali tik Vakarų aiški 
ir tvirta politika, atremta tautų 
apsisprendimo vykdymu Centro ir
Rytų Europoje. Albanijos, Bulga-
rijos, Čekoslovakijos, Estijos, Lat
vijos, Lenkijos, Rumunijos, Ven
grijos, Krikščionių Demokratų 
Rytų Europos Unijos, Socialistų 
Ryt Europos Unijos, Liberalų ir 
Valstiečių Tarptautinių Sąjungų 
atstovai Lietuvos delegacijos pa
teiktą raportą paryškino ir su
tvirtino.

Seimas taip pat priėmė protestą 
prieš Estijos, Latvijos, Lietuvos 
suvereninių teisių užgrobimą ir 
prieš Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Lenkijos, Rumuni

jos klausimą, kurį sovietai laikė 
jau seniai užbaigtu. Balsavimo 
metu 19 susilaikė, devynių valsty
bių atstovai tuo metu nedalyvavo 
ir trys pareiškė, kad tas klausimas 
jų neliečia. Amerikos atstovas, šį 
reikalą iškėlęs ir rėmęs pareiškė, 
kad Vengrijos klausimas spręs
tinas, nes Vengrijoje vis tebelai
komi sovietų kariniai daliniai, kad 
politiniai kaliniai tebesėdi kalė
jimuose. 

linio karo demokratiniam pasau
liui vadovavo JAV politikai ir 
karo vadai su maža anglų įtaka

JAV politiką ir karo vadų pla
nus (išskiriant gen. Me Arthur 
ir Birch Society), lygiai ir anglų 
politiką galima nusakyti dviem žo
džiais: “laukti ir žiūrėti” (wait 
and see). Prie ko veda ši "strate
gija”, gali pamatyti ir eilinis 
žmogus, panagrinėjęs praėjusių 
17-kos metų politinius ir karinius 
įvykius.

Kaip tik dabar naujosios poli
tikos fundamentas jau politiškai 
“pašventintas” anksčiau Dr. Aden
auer lankymusi Paryžiuje ir ne
perseniausiai generolo de Gaulle 
revizitu Vokietijoje. Šių vizitų 
pasekmėje viešai ir slaptai sufor
muoti naujosios ir būsimosios Eu
ropinės Sąjungos politiniai pa
grindai, kurie pretenduoja pakeis
ti iki šiol pasisekimo neturinčią 
anglosaksų “wait and see” politi
ką. šią politiką formuluoja ger
manų ir frankų vadai — Dr. Aden
auer ir gen. de Gaulle ir, žinant 
jų charakterį ir ikišiolinę veiklą, 
jų būsimą politiką galima būtų 
suglausti j seną žydų posakį — 
akis už akį, dantis už dantį.

Kad politikos principuose rei
kalingas esminis ir radikalus kei
timas, šitą dauguma supranta. 
Reikia manyti, germanų — fran
kų politika bus kur kas sėkmin
gesnė. Šį žygį sveikina visa Eu
ropa, o ypač Sovietų Sąjungos 
pavergtos tautos. Žinoma, šios 
politikos įgyvendinimas sutiks 
daug kliūčių ir pareikalaus nema
ža laiko, juo labiau, kad atsiras 
trukdymų tiek iš pačių sąjunginin
kų tarpo, o ypač iš priešų.

jos, Vengrijos atstovavimo Jung
tinėse Tautose falsifikatą. Tuo 
klausimu pasisakė Lietuvos dele
gacijos narys dr. A. Trimakas ir 
bulgaras D. Petkoff.

Seimo posėdžiuose apsilankė ir 
žodį tarė Azijos Tautų Antikomu
nistinės Lygos gen. sekretorius 
vietnamietis T. Tam, JAV kon- 
gresmanas, Užsienių Reikalų Ko
misijos narys A.I. Seldon, jr., 
“Women for Freedom” sąjūdžio 
prezidentė Mrs G. Fitch ir Tarp
tautinės Žmogaus Teisių Lygos 
pirm. R. Baldwin.

Rugsėjo 18 d. 2:30 p.p., kai New 
Yorko Pirmąja avė JT delegatai 
traukė į savo naujosios sesijos 
pirmą posėdį, priešais JT rūmus 
įvyko Pavergtųjų Seimo narių 
— valstybių vėliavų pakėlimo 
apeigos Grojant atitinkamos tau
tos himną, viena po kitos kilo 
Seimą sudarančių devynių valsty
bių vėliavos. Jos kilo tik iki pu
sės stiebo, iškalbingai bylodamos 
antroj gatvės pusėj JT kieme iš
sirikiavusioms 104 JT narių vė
liavoms apie sovietų imperializ
mo aukas.

Kor.
1962 m. IX. 20 d.

Sydney netrukus turės dviejų 
augštų miesto traukinių vagonus. 
N.S.W. geležinkelių departamen
tas jau užsakė 120 dviaugščių va
gonų, kurie bus paleisti dvylikos 
mėnesių laikotarpyje. Nauji va
gonai turės 132 sėdimas vietas — 
maždaug 60-čia vietų daugiau, 
negu dabartiniai. Įvedus dviaugš- 
čius vagonus tikimasi keleivių 
transportą pagreitinti ir net at
piginti.

1
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LIUDININKAI PRIEŠ KOMUNIZMĄ S
Adelaidėje įsisteigė piliečių iš 

už geležinės uždangos tarptauti
nis komitetas, kurio tikslas kelti 
viešumon komunizmo įvestą ver
giją pavergtuose kraštuose ir at
skleisti komunizmo ekspansiją 
Australijoje. Tarptautinis komite
tas išeina ne kaip pabėgėlių ar 
emigrantų organizacija, bet kaip 
teisėti Australijos piliečiai, kurie 
turi pareigų, o taip pat ir privi
legijų šiame krašte. Tarptautinis 
komitetas arba “Liudininkų Bal
sas apie komunizmo ekspansiją” 
nesiriša su jokia politine partija 
ir bendradarbiauja su visais, ku
riems tas bendradarbiavimas pa
keliui. Šisai komitetas rugsėjo 5 
d. suruošė mitingą Adelaidės 
Town Hall.

Tą dieną 11 vai. komiteto na
riai, dalyvaujant kaikurių tauty
bių atstovams padėjo vainiką prie 
žuvusių karių paminklo su įrašu: 
“Žuvusiems kovoje prieš komu
nizmą”. 8 vai. vakare įvyko pats 
mitingas, pradėtas mišriam pabal- 
tiečių chorui sugiedant "God Save

R E Z O L
Liudininkų prieš komunizmą 

rugsėjo 5 d. Adelaidės Town Hali 
suruoštame mitinge priimtoji re
zoliucija, kuri patiekta Australi
jos federalinės vyriausybės galvai 
ir parlamento nariams:

Turėdami minty tai, kad So
vietų Sąjunga, Komunistinė Ki
nija ir kiti komunistiniai valdo
vai paneigė pavergtų ir okupuotų 
tautų apsisprendimo teisę, už
gniaužė fundamentalines laisves 
ir varžo patiems pasirinkti gyve
nimo būdą,

taip pat pabrėždami aiškų skir
tumą tarp Vakarų dekolonizacinės 
politikos, ko pasėkoje nepriklau
somybę atgavo daugiau negu pen
kiasdešimt tautų ir tarp agresy
vaus komunistinio imperializmo, 
kuriančio didžiulę kolonialinę im
periją iš anksčiau buvusių nepri
klausomų Europos tautų, kreipia- 
mės į Australijos piliečius- ir vy
riausybę, kad
a) būtų įtraukta į Jungtinių Tau

tų posėdžių dienotvarkę už
gniaužto* aptiiperndimo teisė* 

the Queen”. Dirigavo p. V. Šim
kus.

Mitingą atidarė komiteto pir
mininkas Dr. J. Kryvoviaza, kvies
damas tylos minute pagerbti ko
munizmo aukas. Mitingui pirmi
ninkauti paprašytas parlamento 
narys Mr. R. Millhouse. Pati Town 
Hall salė buvo dekoruota anglų, 
australų, bulgarų, kroatų, estų, 
latvių, lietuvių, lenkų, rumunų, 
slovakų ir ukrainiečių vėliavo
mis.

Susirinkimo pirmininkas pakvie
tė tautybių atstovus padaryti 
trumpus pranešimus apie komu
nizmo nusikaltimus. Kalbėjo bul
garų, kroatų, čekų, estų, lietuvių, 
lenkų, rusų, rumunų, slovakų ir 
ukrainiečių atstovai. Lietuvių ats
tovas kalbėjo apie profesines są
jungas komunistinėje sistemoje 
pabrėždamas, kad jos yra valdžios 
ir partijos botagas darbininkams, 
kad šie pakeltų produkciją. Ko
munistinėje sistemoje jokie strei
kai neleidžiami, ir mažiausias 
protestas baigiasi deportacijomis 
arba mirtinu.

I U C I J A
tų tautų, kuriom* atimta tau
tinė nepriklauiomybė ir kurio* 
inkorporuoto* į Sovietų Sąjun
gą, Kom. Kiniją ir kitu* komu- 
ni*tų valdomu* kraštu*.

b) reikalauti Jungtinių Tautų, 
kad būtų re*pektuojamo* ir at
statyto* Žmogau* teisės ir fun
damentalines laisvės, komunis
tinių valdovų pamintos ir kad 
būtų pravesti laisvi rinkimai 
tarptautinėje priežiūroje;

c) Jungtinėse Tautose būtų pil
nai keliama* kolonializmo klau
sima* ir kad visose pasaulio da
lyse, neišskiriant komunistinių 
kraštų, būtų leidžiama laisvai 
pasisakyti ir laisvai pasirinkti 
valdymosi formą vi»ur taikant 
tą patį klausimo sprendimo 
standartą.

d) būtų sudaryta Karališkoji Ko
misija ištirti komunistinių reži
mų nusikaltimus remianti* gy
vaisiais liudininkai* Australijo
je ir išstudijuoti keliu* ir me
todus, kuriai* plinta komuniz
mas Australijoje.

Po tautybių pranešimų sekė 
Pietų Australijos R.S.L. pirminin
ko Brig. T.C. Eastick kalba, o p. 
Ig. Taunio paruoštą kalbą per
skaitė komiteto sekretorius. Mi
tingo pirmininkas Mr. R. Millhou
se perskaitė paruoštą rezoliuciją, 
kurią susirinkimas vienbasiai pri
ėmė. Priimtąją rezoliuciją pirmi
ninkaujantis apsiėmė persiųsti fe
deralinės vyriausybės ministerio 
pirmininko pavaduotojui, nes pats 
min. pirm, išvykęs į Angliją.

Užbaigiant mitingą senatorė

KOMUNIZMAS SKAIČIAIS
Pagal JAV veikiančio “Bureau 

of Inteligence and Research” pa
skelbtus duomenis, šiuo metu vi
same pasauly yra apie 40 milionų 
užsiregistravusių komunistų par
tijos narių. JAV-se komunistų na
rių skaičius nuo antrojo pas. ka
ro pabaigos nuo buvusių 80.000 
krito ligi 10.000. 45 kraštuose
kom. partijų veikla uždrausta, tad 
apie komunistų skaičių tegalima 
spėlioti.

žinoma, daugiausia kom. parti
jos narių rasime kraštuose už ge
ležinės uždangos. Sovietų Sąjun
goje tų narių esą 9,7 mil. ir raud. 
Kinijoje — 17 mil. Kraštuose už 
komunistinės įtakos sferos dau
giau komunistų esama: Indonezi
joje (1,15 mil.) ir Italijoje (tarp
l, 2 ir 1,5 mil.). Prancūzijos kom. 
partijoje narių yra 250.000 — šio
ji partija turėjo nuostolių 1958
m. rinkimuose, tačiau jos įtakoje 
vis dar tebėra didžiausioji kraš
to prof, sąjunga. Kai kuriuose 
vak. Europos kraštuose, pvz. Da
nijoje, komunistų partija visai ne
ryški, kitur vėl, kaip Didž. Brita-

Dovanų siuntiniai

Į LIETUVĄ
Naudokitės saugiausiu ir 

pigiausiu keliu 
Prieš siųsdamas siuntinį 

visad kreipkis į

VICTORIA CO.,
39 Chesser Str., Adelaide 

Tel. W 2684 

Nancy Buttfield padėkojo už pa
sakytas kalbas ir pabrėžė, kad 
tautybių atstovai yra daug ką iš
kėlę apie komunizmą, nes jie pa
tys yra gyvi liudininkai tos brw 
talios jėgos, kuri veržiasi ir į Aus
traliją.

Priimtąją rezoliuciją komitetas 
išsiuntinėjo visiems federalinio 
parlamento nariams drauge pra
šant nepamiršti pavergtų tautų, 
kurios kenčia komunizmo vergi
joje.

J. Arą*

nijoje su 30000 narių ji sugeba 
turėti įtakos į politinį, prof, są
jungų gyvenimą.

Afrikoje žymesnės savo svoriu 
kom. partijos yra Maroke, Tuni
se, Sudane, Madagaskare ir Pietų 
Afrikos respublikoje. Iš Pietų 
Amerikos kraštų pirmoje eilėje 
komunistų skaičiumi minėtina Ar
gentina — narių apie 50.000 ir 
200.000 šalininkų. Toliau seka: 
Brazilija (25.000 ligi 40.000 na
rių, balsuoja už komunistus ligi 
300.000), Meksika — komunistų 
tarp 5.000 — 6.000, tačiau čia pri
skirtina ir 70.000 socialistų liau
dies patrijos narių — tai komu
nistams gimininga organizacija.

(E) 
— ★ —

TEISMAN NIKITA!
Rugsėjo 8 — 9 d.d. Stuttgarte, 

Fed. Vokietijoje, į savo suvažiavi
mą buvo susirinkę 2.000 ukrainie
čių. Delegatai pasiūlė už genocido 
(tautžudystės) nusikaltimus į 
tarptautinį teismą perduoti pir
muosius Ukrainos kom. partijos 
sekretorius: Kaganovičių, Chruš
čiovą, Molotovą ir Melnikovą. Re
zoliucijoje, pasiųstoje J. Tautų 
sesijai, JAV, Prancūzijos, Didž. 
Britanijos, Kanados ir Fed. Vo
kietijos vyriausybėms, prašė iš so
vietų reikalauti atstatyti Ukrai
nos laisvę, išvesti sovietų kariuo
menę, įvykdyti laisvus, J. Tautų 
priežiūroje, rinkimus. Suvažiavi
mą sveikino Baden — Wuerttem- 
bergo valdžios atstovas. Buvo 
koncertas ir pamaldos, šiuo metu 
Fed. Vokietijoje iš viso gyvena 
apie 17.000 ukrainiečių.

