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BŪDAS GYVENTI Lietuvos diplomatai
Manau, nebus per drųsu pasa

kyti, jog bendruomeninis gyveni
mas Melbourne apylinkėje dar 
nėra įėjęs į normalias vėžes. Fak
tai leidžia spėlioti, kad esamų ne
normalumų priežastis glūdi skir
tingame bei nesuderinamame su
pratime dėl pagrindinių, bendruo
menei svarbių dalykų, kaip reikalo 
laikytis bendruomeninės tvarkos, 
naudoti bendruomenines — ALB 
statuto bei bendruomeninių sieki
mų nusakytas priemones.

Skirtingas mintijimas apie ben
druomeninę veiklų ir jos priemo
nes radosi, greičiausia, dėl to, kad 
primiršta, kų reiškia gyventi ben
druomenėje. Bendruomeninis bū
das gyventi apsprendžiamas ben
druomenės siekimų bei tikslų, o 
taip pat ir nustatytųjų kelių jiems 
realizuoti, o ne kokių atsitiktinių 
užmačių.

Tvarkingai funkcionuojančioje 
bendruomenėje jokiu atveju nėra 
galima bet kokiu pretekstu ar bet 
kuriuo motyvu neigti bendruome
ninių — visumos narių siekimų ar 
interesų.

Tie siekimai negali būti panei
giami, lygiai negali būti neigiami 
ir bendruomenės statuto ar atitin
kamų organų nurodytieji darbo 
metodai. Laikymasis nustatytųjų 
darbo gairių'bei direktyvų reiškia 
tvarkingų bendruomenės reiški
musi.

Bendruomeninis tvarkymasis yra 
daugiau, negu kad, pavyzdžiui, 
koks kartinis susirinkimo dalyvių 
valios pareiškimas. Demokratiškas 
tvarkymasis yra mintijimo, santy
kiavimo bei veiklos — žodžiu, ben
druomeniško gyvenimo būdas.

Bene ryškiausia tokio gyvenimo 
žyme reiktų laikyti lojalumų ben
driems, visus jungiantiems sieki
mams. Vargu ar galima rasti dar
nų sutarimų darbe, jei lojalumo 
nesama ištisinio, jei jis terodo- 
mas tiktai kokiems specifiniams ar 
daliniams interesams. Bendruome
nėje, berūpinant bendruosius daly
kus, “dvilypio lojalumo komplek
so” neturėtų rastis, nes tuo iškrei
piama ar net ir paneigiama ben
druomeninio gyvenimo idėja bei jo 
reiškimosi pagrindai.

Bendruomenę sudaro visuma jo
sios narių, bendrųjų siekimų riša
mų bei tapatinių interesų apjun
giamų organinin vienetan, ir jai 
yra svetimas bet koks josios na
rių rūšiavimas į “daugumų" ir 
“mažumų” arba į “dešiniuosius’- 
ir “kairiuosius”. \

To organinio vieneto — bend
ruomenės — ribose esamas josios 
narių pasiskirstymas socialinėmis 
grupėmis negali neigti nei bend
ruomeninių siekimų nei jos prie
monių. Tos grupės, būdamos loja
lios bendruomenei, savųja laikyse
na yra tolerantiškos kitų atžvilgiu, 
nes solidarizuoja tiems patiems 
siekimams.

Žinoma, visada gali rastis grupė, 
katra, nepakęsdama kitaip galvo
jančio, stengsis jam primesti sa
vųjų valių. Galimas ir toks at
vejis, kai kokia grupė, norėdama 
rasti savos egzistencijos pagrin
dimų, gali dirbtinai sukelti kokį 
"erzelį" ar prasimanyti — o kar
tais net ir susikurti — kokį “prie
šų”, kad pateisinti savųjų dalinu 
interesų kultyvavimų.

Tolerancija yra bendruomeninio 
gyvenimo žymė. Kitos ar kitokios 
nuomonės negerbimas, kad ir kokį 
dienos klausimų sprendžiant, reiš
kia nepakantumų. Gi nepakantu
mas bei netolerancija savo ruožtu 
iššaukia atitinkamų reagavimų ir 
išdavoje užsimezgęs konfliktas aš
trinamas bei gilinamas. Tokie da-

lykai įveda nesutarimų, nesantaikų 
narių tarpan, pakerta bendruome
ninę tvarkų, kėsinasi palaužti ben
druomeninę dvasių.

Bendruomenėje visada, kaip mi
nėta, gali rastis primityvi mintis, 
kokių liguistų ambicijų skatinama, 
bijanti kitokios minties, ir ji, pa
naudodama proginę jėgų bei prie
vartų, gali pastatyti pavojun bend
ruomenės puoselėjamas vertybes, 
kurios yra branginamos ir viso 
laisvojo vakarų pasaulio, kaip, pa
vyzdžiui, tiesa, žmogaus vertingu
mas, žmogaūs prigimtinių teisių 
bei pagrindinių laisvių gerbimas.

Tokio reiškinio pasirodžiusios 
žymės gyvai primena mūsų visų 
atsiradimo svetimose šalyse pir
mutinę priežastį. Atsiradome dėl 
okupanto įvykintos prievartos, jo 
panaudotos jėgos. Tuo buvo pa
neigtas mūsų tautai teisingumas, 
atimta laisvė, paminant bei su
niekinant žmogaus prigimtines 
teises bei pagrindines laisves.

Tas žmogaus teises ir laisves 
reiktų gerbti ir jų branginimų ug
dyti ne vien tik šventadienišku 
žodžiu, bet jas įsisavinti ir išgy
venti sava kasdiene elgsena.

Jėga, prievarta, klasta iš melo 
nepadaro tiesos. Nebūtinai tiesa 
turi būti ten, kur yra skaičius. Ko
kių-veiksmų teisinimas kategoriš
ku tvirtinimu, buk “faktas yra ten, 
kur yra dauguma" yra, mažiausia, 
originalus. Tiesa ne skaičiumi 
seikėjama. Legališkoji procedūra 
ne visada reiškia teisingumo iškė
limų. Legališkoji procedūra aiškiai 
konstitucijų bei statutų laužančio 
dalyko nepadaro teisėtu.

Tokios rūšies reiškinių mūsų 
bendruomenėje nesirastų, jei dar
bas būtų rikiuojamas išeinant iš 
bendrųjų vertybių branginimo ir, 
antra, iš bendruomeninių siekimų 
ir uždavinių supratimo bei bend
ruomeninės santvarkos gerbimo.

Bendruomenei rūpi visumos in
teresai. Jų rflpinimas vyksta pri
silaikant nustatytos tvarkos, gy
venant pakantumo nuotaikoje, ne- 
sigriebiant prievartos, kaip prie
monės, nes taikingi tikslai privalu 
siekti taikingomis priemonėmis — 
geri tikslai privalo gerų priemo
nių. Prievartos bei sauvalės ap
valdymas reiškia gerėjimų.

Bendruomeniniai tikslai siekiami 
bendruomenės statuto numatyto
mis priemonėmis, taip pat tomis, 
kurios derinasi su bendruomeniš- 
kųja dvasia, neišleidžiant iš akių 
ir bendrųjų žmonijos vertybių. 
Kai darbas vyksta taikioje dvasioje 
ir kai jis rikiuojamas atitinkamu 
būdu, tada bendruomenė randasi 
tikrame savo kelyje.

Bendruomenės tvarkos laikyma
sis atveria kelių tvarkingam ir 
našiam bendruomenės veikimui ir 
užkerta progas kokiems sauvalės 
ar prievartos (geidžiams bei veiks
mams, siekiantiems, trukdyti ar 
trukdantiems bendruom. darbų.

Tereikia atsistoti ant bendruo
meninio pagrindo, kad bendruome
nė savo pasireiškimuose atitiktų 
savųjų paskirtį. V. Jakutii

AKTINGI ŽENEVOJE
Lietuvos diplomatijos šefas mi- 

nisteris Stasys Lozoraitis atvyko 
į ženevų vakarų didžiųjų valsty
bių ir Sovietų Sųjungos užsienių 
reikalų ministerių konferencijos 
išvakarėse gegužės 10 d., kur jį 
pasitiko pasiuntinybės patarėjas 
dr. A. Gerutis, prieš tai jau ke
liais atvejais lankęsis Ženevoje, 
kur atliko kai kuriuos paruošia
muosius darbus. Abu diplbmatai 
iš pat pirmų dienų užmezgė rei
kalingus kontaktus ir pakartotinai 
lankėsi mums draugingų valstybių 
delegacijose, išdėstydami Lietuvos 
lūkesčius ryšium su Ženevos kon
ferencija.

Ministeris Lozoraitis ir patarė
jas Gerutis palaikė glaudžius sai
tus taip pat su neoficialinėmis de
legacijomis ir atskirais asmenimis, 
atvykusiais konferencijos proga

j ženevų. Ypač artimai buvo ben
dradarbiauta su kitų Sovietų Sų
jungos okupuotų valstybių atsto
vais.

Kartu su Lenkijos buv. užsie
nių reikalų ministerių ir ambasa
dorium Londone Raczynskiu, buv. 
ambasadorium Paryžiuje Moraws- 
kiu ir Vengrijos buv. pasiuntiniu 
Paryžiuje ir pavergtųjų Europos 
tautų delegacijos Paryžiuje pir
mininku de Aueriu ministeris Lo
zoraitis, kaip buvęs Lietuvos už
sienių reikalų ministeris, pasirašė 
raštų, adresuotų Amerikos Jung
tinių Valstybių, Didžiosios Brita
nijos ir Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeriams. Raštas buvo 
įteiktas konferencijos ryšių biuro 
viršininkui, be to, visi keturi dip
lomatai ta proga dar kartų lankė
si trijų vakarų valstybių delega

cijose, papildydami memorandume 
išdėstytas mintis pareiškimais žo
džiu.

Be to, Lietuvos, Lenkijos ir 
Vengrijos atstovai paskelbė ati
tinkamų pareiškimų, skirtų viešu
mai. Pareiškimų atspausdino dau
gelis Šveicarijos ir kitų valstybių 
žymių laikraščių.

Ministeris Lozoraitis pakartoti
nai turėjo pasikalbėjimų su keliais 
Amerikos ir kitų kraštų spaudos 
atstovais.

Lietuvos diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis gegužės 24 d. iš Žene
vos per Ciurichu išvyko atgal į 
Romų.

Konferencijos darbus toliau se
ka Šveicarijoje nuolat gyvenus 
pasiuntinybės patarėjas A. Geru
tis.AMERIKIEČIAI BELAISVIAI

VAKARŲ VOKIETIJOS 
ARMIJA

Vakarų Vokietija numato turėti 
dvylikos divizijų kariuomenę — 
350.000 vyrų; dabar turi dar tik 
123.000. Lakūnų turės 2.500; da
bar treniruojami dar tik 650 — 
iš jų 300 JAV ir 200 Kanadoje.

Vokietijoje jau praeina anks
tesnis nenoras apsiginkluoti. An
ketos rodo, jog 73 proc. vokiečių 
pritaria Vokietijos dalyvavimui 
Europos apsaugos sistemoje.

Po karo Korėjoje, apie ameri
kiečius karius, kurie buvo patekę 
į priešo nelaisvę ir buvo laikomi 
belaisvių stovyklose už Jalu upės, 
visame laisvame pasauly buvo su
sidariusi nerami nuomonė.

Pirma atvira, drųsi, kartu ir 
šykšti žinia nesenai pasirodė ame
rikoniškame "New Yorker” laik
raštyje.

Visus davinius, kuriuos paskel
bė autorius Eugene Kinkead ga
vo betarpiai iš Kariuomenės Va
dovybės. Pasaulinė spauda, pažy
mi, kad įgaliojimas Kinkead’o apie 
tikrų buvusių padėtį painformuo
ti visuomenę yra kariuomenės va
dovybės tikra pilietinė drųsa.

Kinkead’o paskelbtos žinios yra 
tikros, nes jos yra paremtos paro
dymais, kurie buvo duoti apklau- 
sinėjant karius, kų tik sugrįžusius 
iš belaisvių stovyklų. Suglaustai, 
išvada būtų tokia:

Atrodo, kad daugelis iš jų pra
rado lojalumų ne tik savo tautai 
ir valstybei, bet ir savo kolegoms 
belaisviams, nes apie trečdalis 
amerikiečių belaisvių buvo prasi
žengę kolaborantai.

Prie bendradarbiavimo Kinkead 
priskiria amerikiečių kareivių da
lyvavimų propagandoje kalbant 
per radio laisvajam pasauliui, 
tvirtinant geras komunizmo pu
ses ir savanoriškų perėjimų tar
nauti komunizmo ideologijai. Ra
šoma, kad patekusių belaisvėn 
amerikiečių karių, perėjusių tar
nauti priešui, buvo apie vienų sep- 
tintadalį.

Karinėse kartotekose labai ma
žas skaičius yra pažymėtas pavy
kusių pabėgimų iš belaisvių sto
vyklų. Kita pozicija ■— tai labai 
didelis mirtingumas belaisvių tar
pe. Pagal labai kruopščius apskai
čiavimus nustatyta 38 procentai, 
t.y. daug didesnis mirtingumo nuo
šimtis, negu bet kuriame kare, 
kuriame J.A.V. dalyvavo imant ir 
Revoliucinį karų.

Labai slegiantį įspūdį sudaro 
tvirtinimas, — nurodo vieno kari
ninko, vedusio kvotų, raportų, — 
kad kareiviai neprivalėjo pasiduo
ti belaisvėn. Taipogi "nebuvo ir 
perdidelės priežasties tokiam di
deliam mirimų skaičiui”.