$ SPECIALŪS SIUNTINIAI I LIETUVA
J OVERSEAS RELIEF PARCELS

362 SOUTH TERRACE BANKSTOWN, N.S.W. Tel. UY 6882,
>: po darbo LM 6603
>• Įstaiga atidara kasdien 10.30 — 5.30. Šeitad. 9.30 — 12.30.J Paruošti rinktinių danų produktu MAISTO SIUNTINIAI 

ir pasiunčiami iš mūsų sandėlių Danijoje. Visi siuntiniai regis- 
truoti, apdrausti ir garantuotai pasekia gavėją per 3-4 savaites 
nuo užsakymo dienos. Gavėjas Lietuvoje nieko neprimoka. Į pa- 
žymėtą siuntinio kainą įeina muitai, persiuntimo, supakavimo

J ir Kitos išlaidos. Jokių ekstra primokėjimų.
>; Specialūs siuntiniai į Lietuvą:

Nr. 1. £ 19.15.0
sv. kiaul. taukų (9 dėž.)
sv. geriausio sviesto ( 9 dž.) 

cukraus 
Java ryžių 

10
10
10
10

sv.
sv.

Nr. 5.
10
10
10
10

sv. 
sv. 
sv. 
sv.

(specialiai.) £ 29.10.0 
kiaul. taukų (9 dėž.) 
ger. sviesto (9 dėž.) 
rūk. lašinių 
rūk. kumpio

Nr. 10 (patartinas) £ 12.6.0 
sv. deg. kavos 
sv. Ridgway arbatos 
sv. kakao 
sv. Nestle šokolado 
sv. ryžių

5 sv. kviet. miltų 
medvilnines, nylonine* medžiagas, 

batus, odą, skara* ir viską, ko tenai reikia. 
SPECIALIAI LIETUVIAMS!
3 ilgiai po 3 su puse jardo kiekvienas vilnonės medžiagos tik 
£ 18.15.0 įskaitant muito, pakavimo ir persiuntimo išlaidas. 
Ateikite ir pasirinkite: turime daugybę .siuntinių pasirinktinai. 
OVERSEAS RELIEF PARCELS, 362 South Terrace Bankstown. 
Užsakymus paštu siųskite Box 2450 G.P.O., Sydney, N.S.W.

4
4
2
2
4

r. 3. £ 26.16.0
sv. extra deg. kavos 
sv. gryno kakao 
sv. Ridgway arbatos 
sv. Nescafe 
sv. olandiško sūrio

Mes siunčiame vilnones,

KULTŪRINĖS ŽINIOS
A. GIEDRAITIS, pedagogas, ra

šytojas, šiuo metu yra bene ži
nomiausias pasakų rašytojas. Jo 
naujas pasakų rinkinys žada pa
sirodyti knygų rinkoj dar šį ru
denį. Knygą leidžia Lietuvių Kny
gų Klubas Čikagoj.

“KĘTUČIO MIRTĮ” — Mairo
nio istorinę 5 v. dramą ruošiasi 
pastatyti Clevelando teatras “Vai
dila”, minėdamas šio didžiojo kū
rėjo sukaktį. Režisuoja akt. P. Ma
želis.

PROF. J. ŽILEVIČIUS, gyven
damas pas Tėvus jėzuitus, tvarko 
muzikologijos archyvą ir baigia 
ruošti Liet. Vargonininkų s-gos 
monografiją ryšium su s-gos 50 
m. sukaktimi. Norima dar šiemet 
atiduoti spaudai.

KUN. PROF. ST. YLA yra pa
ruošęs spaudai originalią knygą 
mergaitėms. Joje keliami mergai
čių psichologijos, auklėjimo, 
brendimo, pašaukimo ir kt. klau

i 
X

1 sv. Nestle šokolado 
400 amerik. cigarečių

Nr. 7 £ 29.18.0 
40 sv. rūkytų lašinių

Nr. 8. £ 16.5.0
5 sv. deg. kavos

2 sv. gryno kakao
1 sv. Ridgway arbatos
1 sv. Nestle šokolado
200 amerik. cigarečių 

2
1
1
1
5

simai. Knygos išleidimu rūpinasi 
pats autorius.

KUN. M. VAITKUS rašo atsi
minimus, kuriuos išleisti apsiėmė 
“Nida” Londone. Autorius tikisi 
sudaryti keletą tomų, kurie bus 
leidžiami kasmet po vieną.

DR. B. MATULIONIS parašė 
monografiją apie gen. Nagevičių. 
Ji baigiama spausdinti Putnaroo 
Immaculatos spaustuvėje.

*

DARBO JIESKANT

Sovietų Sąjungoj pilietis, jieš- 
kąs tarnybos, buvo klausiamas ar 
tiki į Dievą. Atsakė — ne. Ar 
mums reikia bažnyčių? — Ne, — 
tai kapitalistų išmislas. Išėjęs 
gatvėje susitinka draugą, kuris 
klausia, ar pavyko gauti naują 
tarnybą?

— Atrodo, su Dievo pagalba ją 
gausiu.

J. SLAVĖNAS

ŽEME, ŽEMELE
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

Didžiausias Kalvaičių, kaip medžiotojų, prie
šas buvo zemskis Bazilius. Visoj apylinkėj jisai gar
sėjo savo atsidavimu rusams. Buvo pernelyg uolus 
ir ypač persekiodavo medžiotojus. Kartą atsivijo vie
ną vyruką net į ten, kur buvo parvežtas kunigas pas 
ligonį. Bazilius pradėjo tempti bernioką, kuris buvo 
suspėjęs atsiklaupti drauge su žmonėmis, net ne
laukdamas, kol kunigas įteiks ligoniui švenčiausiąjį. 
Žmonės tiek buvo pasipiktinę, kad vyrai pačiupo Ba- 
zilių už pažastų ir išvedė pro vartus. Neišvengė Ba- 
ziliaus ir Kalvaičiai.

Vieną šaltą žiemos pavakarę Kalvaičiai su vie
nu ūkininkaičiu rogutėm išvažiavo kurapkauti. Taip 
prisitaikę iššovė, kad ant sniego ir nukrito kelios 
juodos kupetėlės. Nespėjo medžiotojai išlipti iš 
rogučių, kai štai iš užkalnės ir Bazilius, irgi važely 
— tiesiai suko iš kelio ir per laukus prie Kalvaičių. 
Kalvaičiai, palikę nušautas kurapkas, kirto arkliui 
botagu ir per laukus — namo. Jiems buvo aišku, 
kad Bazilius juos pažino. Laukuose mesti šautuvus 
gaila. Namuose kas kita — Kalvaičiai turi puikių 
slėptuvių. Kalvaičiai kiek įkabindami lėkė per lau
kus, sukino aplink alksnynėlius, per pievas. Bazi
lius nebuvo šioje vietoje pratęs važinėti ir atsiliko, 
o Kalvaičiai spėjo įsukti į kiemą. Už kelių minučių 
ir Bazilius jau čia. Palikęs arklį ant vieškelio pats 
risčia pro vartus į pirkią. Kalvaičiai su ūkininkai
čiu jau buvo viduj, bet arklys kieme stovėjo neiš
kinkytas.

— Atiduok šautuvą, tu, svolačiau, — šūkavo 
Bazilius, — dabar jau neištrūksi!

— Kokio tu šautuvo nori? — nuduodamas nie
ku dėtą klausė Bazilių Kalvaitis. — Eik šautuvų 
į krautuvę. Pats zemskis, gausi kiek nori.

Bazilius vis rūstavo, keikėsi, grasino daryti 
kratą.

— Kai surasiu — supūsi kalėjime. Greičiau 
atiduok geruoju. Lengvesnė bausmė.

— Jieškok jei nori, aš šautuvo neturiu, — ra
miai atsakė Kalvaitis. — Maža kas šaudo. Naktį 

baldais ir užpuoli nekaltus žmones.
Baziliui to jau buvo perdaug. Net pamėlyna

vęs iš pykčio jis pradėjo versti įvairius daiktus, 
landžioti į visas patalpas, raustis spintose, lovose, 
dėžėse, po pečium, paloviuose... Jam buvo aišku, 
kad Kalvaičiai per taip trumpą laiką negalėjo kur 
nors giliai šautuvo paslėpti. Jis krapštė kamaroj 
aruode supiltas bulves, čiupinėjo statinėje užraug
tus kopūstus. Rausėsi Bazilius iki vidurnakčio — 
šautuvo nei pėdsakų...

— Na, svolačiau, — vistiek kartų pakliūsi į 
mano nagus! Paminėsi, — perširdęs ir grasydamas 
išsivertė Bazilius pro duris ir sėdo į važelį.

Kai Bazilius jau buvo už gerokų varsnų, Kal
vaitis atkėlė nuo vartų stulpo apipuvusią lentelę 
ir išsitraukęs iš išpuvusio stulpo šautuvą iššovė į 
viršų. Vakaro tyloje šūvio garsas toli, toli nuai
dėjo.

Antras pažymėtinas Kalvaičio medžioklinis 
nuotykis visai skirtingo pobūdžio, šį nuotykį Kal
vaitis mėgdavo pasakoti, jei kildavo ginčas apie 
velnius. Ypač Kalvaitis ginčydavosi, jei kas nors 
tvirtindavo, kad dabar velniai jau nevaikšto ant 
žemės.

— Tai neteisybė, aš pats mačiau, — tvirtinda
vo Kalvaitis ir tuojau pradėdavo pasakoti.

Vieną ankstų šaltą sekmadienio rytą jis išėjęs 
kiškių medžioti. Jis tikėjosi jau apie pusryčius 
būti namie ir paskiau eiti į bažnyčią. Nuėjęs į kai
mo galulaukes Kalvaitis pastebėjęs šokuojantį di
delį kiškį. Kiškis atrodė jo nepastebėjęs ir ramiai 
šokavęs nuo vagos ant vagos. Kalvaitis galėjęs 
puikiai prisitaikinti ir buvęs tikras, kad kiškis ne
pabėgs. Iššovė. Pakilo į viršų sniego ir dulkių stul
pas, net kiškio nematyti. Kalvaitis bėga kiškio pa
siimti ir žiūri — kiškis lygiai kaip pirma — nuo 
vagelės ant vagelės. Kalvaitis vėl paskubomis už
taisęs šautuvą ir šovė. Bet ir šį kartą tas pats — 
kiškis šokuoja lyg niekur nieko. Na kas čia dabar, 
nustebęs Kalvaitis. Įpylė daugiau parako ir vilki

nių, stambesnių šratų, šį kartą iškilęs tikras sniego 
ir dulkių stulpas, bet kiškis vis ramiai šokuoja. 
“Na gi biesas čia, įširdęs Kalvaitis ir vis taisė šau
tuvą, sekė kiškį ir šaudė. Liko ragely tik tiek pa
rako, kad vos vieną kartą galima užtaisyti. “Pa
lauk tu, negerove,” topterėjo Kalvaičiui į galvą. 
“Ar tu tik ne velnias?” Kalvaitis žinojo vaistą, 
įpylęs parako ir primušęs pleituką Kalvaitis pra
dėjęs atgalia kaire ranka sukti iš kelnių sagą. Iš
sukęs ją įdėjęs vietoj šratų, gerai primušė ir pri
sitaikęs iššovė. Kalvaičiui šiurpas perėjo per kū
ną... Kaip perkūno trenksmas sudundėjo, plysterė- 
jo ugnis ir pasklido sieros kvapas. Pro dūmų debe
sį Kalvaitis aiškiai pamatęs kreivus velnio ragus, 
iškreiptą snukį ir arkliškas kanopas. Tik dabar 
Kalvaičiui atėjo į galvą, kad jau buvo priešpietė ir 
kaip tik sumos metas.

Kalvaičių šeimos židinys dar turėjo vieną ypa
tumą: ar tai dėlto, kad jis buvo pačiame kaimo 
viduryje, o gal dėl pačių šeimininkų asmens sa
vumų, jis jau nuo seno buvo viso kaimo centras. 
Vyrai čia rinkdavosi, ypač ilgais žiemos vakarais, 
pakortuoti, įspūdžiais pasidalinti, moters aptarti 
kuri ką aust rengiasi, kiek nyčių arba šiaip sau 
paplepėti. Kalvaičius mėgo ir jaunimas. Nors pir
kia ankšta, ypač šeštadieniais ir sekmadieniais 
prisirinkdavo pilnutėlė. Mėlyni dūmai kamuoliais 
risdavosi pro praviras duris. Kas tik kada turėdavo 
laiko, tai kur gi — pas Kalvaičius. Užtat visos ži
nios čia pirmiausia suplaukdavo. Kaimo susirinki
mai irgi pas Kalvaičius. Vasaros metu vyrai susės
davo kieme ant rąstų, pagalių ar tiesiog ant kiemo 
vejelės, rūkė pypkes ir kalbėdavosi. Nors abu se
nieji Kalvaičiai mažai mokėjo skaityti, bet pas 
juos būdavo visokių knygelių. Dar Kalvaičio tė
vas spaudos draudimo metu nemaža jų buvo įgijęs. 
Tai buvo savotiška skaitykla. Pats Kalvaitis sva
jojo išmokti rašyti. Jam betgi taip sunkiai ėjo, 
kad kiekviena raidė vis virsdavo į kitą pusę. Pats 
sakydavo — kaip pėrylų tvora. Užtat Jokūbėlis 
buvo gerai prasilavinęs. Pirmą pradžią jam davė 
daraktorius Motiejus, bet vėliau jis jau tiek pra- 
gudrėjo, kad be niekeno pagelbos žengė į priekį. 
Mylėjo Jokūbėlis knygas ir kur tik kokią knygelę 
gaudamas didino savo skaityklėlę, įtaisytą lenty
noje prie pečiaus.

Jokūbėliui augant Kalvaičių reikalai gerėjo. 
Jis jau buvo tiek pragudęs, kad kai kuriuos dar

bus atlikdavo lygai gerai kaip ir dėdė. Kalvaitis 
betgi nepasitenkino tuo ir leido Jokūbėlį dirbti 
prie staliaus — meistro. Padirbėjęs pora metų Jo
kūbėlis galės ir gyvenamus namus statyti ir atlikti 
jų įrengimą bei visokius staliaus darbus. Jokūbėlis 
pareidavo namo tik šeštadieniais. Jau po kelių mė
nesių Jokūbėlis gyrėsi dėdei:

— žinai, dėde, aš jau greit būsiu meistras. 
Tada mudu abu eisim per žmones namus statyda
mi, uždirbsim daug pinigų ir prisipirksim kur nors 
geros žemės gabalą. Galėsim laikyti pora karvių, 
arklį. Kur tik reiks — visur patys nuvažiuosim, 
nieko nereikės prašyti.

Klausės dėdė ir dėdienė Jokūbėlio žodžių ir 
džiaugėsi. Kad tik greičiau Jokūbėlis pramoktų. 
Jis toks rimtas, gudrus, gražiai išaugęs. Bus geras 
meistras.

Ir Jokūbėlis neapvylė savo globėjų. Vieną 
sekmadienį meistras, pas kurj Jokūbėlis mokėsi, 
sutikęs prie bažnyčios Kalvaitį pasakė, kad Jokū
bėlis rimtas darbininkas ir tikrai neužilgo galėsiąs 
savistoviai dirbti. O Jokūbėlis turėjo ir iš dėdės ge
rą pagrindą.

Po poros mokymosi metų, Jokūbėlis pradėjo sa
vistoviai dirbti. Su juo dirbo ir dėdė. Abu ėjo nuo 
ūkininko pas ūkininką statydami kluonus, tvartus, 
svirnus, gyvenamus namus, šių ir vidų įrengdami. 
Kai prasidėdavo blogi rudens orai ir ateidavo žie
ma ir lauke darbai sustodavo, Kalvaičiai dirbdavo 
namie įprastinį darbą, bet drauge daug ir kitų dar
bų — baldų, namų įrengimų. Darbų netrūko, užtat 
ir pinigų padaugėjo, žmonės kalbėjo, kad Kalvai- 
tienė jau geroką pančekos galą popierinių prikim- 
šusi. Kalvaičiai dažnai žiūrėdavo į dvarininko Kli- 
meckio laukus. Tas skolose paskendęs lenkas jau 
nevieną gabalą žemės ūkininkams buvo pardavęs. 
Kalvaičiai tik laukė, kada sutaupys tinkamą su
mą. Nors jų sklypelis nesusisiekė su dvarininko že
me, bet jį skyrė tik siaurai įsiterpusi kaimyno pie
va. Gal būtų galima su kaimynu susitarti dėl ke
lelio, o gal net ir pievelę nupirkti. Kalvaičiai il
gesingai žiūrėdavo į dvaro žemėj siūbuojančius 
javus, išsimėčiusius beržynėlius, kad jie laukte lau
kė tos dienos, kada patys tuos kalnelius galės ar
ti, savo grūdą į žemę berti. Greičiausia ir pas 
žmones nereikės dirbti — dirbs atliekamu laiku tik 
namie.

(Bus daugiau)
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VIENAS IŠ MILIJONO
Džiaugiamės ir didžiuojamės 

Amerikos rezerve turį virš mili
jono lietuvių. Amerikiečiai juos 
gerai pažįsta ir labai palankiai 
vertina: puikūs darbininkai, atsi
davę piliečiai ir t.t. ir 1.1. Tačiau 
paklauskit net ir gerokai išpru- 
susio amerikiečio apie lietuvių 
kultūrą, ypač apie jų literatūrą" 
jis tik pečiais patraukys ir gar-

šiai suabejos — ar iš viso tokia Gabių žmonių mums niekados 
yra? netrūko, bet mes visada stoko-

Ir keista — iš milijono neat- jam veržlumo. Tiesa turime ir 
sirado nė vieno, kuris prabiltų 
lietuviškai ir būtų kitų supras
tas. Čia neužteko vien gabaus 
žmogaus. Pirmoj eilėj reikėjo 
drąsaus, kuris su kitu kalbėda
mas jaustųsi kaip lygus su lygiu, 
bet ne pataikaująs svetimajam.

tokių, kurie prasiveržė į vadina
muosius plačiuosius vandenis, 
bet jie drauge išstojo, anot J. 
Girniaus, iš pačios tautos, pasi
laikydami tik kilminę etiketę, o 
mes ja didžiuojamės.

Bet atsirado vienas iš milijo
no, kuris šalia gabumų nestoko
jo drąsos visų pirma pats prasi
veržti ir drauge savo tautos kū
rybinius laimėjimus įnešti ir pa
rodyti svetimiesiems — imkit 
mane ir skaitykit ir skaitydami 
permanykit! Šitas jaunas žmogus 
yra

Algirdas Landsbergis

AUKSO IR NAKTIES
AMŽIAI

Rašytojas Algirdas Landsbergis
Vyt. Maželio nuotrauka

ALGIRDAS LANDSBERGIS Laimingi tie, kurių lopšinė suposi • 
Po snieginų balandžių dangumi.

PENKI STULPAI

Daugiau kaip prieš dešimt 
metų jam vienoje vietoje prasi
tarus, kad jo ambicija esanti pa
tekti į amerikiečių literatūrą, 
daugelio buvo sutikta skeptiškai 
ir net pašaipiai. Bet kandžios 
pašaipos jo neatbaidė. Jam buvo 
aišku, kad norint pasiekti altorių 
reikia pirma pereiti bobinčių.

Algirdas Landsbergis yra dar 
pačioje jaunystėje: gimęs 1924 
m. jis studijuoti pradėjo Kaune 
lituanistiką, o patekęs į Vokieti
ją studijavo Mainzo universite
te anglistiką ir romanistiką. At
vykęs į Ameriką 1949 m. toliau 
studijavo Columbijos universite
te New Yorke lyginamąją lite
ratūrą ir čia gavo magistro laips
nį.

Kaip rašytojas Algirdas Lands
bergis pirmiausia pradėjo skelbti 
eiles, vėliau pasuko į prozą ir 
net į dramą. 1953 m. už jo ro
maną “Kelionė” dienraštis Drau
gas paskyrė premiją (metais vė
liau knyga išleista atskiru leidi
niu). 1956 m. išleidžia novelių 
knygą “Ilgoji naktis”. Čia pat 
jis griebiasi ir dramos: parašo 
“Vėjai gluosniuose” ir “Penki 
stulpai turgaus aikštėje”. Ši pas
taroji liečia rezistencinį gyveni
mą priešo okupuotame krašte. 
Su šia drama Algirdas Lands
bergis išėjo ir į amerikonišką 
sceną (žiūr. apie ją atskirai).

J amerikonišką spaudą jis pra
dėjo studijuodamas rašyti pir
miausiai aktualiomis politinėmis 
temomis, filmų recenzijomis ir 
knygų kritikomis. Su savo dra

ma jis pralaužė ledus ir pats įkė
lė koją. Galėjo jis čia augti ir 
kilti, tačiau jis vien tuo nepasi
tenkino: jeigu jau spraga pra
mušta, per ją ryžosi ir dides
niems darbams. Būdamas jau 
PEN klubo narys jis užmezga as
meninius ryšius su eile ameri
kiečių rašytojų ir poetų ir paga
liau užsimoja atskleisti lietuviš
kos poezijos spalvingą kilimą 
anglosaksų akims ir liežuviui. Po 
ilgo ir sunkaus darbo, talkina
mas amerikiečio rašytojo Clark 
Mills ir eilės žymių poetų paga
liau pasirodo lietuvių poezijos 
antalogija angliškai, ' pavadinta 
“The Green Oak”. Tai yra di
džiulis veikalas tiek savo apim
timi, tiek ir darbu bei reikšme. 
Knygą išleido leidykla Voyages 
Press (jos adresas, kuriuo gali
ma knygą užsisakyti: 35 West 
75th Str., New York, 23, N.Y.) 
ir jos kaina 5 doleriai.

Apie šią knygą tiek amerikie
čių, tiek anglų spaudoje tilpo 
visa eilė labai palankių pasisa
kymų. Rengiant šią knygą kaip 
minėta, talkininkavo tiek iš lie
tuvių, tiek iš amerikiečių pusės 
visa eilė žmonių. Vien tik prie 
vertimo dirbo dvidešimt trys po
etai, iš kurių pažymėtini: Do
nald Davie. Randeli Jarrell, W. 
K. Matthews, Ants Oras, Ro
bert Payne, Mary Phelps, Geor
ge Rcavcy, Charles Tomlinson 
ir ypač Clark Mills, šalia A. 
Landsbergio vienas iš antologi
jos redaktorių.

Kaip matome, Algirdas Lan-

Jų akys buvo išmintingos, 
Kaip šventraščio gėlių šlamėjimas, 
Jų minkštos, tingios ir turtingos 
Rankos rašė amžius aukso raidėmis.

Mes gimę vidury nakties, 
Kaip šešėliuose vėjas, 
Pamilome kentėt 
Pirmiau, negu mylėjome.

Su dulkėm akyse ir žeme panagėse 
Mes klydom pelenų ir plytų dykuma 
Atrasti duonos, vandenio, pavėsio. 
Ir skcldintys kūnai sugludę kelio rupume —
— Akimirkai prigludę kviečio varpos — 
Atskleisdavo svaigiai nuogas sielas, 
Skaidrias, tarytum rytmečio skardenimas.

Jie buvo išmintingi ir turtingi — 
— Mes gyvenome.

PULGIS ANDRIUŠIS ANGLIŠKAI
Kaip iš pasikalbėjimo supra

tome, Algirdas Landsbergis

dsbergis ne tik pats įkėlė koją 
į amerikiečių literatūrą, bet 
drauge įvedė ir beveik visą mū
sų poeziją drauge su savimi. Tai 
yra epochinės reikšmės įvykis ne 
vien tik mūsų literatūrai, bet ir 
visai tautai. O tai galėjo pada
ryti tik kūrybingas ir drąsus 
žmogus, mylįs savo tautą ir at
virai drįstąs prieš kitus didžiuo
tis savo tautos kūrybiniais lo
biais. Bet geriau apie tai leiski
me pasisakyti pačiam Algirdui 
Landsbergiui:

drauge su Clark Mills numato 
išleisti Pabaltijo literatūros an
tologiją. Į ją numatytas įtraukti 
ir mums gerai pažįstamas Pulgis 
Andriušis, kurio “Penkių beržų 
kronika” jau verčiama į anglų 
kalbą. Kitas P. Andriušio kūri
nys “Neįleido” taip pat numato
mas įtraukti į trečiąją laidą kny
gos “Selected Lithuanian Sto
ries”, kurią paruošė, suredagavo 
Stepas Zobarskas, antras A. 
Landsbergio veržlumo mūsų ra
šytojas.

pradėjęs išeiti per amerikiečius j 
amerikiečių scenų. Turiu mintyje 
Jūsų vaidinimų “Penki stulpai

TURGAUS AIKŠTĖJE
(Algirdo Landsbergio drama, statyta lietuvių ir amerikiečių 

teatruose Amerikoje)

Ši drama pagrįsta rezistenciniu 
sąjūdžiu priešo okupuotame kraš
te mūsų amžiuje, (autorius be 
abejonės turėjo minty Lietuvos 
partizanus). Tai intelektualiai 
probleminis veikalas, kuriame už
akcentuotas totalitarinis kilimas 
ir pavergtųjų desperatiška kova 
už savo kraštų ir laisvę. Ir nors 
šitoje dramoje teroras ir bruta
lumas laimi, tačiau pavergtųjų 
širdyse palieka nesunaikinti lais
vės troškimo daigai, kurie žadina 
viltis, jog tiranija vienų kartų su
trupės.

Šis A. Landsbergio veikalas 
pasirodė šviežias savo struktūra 
ir aktualus tema ir keliamom 
problemom, kas be abejo ir atkėlė 
jam vartus į amerikietiškų sce
nų. šis veikalas buvo statomas 
lietuvių scenoje:

Clevelande 1959 m. (du spek
takliai). Pastatė “Vaidilos” teat
ras, režisorius Petras Maželis. To 
paties teatro gastroliniai spektak
liai (po vienų) įvyko Detroite ir 
Chicago j e. f

Buvo bandoma su tuo pačiu 
spektakliu aplankyti ir kitas di
desnes lietuvių kolonijas Ameri
koje ir Kanadoje, bet pritarimo 
nesusilaukta ir net neįsileista įta
riant patį veikalų “antipatriotiš- 
ku’\

Pastatymai amerikietiškoje 

scenoje:

Chicago Community Theatre 
1961 m. (penki spektakliai įvai
riose Chieagos vietovėse);

Profesionalinis Gate Theatre 
New York (16 spektaklių, prem
jera 1961 m. kovo 5 d.);

Spektaklis rodytas dalimis Chi
cago* televizijoje pereitų metų 
vasarų.

Sprendžiant iš amerikiečių 
spaudoje pasisakymų ir vertini
mų reikia pripažinti, kad ameri
kiečiai veikalą šiltai pasitiko ir 
geriau jį suprato, negu mūsiškiai.

Visa eilė New Yorko didžiųjų 
laikraščių, vertindami Gate te
atro pastatymus pripažino pačią 
dramą kaip augštos vertės kūrinį, 
gilų savo problematikoje ir spal
vingą sceniniu požiūriu. Pats au
torius pripažįstamas kaip daug 
žadantis kūrėjas, naujas savo sti
liumi ir gilus bei įžvalgus savo 
intelektu.

Nors mes Australijoje ir nesa
me susipažinę su minimu veika
lu vis tik su džiaugsmu pasitin
kame žinią apie autoriaus ii- jo 
veikalo pripažinimą ir daugiau nei 
palankų įvertinimą. Reikia tikė
tis, kad autorius žengs pirmyn su 
didesne drąsa ir pasitikėjimu. Jo 
ligi šiolei parodyti darbai tą pa
sitikėjimą tik patvirtina.

MŪSŲ POEZIJA ANGLIŠKAI
(PASIKALBĖJIMAS SU ALGIRDU LANDSBERGIU APIE POEZIJOS ANTOLOGIJĄ 

"THE GREEN OAK")

Kokiais principais šioji antolo
gija buvo redaguojama? Kiek 
įtakos turėjo j autorių atranką 
jų kūrinių lengvesnis davimasis 
vertimui į anglų kalbą?