Ištyrusi buvusias belaisvių sto
vyklose sųlygas, Amerikos vado
vybė atmetė kareivių belaisvių fi
zinio kankinimo užmetimus. Be 
abejonės, elgesys buvo brutalus

su belaisviais, tuo kiniečių buvo 
prasižengta prieš tarptautinės tei
sės nuostatus.

Patekusių belaisvėn prasižengi
mus Amerikos karinė vadovybė 
priskaito prie drausmės pairimo. 
Be jokių abejonių yra nustatyta, 
kad į belaisvių stovyklas, sunkiais 
Korėjos keliais vedami, sužeistiem 
ir pavergusiem savo kovos drau
gam kariai atsisakydavo pagelbė
ti, palikdami juos pakeliui grio
viuose jų pačių likimui. Susirgu
sius dezinterija, kaip taisyklė, prie 
keliolikos laipsnių šalčio, jėga iš
mesdavo iš barakų, kur jie nuo 
šalčio mirdavo.

Susidrausminimo ir aktyvaus 
gyvenimo stoka belaisvius prive
dė prie kraštutinės apatijos. Daug 
jų kentėjo ir dėl tarpusavy įsi
vyravusio vagiliavimo. Dauguma 
jų laikėsi kaip užsispyrėliai vaikai. 
Atsisakydavo valgyti nežinomus 
jiems valgius. Dažnai buvo gami
namas maistas iš sojos grūdų, ku
ris turi daug kalorijų ir kaip tik 
tokiose sųlygose buvo labai rei
kalingas.

Kai kurie iš belaisvių /nirdavo, 
kaip apibūdinama, nuo atsukimo 
veido į sienų, žodžiu, psichologinė 
rezignacija belaisvius privesdavo 
prie kraštutinės apatijos.

Eugene Kinkead mini ir 229 be
laisvius turkus. Per visų nelaisvė
je buvimo laikų jie išlaikė didelį 
susidrausminimų ir puikių psichi
kų. Nors daugelis iš jų belaisvėn 
pakliuvo būdami sužeisti, tačiau 
visi nuo žaizdų išgiję ir sveiki ir 
gyvi sugrįžo į savo tėvynę. Jie 
saugantiems belaisvius ameriko
nams sakydavo: “Šuo kanda šunį”. 
Turkų tarpe nepasitaikė nė vieno 
kolaboranto.

Beląisviams buvo skiriama "in- 
doktrinacija”, kuri skiriasi nuo 
taip vad. “brain washing”. Visai 
priešingai visuomenės nuomonei, 
kariuomenės vadovybė duoda ži
nias, kad pastarasis metodas ne 
buvo praktikuojamas, nors patvir
tinama, kad buvo vykdomas be
laisviams civiliniams asmenims. 
Gudrybėmis ir švelniu juokavimu 
būdavo bandoma įtraukti belaisvį 
į kalbas. Pasirodydavo, kad tas 
būdas belaisvį veikia, ir laikui bė
gant, tas belaisvis pasidarydavo vi
sai atviras. Tokiu būdu, nuo tokių 
plepių kiniečiai sužinojo daug dau
giau jiems reikalingų žinių, negu 
iš žvalgybos.

Be savo pavardės, laipsnio ir 
asmens numerio, dalis kareivių 
į kitus klausimus atsakinėti atsi
sakė nors ir buvo įkalbinėjami. 
Tokius vadindavo “reakcionie
riais”.

Patys neturėdami atsparumo, ir 
savo kovos draugams netekę 
užuojautos vieni kitus įskųsdavo 
(todėl mažai buvo pabėgimų). Ko
kios priežastys sudarė tokių būk
lę?

čia Kariuomenė apskundė pati 
save, savo mokymo sistemų, kuri 
buvo neteisinga ir pirmo sunkaus 
bandymo neišlaikė. Kareiviai ne
buvo kaip reikiant parengti. Jiems 
buvo įkalbėta, kad visame žemės 
rutulyje jie yra geriausiai aprūpi
nami, labiausiai saugomi ir glo
bojami. Visai priešingai menkai 
aprūpintiems sovietiniams karei
viams, jie negali kovoti fronte be 
šokolado, alaus skardinės, įvairių 
teatralinių žaislų, kosmetikos reik
menų ir lauko šaldytuvų.

Kariuomenės medicinos persona
las aiškina, kad čia veikė ir vai
kystės kapryzai, kuriuos jie įgijo 
palaidame, besistematiniame auk
lėjime.

Pakliuvę pas kiniečius į belais
vę amerikiečiai kariai, vieton gal
voti, kų turi daryti, kad savo pa
dėtį palengvintų, didžiausias pre
tenzijas reiškė visam pasauliui ir 
savo vadovybei.

Davusi paskelbti šį buvusį auk
lėjimo stovį, J.A.V. Kariuomenės 
vadovybė dabar įieško naujos ap
mokymo sistemos ateičiai. Sykiu 
pažymi, kad karių eilėse nebenori 
turėti tų, kurie yra save išlepinę 
įvairiomis piliulėmis ir kitokiais 
kasdieninio gyvenimo patogumais, 
kurių karo meto sųlygose jie pri
valės atsisakyti. Vadovybė yra nu
sistačiusi, kad kiekvienoje situa
cijoje atsidūręs kareivis turi išlai
kyti kūno ir sųmonės drausmę.

K.M. Juosa* Šarūnai (”K”I.)

VIS DAR TAMPOSI

dėl Berlyno
Grįžę po F. Dulles laidotuvių, 

keturių didžiųjų užs. reik, minis
terial vėl pradėjo pasitarimus Že
nevoje. šį kartų tariamasi, kaip 
sakoma, “privačiu būdu". Dažniau
sia susirenkama vieni pas kitus 
pietums ar vakarienėms ir dera
masi toliau.

Londono spauda praneša, kad 
esu stengiamasi daryti abipusės 
nuolaidos,- tačiau neatsisakoma 
principų. Vakariečiai griežtai nu
sistatę nepasitraukti iš Vakarų 
Berlyno, o sovietai, esu, jau užuo
minomis siūlų kompromisų, kad 
jie sutinku ir su dabartine padė
tim Berlyne, tik norį, kad j vaka
rinę miesto dalį būtų įsileista ir 
sovietų kariuomenės daliniai.

Kolkas nei vieni, nei kiti ne
siūlo konkrečių nuolaidų, todėl 
pasitarimai, kaip jau buvo anks
čiau numatyta, nedaro jokios pa
žangos.

Sklinda gandai, kad Anglijos 
užs. reik, ministeris Loyd’as bū
siąs atšauktas iš savo pareigų, ši 
galimybė siejama su jo parodytu 
perdideliu suolaidumu sovietams 
per Ženevos'pasitarimus.

JANKUS IŠPLAUKĖ 
I AUSTRALIJĄ

Stasys Jankus Į Australiją išvy
ko gegužės 18 d. ir sustos Adelai
dėje. Jis gegužės 14 d. išvyko 
traukiniu į San Francisco ir iš 
ten laivu S S Oreadės išplaukia į 
Australiją, ši visa kelionė yra di
džiausia nuotykių kelionė Jankaus 
žmonai, kuri per visą savo gyve
nimą nebuvo nuvažiavus nuo savo 
gimtinės toliau kaip 200 mylių.

KNYGA APIE MODERNŲJĮ 
KARĄ

Šių metų pradžioje anglų kny
gynuose pasirodė kiek sensacingu 
pavadinimu knyga: “Trečiasis pa
saulinis karas” (The Third World 
War, by Harry Welton, Pall Mall 
Press). Jei kas pirktų knygų, tikė
damas ten rasti sensacijų, tai ap
siriks, nes knygos turinys yra tik 
šiurkšti tikrovė.

“Šita knyga yra skiriama kiek
vienam, norinčiam matyti, kas ap
link jį vyksta”, visai teisingai pa
stebi leidėjai knygos aplanke, o 
autorius knygos pradžioje šitaip 
apibūdina nagrinėjamųjį dalyką: 
“Kiekvienoje apgyventoje pasau
lio dalyje komunizmo ir demokra
tijų pajėgos yra susikibusios kovo
je. šioje kovoje nėra neutralių 
kraštų, tik nekurtuose kraštuose 
komunizmas yra įsikasęs stipriai, 
o kituose, kaip Jungtinėse Ameri
kos valstybės ar D. Britanija, jos 
karalija, laisvi žmonės didelėmis 
pajėgomis atlaiko savo pozicijas. 
Bet dar yra “niekieno žemė” — 
svyruojančios tautos, kuriose per 
ateinančius kelis dešimtmečius įsi
galėjimas vienos ar antros pusės 
nuspręs žmonijos likimą šimtme
čiams. Berlyno blokada, Korėja, 
Viduriniųjų Rytų patyrimai ne
abejotinai rodo, kad Sovietų stra
tegija ginkluoto konflikto globali
ne plotme nenumato. Tam nėra nė 
racionalaus pagrindo. Sovietų val
dovai yra realistai, jie žino, kad 
Trečiasis Pasaulinis Karas jau vy
ksta ir jie tikisi jį laimėti, ši di
džioji kova dėl prmenybės kovoja
ma ne sputnikų erdvėse, bet eko
nominių sistemų žemėje”.

Knygoje nagrinėjama' toj kovoj 
sovietų taktika. Ji reiškiasi trimis 
glaudžiai suderintomis kryptimis: 
žvejojimas svyruojančių tautų į 
savo orbitų, pastangos dumpingo 
pagalba išstumti vakariečius iš pa
saulinės rinkos ir penktosios kolo
nos pagalba griauti ar bent truk
dyti vaakriečių gamybą.

“MOŠŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIUS
įvyks 

Š.M. RUGPIOČIO 22 D.
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A.L.K. KULTŪROS D-JOS DEŠIMTMETIS
Šiais metais birželio 21 d. A.L.K. 

Kultūros D-ja švenčia savo veiklos 
dešimtmeti.

1948 m. gruodžio 26 d. Įsistei
gė A.L.K. Šv. Kazimiero D-ja 
Bathurste, vėliau jos vardas buvo 
sutrumpintas i A.L. Katalikų D-ją, 
o šv. Kazimieras liko kaip drau
gijos globėjas.

Draugija turėjo plačius tikslus: 
ji ėmėsi tautinio, reiliginio, kul
tūrinio ir labdaros darbo. Galima 
sakyti, kad tų tikslų vykdymas 
apėmė visų lietuvių tremtinių ben
druomenini gyvenimą. Draugija, 
plėsdama savo veiklą, jau 1949 m. 
perkėlė veiklos centrą i Sydnėjų 
ir įsikūrė 5 Young Str. patalpose. 
Cja prasidėjo, galima sakyti, be
maž visas Sydnėjaus lietuvių kul
tūrinis ir bendruomeninis gyveni
mas. Pradžioje čia buvo laikomos 
net lietuviškos pamaldos, ruošiami 
minėjimai, susirinkimai ir pramo
gos. čia glaudėsi sportininkai, tau
tinių šokių grupė, biblioteka, čia 
buvo leidžiamas žurnalas “Užuo
vėja”, čia vienus metus savo būs
tinė turėjo ir A.L.B. Krašto Val
dyba.

Draugija plėtė savo veiklą ir j 
periferijas: ji turėjo savo skyrius 
Bathurste, Regents Parke, Wara- 
gamboje, Adelaidėje ir Melburne. 
Tačiau tolimos distancijos nelei
do susirinkti į vieną vietą ir ap
tarti bendrųjų reikalų. Todėl kiek
vienos didesnės lietuvių kolonijos 
katalikų susiorganizavimas nuėjo 
savo skirtingu keliu. Praktiškai — 
katalikų d-jos Centro' Valdyba 
veikė tik N.S.W. ribose.

Sunku čia būtų suminėti visus 
draugijos nuveiktus darbus, ta
čiau ryškesniuosius jų leisiu sau 
paminėti. Vienu iš svarbesnių dar
bų reikia laikyti “Užuovėjos” lei
dimą: joje medžiaga buvo jdomi

KNYGŲ LENTYNA SUSTOJO
žinomas bibliografas A. Ružan- 

covas, ir tremty būdamas, daug 
pasidarbavo lietuvių bibliografijai. 
Jis per eilę metų vadovavo Lietu
vių Bibliografijos Tarnybai ir re
dagavo Knygų Lentyną. įvairios 
institucijos rėmė tą darbą, bet 
daugiausia šis darbas laikėsi jo 
pastangomis ir didžia meile lietu
vių kultūrai ir lietuviškai knygai. 
Knygų Lentyną rėmusioms insti
tucijoms nutraukus paramą, ji su
stojo ėjusi kaip atskiras leidinys. 
Bibliografas A. Ružancovas, su
laukęs 65 metų amžiaus, buvo fir
mos atleistas ir dabar jis jau pen
sininkas. Nors jam ir sunkesnės 
sąlygos pragyventi, tašiau nenu
leidžia jis rankų ir Knygų Lenty
na gavo kampelį "Naujienų” laik
raštyje. Jis ir toliau pasiryžęs re
daguoti bibliografijos žinias. Gai
la, kad jos nebepaplis plačiau pa
saulyje, nes atskirai leidžiamoji

(Tęsinys iš '

Kenetukas tas nuo to karto, ma
čiau, bėgiodavo jau paskui tą mer
gaitę, arbatą nešdavo, bandeles 
pirkdavo, ir Roza turėjo kozerį 
prieš mane.

— Jau koks tu kvailas, — saky
davo, — tai matyti iš to įbėgimo 
keltam You, silly thing. Tu toks 
pavydus, kad su žmogum neduodi 
pakalbėti. Keltą daužo, nes žmo
ną pamatė!

— Go away, Roza, go away, — 
sakau aš jai, nes tą kartą gal pa
vydas ir buvo apakinęs. — O pas 
Tomį ar nebėgai? Kas keltan lak
stė? — sakau. — Tu ar aš? Kas 
su tuo Tomiu ten seiliojosi?

O ji: kvailas! Kvailas matai, 
kad bobai neleidau jodytis. Pasa
kyk tu, Gediminai, kur čia ta ma
no kvailybė? Čia taip priimta, aš 
žinau, čia taip priimta. Gal ir ne
priimta, bet tokių dalykų dažniau 
būna, bet aš vis dar noriu taip 
gyventi, lyg ta» iš kaimo. Man 
vis rodos, jei žmonės visiškai pa
sileis, lyg apivarai, tai kas bus? 
Baisu bus... Bet, matai, ir Roza, 
gyvatė, gudri, oi gudri! Gudri, 
kaip lapė. Oi, gudri. Su tuo Ke- 
netu gaudžiau ją kelis mėnesius, 
bet nepagavau. Jau bėga ji keltan, 

ir aktuali. Dr. J. Briedis buvo su
organizavęs vyrų chorą Regents 
Parke ir Warragamboje. 1951 m. 
draugija surengė 700 motų krikš
čionybės įvedimo Lietuvoj jubilie
jaus minėjimą ir organizavo dau
gelį kitų švenčių bei minėjimų. 
Kiekvienais metais draugija šven
tė Šv. Kazimiero šventę, įvedė į 
tradiciją “Trocodero” balius ir su
ruošė daug kitų pramogų.

Nemažas darbas buvo padarytas 
ir labdaros srityje. Buvo pasiųsta 
į Vokietiją tautiečiams paremti £ 
30, Vasario 16-sios Gimnazijai £ 
20, studentams lietuviams Vokieti
joje £ 20. Besikuriančiam Sydnė- 
jaus Lietuvių Chorui paremti buvo 
paskirta £ 10. Buvo ir privačiai 
vienas kitas tautietis sušelptas.

Tuo laiku draugijos veiklesnie
ji asmenys, dirbę valdyboje, buvo 
šie: kun. J. Tamulis, kun. P. But
kus, dr. J. Briedis, V. Miniotas, 
K. Ankudavičius, J. Kelertas, D. 
Kuodis, A. Ustijanauskas, J. Tal- 
lat-Kelpša, P. Sirgėdas, A. Dirkis, 
B. Zumeris, J. Kantonas ir kt.

Veiklesniesiems nariams išvykus 
j J.A.V., draugijos veikla kiek su
silpnėjo ir nebeįstengė vykdyti 
savo plačiai užsibrėžtų tikslų, juo 
labiau, kad tuo laiku jau veikė eilė 
kitų organizacijų, kurios dirbo tą 
patį darbą, kaip: A.L.B. Apylin
kių Valdybos ir kitos socialinės 
bei karitatyvinės draugijos. Kad 
išvengus dvylipumo ir sustiprinus 
draugijos veiklą, 1953 m. draugija 
persiorganizavo j A.L.K. Kultū
ros D-ją. čia buvo susiaurinti kiti 
veiklos aspektai, bet suintensyvin
ta darbas kultūrinėje plotmėje.

Nuo dabar draugijos veikla reiš
kiasi dviem kriptym: plačioje ka
talikų bendruomenėje ir siaurame 
savų narių tarpe. Draugija veik-

Knygų Lentyna buvo siuntinėja
ma visų valstybių bibliografijos 
tarnyboms įvairiuose pasaulio 
kraštuose ir Knygų Lentynos pre
numeratoriams ir bibliografijos 
mėgėjams Australijoje didelis 
nuostolis, nes “Naujienose” spaus
dinamos bibliografijos žinios ne
bus visiems prienamos. Atskiru 
leidiniu spaustuvėje spausdintu 
“Knygų Lentyna” patiekė aštuo
nis metų laikotarpio bibliografiją.

Tikėkimės, kad ir vėlybesnių 
metų leidiniai darbštaus biblio
grafo A. Ružancovo bus surinkti 
ir sužymėti bibliografijos žiniose.

A. Kr.

NAUJI LEIDINIAI
1. A. GIEDRIAUS 
“PASAKĖČIOS”

Šiomis dienomis pasirodė knygų

' KAZIMIERAS BARĖNAS

R O Z A
’M.P.” 22 Nr.)

tai aš nužiūrėsiu, šmaukšt kitan 
aukatan ir stoviu, žiūriu, išlįs, sa
kau, ten. Nepasisekė. Atidaro du
ris Roza yra, bet ir ta mažiukė 
Lilė yra, man jau nosis, aš neturiu, 
ką sakyti. Būdavo, neįprastoj vie
toj ieškau pintinės, klausinėju, ar 
nebuvo pasimaišęs bosas, ir tik 
vogčiom seku keltą. O vieną ir 
vieninteli kartą nežinojau, kur 
dingti maniau, kad nusigraušiu na
gus iš to pasiutimo. Matau — Ro
za nuskuba j keltą, aš dairaus ar 
yra Lilė. Pro vienas mašinas pa
sistiebęs lakstau akimis po visą 
verpimo salę, pro kitas, o Lilės, 
rodos, nėr. Pabuvęs žiūriu — Li
lė yra, dėlioja babinas, o kai nu
bėgau pačion apačion, tai Rene
tas, žinai, atidarė keltą, tai Rozos 
jau nėr. Tada aš graužiau sau 
nagus, o ji išsigynė. Nebuvau, sa
ko, laiptais nulipau rūkyti, sako, 
mergaitės, sako, matė.

Tą bjaurų įtarimą nešiojaus ši
čia, širdy, gal apie tris savaites. 
Glamžėsi su Kenetu, kalbos nėra. 
Glamžėsi gal ir ne tą vieną kartą, 
bet... aš nepagavau.

Truputį lengviau atsidusau, kai 
Roza neseniai parėjo vieną vaka
rą ir sako man: 

dama plačioje visuomenėje, yra 
atlikusi daug žymių darbų: Be 
daugelio įvairių minėjimų, viešų 
paskaitų, pobūvių, ekskursijų, ge
gužinių ir kitų kultūrinių pramo
gų, kurias draugija yra per tą il
gą laiką suorganizavusi, reikia 
skaityti svarbiausiu — A.L. Ar
chyvo įkūrimą ir archyvinės med
žiagos rinkimą, šis darbas yra in
tensyvus ir nuolatinis. Jo vedėjas 
p. B. Žalys yra prityręs ir su at
sidėjimu bei meile jį dirba.

1953 m. draugija surinko doku- 
mentalinę medžiagą ir liūdininkų 
parodymus, liečiančius Lietuvos 
okupaciją, ir pasiuntė senatoriui 
Kerstenui, tyrinėjančiam Lietuvos 
okupacijos faktus. Taip pat drau
gija dalyvavo su lietuviškomis kny
gomis Australijos Katalikų ruo
šiamose knygų parodose Sydnėju- 
je.

Savo narių tarpe draugija ruo
šia pašnekesius prie kavutės: čia 
yra diskutuojamos įvairios temos 
ir aktualijos. Ypač gražiai reiškėsi 
Filosofų-Literatų būrelis, kuriam 
vadovavo J. Tininis. Didelei da
liai šio būrelio narių išvykus j 
Ameriką, jo veikla sustojo.

šio perijodo žymesnieji draugi
jos veikėjai: kun. P. Butkus, A. 
Mauragis, J. Tininis, B. Genys, A. 
Ustijanauskas, K. Griškevičius, A. 
Ničajus, J. Bernotavičius, B. Ža
lys, K. Kavaliauskas, A. Bučins
kas, A. Pūkas, A. Jūraitienė, V. 
Miniotas, J. Kantonas ir kt.

Draugija per pirmąjį dešimtme
tį yra išvariusi gina platų tauti- 
nį-kultūrinį veiklos barą. Austra
lijos Lietuvių Bendruomenėje žy
mūs yra jos veiklos indėliai, kurių 
dividentais naudosis ateinantis de
šimtmetis.

Aleksandra* Mauragi* 

rinkoje rašytojo Ą, Giedriaus "Pa
sakėčios”. Leidinys 170 psl. didu
mo. Jame atspausdinta 34 auto
riaus pasakėčios ir trys Krilovo 
verstinės. Jos parašytos 1941 — 
1955 metų laikotarpyje. Ypač su 
didele meile ir sąmojum parašytos 
“Nemunas ir Jo Intakai”, “Erelis 
ir žąsinas”. Knygą iliustravo Mel
bourne gyvenąs dailininkas Vikto
ras Simankevičius. Vaizdinga gy
va kalba, skoningos ir vykusios 
iliustracijos bei Lietuvių Enciklo
pedijos spaustuvės gražiai atliktas 
darbas bei geras popierius padaro 
knygą labai patrauklią. Patartina 
ją kiekvienam, tiek jaunam, tiek 
senam pasiskaityti bei įsigyti.

Jauniesiems, nežinantiems pla
čiau apie mūsų rašytoją A. Giedrių 
primintina, kad jo pirmieji raši
niai pasirodė spaudoj 1909 metais. 
Pirmosios knygelės išėjo 1916 me
tais Voronieže, pirmojoj tremty. 
Nepriklausomoj Lietuvoj rašytojas 
A. Giedrius ėjo įvairias švietimo 
žinyboj pareigas, kaip mokytojas,

— Kenetas vedasi!
Aš pažiūrėjau į ją. Iš to sukto 

veido nesuprasi, ar ji stebisi, ar 
džiaugiasi.

— Tegu vedasi, — sakau.
— O ar žinai, ką vedasi?
— Aišku, kad ne tave, — sakau.
Nežinau, ar ji tuomet jau turė

jo tą savo sumanymą. Gal ir tu
rėjo, gal mano tas atsikirtimas 
bus sulaikęs ją, todėl tik rytojaus 
vakare prisiminė ir pradėjo jau 
stačiai nuo Keneto.

•— Maikeliuk, — sako ji ir ap
sikabina mane, — aš žinau, tu Ke
neto nemėgsti, bet Lilė mano 
draugė...

Tu supranti, kokia gali būti 
draugystė tarp vaiko ir suaugu
sios moters (Roza, broliuk, jau ke
turiasdešimt vienerių metų!)? Tai 
kai ji pasakė apie tą draugystę, 
aš nenorom suprunkščiau. Tada 
ji tarė:

— Tu gali juoktis, o man ta 
mergaitė patinka, ir aš noriu, kad 
mes suruoštume jai savo namuose 
vestuves.

— Dar ką sugalvosi! — pasi
šiaušiau aš.

Vis dėlto ji laimėjo. Glostė ir 
užglostė mano. Atžagarias trau
kiausi nuo tos minties, kad mano 
namuose valgys ir gers prie ma
no stalo svetima pora ir ypač dar 
tas Kenetas, j kurį aš negaliu žiū
rėti — į tą jo prakeiktą šypseną 
(matai, didesnis jaučiasi). O va

Įsigijo gydytojo 
teises

Mes trokštame, kad kuo dides
nė jaunimo dalis baigtų augštąjj 
mokslą, pasiruoštų tinkamai pro
fesiniam gyvenimui. Kai iš jauni
mo baigusiųjų eilė ima smarkiai 
didėti, mes didžiuojamės ir džiau
giamės. Su kiekvienais metais ta 
baigusiųjų eilė didės ir įvairių mo
kslo specialistų išaugs iš lietuvių 
bendruomenės tarpo.

Sunkios dalies susilaukė po ka
ro atsidūrę visi intelektualai, aka
demikai tremtyje. Europoje baig
tieji mokslai ir anksčiau įsigyti 
diplomai neužskaitomi Australijo
je ir kituose kraštuose. Su mažo
mis išimtimis nustojo teisių dirbti 
savo profesijose ir buvo priversti 
dirbti neįprastose sąlygose sun
kius fizinius darbus arba geriau
siu atveju raštinėse technikinius 
darbus. Ir šiandien šimtai iš mūsų 
dirbame ne savo profesijose, jau
čiamės nužmoginti, dvasiniai nyks-

mokyklų inspektorius. įsteigė ir 
ilgus metus redagavo vaikų laik
raštį “Žiburėlį”, vėliau — Sau
lutę. Jis rašo daugiausia vaikams, 
stilizuoja liaudies pasakas, kuria 
eilėraščius, pasakėčias, apsakymė
lius, vaidinimus, žymiausi jo dar
bai: pasakos, Sutemų Šnekos, 
šviesos Rate, Rausvas lapas, Miš
kinis, Doriukas ir kit. Iš viso yra 
parašęs apie 20 knygelių. Be šios 
naujai išleistos pasakėčių knyge
lės autorius yra paruošęs spaudai 
keletą leidinių. Suaugusiems yra 
parašęs: Nušviesti Takai, Poezija 
Prozoje, Krislai, Fragmentais 
spaudžiamas ciklas.
Tremtyje, Vokietijoje, atgaivino 
Lietuvoje leistą vaikams “Saulutę” 
buvo Vasario 16 Gimnazijos direk
toriumi. Dabar gyvena Ameriko
je, Worchester. Ir šiandien rašy
tojas neleidžia rūdyti plunksnai ir 
baigia paruošti naują leidinį, ku
ris netrukus pasirodys.