— Redaguodami antologiją, sten
gėmės sudaryti lietuvių poezijos 
visumos vaizdą, aprėpti jos pag- 
ri'iidiniąsias temas bei stilius, ir 
įtraukti svarbiuosius autorius. Pag
rindinis veiksnys, tačiau, buvo iš
versto eilėraščio poetinis svoris. 
Juo poetas kalbiniai subtilesnis 
(pvz. Aistis), tuo sunkesnis Huto 
vertimo darbas. (Keleto neblogą 
poetą taip ir nepavyko išversti, 
nors kiekvieną ją bandė net po ke
lis vertėjus). Poetai rašę baltosio
mis eilėmis, bendresnėmis temomis 
ir plakatiškesne kalba, buvo ver-

STEPAS ZOBARSKAS
Šalia Algirdo Landsbergio 

negalima praeiti tylomis ir pro 
antrą d>dį lietuvį — STEPĄ 
ZOBARSKĄ, kuris šioje srity
je nemažiau nusipelnęs, kaip 
ir mūsų plačiau aprašytas A. 
Landsbergis.

Stepas Zobarskas jau yra 
išleidęs visą seriją lietuviškų 
kūrinių anglų kalba pristaty
damas svetimiesiems lietuvį ne 
kaip besiskundžiantį, ne kaip 
dejuojantį okupantų mygiamą 
ir dusinamą, bet kaip kūrėją. 
Visi jo išleistieji leidiniai rū
pestingai atrinkti, kurie liudija 
lietuvių kūrybinį potencijalą, 
visi kalbine prasme patikrinti 
žinovų ir išleisti labai estetiš
kai. Čia šiam darbui talkinin
kavo ir mūsų pasižymėję dai
lininkai. Be jau minėtų Voya
ges Press išleistų knygų (žiūr. 
atskirai), kurias spaudai pa
rengė St. Zobarskas, jo rūpes
čiu ir pastangomis neseniai pa

sirodė knygų rinkoje dar dvi 
svarbios knygos: “LITHUAN
IAN QUARTET” — keturių 
lietuvių novelistų atrinkti pa
sakojimai. Tai Aloyzo Barono, 
Mariaus Katiliškio, Algirdo 
Landsbergio ir Igno Šeiniaus 
novelės. Šią knygą išleido Ms- 
nyland Books (adresas: P.O. 
Box 266, Wall *įStr. Station, 
New York 5, N.Y., U.S.A.). 
Viršelis dail. P. Osmolskio. 
212 psi. Kaina 4.95 dol.

Antroji knyga Vinco Kudir
kos “MEMOIRS OF A LITHU
ANIAN BRIDGE”. Leidinėlis 
nedidelis — 42 psl. kietais vir
šeliais. Kaina 2 dol. Šioje kny
goje duota sutrauktai žinių 
apie patį V. Kudirką, dail. E. 
Krasausko piestas Kudirkos 
portretas ir be Lietuvos tilto 
atsiminimų patalpinti dar po
ra dalykėlių Kudirkos kūrybos. 
Šią knygą kaip ir augščiau mi
nėtą išleido Manyland Books 
leidykla New York.

tėjums daugiau, prieinami, ir ją 
kelias rinktinėn, tuo pačiu, lengves
nis.

— Antologijoj daug vietos skir
ta liaudies dainoms. Ar buvo įma
noma anglų kalba perduoti šių 
dainų liaudiškumą, idiomatines 
formas, gausų mažybinių bei ma- 
lonybinių žodžių vartojimą ir 
įprastinius, specifiškai mūsiškus 
simbolius?

— Liaudies dainą, aišku, neįma
noma išversti ją pilnumoje. Bet 
pastanga išgauti ją dvasią ir mu
ziką kita kalba (kad ir imantis 
laisvesnių priemonių, bet išlaikant 
atmosferinę teisybę) dažnai duoda 
gražių pasekmių. Anglą poetikos 
žinovas estų profesorius Ants Oras 
laiške apie antologiją rašo: “The 
anthology... especially in the "Dai
nos" section, reads like fascinating 
original poetry."

— Antologiją išleido viena iš 
mažųjų amerikiečių leidyklų, ku
rių leidiniai dažniausiai nebūna 
platinami didžiosiose knygų par
duotuvėse. Kokiu būdu ji pasieks 
amerikietį skaitytoją? Kokiu bū
du ji gali susilaukti dėmesio ame
rikiečių 'literatūrinėje spaudoje, 
jeigu toji spauda, kaip ir knygų 
parduotuvės, domisi tik didžiųjų 
leidyklų produktais?

— Amerikietis poezijos mėgėjas 
paprastai lanko ne didžiuosius, bet 
intymiuosius knygynus. 0 tokie 
knygynai, įskaitant ir universite
tinius, jau parodė nemažo susido
mėjimo antologija. Mažesnių lei
dyklų knygoms sunkiau gauti re
cenziją tokiuose žurnaluose, kaip 
N.Y. TIMES BOOK REVIEW ar 
SATURDAY REVIEW (recenzi
ja išspausdinta rugpjūčio 4 d. nu
meri/je), bet grynai literatūrinių 
žurnalų skiltys atviros visoms kny
goms.

— Ar nebūtų daugiau naudos 
lietuvių literatūros populiarizaci- 
jai anglų kalba, jei šios rūšies pa
stangos būtų kreipiamos kiek ki

tokia kryptimi. Pavyzdžiui, ieško
ti kelių atspausti vieną ar kitą 
lietuvį autorių literatūriniuose, 
kad ir mažesniuose, žurnaluose? 
Šiaip ar taip, antologija yra labai 
specifinis dalykas, tam tikrais at
vejais galįs reikšti ir stiprios in
dividualios kūrybos stoką. Gal ko
kio vieno autoriaus knyga galė
tų susilaukti platesnio dėmesio, 
ir jeigu tas dėmesys būtų palan
kus, tuo pačiu — praverti duris 
ir kitiem stipresniem mūsų lite
ratūros žmonėms? Kelių atskirų 
lietuvių rašytojų išėjimas indivi
dualiomis knygomis ar jų kūry
bos patekimas į literatūros žurna
lus savaime būtų natūrali koky
binė selekcija, tvirčiau reprezen
tuojanti mūsų kūrybinį žodį.

— Visos pastangos leisti lietu
viškus kūrnius kitomis kalbomis 
yra naudingos. Ir kiekviena pas
tanga daro sekančiąją lengvesne. 
Pavyzdžiui, prieš Zobarsko reda
guotą lietuviškąją novelių antolo
giją, lietuvių literatūra amerikiečių 
rašto žmonėse buvo visai abstrakti 
sąvoka. Po novelių ir po šios poezi
jos antologijos, lietuvių literatūra 
jau yra konkretybė. Dar svarbiau, 
antologijų dėka, ji jau turi visą 
būrį entuziastišką draugų: Charles 
Angoff, Clark Mills, Robert Payne 
ir kt., kurie dabar skelbia lietuviš
kojo rašto evangeliją. Prieš keletą 
metų tie rašytojai apie lietuvių li
teratūrą nieko nežinojo. Antologiją 
buvimas sukelia ir žurnalų dėmesį 
— taip PRAIRIE SCHOONER sa
vo sekančiam numeriui išsirinko 
pora lietuviškų kūrinių. Po antolo
gijų, pavieniams autoriams bus žy
miai lengviau sudominti amerikie
čių leidėjus ar kritikus. O kad ta 
individualių autorių pristatymo 
linkme jau esama, rodo greitai pa
sirodysianti prozos rinktinė LI
THUANIAN QUARTET.

— Jūs esate, galime tarti, pir
masis lietuvis rašytojas, specia
liau šiuo atveju — dramturgas,

turgaus aikštėje”. Vaidinimas 
New Yorko didžiojoj spaudoje bu
vo įvairiai vertintas. Ar Jums 
neatrodo, kad į kaikuriuos verti
nimus, bent iš dalies, turėjo įta
kos faktas, jog lietuvių literatū
ra, lietuvis rašytojas tebėra eg
zaminą laikančio žmogaus padė
tyje? Ar poezijos bei kitų anto
logijų anglų kalba leidimas nepa
sako, kad mes, lietuviai, dar esa
me vos pirmoje mūsų literatures 
populiarizacijos fazėje: mes dar 
turime įrodinėti savo literatūros 
buvimą?

— Be abejo: mes dar kapstomės 
pirmoje fazėje. Antrosios pasiek
sim, kai didžiosios leidyklos ims 
spausdinti pavienių lietuvių auto- 
i ių vertimus... ir kai nebereikės 
rankioti centų spausdinimo išlai
doms padengti.

Kalbant apie "Penkis Stulpus", 
lietuviška kilmė man daugiau liūdė
jo, negu /takenkė, skinantis kelią 
į amerikiečių sceną. O dėl recen
zijų, čia gal ne lietuviškumo, o pap
rasto sutapimo, taip dažno Ameri
kos teatro gyvenime, dalykas: ne
abejoju, kad jeigu N.Y. TIMES ir 
HERALD TRIBUNE būtų atsiuntę 
premjeron savo pirmuosius kriti
kus, o ne kabaretų ir gramofono 
plokštelių recenzentus, "Stulpai" 
būtą ilgiau išsilaikę New Yorke.

— Grįžtant prie poezijos anto
logijos: ar įtraukėte jon ir Lie
tuvoje dabar gyvenančius poetus, 
ar ribojotės tik tais okupuoto) 
Lietuvoj gyvenančiais poetais, ku
rie jau anksčiau tapo mūsų poe
zijos klasikais?

— Darant lietuvių poetų atran
ką, apsiriboti bet kuriais kriteri
jais, išskyrus estetinius, būtų klai
da. Iš Lietuvoje dabar gyvenančią 
poetų rinktinėje yra Mykolaitis — 
Putinas, Miškinis ir Karalius.

— Gal turite ir tolimesnių pla
nų lietuvių literatūrai anglų kal
ba popularizuoti?

— Su Clark Mills’u ruošiame pla
čią lietuvių liaudies dainų rinkti
nę angliškai ir trumpą Pabaltijo 
literatūrų antologiją. Pastaroji pir
miau pasirodys ypatingu žurnalo 
LITERARY REVIEW numeriu, o 
po to — atskira knyga.
(Margutis, 1962 m. balandžio mėn.)
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MŪSŲ PASTOGĖ

KŪRYBOS KERTELĖ
1962 m. spalio 3 d.

A. ZUBRAS

STASYS SANTVARAS
Šiais metais Stasiui Santvarui pats Santvaras yra labai šakotas 

sukako 60 metų. Populiariausiai menininkas. Poetinis talentas ne- 
Stasys Santvaras mūsų visuome- užgožė jo kitų meninių savybių, 
nėję žinomas kaip poetas, tačiau kurios sriautu prasiveržė ir už

LOPŠINE
Saulės sparnai jau nusviro į naktį, 
Greit žiburėlių bus erdvė pilna — — 
Noriu tau pasaką žvainą pasekti, 
Mik, sūnaitėli, mik, laime mana...

Miega jauna ir graži karalaitė
Gintaro rūmų erdviam kambary--------
Bet į jos pilį — siaubinga atšlaitė, 
Mik, sūnaitėli, dausų žibury...

Miega jinai ir pabusti negali
Baltijos kranto šaltam patale--------
Ak, per toli tau mažam į tą šalį, 
Mik, sūnaitėli, mik, mano dalia...

Vėjai, ncbelskit per naktį į langą, į
Buvo perdaug apsiniaukus diena--------
Bėk, mėnesėli, per mėlyną dangų,
Mik, sūnaitėli, mik, laime mana...

O kai žėrėdami prunkš ir įkaitę 
Saulės žirgai, viesulų atnešti — 
Gal ir prižadinsi tu karalaitę 
Baltijos marių žaliam pakrašty...

VABALĖLIS

Kokias tu pareigas eini,
Mažasis vabalėli?
Nurims audra, prašvis tamsiam slėny, — 
Kur brisi tu per šlapią smėlį?

Ar vyšnių žieduose gimei? Ar saulės ašarėlėj
Tu siūdeisi tą vaiskų drabužėlį? — 
Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny, 
Mažasis vabalėli?

PAVASARIO S N I EG A S
Snaigės lekia pro kaminus ir stogus.
Byra, kaip didelio sodo žiedai, —
Bet neišskrenda rūpesčiai slogūs, 
Sieloj kraunas, kaip gėla, liūdni vaizdai...

Seno medžio viršūnė jau nulinko, 
Ledo neprakala jo atžala, — 
Tyli kankliai miškų giesmininko, 
Ir latakais nebteka beržų sula...

Saulė vėl džiugina ąžuolą ir skirpstą, 
Upės pakrantė bus džiaugsmo pilna, — 
Tik širdy šaltos snaigės netirpsta, 
Žydrą dangų dengia speigo ūkana...

MUSU POEZIJOS KELIAI
tat šiandie poetų Santvarą turi
me daugiaveidį: jis ir daininin
kas, ir dramaturgas, publicistas 
ir vertėjas. Ir kiekvienoje iš su
minėtų sričių jis įnešė gana 
stambią duoklę. Kaip poetas Sant
varas viešai pasirodė 1921 m. Nuo 
to laiko jis su poezija nesiskyrė 
ir išleido visą eilę rinkinių, iš ku
rių pažymėtini: Saulėtekio mal
dos (pirmasis jo eilių rinkinys 
1924 m.), Pakalnių debesys, Gies
mės apie saulę ir sielą, Laivai pa
laužtom burėm, Atdari langai ir 
šiais metais Lietuvių Enciklope
dijos Leidyklos išleidžiamas jo ju
biliejinis leidinys Aukos taurė.

Per savo išgyventą šešiadešim- 
tį akcijos, kovos, skaudžių išgy
venimų ir . ypač plačiašakės kūry
bos ir darbo metų, šiandie Stasys 
Santvaras dar nėra pavargęs: jis 
kuria, rašo aktualiais mūsų kultū
rinio gyvenimo klausimais spaudo
je, dalyvauja visuomeniniame gy
venime, tarsi šešiasdešimties me
tų jo visai nebūtų užkliudę. Lin
kėdami jam dar ilgų kūrybingų 
metų mes čia skelbiame jo kelis 
eilėraščius, kurie jam labai bū
dingi. Red.

KIEK LIETUVOJE 
IŠLEISTA KNYGŲ?