A. Kr.

kar, va, susirinko j mūsų namus, 
nes tie namai iš tiesų tai ne ma
no, aš dėlto, matyt, pakankamai 
nepasipriešinau, nes tie namai ne 
mano. Kad taip turėčiau savo na
mus, kaip, va, tavo Jurgis, būčiau 
neįsileidęs nei to Keneto, nei tos 
Lilės, nevieno. Kai ne mano na
mai, tai susirinko, ir ant stalo lei
dau pastatyti porą butelių viskės, 
ir valgyti buvo, ir vakare aš jau 
pradėjau gailėtis, kad čia atžaga
rias traukiausi nuo tų vaišių. 
Kai Roza prikalbinėjo mane, tai 
sakė, kad Kenetas našlaitis neturi 
artimo žmogaus, ir mano atžaga
rumas aplūžo, kai visi susėdo už 
stalo ir pradėjo valgyti ir gerti ir 
kalbėtis. Tada ir aš pajutau savo 
našlaitiškumą, ir kai tie du bute
liai viskės buvo išgerti, aš atsikė
liau nuo stalo ir tariau Rozai, kuri 
dabar visa gerkle juokėsi dėl kiek
vienos smulkmenos:

— Bėgu atnešti trečią butelį.
— Tu? — sako ji.
— Aš, — sakau ir pirmą kartą 

tą vakarą nusišypsojau, nes man 
pasidarė gera.

Naujasis butelys nebėjo jau taip 
greit. Seniai būry garsiai šneku
čiavosi ir rūkė, jaunesnieji salio- 
nėly šoko ir juokėsi linksmi. Kai 
paskutinį kartą žvilgterėjau pro- 
duris į salionėlį, Roza šoko su Ke
netu, o šio Lilę buvo apspitusios 
senės. Man jsu tuomet dygtelėjo 
į širdį, būčiau laukęs šokio pabai

tą. Tik labai mažam skaičiui te
pasisekė iki šiol atgauti turėtas 
profesines teises. Jų turime vieną 
kitą iš inžinierių, mokytojų ir ki
tų profesijų tarpo. Ypač sunku 
mūsų gydytojams atgauti savas 
teises, jie-priversti pakartoti me
dicinos kursą universitetuose arba 
išlaikyti nustatytus gydytojams 
egzaminus.

šiomis dienomis melburniškius 
nepaprastai nuteikė linksma žinia, 
kad žinomi Lietuvos gydytojai 
Izidorius Kaunas ir Valteris Did- 
žys išlaikė svetimšaliams gydyto
jams nustatytus egzaminus prie 
devynių asmenų Gydytojų Komisi
jos, vadinamos “Foreign Practi
tioners Qualifications Committee” 
ir tuo įsigijo gydytojo teises. Tuo 
nepaprastu įvykiu džiaugiasi visi 
artimieji, tuo džiaugiasi kekvie- 
nas lietuvis. Iš tikrųjų įvykis ne
paprastas, nes esant vyresnio am
žiaus asmenims ne taip lengva pa
siruošti egzaminams ir juos išlai
kyti. Tad, laiminguosius, atgavu
sius gydytojo teises, tautiečius 
Valterį Didžį ir Izidorių Kauną 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
geriausios asmeniškos ir profesi
nės sėkmės!

Šia proga kiek plačiau supažin
dinsime skaitytojus su įsigijusiais 
gydytojo teises.

Medicinos gydytojas Izidorius 
Kaunas gimė 1902 metais baland
žio 7 dieną Balseliškių k. Sintau
tų vis. Šakių aps. 1922 metais bai
gė Rygiškių Jono gimnaziją Mari
jampolėje. 1922-1927 studijavo me
diciną Lietuvos Universitete Kau
ne. 1930 metais įsigijo gydytojo 
teises. Nuo 1930 m. rugsėjo mėn. 
1 d. pradėjo dirbti kaip apskri
ties gydytojas Vilkaviškio aps., iš
būdamas tose pareigose iki 1944 
m. birželio 31 d. Nuo 1940 m. iki 
1944 m. liepos mėn. pabaigos gy
dytojas I. Kaunas buvo Vilkaviš
kio aps. ligoninės vidaus ligų sky
riaus vedėju.

Po tremties dienų Vokietijoje 
gydytojas I. Kaunas 1949 metais 
atvyksta Australijon ir įsikuria 
Prestone, Melburno priemiestyje. 
Teko dirbti įvairių darbų. Pasku
tiniuoju metu dirbo Sveikatos De
partamente plaučių peršvietimo įs
taigoj. Jūsų laikraščio bendradar
bio paklaustas, gyd. L Kaunas at
siliepė į keletą jam patiektų klau
simų.

Egzaminams jis pradėjęs rimtai 
ruoštis prieš metus, o nuo šių me
tų pradžios ruošėsi intensyviai, iš
naudodamas kiekvieną laisvą mi
nutę darbo metu ir visus laisvalai
kius darbe ir namie. Gydytojų Rū
mai (Medical Board), išlaikius eg
zaminus birželio mėn., praves re
gistraciją ir po jos gyd. I. Kaunas 
pasidarys pilnateisiu gydytoju. Li
goninėse praktikos atlikinėti ne

gos, bet Lilės pusbrolis Martynas 
užsigulė man ant peties, iš pra
džių žiūrėjo į šokančiuosius, o kai 
nusibodo, tai ėmė mane klausinėti 
apie Lietuvos orą, apie žiemas ir 
vasaras, ir mes abu tuoj atsidūrė
me valgomajame ir dar išsiragi- 
nome po stikliuką. Kai su tuo 
Martynu kalbėjomės apie lošimą 
šunų ir arklių lenktynėse, aš pro 
visą namų triukšmą išgirdau lyg 
ir miegamojo durų terkštelėjimą. 
Sakau sau: gal Roza nuėjo pasi
žiūrėti, ar vaikai miega. Uošviai 
be pabaigos tai neis gulti, tai aiš
ku, nes jie ir šiaip labai vėlyvi 
(kai mes sugulam, tai jie dar sė
da užvalgyti). Tas durų virstelė
jimas man išėjo jau ir iš galvos, 
kai dar kartą pagalvojau, kad Ro
za užėjo pas vaikus. Martynas 
klausia mane, po kiek aš kas sa
vaitę losiu šunų lenktynėse. Tada 
aš pasikasiau pakaušį, nes rodos, 
jis žino jau mūsų šeimos istorijas, 
ir neatsakęs atsikėliau ir nusku
bėjau j salionėlį, nes man dar kar
tą dygtelėjo, kad Roza gal nuėjo 
ir atsigulė. Būtų nors kartą užbė
gusi! O moterų balsai ten tebekle- 
ga. Tarpais pasigirsta ir storesnis 
vyriškas. Salionėlio tarpdury bė
gioju akimis. Kur Roza? Mane pa
matė uošvė ir atpluošla artyn į 
duria.

— Kur Roza? — sakau.

— Aš tave norėjau klausti, — 
sako ji ir dairosi ir. ieško išsigan- 

reikės. Paklaustas dėl ateities pla
nų, jis jų dar nesusidarė, mes ką- 
tik po egzaminų neturėjo tam lai
ko.

Gyd. L Kaunas reiškiasi ir ben
druomenės gyvenime. Parašo laiks 
nuo laiko spaudon, yra skaitęs re
feratų iš savo profesijos intelek
tualų būrelyje. Kaip žmogus gyd. 
I. Kaunas yra gilios krikščioniš
kos meilės, paslaugus ir mielas 
kiekvienam tautiečiui.

DR. V. DIDŽYS

Medicinos gydytojas d». Valte
ris Didžys yra kilęs iš Tilžės Kraš
to, gimęs 1896 m. lapkričio 16 d. 
Angerburge. Baigęs Tilžės Gim
naziją, mediciną studijavo Berly
ne ir Mūuchene, 1923 m. gauda
mas med. daktaro laipsnį. Nuo 
1924 m. jis persikelia į Klaipėdą 
ir ten turėjo plačią ligonių kasos 
praktiką ir ėjo geležinkelių ruožo 
gydytojo pareigas ligi 1939 m. 
Gyd. dr. V. Didžys gyvai dalyvavo 
lietuvių politiniame ir kultūrinia
me darbe. Be įvairių pareigų dau
gely organizacijų, ilgą laiką buvo 
Lietuvos gydytojų Dr-jos Klaipė
dos Skyriaus Pirmininku. Pirmi
ninkavo Klaipėdos Buriuotojų Dr- 
jai, laimėjo prizų tarptautinėse 
regatose Gotlande, Rygoje ir Abo 
(Suomijoje). 1939 m. persikėlė 
Kaunan ir ten buvo geležinkelio 
ruožo gydytoju iki 1944 m. Trem
tyje buvo Mažosios Lietuvos Ta
rybos vicepirmininku, reiškėsi ir 
spaudoj. 1949 m. atvyko Australi
jon ir įsikūrė Altanoje, Melbur
no priemiestyje. Australijoje bū
damas, jis< dalyvauja bendruome
niniame gyvenime, nemaža padir
bėjo Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugiją steigiant ir jos veiklą, 
plečiant Dr. V. Didžys yra susi
pratęs lietuvis ir savo vaikučius 
leido savaitgalio moyklon, o vė
liau į lituanistinius kursus.

Dr. V. Didžys, besiruošdamas 
gydytojo egzaminams, nemaža tam 
laiko pašventė: jis turėjo progos 
padirbėti Prince Henry ir Queen 
Victoria Womens ligoninėse. Juos 
sėkmingai išlaikęs ir Gydytojų 
Rūmams netrukus pravedus regis
traciją, jis gaus teisę laisvai vers
tis praktika. Jis taip pat nesusku
bo sukurti ryškesnių ateities pla
nų. Atidaryti gydytojui savo ka
binetą reikalinga nemaža lėų. Pas
kutiniuoju laiku dr. V. Didžys, 
kaip ir gyd. L Kaunas, dirbo Svei
katos Departamente plaučių per
švietimo įstaigoj.

Gydytojų V. Didžio ir I. Kauno 
laimėjimai tepaskatina ir kitus 
tautiečius atgauti profesinės teises 
ir jųdviejų gražus pavyzdys te
šviečia tiek jaunam, tiek senam 
nelengvame emigracijos kelyje.

A. Krausas

dusiomis akimis. Ji eina vėl vidu
rio salonėlo. — Gal prasivėdinti 
išėjo.

Lilė tebesišneka su moterimis. 
Aš iš tarpdurio pasuku į tamsius 
laiptus ir skubu į viršų. Kai iš 
paskos išgirstu tankius ir greitus 
žingsnelius, tai atsigrįžtu. Lilė ve
jasi mane. Aš atpažįstu smulkų jos 
šešėlį. Jos tie batukai, žinai, 
kaukšt, kaukšt. Pašnibždom tildau 
ją. Tss, tss... O širdis man taip 
muša, taip žvėriškai muša, kad, 
rodos, veržiasi kartu su tuo tildy- 
mo šnabždesiu...

Kalbėdamas apie tą širdies mu
šimą, Mykolas Marmalis susiima 
rankom krūtinę, susiriečia kėdėje 
prie stalo, nuleidžia galvą ir nu
tyla.

Aš girdėjau jo sūnelio kvėpavi
mą. Mergaitė blaškėsi per miegus, 
o jis pats sulinkęs kniūbsojo. Ar 
jam negera, ar ką?

,— Mykol, Mykol, — sakau, — 
Marmali, ar tau krūtinę skauda?

(Tęsinys kitame numery)
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NICCOLO MACHIAVELLI
(1469-1527)

Vienas žmogus istorijoje lieka
neklasifikuojamas — tai Machia-' 
velis. Diplomatas, istorikas, filo- j 
sofas, romanistas, dramaturgas, 
pats ciniškiausias ano laiko gal- 
votojas, bet didelis savo krašto pa
triotas, siekęs italuose atgaivinti

metu jis ir parašė savo garsiuo-
sius veikalus: II Principe, Discorsi, 
Arte della Guerra, Istorie Floren
tine, romanų Castruccio Castraca- 
ni ir, turbūt, geriausių italų kalba 
parašytą komedijų — La Mandra- 
gola.

BIRŽELIO MENUO
Jau nuo senų laikų birželio mė

nuo daug reiškė lietuvių gyveni
mui. Mūsų sentėviai žiloj senovėj 
šiuo metu šventė Saulės šventę, 
ši šventė buvo birželyje, nes ta
da saulė yra zenite. Paprastas 
žmogus jautė saulės galių, nes jai 
grįžtant pabėgdavo žiema, laukuo
se atgimdavo gyvybė, jos spindu
liai brandino grūdų. Saulės šven
tę turėjo ne vieni lietuviai, bet 
ir mūsų kaimynai, o taip pat ir 
kitos Europos tautos. Vėliau kri
kščionybė sujungė senųjį kultų su 
šv. Jonu Krikštytoju — įvedė jo 
šventę. Ir iki pačių naujausių 
laikų Lietuvoje, o ypač Latvijoje 
tebebuvo išlikę prieškrikšč)|oniš- 
kųjų Joninių tikėjimų, burtų bei 
papročių. Latviuose ir šiaurinėje 
Lietuvoje Joninių vakarų medžiuo
se bei šiaip ant ilgų karčių buvo 
deginamos senos ratų stebulės, 
deguto bei tepalo bačkos. Tai vis 
saulės šviesos simbolis. Joninių 
naktį miške pražįstus papartis, o 
kas jo žiedų nuskinųs, tas atran- 
dųs žemėse užkastus lobius, pasi
darąs aiškiaregis. Joninių naktį 
renkamos gydomosios žolelės, čia 
būta ir nemažai pagrindo, nes per 
amžius žmonės pažino gydomąsias 
žoleles, o jų daugumas sužydėda- 
vo Joninėms, o tuo metu jų gy
domoji galia ir yra stipriausia. 
Joninėms smilkydavo žmonės javų 
laukus, darydavo įvairius burtus, 

-nes labai svarbu buvo, kad javai 
gerai augtų, kad rūdys neįsimestų, 
kad pakankamai lietaus būtų. Nuo 
derliaus priklausydavo visas gyve
nimas rudenį ir žiemą, žinoma, 
naujaisiais laikais vietoj burtų

žmonės naudojo trąšas, stengda
vosi surasti geresnes javų atmai- 

I nas bei daržovių rūšis. Lietaus ta- 
: čiau ir naujausiais laikais žmogus 
| neįstengdavo sukelti ir priklauso- 
■ mybę nuo gamtos reiškinių labai 

tebejautė, bet burtais jau nebe- 
bandė gamtą papirkti.

Birželis mūsų tautai turi ir po
litinės prasmės. Birželio mėn. 
1940 m. Lietuvą užplūdo raudo
nieji rusai ir paglemžė nepriklau- 

I somybę. Po metų birželio mėn. 
j rusai pravedė masinę lietuvių de
portacijų į Sibiru ir Kazachstanu. 
Vokiečiams 1941 m. birželio mėn. 
užpuolus rusus, lietuviai vėl pa
garsino atkuriu nepriklausomų 
Lietuvą. Vokiečiai, deja, šios lie
tuvių tautos valios pareiškimo ne 
pripažino. Birželiui baigiantis, 
liepos mėnesį 1944 m. į Lietuvą 
vėl sugrįžo raudonoji rusų armija 
ir tebelaiko mūsų sentėvių kraštą 
okupavusi jau 15 metų. Dauge
lis mūsų jaunesniųjų tų laikų jau 

I ir nebeprisimena, bet tikėkim, kad 
, daugelis jaunosios kartos sulauks 

birželio, su kuriuo Lietuvai vėl 
patekės laisvės ir kūrybos dienos.

A.ž.

Karoli* KazlauskasGINTARAS
Gintaras yra tam tikrų spyg

liuočių medžių (daugiausia pušų 
rūšies) suakmenėję sakai. Jo ran
dama visame pasaulyje: Baltijos 
jūros pakrantėse, Anglijoje, Ame
rikoje, Burmoje. Žinoma, palygi
nus viso pasaulio gintaro kiekį su 
Pabaltijo, tas kiekis yra visai ne
žymus. Paskutiniais laikais 99% 
viso gintaro iškasama Prūsų Lietu
voje, Semboje >— tarp Kuršių ma
rių ir Aismarių.

Gintaro rūšių yra tiek pat, kiek 
yra buvę tų pušų, iš kurių ginta
ras pasigamino. Taip pav. baltas 
gintaro gabalas skiriasi nuo rudo, 
nes baltasis turi daugiau sukcini- 
nės — gintarinės rūgšties (CH-2 
COOH)-2. Succinum — lotyniškai 
reiškia gintarų. Sukcininės rūgš
ties procentas gintare (daugiau
sia 8% baltame) rodo jo “ginta- 
rumų” bei vertingumų. Baltasis 
gintaras yra ir permatomesnis ne
gu tamsesniųjų atspalvių. Yra iš 
žemių iškasama labai panašūs gin
tarui senųjų amžių sakų suakme
nėjimai, kurie visai neturi ginta
rinės rūgšties, o kiti yra tiek tra
pūs, kad paėmus tarp pirštų su
byra.

Iš didesnių gero gintaro gabalų 
daromi karoliai, apyrankės, kryže
liai ir šiaip įvairios puošmenos, o 
iš pigesnės rūšies daromos pypkės, 
kandikliai, sagos, dantims šepetė
liai ir kita. Maži gintaro gabaliu
kai ir atlikusios nuotrupos šlifuo
jant gintarų, yra įkaitinamos iki 
sutirpsta, o atauštant suspaudžia
ma įvairiose formose. Iš tokio gin
taro daromi panašūs dalykai, kaip 
ir iš natūralaus gintaro, tik tos 
rūšies gintaras yra žymiai piges
nis. Lydytų gintarų galima leng
vai atskirti: jo sudaryme matosi 
plonos lyg rūkas juostelės.

Darbininkai, kurie lygina bei 
šlifuoja gintarų, dažnai suserga 
elektros liga. Tai gaunama, kada 
įkaitusios gintaro skeveldros, ku
rios nuo trynimos! įsielektrina,

i ant kūno užšoka. Užkritę gabaliu- 
I kai palieka savo elektros energi- 
| ją žmogaus kūnui. Netrukus dar- 
I bininko rankos pradeda drebėti, o 
vėliau ir kitos kūno dalys. Tai va
dinasi introfleksinis drebėjimas: 
yra labai biaurus, nors jis praeina 
labai greitai — per savaitę.

Grįžkime vėl prie gintaro tirp
dymo. Jis tirpsta, kai yra pasiekta 
160 C laipsnių karščio. Tuo pro
cesu gaunami du naudingi pro
duktai: garuojant sukcininė rūgš
tis ir gintaro alyva. Iš alyvos pa
gaminamas geriausias lakas — po
litūra, iš rūgšties paruošiami vais
tai ir kiti cheminiai gaminiai. 
Alyva taip pat naudojama vais
tams — nuo persišaldymo, bron
chito, gerklės skaudėjimo ir kitų 
panašių ligų. Alyva yra daugiau
sia naudojama linimentuose, bet 
kartais duodama ir gerti nuo ko
sulio. Kaimiečiai susirgusiam žmo
gui patardavo: “Pašildyk gintarą 
ir pabrūžuok skaudančią vietų ar 
užkritusią krūtinę, tai greičiau 
išgysi”. Kaimo “daktarai” neži
nojo jokios gintaro cheminės su
dėties, bet jų patirties keliu įsi
gytos žinios apie gintaro gydomą
ją galią buvo teisingos. Jei ir tu, 
mielas skaitytojau, truputį patyri
nėsi praeitį, paklausinėsi savo bo
butę ar senelį apie gintaro gydy
mą, gal išgirsi labai įdomių bei 
naudingų patarimų ar atsitikimų.

Senaisiais amžiais gintaras bu
vo labai branginamas puošmenom 
gaminti, ir jo kaina prilygo auk
sui. Kultūringasis Viduržemio pa
jūrio pasaulis su dideliais vargais 
jo atsigabendavo iš mūsų brolių 
senųjų prūsų žemės. Naujaisiais 
laikais gintaras nebebuvo toks 
brangus, bet ypač Lietuvoje jis 
buvo labai plačiai naudojamas mo
terų puošmenoms gaminti. Ir- vis 
su ta pačia gydomąja galia. Gin
tariniai auskarai apsaugoję ausis 
nuo skaudėjimo, karoliai krūtinę 
nuo dusulio. Gintaras buvo nau
dojamas žiedo akiai, krūtininėms 
sagoms. Ypač mėgo lietuvaitės 
gintarinius karolius, kurie beveik 
būtini buvo prie tautinių rūbų. Ir 
mūsų poetai yra apdainavę ginta
rą. Maironio Jūratė buvo gyvenu
si gintaro rūmuose, kuriuos Per
kūnas, supykęs, kad Jūratė pami
lo žemės sūnų Kastytį, suskaldė 
į šiupulius. Todėl dabar Baltijos 
jūra audros metu išmetanti gin
taro gabalėlius į pakraštį. Adomo 
Jakšto “Palangos jūra” verkia 
gelsvu gintarėliu, o tai todėl, kad 
jūros bangoms “pagailo brolių že- 
maitėlių”.

Jieva Didžytė

EGZAMINAI
Kasmet vis tie egzaminai 1 Visų 

mokinių nemėgstami, o visiems 
privalomi. Ar ne tiesa, likimo 
draugai?

žinau jau iš seno patyrimo, ką 
darysiu ir kaip jausiuos, kai ir vėl 
ateis egzaminai. Prieš dvi savai
tes pradėsiu mokytis. Zubrinsiu, 
kalsiu, kartosiu, spręsiu, skaičiuo
siu ir perrašinėsiu puslapių pusla
pius. Likus tik vienai savaitei, dar 
spartesniu tempu mokysiuos. Kiek
vieną kartų, kai pagalvosiu apie 
egzaminus, pilvą ims sukti. Many
siu, kad niekaip nespėsiu visko iš
mokti. O jei ir išmoksiu, tai kai 
ateis nevilties laikas, visvien nie
ko neatsiminsiu. Užeis ir tokie 
priepuoliai, kad norėsiu visus tuos 
mokslus mesti po šimts pypkių. 
Bet ir vėl sėdėsiu iki vidurnakčių 
ir su gaidžiais gesinsiu šviesą. Nak
timis sapnuose spręsiu matemati
kos problemas ir kartosiu formu
les. Ir paskutini vakarą prieš eg
zaminus būsiu visai tikra, kad nie
ko nežinau ir niekaip nepraeisiu.

Kitą rytą mokyklose visi moki
niai stovinės grupėmis plepėdami 
ir vienas kito klausinės visokių 
klausimų. Kaikurie dar greitai 
bandys kaikų išmokti paskutiniu 
momentu, bet jie bus taip susiner
vinę, kad tik labiau susimaišys. 
Ateis lemiantis skambutis. Visi 
viens kitam dar skubiai palinkės 
laimės, kaikurie net atsisveikins. 
Su drebančiais pakinkliais, dan
tims kalenant, įeisiu paskui drau
ges į klasę ir aš. Nutils kalbos, ir 
mokytojas sau ramiausiai išdalins 
egzaminų lapus. Didysis momen
tas ateis, kai mesiu pirmą žvilgsnį 
į lapą. Nieko, atrodys, negaliu at
sakyti. Bet pakelsiu plunksną, šiek 
tiek pagalvosiu ir pradėsiu rašy
ti. Vis šis tas išeis. Tikėkimės.

KRONIKA
KAUKIŲ VAKARAS

Gegužės 23 d. šv. Mykolo baž
nytinėje salėje Džiugo tunte skau
tai ir skautės suruošė kaukių po
būvį. Atsilankė mažiau žmonių, 
negu organizatoriai buvo tikėjęsi, 
bet tas nepakenkė pobūvio nuotai
kai. Atėjusieji labai linksmai pra
leido laiką.

Vakaro programai skautai vyčiai 
ir kandidatai suvaidino įvykį iš 
laukinių žmonių gyvenimo. Vaidi
nimą, tiesa, sunku buvo sekti, nes 
šviesų tvarkdarys uždeginėjo ir 
gesino ne laiku. Loterijai sesė Da
nutė čižauskienė padovanojo šo
koladinį tortą. Rinkome ir geriau
sią kaukę. Laimėjo Čarli Čaplinas 
— Danutė čižauskienė.

Pelnas šio vakaro buvo skirtas 
pasiųsti lietuvius skautus į būsimų 
džiamborę Filipinuose. Organiza
toriams galima prikišti, kad jie 
mažai tekreipė dėmesio reklamai.

K.K.

PABALTIEŽIŲ STUDENTŲ 
POBŪVIS

Gegužės 29 d. latviai suruošė 
Melburno latvių namuose pabal- 
tiečių studentų pobūvį. Pobūvis 
ruošiamas kasmet visų trijų tau
tybių paeiliui. Praeitais metais 
buvo suruošę estai. Šių metų po
būvyje dalyvavo per 80 studentų, 
tarp jų 20 lietuvių. Vakaras pra
ėjo jaukiai. Toks pabaltiečlų aka
demikų bendravimas yra naudin
gas, nes susipažįstama arčiau ir su
sigyvenama. Bendrų reikalų pa- 
baltiečiai turime išeivijoje, turė
sime ir vėliau namuose.

NAUJOS KNYGOS
Agronomas Antanas Balti- 

š i s padovanojo Melburno Litu
anistiniams Kursams Levo Tolsto
jaus “Anos Kareninos” lietuviškų 
vertimą ir vertingą žodynų.

senosios heroinės Romos žmogų. 
Pačiam Machiaveliui niekas nepa
sisekė, ko tik jis ėmėsi, o tačiau 
istorijoje paliko daug gilesnius 
pėdsakus, negu kiti jo amžininkai.