Lietuvoe pasirodė Knygų rūmų 
parengtas dviejų dalių leidinys 
“Lietuvos TSR spaudos statisti
ka 1956-1960”. Apie leidinį rašy
damas J. Kurliandčikas (“Lite
ratūra ir Menas”, 34 nr.) pastebi, 
kad iš paskelbtų lentelių matyti, 
jog per 20 metų Lietuvoje išleis
ta 22.573 knygos ir brošiūros 156 
mil. egz. tiražu. (Leidinių skai
čius mažas, nes metams išeitų 
per 1.000 knygų, brošiūrų, tuo tar
pu kai laisvoje Lietuvoje per me
tus tas skaičius siekdavo per 
3.000 pavadinimų. O milioninis 
tiražas daugiausia liečia agitaci
nio, propagandinio turinio leidi
nius — E.). Per 1956-1960 metus 
lietuvių k. originalios literatūros 
išleista 562 knygos (7.921,8 tuksi, 
egz. tir.). Iš kitų kraštų rašytojų 
daugiausia versta prancūzų rašy
tojų kūrinių (58 knygos), o iš 
sovietinių satelitinių kraštų — 
lenkų rašytojų (37 knygos). (E)

Medis, balsas, kažkas balto
A. LANDSBERGIS,

“Paimsime arklą, knygą, lyrą 
ir eisime Lietuvos keliu” — sako 
Maironis savo “Jaunimo giesmėj”. 
Tie žodžiai gal geriausiai apibū
dina maironinės epochos dainius, 
bet jie tinka su maža išimtim ir 
visiems lietuviams poetams nuo 
seniausių iki nepriklausomybės 
laikų. Su plunksna stota kovos 
avangardan dėl socialinių netei
sybių ir skriaudų, dėl tautinių pro
blemų. Poetas bei eilininkas ėjo 
ir kario, ir mokytojo, ir publicis
to laikraštininko pareigas. Šiaip 
jau augšto meninio lygmens, bet 
aiškiai didaktinės — pamokomo
sios yra Donelaičio “Me
tų” realistinės idilės. Mužiko šir
dies sopulius pasauliui priminti 
yra eiliavęs Poška. Aušri
ninkai su Višteliausku 
graudulingą raudą liejo “dėl tė
viškės sunykimo, garbės ir didy
bės”. Karan vedė su daina Armi
nas: “Tegul giria šlamščia, ūžia, 
o mes trauksim' į karužę”. Su 
“Varpu” ir kitomis alegorijomis 
tautą kėlė Kudirka, gi 
J a k š t a s Dievą maldavo Lie
tuvą ginti ir prašė “vargšei už
snūdusiai, vėlai atbudusiai laimę 
gaminti”. Ir Baranaus
kas graudžius pamokymus liejo 
“Pasikalbėjime giesmininko su 
Lietuva”, bet su “Anykščių šile
liu” jau aiškiai atsiskiria nuo pa
mokslininko ir laiko aktualijoms 
tarnaujančio publicisto pareigų.

Šio laikotarpio eiliuotąją lietu
vių kūrybą tenka laikyti tarnau
jančią idėjai, tikslui. Klaidinga 
būtų tvirtinti, kad tos rūšies poe
zija ir menas apskritai visada tu
ri būti menkavertis, apsinešantis 
dulkėmis, kaip ir visa kasdienybė, 
virstanti praeitimi. Leonardo da 
Vinci, Rafaelio ir Michelangelo 
menas tarnavo religinei idėjai, bet 
buvo tikras menas, ir jo didybė 
nesumažėjo iki šiai dienai. Ir Dan
tės “Dieviškąją komediją” galima 
laikyti religinės idėjos įkvėpta 
poema, bet kas drįstų ją laikyti 
praeities seniena! Pranciškus Asi- 
žietis, keliaudamas slėniais ir 
kalnais, užimdamas žolelę ir su
tikdamas paukštį bei slieką, dai
navo Dievo garbei, bet buvo tik
ras poetas. Svarbu tik, kad ta 
idėja menininką pagavusi, kad tai 
daroma neįsakytai, bet pačiam 
taip jaučiant ir laisvai apsispren
dus. Donelaitis pastorius eiliavo 
būrams-baudžiauninkams pamoky
ti, bet darė tai meniškai, nes bu
vo kartu ir tikras menininkas. 
Kai savo žodžiu apdainavo gam
tą, tai jos nefotografavo, bet su
dvasino iki tokio gyvumo, kad ir

Plojimai minkštai nuklapsi tvan- — Jūsų stiklelis tuščias,
koje. Po spalvotų kaspinų su- — Ačiū, aš jau išgėriau vienu
raukšlėtomis lubomis, popierinės perdaug. Matot, aš net išsigandau 
staltiesės sukrebžda nuo ragauto
jų skvernų. Loterijos atidarymo 
kalba baigėsi — pats laikas pra
sidėt mūsų pasakojimui.

Leonas Balsys žvaliai apmetė 
akimis pustuzinį senkančių vyno 
butelių. Kur tik labdara, ten nuo
bodžios kalbos ir šykštūs stalai — 
postringavo jis. Pirmiau imt ir tik 
vėliau duot, ne taip kaip bokse. 
Toks gudrus palyginimas pralinks
mino jį; jis mėgdavo sugretint 
nuobodžias padėtis su sporto pa
saulio įvairumu.

Tiksliu mostu jis perkėlė arti- 
miausiąjį butelį prie savęs. Jo 
profilis ir baritonas bergždžiai 
eikvojosi tarp pagyvenusių mote
rėlių spalvotomis Jskrybėlaitėmis 
ir šventadienėse eilutėse prakai- 
tuojnčių vaikų. Stiklelis vyno, ir 
jis išeis, nelietęs kartoninio sko
nio buterbrodų ir paliks šviesia
plaukį vaikėzą dėbsoti į televizi
jos aparatą scenos vidury. Namie 
jo laukė alus šaldytuve ir bokso 
rungtynės televizijoje. Leonas 
niekad netrukdavo nusikratyti 
nuoboduliu: kas nori lažintis, kad 
po penkių minučių jis nebeprisi
mins nei žodžio iš atidarymo kal
bos.

Taip jis pasisuko įsipilti vyno 
ir alkūne užkliudė praeinančią 
moterį. Aiktelėjimas, ji atšoka at
gal, ir jie abu sužiūra i stiklelį 
jos ištiestoje rankoje. Jis buvo 
tuščias. Moteris sumišusiai šyp
telėjo, ir Leonas vėl pridėjo bu
telio kakliuką prie savo stiklinės. 
Tačiau jis jautė, kad ji tebesto
vi priešais jį. Iš tų, kur reikalau
ja ypatingo dėmesio — nuspren
dė jis. Jei būtų gražesnės, nereik
tų reikalaut. Gal ji palaikys jj 
nerangiu? Tegul. Arba droviu? 
Palauk, palauk, šito niekam ne
valia galvot. Leonas pasiūlė jai 
butelį:

tuščio stiklelio.
Leonas atitraukė butelį, bet ji 

vis dar nejudėjo
— Jūs vaikštot 

murmėjo jis.
— Pažiūrėkit į 

rudos, taip?
Leonas linktelėjo.
— Paprastai jos pilkos, bet vos 

tik aš išgeriu stikleliu perdaug, 
jos paruduoja.

Kaip jos pilkai rudos akys siur
bėsi į jį, giliau nei to vaikėzo į 
televizijos aparatą! Dabar nebe
buvo kalbos, kad jis atsuktų nu
garą jai. Tai kas, kad jos veidas 
kaip kokios gailestingosios sese
lės. Jame vaizdžiai išrašytas su
sižavėjimas Leonu, lyg jo vardas 
baltame popieriaus lape. Dabar 
prasidėjo virinas maloniausiųjų 
žaidimų, ir Leonas metėsi jin ne
galvodamas. Jo proseneliai irgi 
nebūtų galvoję. Ar reikia galvot 
prieš ištuštinant stiklą vyno, nu
sijuokiant, nusižiovaujant?

— Ir kokios jūsų akys, kai jūs 
įsimylit?

Jis perėjo į puolimą, neslėp
damas pasitenkinimo savo sąmo
jumi. Tuojau ji parodys, kad ji 
nenori gintis.

— Juodi rėmeliai atsiranda ap
link jas, — atsakė ji kukliai.

iš vietos, 
tiesiai, -

mano akis.

Lietuviški leidiniai:

su

Jos

— Ką aš matau?!'
Jis nudavė nustebimą ir, pasi

lenkęs prie jos, sušnabždėjo:
— Juodi rėmeliai, dabar.
— Jūs klystat. Aš tikrai žinau, 

kad jų dabar nėra, — kalbėjo ji 
labai rimtai.

Ji gynėsi! Ji taip pabrėžė žo
delį “tikrai”, kad sakinys vos ne- 
perlūžo. Leonas visai nesitikėjo 
to ir, keršydamas, skubiai apibū
dino ją savo mintyse. Tos amži
nos mergaitės, kurios ir dvide
šimt aštuoneris susikrovę, dar er
zina žmones savo išplėstom akim, 
raudonkepurišku nuoširdumu. Ku
rios ieško kažko, nepametę, ir 
niekad nesuabejoja, kad visas 
pasaulis tik ir lakuoja sutikt jas 
ir klausytis jų.

Jam tylint, ji papurtė galvą ir 
sušnabždėjo:

— Jūs man kažką primenat. 
Sakykit — ką?

Leonas pastatė butelį ant sta
lo.

— Ką aš jums primenu? Jūsų 
giminę?

Jos šypsenoje sudrebėjo links
mumas. Jos veidas nušvito, ir, 
staiga, ji tapo patrauklesne. Taip, 
perkarę keturiolikmetės pabunda 
vieną rytą ir nustemba išvydę sa
vo gražumą veidrody.

— Ne, ne. Medį, ąžuolą... akto
riaus balsą deklamuojant mano 
mylimiausią monologą... kažką

šiandien, kas pažįsta jo “Pavasa
rio linksmybes”, sutikęs gandrą, 
mato jame rūpestingąjį ano laiko

lietuvį kaimietį. įrodyti lietuvių 
kalbą tinkant poezijai parašė Ba
ranauskas “Anykščių šilelį”, bet 
parašė taip, kaip retas pasaulinio 
garso poetų yra sugebėjęs įsi
klausyti į miško kalbą ar nakties 
tylą. Gi ten, kur piešia grybus ir 
uogenojus, prilygsta italų klasikų 
garsenybių teptukui.

Jei šiandien bodimės kaikurių 
ankstyvojo laikotarpio lietuvių 
rašeivų eiliavimu, tai dėl to, kad 
jie nebuvo tikri poetai, o kitų 
lietuvių kalbos mokėjimas buvo 
labai menkas. Nereikia ir tai pa
miršti, kad poetinio žodžio kaip 
meno įrankio supratimas yra Įri
tęs su laiku. Taip žiūrint kaikam 
ir Goetė atrodys pasenęs, kai jj 
lygins su Rilke, Lorka ar Eliotu.

Ankstyvąjį mūsų poezijos laiko
tarpį yra apvainikavęs Mai
ronis. Bet ir jo dydis ii- au
reolė tesuprantama tik nusikėlus 
į mūsų atgimimo prieaušrį, į anks
tyvąjį rytą. Ten Maironis savuo
ju šešėliu pritemdo visa, kas tik 
šalia jo eiliuota. Jis yra didžiau
sias toninio pėdinio ritmo moky
tojas, lietuviškųjų poetinių tradi
cijų kūrėjas. Jis yra mūsų poezi
jos klasikas, ir su juo prasideda 
mūsų'poezijos aukso amžius. Visai 
tat nenuostabu, kad jo amžinin
kas Jakštas laikė mairo- 
niškąjį kelią poezijoje vieninte
liu, o kas jo nesilaiko — klaidžio
ja šunkeliais. Jakštas turėjo sa
vo meno koncepciją, nors nebūti
nai savišką — originalią. Tai ab
soliutinė, nekintama meno sąvo
ka, besireiškianti gėriu, grožiu ir 
meile, o to šaltinis pats Dievas. 
Išmintis, Jakštas ją įžvelgia pro
te, yra augščiausia sielos apraiška, 
kurios kontrolei turi paklusti 
žmogaus vegetatyvinis ir emoci
nis pasireiškimas. Pozicijoje todėl 
jis pirmoj eilėj jieško idėjos, tar
naujančios amžinajam Gėriui ir 
Grožiui, o pakopoje tėvynei bei 
tautai. Tokiai poezijai, pagal 
Jakštą, tetinka tik klasinė forma.

Ir Maironis daugelyje vietų pa
sisako šia prasme:

— Einu sau Viešpaties taku, 
Bjauriuosi melagyste;
į širdį giesmėmis šneku, 
Joj žadinu dievybę.
Kitoj tačiau vietoj susigriebia 

Maironis ir aiškiai pabrėžia as
meninį emocinį momentą:

— Ne pranašas, aš ne kovot, 
Aš ne žmonių mokinti, — 
Aš Dievo įkvėptas giedot, 
Su lyra giesmes pinti.
Todėl ir jo eilėraščiai, tik ne

šis programinis, yra tikri meno 
deimančiukai. Ir kaip tik tie, kur 
jis tik asmeniškas: ar tai ant Ne

tūrių Kantonų ežero poezijos for- 
mon įvilktas susidūmojimas, ar 
nuo Birutės kalno įsiklausyta ir 
jo paties dvasiai atliepianti Bal
tijos jūros tyli šneka. Su grynai 
patriotine tema Maironis stiprus 
ten, kur jis lyriškas, grįžtantis į 
save. “Nepriklausomybę atgavus” 
vienas jo silpniausių eilėraščių — 
šalta, eiliuota publicistika. Silp
na jo ir religinė poezija. Nema
nom Maironį buvus blogą lietuvį 
ar kataliką, bet tose temose te- 
sutinkam protą ir konvenciją, o 
ne sielos suvirpėjimus, šiaip jau 
Maironio poezija yra rami, nors 
ir lyriška, rūpestingai parinktas 
žodis ir įjungtas į klasinės for
mos poetinę eilutę ir posmą. Tai 
salioninė, geriausiu atveju šven
tiška poezija.

Atitiko toji poezija ir to meto 
socialinei ir kultūrinei krašto nuo
taikai. Nesant Lietuvoje reikš
mingesnės pramonės ir uostamies
čių, priklausant vakarų Europos 
atsilikusiai Rusijos imperijai, mū
suose, palyginus, ilgokai išsilai
kė pusiau feodalinė santvarka. 
Krašte reikšmingiausi veiksniai 
buvo dvaras ir klebonija, o ap
linkui prisigūžė sodiečių kaimai 
ir vienkiemiai. Kai Maironis rašė 
dar praeito šimtmečio pabaigoj 
“Jaunąją Lietuvą”, tai daug kas 
jau buvo bekintą, tačiau pagrin
dinė krašto socialinė ir ūkinė 
struktūra tebesilaikė ir neatrodė 
greitai pakisianti. Ir paprastas 
sodietis, ir daugelis iš kaimo ki
lusių šviesuolių bei dvasiškių vis- 
dėlto su ilgesiu ir pasigerėjimu 
žiūrėjo į sotesnį ir gražesnį dva
ro gyvenimą. Todėl ir Maironio 
socialinis idealas buvo tik laips
niškas dvarininkų atlietuvėjimas 
ir suartėjimas su beatkustančiu 
kaimu. Šitai nuotaikai ir tinka 
šventiška poezija. Jį sekė ir P u- 
tinas, nors savo talentu pir
mąjį praaugęs, o vėliau žymiai 
daugiau už Maironį nukrypęs į 
individualizmą ir modernizmą. 
Šioje vietoje minėtinas ir senes
niosios poetų kartos atstovas 
K i r š a. Naujaisiais laikais Mai
ronis sulaukė Brazdžionio 
plunksnoje jo poetinių tradicijų 
tęsėjo. Paskutiniojo poezijoj ta
čiau daug patoso ir psalmiško 
griausmingumo, kai suskamba re
liginiai motyvai ar metaforos iš 
Senojo Testamento, o giliau filo
sofiški, kai paliečiami žmogaus 
klajūno keliai žemėje. Bet ir jo 
religinei idėjai skirti eilėraščiai 
nepasiekia gilesnio meniškumo, 
nes vyrauja tik skambus žodis. 
Tas pats yra atsitikę ir su Kiršos
vėlyvąja religine tematika. Ir čia 
neprašokta kasdieninės maldos 
žodžių.
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Lithuan-Stepas Zobarskas:
ian Folk Tales. Kaina 4.50.

Stepas Zobarskas: Selected 
Lthuanian Stories. Kaina 
5.00.

Stepas Zobarskas: The Ma-

ker of Gods (spaudoje). Auto-“ 
riaus novelių rinkinys.

K.V. Tauras: Guerilla War-“ 
fare on the Amber Coast. Kai-' * 
na $ 3.00. “

The Green Oak. Lietuvių po- < ► 
ezijos antologija angliškai, red. “ 
A. Lndsbergis ir C. Mills. “

balto kaip rytą prie ežero... Kaž
ką daugiau, daug daugiau... Pa
dėkit man, aš jau beveik galiu 
užčiuopt.

Jos įsijautimas erzino jį. Grei
tai jis pavers viską juokais:

— Baltą medį, kuris kalba?
— Jūs juokaujat, — ištarė ji 

tyliai.
— Jums patinka balti medžiai,

— mėgino jis tęsti pašaipiu to
nu, bet pagavo save susigėstaiit. 
Kas vertė jį būti mandagiu su ja? 
Pykdamas jis prabilo šiurkščiai ir 
drąsiai, kad tik parodžius jai sa
vo pranašumą.

— Matyt, čia nepatogu išsišne- 
kėt iš dūšios. Aš žinau gerą res
toraną. Visai čia pat. Ten niekas 
nesutrukdys mūsų.

Ji tylėjo.
— Ten galėsi laikyt mano ran

ką, apžiūrėt mane iš arčiau. Tuoj 
atspėsi, ką aš tau primenu.

— Medį, balsą, kažką balto, 
kažką, ko aš negaliu atspėt, — 
tarė ji su liūstančia šypsena.

— Eime, — pakartojo jis ir iš
šaukiančiai mirktelėjo.

— Jūs toks gudrus, — atsakė ji, 
tarsi kiaurai permatydama jį ir 
nusijuodama savo viduje. Pasku
tinė šelmiškumo kibirkštis sprag
telėjo jos balse.

— Man reikia eit, aš ne viena,
— ištarė ji kasdieniškai ir apsi
žvalgė aplinkui. Dabar ji niekuo 
nesiskyrė nuo kitų svečių, ir jis 
matė, kiek daug užgęso jos žvil
gsny ir žodžių skambėjime.

Leonas spėjo padaręs klaidą ir 
veltui stengėsi aprėpti nuostolio 
didumą. Jis nenorėjo, kad ji iš
eitų.

— Taip greitai? — išstūmė jis.
— Aš nežinau jūsų vardo.

— Regina. Atsiprašau.
Ji nevikriai linktelėjo ir nusku

bėjo išėjimo durų link.
Leonas valandėlę stovėjo neju- 

dėdmas. Gėlėtos skrybėlaitės zu
jo aplink jį. Vaikėzas nenuslūgu- 
siu susižavėjimu tebespoksojo į 
televizijos aparatą.

— Aš net nežinau, ar ji ištekė
jusi, — kažkodėl dingtelėjo Leo
nui.

Kai namie jis žvilgterėjo į veid
rodį, jo veidas buvo nebe tas pat. 
Už pažįstamų bruožų slėpėsi ne
pažįstamasis, Pirmą sykį Leonui 
pasijuto nejauku vienam.

Nepažįstamasis pasiliko su juo. 
Jis niekad neišsidavė, bet ir ne
pasitraukė. Leonas ėmė gaišti 
daug laiko galvodamas apie save. 
Jis net prisivertė porą psicholo
ginių knygų perskaityti. Tačiau 
jo net ir sapne neaplenkė mintis, 
kad tas trumpas pokalbis prie už
kandžių stalo būtų galėjęs jį taip 
paveikti. Tokie dalykai neįmano
mi. Ir jis negalėjo paaiškint sau, 
kodėl jis, žodis į žodį, atsiminė 
loterijos atidarymo kalbą.

Žmonės pastebi ir mažesnius 
pasikeitimus. Darbovietėje Leo
nas nebesuprasdavo anekdotų. 
Jis praleisdavo svarbiąsias futbo
lo rungtynes ir, be rimtos prie
žasties, atsisakė būti renkamu į 
sporto klubo valdybą. Jo sveikas 
baritonas ėmė virpėti kaip roman
sų dainininkai senose plokštelė
se. Žmonėms nereikėjo ieškoti pa
aiškinimo: meilė graužė jį. Jam 
vedus, sprendimas buvo dar aiš
kesnis: meilės trūkumas kankino 
jį. Žmonės visad lengvai įspėja, 
visad griebiasi didelių dalykų: 
meilės, neapykantos Kam būtų

atėję į galvą atvesti Leoną at
gal į labdaringosios loterijos ati
darymo vakarą ir pakartoti kelis 
sakinius, kurių niekas kitas ne
girdėjo? Kas būtų galėjęs atrasti 
salę jo praeities gatvių plane?

Laikui slenkant, Leonas netik 
tapo niūresniu, bet ir mažiau be- 
pasitikėjo savimi. Kadaise jam 
buvo pranašaujama didelė ateitis 
firmoje. Dabar, artėjant pensijai, 
jis buvo labai netoli pažengęs.

Senstanti Regina — mes grįž
tame prie jos pasakojimui už
baigti — niekad nestokojo darbų, 
bet labiausiai ji mėgo rūpintis 
savo gausiais anūkais. Šitą buvo 
galima įspėti jau loterijos vakare. 
Žiema jos veide neuždengė ge
rumo žalumos.

Jos anūkų gimtadieniai pripil
dydavo metus nesibaigiančių vai
kiškų vaišių ruošimu. Vieną tokią 
triukšmingą popietę, mažųjų bū
riui baigus valgyti ledus ir išgu- 
žėjus į gretimą kambarį, ji pa
braukė ranka sulietą popierinę 
staltiesę. Loterijos salė atsistojo 
prieš akis. Staigiu nušvitimu, ji 
suprato, ką ji matė tame vyriš
kyje: anapus medžio, balso ir bal
tumos. Remdamasi rankomis sta
lo ir su jaunystės šypsena veide, 
j’i ėmė keltis iš kėdės, bet susto
jo pusiaukelyje. Kam aš pasaky
siu tai? — galvojo ji. Iš gretimo 
kambario, užslopindamas būgnelį, 
plonutis verksnias pabiro šventa
dieniškomis šukėmis. Jie nesu
pras, o suaugę supras dar mažiau 
už juos. Ji niekad nesužinojo vy
riškio pavardės, ir, kažin, ar jis 
dar tebegyveno. Ji vėl atsisėdo, 
atsiduso ir paliko niekam nesa
kiusi.

4
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SOVIETINIAI ŠNIPAI
(Tęsinys iš pr. M.P. nr.)

KOVO PAŽANGA

Tad Ivanas vieną dieną gauna įninką. Niekas 
kvietimą 
Engelso 
Maskvos, 
pradžios 
to nežino. Jie tiki, kad bus skirti 
partijos vidaus

prisistatyti j Markso ir 
mokyklą Gorky, netoli 

Tai sovietų špionažo 
mokykla. Bet mokiniai

negali į ją įžengti 
leidimo.
mokyklą, mokinys

karjerai.

KREPŠINIS (Motery.)
KOVAS — GRANVILLE 

41 — 10
Kovietės progresuoja. Būdamos 

stipersnės už priešę, panaudojo 
silpnesnį Granville merginų gyni
mą. Ypač gražiai sužaidė Motie
jūnaitė su gražiais praėjimais. 
Taip pat pažangą yra padarius 
centro puolėja L. čelkytė, gan 
saugiai skirstydama sviedinį. 
Taškai: Motiejūnaitė 19, čelky
tė 12, Meškauskaitė 6, Birietaitė, 
J. čepulytė po• 2, N. čepulytė, 
Ropaitė, Glionertaitė, Lipšytė 
po 0.

KOVAS — SATELITE 
34 — 23

l’o sunkios kovos kovietės iš- 
kariauja gražų laimėjimą. Yra 
aiški pažanga, ir trenerio V. Bin
kio darbas veltui neina. Sporto 
šventėje kovietės bus daug tvir
tesnis priešas kitoms komandoms 
negu buvo Geelonge. Taškai: Mo
tiejūnaitė 10, čelkytė 8, Meškaus
kaitė 7, J. Čepulytė 4, Zakaraitė 
3, Birietaitė 2, N. Čepulytė, Lip
šytė po 0.

KREPŠINIS (Vyrai) 
KOVAS — CROWS 

61 — 56
Pasibaigus pirmam ratui, ko- 

viečiai stovi turnyre pirmoje vie
toje be pralaimėjimo. Šiose rung
tynėse, jausdamiesi stipresni už 
priešą, koviečiai žaidė gan lėtai, 
ir santykis galėjo būti didesnis. 
Puolime gražiais metimais pasi
rodė A. Daniškevičius, D-Lee ir 
S. Lukoševičius.

Taškai: S. Lukoševičius 26, A. 
Daniškevičius 22, D.Lee 12, V. 
Lukoševičius 1, D. Kairaitis, K. 
Protas, K. Kazokaitis, V. Lubans- 
kis po 0.

ORINIS (Vyrai)
“Kovo" tinklinio komanda pir

mą sykį dalyvauja turnyre. .1. 
Eismonto treniruojami, yra pada
rę gan didelę pažangą ir iš 3-jų 
susitikimų laimėjo 2. Labai įdo
mios rungtynės buvo prieš stip
rią rusų komandą Vostok II. Ko
viečiai gražiai žaisdami su pui
kiais kirtimais laimėjo setą, ir 
beveik laimėjo rungtynes, bet 
Vostok susiėmė ir parodė savo 
stiprumą ir po sunkios kovos rung
tynes laimėjo 16-14, 8-15, 15-10.

Kitų rungtynių rezultatai: Ko
vas — Vostok III 2-0. 15-6, 15-9.

Kovas — Sokil II 2-0. 15-5, 
15-3.

JAUNIMO ŠVENTĖ 
ADELAIDĖJE

Spalio 7-tą dieną (sekmadienį), 
Adelaidės lietuvių sporto klubas 
VYTIS ruošia, kaip ir kiekvienais 
metais, Jaunimo šventę. Visi Ade
laidės lietuviai prašomi šioje šven
tėje dalyvauti ir moraliai bei ma
terialiai paremti mūsų jaunimą. 
Šventė prasidės vėliavų pakėlimu 
Šv. Kazimiero koplyčios aikšte. 
Įėję, 10.45 vai. ryto. 11 vai. iškil
mingos šv. Mišios už mūsų jau
nimą. Tuoj po pamaldų koplyčios 
kieme vyks Įdomi daiktinė loteri
ja su daugybe fantų jauniems ir 
seniems.

2 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
Norwood’e vyks Įdomios krepši
nio rungtynės, kur aikštėje pa
matysime mūsų vyrus, moteris ir 
jaunučius.

4.30 vai. p.p. Lietuvių Namų 
salėje kun. Pr. Dauknio MIC pas
kaita. Po paskaitos meninė dalis, 
kurią išimtinai atliks mūsų jau- 
nimas. Šventę baigsime vėliavų 
nuleidimu Lietuvių Namų aikštė
je.

A.L.S.K. VYTIS

PIRMIEJI
Mokykla yra

to, apsupta aukštu mūru. Visi iš
ėjimai saugomi ginkluotų milici-

ŽINGSNIAI 
nuošaly nuo mies

be specialaus
Atvykęs j 

užpildo ilgą klausimų lapą, kuris 
dar kartą patikrinamas su tuo, 
kurį patiekė partijos pareigūnas 
ir slaptosios policijos valdininkai. 
Jei būna mažiausias nesutapimas, 
mokinys priskiriamas prie “nevi
sai patikimų”.

Pradžioj jis turi pereiti visus iš
bandymus. Tikrinamas jo inteii-

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON

g

to RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

S 
į:

gentiškumas, pastabumas ir tik po 
to prasideda pradžios kurso moky
mas, kuris tęsiasi keturis mėne
sius. Per tą laiką jam neleidžiama 
išeiti j miestą ir jis pasižada nie
kam nekalbėti apie mokyklą, ne
žiūrint kas neatsitiktų.

Tie keturi mėnesiai yra skirti 
studijavimui komunistų partijos 
istorijos. Per tą laiką mokyklos 
instruktoriai susidaro vaizdą apie 
mokinio gabumus, ištiria jo pap
ročius, troškimus, kad galėtų nu
kreipti vienai ar kitai profesijai. 
Po egzaminų jis siunčiamas j Auk
štąją Technikos Lenino vardo mo
kyklą netoli Kazano. Mokykla yra 
izoliuota ir pasiekiama privačiu 
keliu, kuris stipriai saugomas. 
Mokiniai čia atvežami KGB auto
busu, kad pakeliui neįvyktų kokia 
"infiltracija”.

Mokykla yra trijuose moderniš
kuose pastatuose, bet gyvenimas 
panašus kaio ir Gorky. Mokiniai 
miega bendruose kambariuose. 
Mokyklos direktorius ir mokytojai 
apsirengę MVD valdininkų unifor
moje, bet mokiniai vis dar neįta
ria, kad jie yra špionažo mokyk
loje. Jie prileidžia, kad specialūs

dalykai turi būti dėstomi specia
listų. Ir jie sutinka, kad savo tė
vams ir draugams neturi nieko 
rašyti apie mokyklą. Laiškai jiems 
ateina ne mokyklos adresu.