Nikalojus Machiavelis buvo sū
nus vieno Florencijos teisėjo. Tė
vas siuntė ir sūnų mokytis teisės, 
bet šis, kiek mes žinom, jos nie
kuomet nebaigė. Jis domėjosi ro
mėnų istorija, senosios Romos po
litiniu gyvenimu ir strategija, mo
kėsi lotynų kalbos ir skaitė Livi
jų, bet nuošalyje paliko graikų 
kalbą ir jų institucijas. Jo vienas 
noras buvo aktyviai dalyvauti sa
vo krašto politiniam sūkury. 1493 
m. Florencijos Didžioji Taryba 29 
metų Machiavelį paskyrė Dešim
ties Tarybos kancelarijos sekreto
riumi. Dešimties Taryba vadovavo 
Florencijos užsienio politikai ir 
krašto apsaugai (atatiktų šių die
nų užsienio reikalų ir karo minis
terijoms). Tos žinybos sekretoriu
mi, atatiktų šių dienų departa
mento direktoriaus postui, Ma
chiavelis išbuvo 14 metų. Dvide
šimt tris kartus jis buvo siųstas 
su diplomatinėmis misijomis į už
sienius. Jo pirmoji misija nepasi
sekė, ir.jis buvo primirštas. Bet 
kai pasiuntinys Prancūzijoje su
sirgo, Machiavelis buvo pasiųstas 
į jo vietą. Ten jis išmoko prancū
ziškai, sekė kitų kraštų gyvenimą; 
kai grįžo, jo draugai jį paskelbė 
kvalifikuotu, diplomatu. Savo dip
lomatinių misijų metu Machiavelis 
pažino susijungusius šveicarus ir 
apverkė italų susiskaldymą. Ita
luose pirmasis jis siūlė Florencijai 
įsivesti karinę prievolę, bet šis jo 
siūlymas nebuvo priimtas. Siūlė 
jis visus italus sujungti po vieno 
karaliaus valdžia. Jis ypač garbi
no Caesarę Borgią, kuris per dve- 
jis metus nuvertė pei- dešimtį dik
tatorių, pats valdė dvyliką miestų 
valstybėlių ir buvo geriausias sa
vo laiko diplomatas. Florencijai 
priėmus Machiavelio kariuomenės 
reformos planą ir jį pasiuntus 
prieš Pisą, per metus jis privertė 
ją pasiduoti. Machiavelis sugrįžo 
į Florenciją su augščiausia garbe, 
kurios jis gyvenime pasiekė. Ta
čiau kai popiežiaus Juliaus II iš 
visų kraštų samdyta kariuomenė 
grėsė Florencijos respublikai, Ma
chiavelio kariuomenė išsigando ir 
pasidavė. Julijaus II remiami, į 
Florenciją sugrįžo Medičiai, ši 
galinga valdovų giminė pirmiau
siai atsikeršijo ankstyvesniesiems 
priešams. Nors Machiavelis buvo 
buvęs prie Lorenco Medici diplo
matas, tačiau negalėjo išvengti 
keršto, nes buvo tarnavęs ir karia
vęs respublikoniškai Florencijai. 
Machiavelis buvo priverstas pasi
traukti iš politinio gyvenimo. Tuo

Machiavelis savo IL PRINCIPE 
(liet. Karaliūnas) nebando vald
žios ir jos politikos reformuoti, 
bet tik parodo žmonėms, kaip val
džia funkcionuoja. Jis pataria ka- 
raliūnui, kaip tvarkytinas kraštas. 
Karaliūnas, kai tenka, turi ir me
luoti ir susitarimų nesilaikyti, nes 
tik taip išsilaikys jis valdžioje, o 
tuo bus naudos ir kraštui. Kai ka- 
raliūnas susiduria su opozicija, jis 
turi ją galutinai sumušti, geriau
sia visiška išnaikinti ir išžudyti, 
kad vėliau vėl naujai nereikėtų 
opozicijos griauti. Gudrus karaliū
nes bus žmonių nemylimas, bet bi
jomas, nes meilė greit pranyksta, 
o baimė ilgai išsilaiko, šiaip jau 
jis turi vengti ’pasidaryti neken
čiamas, nes tas gal žmones pri
versti sukilti: žmogus daug grei
čiau užmiršta savo draugų ir gi
minių žuvimą negu turto bei že
mės užgrobimą. Antra garsi jo te
orija yra apie politinę pusiausvy
rą. Jis tvirtina, kad esant trims 
kraštams to paties pajėgumo, kai 
A užpuola B, tai C turi ateiti į pa- 
gelbą B, nes jei A laimės, ji įsi- 
gys didesnės jėgos ir tada gra
sins C gyvybei, šios Machiavelio 
teorijos laikytasi italų miestinių 
valstybių karuose, Trysdešimties 

'Metų kare, ją piršo 1815 m. Vie
nos kongreso Metternichas.

Machiavelis savo idėjas sėmėsi 
iš, senosios Romos istorijos ir iš 
savo laiko gyvenimo aplinkos. 
FLORENCIJOS ISTORIJOJE Ma
chiavelis aprašo ginčus, susiskal
dymus ir bendrą politinį gyveni
mą, bet nieko nemini apie kultū
ros raidą. Reikia sutikti, kad kul
tūros istorija tegimė tik su Vol
teru. Machiavelio raštuose mes 
sutinkame politinį — teisinį mo
mentą, bet nieko apie ekonominius 
ir socialinius klausimus. Machia
velis priėmė krikščionybės teolo
giją, bet ne jos moralinį mokslą. 
Volteras, Darvinas, Spenseris ir 
visi revoliucionieriai priėmė kri
kščionybės moralę, bet atmetė jos 
teologiją.

Mes sutinkame daug karalių, 
diktatorių ir politikų, kuriems bu
vo arba yra Machiavelio IL PRIN
CIPE biblija. Tarp tokių mes pri- 
skaitome Karolį V, Henriką III ir 
IV, Richelieu, Fidrichą Didįjį, Vi
liamą Orangietį. žymiausias buvo 
Cavour, kuris pagal Machiavelį 
sujungė Italiją. Kitas garsus Ma
chiavelio mokinys buvo Bismar
kas — Vokietijos sujungėjas. Nau
jaisiais laikais gabus Machiavelio 
mokinys, pasirodė, esąs Chruščio
vas.

Machiavelis buvo pirmasis žmo
gus, kuris iškėlė ir atsakė klausi
mą, kurį svarstė daugelis filoso
fų, bet nedrįso atsakyti: ar poli

tika ir diplomatija yra kontroliuo
jamos moralės ar ne. Machiavelis 
atsakė, kad ne. Noriu pabrėžti, 
kol pasaulio kraštuose viešpataus 
Machiavelio karaliūnai, tol visad 
kentėsime nuo Hitleriu, Stalinų, 
Chruščiovų, nuo machiaveliškos 
politikos ir diplomatijos.

PRIERAŠAS
Machiavelio vardas yra pasida

ręs sinonimas suktumui ir apga
vystei politikoje. Bet istorijoje 
jojo vardas yra didžiai kontraver
siškas. Visdėlto popiežius Klemen
sas VII pirmas atspaudė Vatikano 
spaustuvėje jo “II Principe” ir 
“Discorsi”, to paties popiežiaus 
pavedimu jis parašė “Istorie Flo
rentine”. Fichte, Hegel, Ranke, 
Schopenhauer, Dilthey ir daugelis 
kitų pasaulinio garso vyrų supra
to Machiavelį kitaip: kas pas jį 
atrodą blogo, esą niekas kitas, kaip 
jo laiko viešojo gyvenimo blogis. 
Machiavelis davęs savo laikotarpio 
politinio reiškinio veidrodį. Jis ne
mokęs blogio, bet interpretavęs 
istoriją kaip neišvengiamą prigim
ties dėsnį. (Istorinio vyksmo in
terpretavimu jis artimas Mark
sui). štai ką Machiavelis rašo gar
siajam “H Principe” veikale:

— Kadangi kunigaikštis yra 
priverstas vaidinti laukinio gyvu
lio vaidmenį, privalo jis lapę ir 
liūtą pavyzdžiui imtis. Liūtas ne
išvengia tačiau spąstų, ir lapė ne
pabėga vilko. Jis (kunigaikštis) 
privalo todėl būti lapė, kad užuos
tų kilpą ir jos išvengtų, o taip pat 
ir liūtas, kad vilkus nubaidytų. 
Tie, kurie tik liūtai nori būti, ne
supranta savo uždavinio.

Gudrus kunigaikštis todėl nie
kad neprivalo laikytis savo paža
dų, kai jam tai kenkia arba kai 
aplinkybės, kuriose jis pasižadėjo, 
pasikeičia.

Šitas dėsnis būtų netikęs, jei 
visi žmonės būti geri. Kadangi ta
čiau visi yra pikti ir blogi ir pa
minėtais atvėjais duotus kunigai
kščiui pažadus taip pat netęsėtų, 
tai tas teikia ir jam teisės žodžio 
nesilaikyti. Carlo Schmid, Mac- 
chiavelli, 78 p. Hamburg, 1956.

Mes sutinkame, kad Machiavelis 
gyvenimo pamokytas kalbėjo. Jo 
laikas buvo gal dar blogesnis ne
gu mūsų gyvenamajai. Bet ir Ma
chiavelio ir mūsų laikais yra mili
jonai sąžiningų žmonių. Tik Ma
chiavelis ir šių dienų mūsų spau
da vien tik politikus temato, kurie 
yra menkos moralės. Tai dažniau
siai savotiški kriminalistai, kurie 
viešojo gyvenimo arenoje sukinė
jasi nebaudžiami, nes jų pusėje 
jėga. Yra, žinoma ir išimčių. Tokį 
galima paminėti šviesios atminties 
JAV užsienio reikalų sekretorių 
John F. Dulles. Machiavelis taip 
pat klydo, kai blogį norėjo blogiu 
nukariauti, neteisybę su neteisybe 
įveikti. Machiaveliška politika 
ypač pražūtinga mažosioms vals
tybėms. A. Zubra*

A. ZUBRAS

IDEALIZMAS IR TIKROVĖ
Šio rašinio rėmuose kalbame 

ne apie filosofinį idealizmą, bet 
apie gyvenimišką, apie idealistinį 
žmogaus nusiteikimą. Jo priešybė 
ta prasme būtų materializmas, ma
terialistinis žmogaus nusiteikimas. 
Jei idealistinis žmogiškasis nusi
teikimas siektinu laiko idealiąsias 
vertybes, kurios išplaukia iš tie
sos, gėrio ir grožio sąvokų, tai 
materialistinis žvilgsnis temato 
medžiagines vertybes, kurios pri
klauso konkrėčiai tikrovei. Idea
liosios vertybės tegali būti abs
trakčios, tuo tarpu materialiosios 
dažniausiai yra konkrečios, pav. 
turtas, sotų ir patogų gyvenimą 
suteikiančios vedybos, pelningas 
bei įdomus darbas. Materialinės 
vertybės tačiau gali būti ir abs
traktaus pobūdžio — valdžios ga
lia, autoritetas visuomenėje, sie
kimas pripažinimo bei populiaru
mo. Jaučiame tačiau, kad nors 
šiais atvejais tiesiog ir nebūtinai 
siekiama medžiaginės gerovės, bet 
ješkoma moralinio atpildo, kuris

suteikia žmogui pasitenkinimo — 
dominuoja taigi savanaudiškumas, 
konkretus siekis.

Visumai tarnaujančias žmogiš
kąsias tendencijas įprasta yra va
dinti idealistinėmis, gi asmeninės 
gyvybinio pasireiškimo tendenci
jos teisingai laikomos egoistinė
mis, bet kartu linkstama vadinti 
ir savanaudiškomis, materialistinė
mis. Tačiau ir visuomeninės ir in- 
dvidualinės žmogiškosios tendenci
jos gali būti ir idealistinio ir ma
terialinio pobūdžio. Jei siekiama 
tautos ar valstybės supramonini- 
mo, praturtėjimo, politinės jėgos 
padidinimo, tai tokia tendencija 
bus bendruomeninio pobūdžio, bet 
materialinio, medžiaginio turinio.

Kai bus siekiama tautos švieti
mo, dorovės pakėlimo, kai bus ug
doma tautoje sugyvenimo dvasiu, 
tai tokia tendencija bus bendruo
meninio pobūdžio ir idealinio tu
rinio. Jei bus siekiama asmeninio 
šviesėjimo ne dėl profesijos ir jos 
žadamų gerybių, bet dėl paties ži

nojimo, kai siekiama dvasios vieš
patavimo kūnui ar asmeninio šven
tumo, tai tokia tendencija bus ego- 
tistinio, asmeninio pobūdžio, bet 
idealinio turinio.

žmonijai tat ir žmogui yra du 
keliai, kuriais einama arba tarp 
kurių blaškomas!: siaurasis idealis
tinis kelias ir platusis materialisti
nis, kuris dar praktiško žmogaus 
linkstama vadinti gyvenimiškuoju 
tikrovės keliu. Kai ko didelio, kil
naus, nemedžiagiško, reiškiantis 
bendruomenėje nesavanaudiškai 
siekiama, einama idealistiniu keliu. 
Visuomeniniu požiūriu toks kelias 
bus ir humanistinis, humanizmui 
priskiriant žmogiškojo kilnumo, 
žmogiško pranašumo gyviui turinį. 
Nors mes jau sutikome žmogų ir 
asmeniškai einant idealistiniu ke
liu, tačiau giliausia prasme tas ke
lias bus ir visuomeninis, nes juo 
einantysis individas nesijaus mo
rališkai teisus, nesijaus laimingas 
savajam kiaute, kol aplinkui ne-

(Tęsinys 4 psl.)
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Arūnai 2ižy«

Vaiduoklių apsupti
Trys vyčiai ir keturi vyčiai kan

didatai per Velykų atostsogas sto
vyklavo miške, p. Kačerausko že
mėje. Tikslas buvo pagyventi ru
dens gamtoje, pasiruošti augėles
niems laipsniams ir atlikti keletą 
pratimų. Per šią stovyklą ir vyčiai, 
ir vyčiai kandidatai daugau pažino 
gamtą, negu per visas ankstyves
nes stovyklas ir iškylas kartu. 
Gamtą daugiausia pažino naktį.

NEIŠAIŠKINTAS MEDKIRTYS

Vos sutemus iškilmingai su Him
nu nuleidom vėliavą. Po to- vaka
rienė ir lauželis. Lauželis tęsėsi iki 
vienuoliktos valandos. Ta proga 
kalbėjom apie burtus ir visokias 
šmėklas. Kiekvienas papasakojo 
kokį įdomų neišaiškinamą atsiti
kimą, įvykusį jam pačiam. Balys 
papasakojo net kelis tokius įvy
kius. Man atrodė, kad mano atsi
tikimas buvo geriausias ir baisiau
sias; tik įspūdis buvo sugadintas, 
kai vienas klausytojų pastebėjo, 
kad apie tai jau anksčiau kažkur 
skaitęs. Po tų visų pasakojimų, ži
noma, užmigti nesisekė. Dar pala
pinėje kalbėjomės iki pirmos va
landos. Pagaliau Algis užmigo ir 
net knarkti pradėjo. Aš kovojau 
su uodais, ir uodai laimėjo. Neiš
tvėriau ir atsikėliau. Pabudo ir 
Algis. Ir jį uodai pjauną ir worn- 
botas puolęs — tai australiškas 
gyvulys, panašus kiaulei. Patrau
kiau pečiais: aš nieko negirdėjau, 
tuo labiau negalėjau matyti per 
palapinę. Su Algiu išlindom iš pa
lapinės ir takų takeliais nuėjom 
j tą miško galą, kurioj dieną ne
buvom buvę. Ėjom mažu takiuku, 
iš abiejų pusių nuaugusiu krū- 

. niais ir augštais medžiais. Aplin
kui tamsu, mėnulį užstojęs debe
sis, miške tirštas rūkas. Staiga 
išgirdom kažką medį kertant tan
kumyne, gal už kokių dvidešimt 
metrų nuo mūsų. Išgirdom du 
smūgius. Pritūpėm ir klausom. Tik 
sušnabždėjo Algis žodį, ir vėl 
kažkas pokšt j medį. Kas ten bū
tų? Tyliai aptarėm, kad tikrai ne
galėtų būti gyvulys: garsą girdė
jom aiškiai — kirtimas. Jei ne gy
vulys, tai žmogus. Ir kurių galų 
jis čia naktį? Kas keletą minučių 
sukerta į medį ir vėl nutyla! Taip 
lėtai kirsdamas medžio neįveiks, 
o dar trečią valandą naktį! Ge
rai apgalvoję nutarėm, kad čia 
bus koks papnišėlis. Kirtimą dar 
kartą išgirdom ir patylomis ėmėm 
dairytis lazdų. Susirado Algis kaž
kokį vėzdą, o aš astuonių pėdų 
baslį. Nustatę, iš kur kirtimas 
eina, sėlinom per tankynus. Kiek
vienas kelmas panašus į žmogų. 
SlenkarH per krūmus negalima iš
vengti garso. Aš viskam pasiruo
šęs, bet iš baimės drebu. Pagaliau 
prisėlinom tą vietą, iš kur girdė
jom kirtimą. Tik viskas ramu. To
liau neeinam, nes juk mes patys 
keliam triukšmą, o pamišėlis tyli 
ir gal mus tykoja. Taip tamsu. 
Mes nieko nepastebėtumėm, o jis 
vienu smūgiu lengvai mudviejų 
katrą nudobtų. Aš Algiui ir sa
kau:

— Jei jis mus pultų — ginki
mės, nebėkim! Bėgant galima koją 
užkliūti. Pargriuvusiu kitas nepas- 
tebėsim, ir jam bus riestai.

O Algis mane ramina ir dar 
juokauja:

— Nesirūpink! Pasakysiu tė
vams, kad mirei didvyrio mirtim.

Jau koks ketvirtis valandos kaip 
kirtimo nebegirdim. Bet štai ir 
vėl kerta. Tik šį kartą jau naujoj 
vietoj. Bandom priartėti. Prieinam 
tokius tankynus, kad niekaip ne- 
bcpralendi. O gal tas pamišėlis ir 
šautuvą turi? Kaip gi mes basliais 
šautuvo atsiginsim? Pasitarę pali
kom pamišėlį ir nuėjom toliau pa
miške. Bet ant širdies neramu. 
Pasukom atgal ir lyg paklydom. 
Susiorijentavę nuėjom iki upelio, 
nusiprausėm ir atsigėrėm šalto 
vandens. Dabar pasidarė daug drą
siau. Grįžom prie palapinės. Su
manėm pabaidyti ir kitus. Ėmėm 
kriokti ir loti nesavais balsais. 
Prikėlėm visus ir gulti nebeleidom. 
Prieš pat palapinę sukūrėm laužą 
ir ryto sulaukėm kepdami duoną 
ir besiginčydami patriotinėmis te
momis. Rytą po mankštos prasidė
jo dienos darbai. Taip mudu su 
Algiu likom visą naktį nemiego
ję, o bepročio ir neišaiškinom.

PASLAPTINGI SVEČIAI Alt 
VAIDUOKLIAI

Kitos dienos vakaras. Nuleidus 
vėliavą ir vėl laužas. Turim ir sve
čių — ponai Kačerauskai su Es
kortais. Ponia Eskirtienė vaizdžiai 
papasakojo apie gyvenimą Lietu
vos kaime. Apie dešimtą valandą 
vakarienė. Patamsy daug skaniau. 
Algį po vakarienės išleidom į Mel
burną, nes jam rytą reikia būti 
koledže. Sugulėm. Jau beveik mie
gu, tik Viktoras pradeda šnabždė
ti: girdįs balsus. Visi tylim. Po 
kiek laiko ir aš girdžiu netoliese 
lauke tyliai kalbantis. Dabar jau 
visi girdim ne tik šnabždančius 
balsus, bet ir žingsnius. Tiesa, tie 
balsai ir žingsniai labai tylūs: 
juos tegirdime tik tada, kai visi 
nutylam, net nekvėpuojam. Vieni 
spėlioja, kad tai baisas brolio Bo
riso su kuriuo nors kitu svečiu. 
Jis gi žadėjo mus atlankyti. Pasi
rinko naktį — užklups, mat, ir pa
gąsdins. Jei taip, tai mes juos pa- 
gąsdinkim! Tyliai tamsoj išlindom 
iš lovų, užsimovėm batus ir jieš- 
kom lazdų. Slenkam iš krūmų iki 
aikštelės. Kiti pasilieka miško še
šėlyje, o man reikia prislinkti iki 
laužavetės, kuri jau atdaroje aikš
telėje. Taip manėm suklaidinti vė
lyvuosius svečius. Tegul jie mano, 
kad visi kiti miega, o aš tik vie
nas slampinėju nuo uodų ginda
masis. Bet nieko nėra. Tai mus 
mišku supa! Pradėsim medžioklę 
ir mes. Pasiskirstoin į dvi grupes. 
Vieni bėgam į vieną pusę puolikų 
vytis, o kiti į kitą jiems kelią pa
stoti. Taip bėginėjom, kol visi pa
vargom, o puolikų nei matom nei 
girdim. Kaikas, tiesa, girdėjęs 
wallaby, bet netikėjom — negi 
tamsoje jas įžiūrėjo. Pagaliau su
sirinkę takučiu ėjom prie palapi
nės, tikėdamiesi prie palapinių 
naktięs svečių patykoti. Pakeliui 
ėmėm vienas kitą bauginti. Pasi
leidom prie palapinės bėgte bėg
ti. Žiūrim — šviečia lemputė. Pa
lapinėje buvom palikę miegantį 
Algimantą. Jis jau atsibudęs, bet 
nieko nematęs, bet daug girdėjęs. 
Algimantas tvirtino, kad mus nak
ties svečiai puolą ne nuo aikštės, 
bet nuo miško pusės. Puolėm da
bar jau visi į mišką. Tamsu, nieko 
nesimato. Aišku, kodėl užpuolikai 
taip lengvai nuo mūsų pasprunka. 
Jei tik jie įšoka į tuos krūmus 
šalia kelio, tai jau jie ir saugūs 
ir niekaip jų nepamatysi. Nieko 
nepešę grįžom vėl prie palapinės. 
Nutarėm pastatyti sargybą. Taip 
mes bent dalinai išsimiegosim ir 
palapinę apsaugosim. Man teko 
lengviausia pamaina — pirmutinė.

Atsisėdau keli metrai nuo pala
pinės. Laukiau. Po keliolikos mi
nučių, girdžiu aiškų trakšt. Kaž
kas, matyt, užlipo ant sausos ša
kos. Aha! Ir iš kitų pusių pasi
girsta judėsiai krūmuose. Suneri
męs lempele švitinu į tas vietas, 
iš kurių pasigirsta garsai. Bet nie
ko nesimato, o garsai ir toliau ky
la. įsmeigiu akis į krūmus: ar ne
pamatysiu kokį judantį tašką ar 
šešėlį slenkant? Bet vos tik įsižiū
riu visus šešėlius, krūmų formas 
ir šviečiančias baltas eukaliptų ša
kas, kai mėnulis užslenka už debe
sų, ir visi šešėliai bei krūmų for
mos taip pasikeičia, kad visai ne
beatpažįstu. Staiga iš augšto me
džio viršūnės pasklido negirdėtas 
garsas. Gal pelėdos? Jų daug gir
dėjau, bet tokio niūraus šmėkliš
ko šauksmo tai dar niekad. Vos 
atsipeikėjau, o tas liūdnas numirė
lio balsas ir vėl šaukia: “Hū, hū 
...” Tik ir žingsniai! O pelėda ir 
vėl: "Hū, hū”. Aš girdžiu aiškiai 
žingsnius. Eina per krūmus. No
riu jau šokti ir bėgti. Ir vėl: “Hū, 
hū”. šoku ir apibėgu kelis kartus 
apie palapinę. Padaužau krūmus 
nu lazda, pašviečiu lempele. Bet 
vos tik nustoju švietęs ir atsire
miu į medžio kamieną ir vėl gir
džiu ir žingsnius ir garsus. Ak, 
mano laikas pasibaigė! Tegu kitas 
gaudo. Arvydo nereikia žadinti, 
nes jis nei nemanęs miegoti. Atpa
sakojau jam apie visus garsus: 
kur jų klausytis, iš kurios pusės 
tikėtis puolikų. Dabar jau abejo
jau, kad tai būtų svečiai iš Mel
burno. Greičiausiai tas pats pra
eitos nakties pamišėlis kirtėjas. 
Tik šiąnakt jis sumanęs kitokių 
pamaivų. O gal tai dvasios vaide
nasi?

Atsigulęs visdėlto greitai už
miegu. Tik kad įlėks Arvydas į 
palapinę, kad spirs j šoną — šni
bždėjimai visai netoli, gal už pen
kių metrų. Vėl lendu iš lovos ir 
drauge su Arvydu apžiūrim tą vie
tą, kur jis girdėjęs šnabždėjimus. 
Nieko nėra. Grįžtu lovon. Vos už
snūstu, Arvydas ir vėl kelia. Tik
rai matęs žmones. Sako, lipę į me
dį, lipę nepaprastai, bet susikabi
nę krūvon. Matyt, tyčia, kad jų 
neatskirtum nuo krūmų. Arvydas 
rodo į kažką tarp krūmų, bet aš 
matau tik šešėlius. Arvydas aiški
na, kur jie, kaip jie vienas ant
ram padėję lipti į medį, kaip vie
nas ranka mojavęs. Nieko neįžiū
riu. Susirūpinę einam žadinti bū
relio vadą Viktorą. Jis paskiria 
Venį kartu budėti su Arvydu. Gal 
dviese nieko nebematys ir negir
dės! Deja, po kiek laiko ir Venis 
atbėga susirūpinęs — matęs žmo
nes ir gana. Abu su Arvydu matę: 
į medį lipę, vienas ant kito gal
vos pasistoję. Visi sukilom ir visą 
valandą vaikėm tuos "vaiduok
lius”.

Pagaliau mūsų būrelio vadas 
Viktoras sušaukė mus visus į krū
vą. Jis mums išaiškino, kodėl mus 
puola, kas puola ir kaip jų reikia 
saugotis, čia jokios dvasios ir jo
kie vaiduokliai, bet, greičiausiai, 
australai skautai kur nors netoli 
stovyklaują ir gąsdiną mus. Su
stiprinti vado autoritęto ėmėm 
jau dabar tikrai krėsti mišką. Iki 
ryto dar daug kas įvyko. Algiman
tas matė kelis žmones einant per 
mišką su žibintais. Balys vos ne
užlipo ant juodo žmogaus, kuris 
į jį metė lazdą ir pats dingo tam
siame miške. Ir aš daug ką ma
čiau, bet dar daugiau girdėjau. 
Krūmus daužiau, šaukiau: "Kas 
ten? Stok!” Kelis kartus kažką vi
jau. Apie penktą valandą po ne
sėkmingos medžioklės, nuvargę, 
grįžom į palapinę. Tik Viktoras, 
jis daugiausia buvo miegojęs, dar 
vis tebebuvo karingai nusiteikęs. 
Atpylė pamokslą apie vyčio parei
gas. "Svarbiausia”, sakė: "jei vy
čiui pasakyta vienoj vietoj stovėti, 
jis ten turi stovėti, nežiūrint, kas 
bus, kas nebus!” čia aš buvau 
daugiausia nusikaltęs. Pagaliau ir 
Viktoras nusileido daugumos bal
sui ir leido eiti miegoti. Po valan
dos visdėlto kėlėmės mankštai.

Kai kitą kartą iškylausim toj pa
čioj vietoj, bandysim tuos garsus 
geriau ištirti. Brolis Zubras sako, 
kad tai mūsų įvairiomis pasako
mis pažadinta vaizduotė tebuvusi 
kalta dėl visų vaiduoklių. Gal ir 
jo teisybė!