Mokykloj daug dėmesio kreipia
ma į fizinį lavinimąsi, kurio mo
komi kituose kraštuose kariai pa
rašiutininkai, šokti per kliūtis, 
žygiuoti pelkėmis, maitintis miš
ke šaknelėmis, laipioti po kalnui 
Juos mokina bokso ir imtynių. Vi
sa tai tęsiasi dvi savaites kasdien 
po 6 valandas. Vėliau mokinys 
mokomas šaudyti iš įvairiausių 
ginklų, supažindinamas su sprogs
tamomis medžiagomis, kaip jus 
pasigaminti turimomis priemonė
mis ir penkias savaites atlieka 
praktikos pratimus.

Jis nuodugniai praeina sabota
žo kursą. Mokomas sprogdinti 
tiltus, geležinkelius, pastatus, ge
ležines spintas, supažindinami su 
labai stipriomis sprogstamomis 
medžiagomis, kurios gali būti pas
lėptos degtukų dėžutėje, parkery
je, žiebtuvėlyje. Mokomas atida
ryti spynas.

(Bus daugiau)

1000 KALĖDINIU SIUNTINIU BE UŽDARBIO
I I

ŠTAI IR VĖL, prisilaikydami jau šeštus metus savo tradicijos, siūlome 1000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO, GAMYBINĖMIS KAINOMIS, savo klijentams lietuviams visame pasaulyje. Parodydami Kalėdų proga šven
tinį mostą ir stengdamiesi atsidėkoti už tą didžiulę nuoširdžią paramą, kurios esame susilaukę praeitais metais, atsisakome 
uždarbio ir esame parinkę savo gerbiamųjų lietuvių klijentų GERUI vėl 4 SPECIALIUS IŠSKIRTINĖS VERTĖS IR RŪ
ŠIES KALĖDINIUS SIUNTINIUS.

YPATINGA PROGA JUMS pasinaudoti tokiu VIENĄ KARTĄ PER METUS ĮVYKSTANČIU KALĖDINIU PASIŪLYMU. 
TIKTAI 1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO, DĖLTO UŽSAKYMUS SIŲSKITE TUOJAU, KAD NEBOTŲ NU
SIVYLIMO.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1. JĮ sudaro:

jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 vyriškam ar moteriš
kam kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiai 
mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų) 
jardai SUNKIOJO RAJONO, languoto, 2 suknelėms ar 
ar 2 moteriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, 
vyšninio su baltu, žaliai balto ir mėlynai balto.
jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamu
šalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mė
lynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina £ 15.18.6 anglų svarais 
sterlingais.

KALĖDINĖ KAINA (BE 
tant visus mokesčius:

£ 13.16.6 anglų

3i
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UŽDARBIO) yra TIKTAI įskai-

•varaia derlingai*.

2 (DVIGUBAS Nr. 1 SIUNTI-
VILNIAUS IRKLUOTOJAI 

LAIMĖJO IR ŠVEICARIJOJE
Rugsėjo 9 d. Luzerne, Šveica

rijoje, pasibaigusiose pasaulio 
akademinio irklavimo varžybose 
Vilniaus “Žalgirio” irkluotojai 
(pasirodę, kaip įprasta, Sovietų 
S-gos rinktinėje), finaliniame r.š- 
tuonviečių plaukime laimėjo ant
rąją vietą — iškovojo sidabro 
medalį. Šiame plaukime lietuviai 
irkluotojai 2.000 mtr. nuplaukė 

per 5 min. 53,56 sek. Juos pavyko 
pralenkti tik Vak. Vokietijos irk- 
luotojaitis, o toliau atsiliko pran
cūzai, austrai, kanadiečiai, ita
lai. “Žalgirio” aštuonvietės kapi
tonu ir yrininku buvo Rič. Vait
kevičius, o kiti komandos nariai: 
A. Bagdonavičius, Z. Jukna, P. 
Karla, V. Briedis, J. Jegelavičius, 
be to trys nelietuviai: J. Čiorst-

vas, vairininkas J. Larinsonas ir 
D. Semionovas. Pažymėtina, kad 
lietuviai būtų laimėję dar vieną 
medalį, jei anksčiau dvivietėje 
(su vairininku) startavusius lie
tuvius A. Bagdonavičių ir Z. Juk
ną nebūtų pakeitę du rusai V. 
Smirnovas ir V. Polkovskis, tesu
gebėję laimėti trečią vietą. Rug
sėjo 13 d. į Vilnių grįžę lietuviai 
irkluotojai buvo sutikti su sveiki
nimais, gėlėmis. Šveicarų ir vokie
čių spauda iškėlė vilniečių val
ties spartą, pripažindama, kad vo
kiečiams laimėti pavyko neleng
vai. Spaudoje vilniečiai irkluoto
jai pažymėti kaip “sovietinė”, o 
vokiečių kino apžvalgose — “pa
vojinga rinktinė iš Vilniaus”.

(E)
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KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3. JĮ sudaro: 
3i jurdų VILNONĖS MEDŽIAGOS 1 vyriškam ar moteriš

kam kostiumui, lygios ar smulkiais langučiais, tamsiui 
mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 medžiagų), 
jardai VILNONES MEDŽIAGOS 1 moteriškam ar vy
riškam paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos 
ar kupranugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų), 
jardai SUNKIOJO RAJANO, languoto, 2 suknelėms ar 

moteriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, vyš
ninio su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.
jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamu
šalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mė
lynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina £ 23.16.0 anglų svarais 
sterlingais.

KALĖDINE KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI įskai
tant visus mokesčius: £ 20.13.0 anglų svarais sterlingais.

3
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KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4. JĮ .ud.ro: 
64 jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 2 vyriškiems ar mote

riškiems kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, tam
siai mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 med
žiagų).
jardai VILNONES MEDŽIAGOS 1 moteriškam ar vy
riškam paltui, tamsiai mėlynos, juodos, žalios, mėlynos 
ar kupranugario spalvos (pasirenkama iš 5 medžiagų), 
jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto, 4 suknelėms ar 
4 moteriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, 
vyšninio su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.
jardų DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamuša
lams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mėly
nos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina £ 31.17.0 anglų svarais 
sterlingais.

KALĖDINĖ KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI įskai
tant visus mokesčius: £ 27.13.0 anglų svarais sterlingais.
PAGEIDAUJAMA PIRMOJI, O KURI ANTROJI.
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I STOCK
f GARSŪS VISAME PASAULY, į

| BRANDY, I
f ERMOUTH - LIKERIAI t
J DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ. |

J* Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronį '}• 
•|» 152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite X 
A ir Stock gaminius. X

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų etstoves Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodemos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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KALĖDINIS SIUNTINYS Nr.
NYS). Jį sudaro:

jardų VILNONĖS MEDŽIAGOS 2 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams, lygios ar smulkiais langučiais, 
tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos (pasirenkama iš 6 me
džiagų).
jardų SUNKIOJO RAJONO, languoto 4 suknelėms ar 
4 moteriškiems kostiumams, juodai balto, rudai balto, 
vyšninio su baltu, žaliai balto ar mėlynai balto.
jardai DIRBTINIO ŠILKO TAFETOS, tinkamos pamu
šalams, suknelėms, bliuzėms ar apatiniams, tamsiai mė
lynos, juodos, tamsiai pilkos ar rudos.

Mūsų normali tokio siuntinio kaina yra £ 27.13.0 anglų 
svarais sterlingais.

KALĖDINE KAINA (BE UŽDARBIO) yra TIKTAI įskai
tant visus mokesčius:

£ 24.3.0 anglų .varai, sterlingais.
UŽSAKANT PRAŠOM NURODYTI, KURI SPALVA

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ: VISOS TŲ MŪSŲ 4 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ MEDŽIAGOS YRA EKSPORTI
NĖS ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS, o dėl to dar, kad esame turėję labai sėkmingos prekybos metus, šiais metais esame pajėgūs 
duoti SIUNTINIAMS BE UŽDARBIO GERESNĖS RŪŠIES MEDŽIAGAS NEGU BET KADA IKI ŠIOL, SPECIALIAI MUMS 
GAMINTAS, NAUJAIS IR PATRAUKLIAIS RAŠTAIS, ŽEMESNĖMIS NEGU PRAEITAIS METAIS KAINOMIS.

Medžiagų pavyzdžiai pageidaujantiems bus siunčiami ORO PAŠTU nemokamai į bet kurį pasaulio kraštą.
Mes nesigailėjome pastangų, kad MEDŽIAGOS BŪTŲ NUPIRKTOS Y’PA C ŽEMOMIS KAINOMIS IK KAD JUMS 

IŠ TO BŪTŲ NAUDOS, ir mes esame tikri, kad JOKIA KITA FIRMA negali panašių aukštos vertės siuntinių pasiūlyti 
tokiomis NUOSTABIAI ŽEMOMIS KAINOMIS.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO gali užsisakyti visi lietuviai, vis tiek, ar jie būtų mūsų kli- 
jentai, ar kurios nors kitos firmos. Mums malonu leisti tuo pasiūlymu pasinaudoti bet kam. UŽSAKYKITE TUOJAU, KAD 
KALĖDOMS PASIEKTŲ GAVĖJUS. Kas nori užsitikrinti sau KALĖDINI BE UŽDARBIO SIUNTINI, iš to priimame ma
žiausiai bent £ 1.0.0 UŽSTATĄ JAU DABAR ir galutinio užsakymo galėsime laukti 8 savaites.

ATSIMINKITE: UŽSAKYKITE TUOJAU IR PASIRŪPINKITE, KAD KALĖDOMS BŪTŲ GAUTA. KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO YRA TIK 1000.
Mea garantuojame:

Kiekvienas siuntinys bus įteiktas gavėjui.
Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus ar nemokamai pasiunčiame kitą siuntinį.
Apmokame visus mokesčius, dėl to gavėjai, sulaukę siuntinių, nieko jau nebeturi primokėti.
Visas medžiagas siunčiame TIKTAI pagal pavyzdžius.

SPECIALUS PRANEŠIMAS: JAU ATSPAUSDINTAS MŪSŲ NAUJAS SENSACIN1S VISAS ILIUSTRUOTAS DI
DŽIULIS KATALOGAS, PIRMAS IR VIENINTELIS TOKS ILIUSTRUOTAS SIUNTINIŲ KATALOGAS 
PASAULYJE. TUOJAU REIKALAUKITE JO. JAME PLAČIAI APTARIAMOS IR ILIUSTRACIJOMIS 
PARODOMOS VISOS KO ĮVAIRIAUSIOS IR PUIKŲ PASIRINKIMĄ TEIKIANČIOS PREKĖS. ĮSITIKIN
KITE PATYS. PAPRAŠYKITE NEMOKAMO KATALOGO. SU MALONUMU BUS PASITARNAUJAMA 
NAUJIEMS KLIJENTAMS.

1.
2.
3.
4.

LITHUANIAN TRADING 
COMPANY

341, LADBROKE GROVE 
LONDON, W. 10 
GREAT BRITAIN

Ji
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HUSU PASTOGE
A.L. KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJA SPALIO 6 DIENĄ RENGIA

ŠOKIU VAKARA
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

LITERATŪROS VAKARAS 
ADELAIDĖJE

Adelaidėje ateitininkai sendrau
giai rugsėjo 1 d. surengė savo 
tradicini literatūros ir dainos va
karą. Jame dalyvavo rašytojai P. 
Andriušis, paskaitęs ištrauką iš 
premijuotos knygos “Rojaus var
tai” ir feljetoną “Policinis žmo
gus”, Z. Kunčinskas ištraukėlę iš 
dramos “Kolektyvinė žemė”, L. 
Pakalnis savo poezijos, J. Gučius 
patiekė vaizdelį Meno parodą ir 
P. Pusdešris dvi alegorijas apie 
svirtį ir lietų. Negalėjusio tą va
karą dalyvauti J. Rackaus du ei
lėraščius paskaitė P. Pusdešris.

Muzikinėje vakaro dalyje pasi
rodė solistės A. Gučiuvienė ir G. 
Vasiliauskienė, smuikininkas P. 
Mariukas ir pianistė D. Oldham, 
kuri taip pat akomponavo solis
tėms ir smuikininkui. Visą vaka
ro programą dailiai ir vietomis 
sąmojingai pravedė p. E. Varnie
nė. Vakaras tikrai buvo įdomus 
ir kūrybingas, bet dalyvių nebu
vo gausu. Visa programa 
Katalikų Centro salėje.

vyko

SYDNEY
PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS 
...Rugsėjo 15 d. p.p. Kazokų na

muose Bankstown, 4 vai. įvyko 
Plunksnos Klubo posėdis, čia su
sirinko gražus būrelis, nuolatinių 
ir pastovių klubo narių.

Šį kartą posėdį pradėjo jau 
naujas klubo pirmininkas p. A. 
Laukaitis, iškviesdamas dail. A. 
Šimkūną skaityti pranešimą. Pre
legentas paskaitė trumpas apy
braižas iš gyvenimo, kas jo buvo 
atsitiktinai pastebėta ir jį sudo
mino. Tai buvo gana įdomiai ir 
kondensuotai paruoštos, kasdie
ninio gyvenimo faktų nuotrupos 
ir aforizmai, taikliai užfiksuoti 
dailininko pastabumu.

Užbaigus skaitymą, sekė gyvos 
ir įdomios diskusijos, dėl formos, 
žanro ir turinio, kuriose iš eilės 
dalyvavo visi. Ypač įdomiai ir iš
samiai pasisakė: L. Karvelis, V. 
Kazokas ir S. Skorulis. Diskusi
jose aktyviai dalyvavo ir vienin
telė buvusi posėdyje ponia dantų 
gydytoja G.E. Kazokienė, iškelda
ma daug naujų ir gražių minčių, 
apie literatūrą ir jos stilių.

Dz. P-ka»

mą programą, gerą orkestrą, tur
tingą bufetą ir visa kita svečių 
malonumui. Mums melbournie- 
čiams belieka tik nepraleisti pro
gos. Tad jau šiandie kreipkimės 
į pakvietimų platintojus iš anks
to užsisakydami patifnkamesnėje 
vietoje stalą. Rengėjai maloniai 
kviečia tolimesnių ar artimesnių 
vietovių tautiečius į šį balių, ku
ris metuose tik vienas. Mūsų kai
mynams geelongiškiams tegaliu 
priminti “ranka ranką plauna”. 
Palyginamai mes melbourniečiai 
jūsų parengimus gausiai lankome, 
tad būtų gražu, jeigu ir jūs tuo 
pačiu “atsikeršytumėt”.

Ypač kviečiamas jaunimas, nes 
Lietuvių Namai pirmoje eilėje 
jaunimui ir skirti. Besimokan
tiems nuolaida.

DAINAVOS SALĖJE, BANKSTOWNE.

PRADŽIA 7 VAL. VAKARO.
Programoje: Bijūnėliai, Linksmieji Broliai, ir baletas, kurį išpildys p-lė Akva Meiliūnaitė. 

Šokiams gros gera kapela. Bufete bus gaunami įvairūs užkandžiai ir gėrimai. Veiks turtinga 
loterija.

Įėjimas suaugusiems 10 šilingų, studentams ir moksleiviams 5 šilingai.

PELNAS SKIRIAMAS “TĖVIŠKĖS AIDAMS” PAREMTI.

Spalio 7 
lietuviams 
Brendan’s 
ir 12 vai.

Taigi, nepraleiskime prygos jau
kiai padalyvauti Lietuvių Namų 
baliuje.

PAMALDOS
d. pamaldos Bankstown

10 vai. 45 min. St. 
bažnyčioje Bankstown 
Camperdown.

A.L. Katalikų Kultūros Draugijos 
Valdyba.

Rimas Vėtra

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akinu ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šestad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Molb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

MELBOURNE KIEK AS SUŽINOJAU!
NEPRALEISKIME PROGOS
Dažnai neišnaudojame progų, 

kurios vėliau nepasikartoja. Tai 
sakydamas turiu galvoje spalio 
12 d. įvykstantį Melbourne Lie
tuvių Namų tradicinį balių. Šis 
balius įvyks erdvioje ir susisieki
mo atžvilgiu patogioje vietoje — 
Brunswick miesto salėje. Rengė
jai deda visas pastangas, kad į 
balių atvykę tautiečiai bei jų sve
čiai rastų pakilią nuotaiką, links-

Australijoj ir užjūriuose pagar
sėjusi šokėja latvaitė Vija Vėtra 
turės savo šokių rečitalius spalio 
17, 18 ir 19 dienomis Anzac Hou
se auditorijoje 26-36 College Str., 
Sydney. Programoje modernus 
baletas, ispanų ir indų šokiai. Vi
ja Vėtra šiuo metu gyvena Mel
bourne ir turi savo šokių studiją. 
Prieš keletą metų ji turėjo savo 
šokių studiją Bankstowne.

Rečitalių pradžia 8.15 vak.

priima:
>♦«

u.

K

V. žižys tel. JW 3589
J. Antanaitis
J. Valys

KVIEcIAME DALYVAUTI
VISUS VISUS VISUS!

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ

1962 M. SPALIO 12 D., PENKTADIENI

. BRUNSWICK
Pradžia 7.30 vai. vak.

TOWN HALL
Pabaiga 1.30 vai. ryto.t g i.uu ▼ a avutei i.uu v«i. ijiu.

Jauki ir apšildoma salė. Gros puiki kapela. Skanūs užkandžiai. Normaliomis kainomis gėrimai.’** 
Puiki programa. $

Kvietimus platina ir stalų užsakymus
J. červinskas tel. JJ 3691
K. Baltokas tel. 47 5674
L. Vacbergas tel. WM 6032
B. Vanagas tel. 20 4185

LIETUVIŲ NAMŲ BALIUOSE VISAD SMAGI LIETUVIŠKA NUOTAIKA.

Iki pasimatymo baliuje!
Melbourne Liet. Klubo Taryba

NARKOTIKAI IR POLITIKA

Mano draugas iš Melbourne rašo: 
“Tautos šventės minėjimo dieną 
iškilmingose lietuviškose pamal
dose dalyvavo penkios vėliavos, į 
minėjimo aktą atvyko tik trys. 
Belieka tik du klausimai: arba 
bažnyčioje dvi vėliavos buvo ne 
lietuvių organizacijų, > arba tos 
organizacijos, kurių vėliavos ne
pasirodė minėjimo akte, nepripa
žįsta lietuvių tautinių švenčių?”

Bankstown savaitgalio mokykloje 
pradėta užrašyti vykstančios pa
mokos į juosteles, kurios vėliau 
bus mokiniams demonstruojamos. 
Tuo tikimasi mokinių tarpe suža
dinti didesnio susidomėjimo, ka
da jie išgirs patys save. Tvirti
nama, kad angliškose mokyklose 
šis metodas davęs teigiamų rezul
tatų. šiame darbe su 
monėmis talkininkauja 
počius.

sitvirtina sena tiesa: juo geresnės 
gyvenimo sąlygos, tuo žemiau 
krinta gimimų procentas.

Pastebėta, kad šiuo

savo pne- 
p. J. Ka-

Australai alaus gėrime stovi 
trečioje vietoje pasaulyje. Dau
giausiai alaus išgeria belgai ir 
liuksemburgiečiai.

— žymusis anglų istorikas prof. 
Arnold Toynbes pareiškė: “Lenk
tynės pasiekti mėnulį tėra vaikų 
varžybos. Pinigai, kurie JAV ir 
Sov. Sąjungos įdedami į tam rei
kalui naudojamų raketų tyrimą, 
geriau būtų sunaudojami pasaulio 
gyvenimo lygiui pakelti”.

Skamba paradoksaliai, bet vis 
dėl to tiesa: neseniai Thailand© 
karalienei anglai padovanojo Sia
mo kačių. Pasirodo, Siamo kačių 
tėvynė neišaugina tokių dailių ka
čių, kaip Anglija ar Europa.

★
Anglijoje viena motina nese

niai trečią kartą iš eilės pagimdė 
dvynukus. Motina, Mrs. Edna Hi
cks, būdama 34 metų dabar turi 
11 vaikų.

____ _ metu 
žiausias gyventojų prieauglis 
Vakarų Vokietijoje, kai tuo 
pu pragyvenimo standartas 
pats augščiausias pasaulyje.

ma- 
yra 
tar- 
yra 
Pa-

Adelaidės apylinkės Moterų 
Sekcija savaitgalio mokyklai pa
aukojo £ 10. Tos mokyklos tėvų 
komitetas rugsėjo 29 d. rengia 
mokyklos naudai balių, kurio me
tu išstatyti ir mokyklos mo
kinių rankdarbiai. Ku-ka

NEUŽTENKA TIKTAI LAIKRAŠTĮ SKAITYTI, REIKIA IR UŽ JĮ 
ATSILYGINTI. AR KARTAIS NESI SKOLINGAS UŽ 

“MŪSŲ PASTOGĘ?”

PRELIMINARINIAI PASITARIMAI

Amerikos užsienių reik, minis- 
teris Mr. D. Rusk turėjo eilę pa
sitarimų su sąjungininkų ir neut
raliųjų atstovais, kur buvo liečia
mas Berlyno ir Kubos klausimas. 
Imama dėmesin, kad šiuo metu 
Berlyno krizė paaštrėjusi ir kad 
sovietų metų metais grąsinimai 
pasirašyti separatinę taiką su Ry
tų Vokietija dar šiais metais gali 
būti įvykdyti. Mr. D. Rusk pasi
ryžęs su sovietais kalbėtis trum-

piau ir griežčiau Berlyno ir Ku
bos reikalais.

Gerokai išpūsta vietinėje spau
doje burlaivių lenktynės dėl Ame
rikos taurės, kur prieš amerikie
čius rimčiausias konkurentas bu
vo australų burlaivis Gretel, bai
gėsi australų pralaimėjimu. Aus
tralai guodžiasi sakydami, kad 
lenktynės prakištos, bet nepralal- 
mėtos.

Jungtinės Amerikos Valstybės, 
ypač jų pietinės valstybės, dau
giausia narkotikų — marihuanos 
— gauna šmugelio keliu iš Meksi
kos. Amerikiečių policija viską 
daro, kad šio krašto narkomanai 
negautų marijuanos iš Meksikos, 
bet Meksikos policija į tai šaltai 
žiūri, nes marijuna duoda Mek
sikos ekonomijai nemažą pliusą. 
Jei Meksikos vyriausybė JAV pa
vyzdžiu uždraustų kultivuoti in
diškas kanapes (cannabis sativa), 
iš kurių lapų ir žiedų gaminamas

rūkalas, tada marijuanos klausi
mas JAV-se pasidarytų ne toks 
aktualus, kaip dabar. Kaliforni
jos valdininkai kelia klausimą, ar 
nebūtų tikslinga uždaryti JAV — 
Meksikos sieną bent penkeriems 
metams; per tą laiką pasidarytų 
kova su marijuanos šmugeliu 
lengvesnė, bet Meksika tokio eks- 
permento nenori, nes jis jų inte
resui nepatarnautų.

Panaši situacija yra Egipto ir 
Libano. Libane auginamos indiš-

PADĖKA
Mano sesuo O. Paliulienė ir dukros Vida ir Angelė iš Lietuvos 
prašo pareikšti gilią padėką, visiems, prisidėjusiems prie jos 

vyro laidotuvių
A. A. DOMO PALIULIO.

Kun. Dr. Bučinskui atlikusiam laidotuvių apeigas, ir rūpinan
tis ligoje p.p. J. Pranauskui, K. Šimkui ir p. V. Savaičiui už 
rūpestingą laidotuvių ir palikimą tvarkymą.

Taip pat visiems choristams laidotuvių dalyviams už vaini
kus ir gėles gausiai sudėtas ant kapo.

Nuliūdę: O. Palulienė, dukros, K.V. Kariūnai

kos kanapės, iš jų gaunama nar
kotikas hašišo vardu ir per be
duinus šmugeliuojamas į Egiptą, 
o egiptiečiai yra didesni narkoti
kų mėgėjai negu amerikiečiai ma
rijuanos. Oficialiai sakoma, kad 
kad 450,000 egiptiečių yra aistrin
gi hašišo rūkytojai ir 150,000 
opiumo vartotojų, bet neoficialiai 
sakoma, jog laiks nuo laiko visi 
suaugę egiptiečiai vyrai rūko ha
šišą.

Sistematiški hašišo — mariju
anos vartotojai tampa išsiblaškę, 
mieguisti, silpni, jų organizmas 
neatsparus ligoms; praranda jud
rumą ir minčių kontrolę, regėji
mas susilpnėja, dažnai atakuoja
mi manijų; vėlesnėse stadijose 
dažnai juos ištinka paralyžius, 
kai kada išeina iš proto. Egipte 
nėra alkoholizmo problemos, bet 
hašišo problema yra itin aktuali.

KAIP ĮSIGABENA HAŠIŠĄ

šia per Suezo kanalą. Egiptiečių 
sargybiniai (patruliai) traukda
vosi į šalį nuo beduinų bandų, 
gabenančių hašišą. Nasserio vy
riausybė žymiai sustiprino narko
tikų policiją, aprūpindama ją šar
vuočiais ir helikopteriais; dabar 
urminis hašišo “importas” į Egip
tą pasidarė neįmanomas, bet šmu
gelis eina toliau. Kurį laiką įšmu- 
geliuodavo hašišą švininėse tūte
lėse, sukištose į kupranugarių vi
durius; šitą metodą pastebėjo po
licija ir dabar visus atvykstančius 
į Egiptą kupranugarius peršvie
čia rentgeno spinduliais. Bedui
nai deda hašišą į guminius mai
šus, kuriuos šmugelninkai motor
laiviais atveža prie Egipto pajū
rio ir išmeta į vandenį. Dalį jų 
pačiumpa policijos pasamdyti 
žvejai.

Paskutinė kontrabandos mada 
— siųsti hašišą specialiai lėktu
vais ir numesti jį į sunkiai pri
einamas Egipto dykumas ar kai
nus. Šiaip dabar į Egiptą įšmu- 
geliuojamas hašišas, opiumas, 
morfinas, kokainas, heroinas. Jei 
Libanui nerūpėtų savo hašišą 
“eksportuoti” kontrabandos keliu 
į Egiptą, tai jis nebūtų toks šal
tas arabų vienybės idėjai. Haši
šo gamyba yra svarbi Libano ūkio 
šaka. Uždrausti indiškų kanapių 
auginimą Libanui būtų lyg ir nu
kirtimas šakos, ant kurios laiko
si jo ekonomija, tad aišku, jog 
Libano vyriausybė neoficialiai 
globoja hašišo kontrabandą.

Pačiame Libane hašišo kilogra
mas kainuoja 10 svarų, o Egipte

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ 
I USSR PER ŠVEDIJĄ

NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY
184, BROOK STREET, COOGEE, NSW 9

>' - - - -

— 250 svarų, taigi kontrabandi
ninkams labai apsimoka pirkti 
Libane hašišo kilogramą už 10 
svarų ir parduoti jį Egipte už 250 
svarų. Žinoma ne visada pasise
ka kontrabanda, bet jei jau pasi
seka, tad pelnas yra nepaprastai 
didelis. Panašiai 
baną raudonoji 
opiumo gamybą 
dą į užsienį.

į Meksiką ir Li- 
Kinija globoja 

ir jo kontraban- 
J. Gs.

Rugsėjo 1 d. prasidėjus nau
jiems mokslo metams, Lietuvoje 
netoli 500.000 mokinių lanko to
kias mokyklas: 413 bendro lavi
nimo mokyklų, su gamybiniu mo
kymu, 880 — aštuonmečių mo
kyklų, 2.662 pradines mokyklas 
ir 46 mokyklas — internatus. Mo
kytojų skaičius, pagal Vilniaus 
spaudos ir radijo šaltinius siekia 
28.000. (E)

A. A.

JUOZUI ILČIUKUI MIRUS,

jo giminėms ir artimiesiems reiškiame užuojautą.

L.V.S. RAMOVĖS Skyriam Valdyba

Iki karaliaus Faruko nuverti
mo egiptiečių valdžios organai ir 
ypač Egipto protektoriai britai 
gan silpnai kovojo su hašišo šmu
geliu, tad beduinai, ginkluoti au
tomatiniais ginklais, urmu impor
tuodavo hašišą į Egiptą, daugiau-

| CABRAMATTA HOTEL t 
¥ Tel. UB 1619 ?
V ... *•J‘ moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramattos gelžinkelio tilto. • *

Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < > 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — < I 
g gera muzika. a

St.t

§

S
NUOSAVUS NAMUS, 

įmokėjus mažą deposit*,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

M. LUCAS & CO.
56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W. 

Tel. 84 2272
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.S
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