Algis Kazlauskas

llano .*» va i o n ė
Prieš pusvalandį pas mane bu

vo atvažiavęs senai nematytas 
mokslo draugas ir jis ją gyrė su 
užsidegimu. Gyvai pasakojo apie 
jos nuopelnus visai neilsdamas ir 
taip įdomiai. Iš smalsumo nebe
tverdamas, išėjau su juo j gatvę. 
Nakties šydas buvo prigaubęs ma
no svajonę. Tamsoje jos išvaizda 
buvo neryški — tesimatė vien tik 
jos subtylūs kontūrai. Ji ilsėjosi 
ramiai, bet žinojau, kad jos gyvy
bę galima pažadinti tik vienu ran
kos spustelėjimu. Stovėjau lyg 
apsvaigęs.

Prie šaligatvio ilsėjosi juoda ma
šina — 1934 m. Fordas coupe. Pa
lietus ranka, nuotaika dar pakilo. 
Pasidarė šilta apie kaklą. Paga
liau suradau mašiną, kuriai ir ma
no kuklių lėšų išteks! Pradėjom 
detaliau tikrinti jos būklę. Coupe 
turėjo sėdynę, kurioje tilpo trys 
žmonės. Atidarius bagažninką 
(vežmenę), buvo galima dar du 
įsodinti. Pabarškinau stogą. Me
talas storas. Vinių galvutės, nors 
ir padengtos dažais, visdėlto žymu. 
Matyt, paties mano draugelio kal
tos. Durys lengvai atsidarė, ta
čiau įlipus uždarytos niekaip ne
silaikė. Paaiškėjo, kad spynos be
veik visai iškritusios, ir važiuo
jant durys prilaikomos guminiu 
raiščiu. Sėdynė gi patogi, tačiau 
juda, nes neįtvirtinta. Jos išvaiz
da labai primena tramvajų 
sėdynes.

Šiaip taip įsėdus, pasigirdo šū
kavimai iš namo pusės. Mat, at
sirado ir daugiau smalsuolių, no
rinčių išmėginti moderniąją susi
siekimo priemonę. Vienas dar til
po priekyje, kitiem dviem teko 
iškilmingasai vežmenės fotelis. 
Abu sugarmėjo džiaugdamiesi to
kia neįprasta vieta. Vėliau jie vis
dėlto gailėjosi, nes ten nebuvo taip 
minkšta, kaip tikėjosi.

Savininkas įspėjęs prilaikyti du
ris, paspaudė raudoną knyptuką. 
Motoras garsiai suūžė. Fordas vir
pėjo, tačiau iš vietos nė krust. 
Vežėjas paleido pedalių, pakreipė 
galvą ir susimąstė. Staiga nušvi

tusiu Veidu jis mums paaiškino: 
gi stovim atsikreipę tiesiog į sta
tų kalną, ir visas benzinas yra su
bėgęs į kitą bako galą, užtat ir 
negauname reikalingos jėgos. At
leidus stabdį, mes riedėjom atgal 
j pakalnę. Iš pradžių šliaužėm 
vien tik masinos svorio stumiami, 
bet neužilgo pradėjo staugti ir 
motoras. Tuomet visas mašinos 
kūnas pradėjo virpėti, o mes tran
kėmės tai į duris, tai su pakaušiu 
i stogą: rodės, jog mažai betrūks
ta pakilti nuo žemės ir imti skris
ti. Atsitrenkus į duris, jos dažnai 
atsidarydavo, ir tekdavo griebti 
draugui už pečių,, kad staiga ne- 
atsirastum išmestas iš šios šau
nios mašinos. Tokiu smarkiu grei
čiu belekiant, susidomėjau pažiū
rėti greičio skaityklio. Jis rodė 
vos 40 mylių per valandą. Matyti, 
Fordo spyruoklės nekokios, kad 
taip krato. Iš vežmenės pasigirdo 
skaudžių protestų — reikšta noro 
pėstiems grįžti namo. Pasirodo, 
kad draugeliams ypač pagailo vie
nos kūno dalies, nors ir kitoms ne
mažai trankymo teko. Lyg ir jų 
maldavimas būtų išklausytas — 
privažiavome kalną. Greitis žy
miai sumažėjo. Dantračiai garsiai 
tarškėjo. Atrodė, kad , neužilgo 
mūsų mašinėlė ir visai be dantų 
liks. Motoras tai užsikirsdamas, 
tai smarkiai suūždamas vis kėsi
nosi sustoti. Galų gale pasiekėm 
viršūnę ir visi gyrėm vairuotoją ir 
jo mašiną — kalno gi stataus bū
ta. Grįžę išlipom. Apie pirkimą 
jau nebeilgai svarstėm. Egzami
nus Fordas išlaikė: ir važiuoja, 
ir ant kalno užlipa. Ko daugiau 
bereikia? Sumokėjau pinigus. 
Priedui savininkas vieną pamoką 
pamokė vairavimo ir važiavimo. 
Dabar jau aš prie savo mašinos 
vairo. Keičiu bėgius. Girdisi ne
žmoniškas traškėjimas. Man gaila 
mašinos. Nežinau, ar dantys byra 
ar kas kita. Draugelis — buvęs 
mašinos savininkas su autoritetu 
įtikinėja, kad šis neįprastas garsas 
tai atmosferos padarinys. Paga
liau tai nieko nuostabaus — jauti, 
kad važiuoji, o ne pėščias eini.

Prabėgo kelios savaitės. Nuoty
kių su “karieta” netrūko, nes vien 
vairuojant buvo menas ją ant tie
saus kelio Išlaikyti: vairas lais
vai rankose sukinėjosi nevaržyda
mas ratų. Giliai širdyje jaučiau, 
kad reikia mašinos nusikratyti ir 
kuo skubiau. Jaučiau, kad ji žada 
dar mano rankose subyrėti j šiu- 
pulių krūvą. Pradėjom abu su 
Fordu lankytis pas pirkėjus. Anie 
kraipė galvą. Matėsi, kad juos mū
sų išvaizda neigiamai veikė. Bet 
kartą mes sutikom ir didelį susi
domėjimą mumis. Derėjomės, gin
čijomės ir galų gale pakratėm ran
kas ir pasikeitėm vertybėmis: aš 
gavau kelias dešimtis svarų, o 
naujasis savininkas Fordą. Dabar 
pirkėjas paaiškino ir savo planus: 
Fordą pirkęs vien tik dekoracijos 
— reklamos tikslams. Ir dabar 
juodasis Fordas ilsisi Kensingtone 
ant vienos automobilių parduotu
vės stogo, tiesdamas nosį augštyn. 
Jo motoras išmontuotas, ratų pa
dangos baltai nudažytos, o švie
siai mėlyni sparnai, atrodo, lyg 
būtų pasiruošę buvusią mano sva
jonę nešti į dausas.

TROKŠTA LIETUVIŠKU 
VADOVĖLIU

Kaip visose Lietuvos mokyklo
se, taip ir Klaipėdos Žemės ūkio 
technikume trūksta vadovėlių lie
tuvių kalba specialiems dalykams. 
Jų yra labai mažai ir jie pritaiky
ti daugiausia aukštosioms mokyk
loms, arba visai populiarūs, pritai
kyti kolchozams. Paskutiniu metu 
pasirodė keletas veterinarijos ir 
agronomijos vadovėlių lietuvių 
kalba (aukštomis kainomis), bet 
ir jie ne visai pritaikyti techniku
mo mokymo planams. Dėstytojai 
yra priversti naudotis vadovėliais 
rusų kalba. Jie perduoda mokslei
viams lietuvių kalba, o tie paskai
tas užsirašo ir taip mokomasi. Ru
siškomis knygomis naudojasi tik 
tie, kurie rusų kalbos moka.

Idealizmas ir tikrovė
(Atkelta iš 3 psl.)

IŠVYKA I 
MT. EVELYN

Ir vėl įvyko melburniečių skau
tų akademikų savaitgalis Mount 
Evelyn ■— ketvirtas iš eilės. Da
lyvių skaičius nemažėja: šį kartą 
buvo apie 40. Ar tai prieauglis, ai
tai senieji studentai — neaišku. 
O gal po dalį iš abiejų katego
rijų! Buvo ir svečių. Net penki iš 
Adelaidės. Laukta ir iš Sidnėjaus, 
tiktai, gaila, paskutinę minutę 
paskambino neatvažiuoją.

Savaitgalis, kaip ir visuomet, 
prabėgo pakiliai. Šeštadienio va
karą įvyko jau ilgai propaguoti 
ir visų laukti "Tolimųjų ir arti
mųjų Rytų” šokiai. Salėn susirin
ko spalvuotas ir kontrastiškas mi
šinys “kiniečių” ir “arabų”, šį 
kartą dominavo “kiniečiai”. Tai 
buvo netikėta. Anksčiau dominuo
davo "arabai”, neatsižvelgiant 
kaip tie kaukių šokiai būdavo pa
vadinti. Mat, baltų paklodžių ir 
dekių netrūkdavo, o jų klostai su
teikia paslaptingumo. Visdėlto šį 
kartą "kinai” priglušino “arabus”. 
O gal tai buvo Pekino įsakymas 
propagandos reikalui?

Dienos metu pasinaudota spor
tinėmis įrangomis — teniso aikš
tele ir stalo tenisu. Neatsirado 
tačiau drąsuolių, kurie būtų iš
bandę baseino temperatūrą. Ru
dens, mat, lapai plaukiojo vandens 
paviršiumi, šiais metais savaitga
lis įvyko vėliau negu įprasta.

Savaitgaliui vadovavo skautai 
akademikai — Jurgis Mika
lajūnas ir Irma Lais
vė n a i t ė. šeštadienį kalbėjo 
kun. dr. P. B a č i n s k a s tema 
“Vidudienio žmogus”. Iškėlė su
brendusio žmogaus — pasiekusio 
vidudienio problemas. Reikia mei
lės, pasitikėjimo ir jumoro žmo-

teisybė, kol viešpatauja skurdas 
ir tamsa, jei tik įžvelgs, kad jo 
pastangos ką nors reiškia suvokia
moms negerovėms įveikti bei su
švelninti. Idealizmas nėra tik nuo
taikos pasireiškimas, kartinis su
sižavėjimas, bet nuolatinis spren
dimų kelrodis, nuolatinė žmogiš
kųjų pastangų tendencija.

Kitas kelias yra materialistinis 
— praktiškas, gyvenimo kovos dėl 
būvio diktuojamas kelias, savanau
diškas, medžiaginės, politinės ir 
moralinės galios teikiantis kelias. 
Tai platus kelias. Juo eina kapita
listinio biznio bei pramonės pasau
lis, jis iškelia į vertybių kategoriją 
rungtyniavimą medžiaginėms ir 
politinėms priemonėms sukaupti. 
Tuo keliu eina ir tariamai idealis
tinių vertybių siekią asmens bei 
sluogsniai, kai pagrindinis susirū
pinimas yra asmeninė gerovė, su
kaupimas galios į savo rankas, sie
kimas pripažinimo visuomenėje, 
asmeninio autoriteto. Tuo keliu 
ėjo valstybės, pavergdamos primi

nių tarpusavio santykiuose.
Pasinaudodami skaidria saulėta 

diena, studentai išklausė paskai
tos atvirame ore, ant pievutės. 
Sekmadienio rytą buvo šventos 
Mišios. Po pietų gim. mokytoja p. 
E. Ž i ž i e n ė skaitė referatą 
“Laisvės supratimas ir Rytų ir Va
karų pasaulis”. Taip pat kaip ir 
kun. dr. P. Bašinskas tai gera stu
dentų bičiulė. Jos žodžiai buvo 
svarūs ir pilni kilnių ir originalių 
minčių. Laisvės įgyvendinimas tu
rįs remtis meile žmonėms ir žmo
nijai, net priešams. Vakaruose 
laisvės išgyvenimą pralegentė pa
iliustravo pavyzdžiais iš Albert 
Camus, o Rytuose Boriso Pastar- 
nako “Daktaru živago”. Ir šios 
paskaitos klausyta saulutės atokai
toje.

Savaitgalis įvyko gegužės 16-17 
dienomis.

A. Kazlauskas

tyvesnius kraštus ir priversdamos 
juos dirbti bei gyventi pavergėjo 
naudai. Tuo keliu ėjo nacionalso- 
cializmas, norėjęs kitus sutrypti ir 
paruošti erdvės tik saviškiams. 
Tuo keliu eina su idealistinių ver
tybių vėliava ir rusiškasai komu
nizmas, kai jis naudoja visas prie
mones politinei ir ekonominei Ru
sijos didybei įgyvendinti, paver
giant silpnesniąsias kaimynines 
tautas, primetant joms svetimą 
tvarkymosi sistemą, paglemžiant 
net savo ruso žmogaus asmeninę 
gerovę ir laimę valstybinei didy
bei augti, partijos vadų valdžios 
troškuliui numalšinti.

Sis kelias visada bus savanau
diškas ar tai individo, ar valsty
bės bei tautos prasme, nes jis sten
giasi nurungti žmogų ar valstybę 
bei tautą greta savęs. Valstybių 
ir tautų šios rūšies einamas kelias 
yra imperialistinis kelias, nešąs 
priespaudą, išnaudojimą, prievar
tavimą ir pagaliau tikrą vergiją 
pavergtiesiems.

Paryškinimui mes buvome iki 
šiol griežtai išskyrę idealistinį ir 
materialistinį kelią. Bet gyvenimo 
tikrovėje mes tik kraštutiniais at. 
vėjais juos sutinkame taip ryškiai 
išsiskiriančius. Tai yra tada, kai 
labai aiškiai į akį krenta, kurių 
vertybių — idealinių ar medžia
ginių ■— siekiama, kai labai ryšku 
dominuojanti žmogiškų tendencijų 
kryptis. Paprastai gyvenimas ver
čia ir paskirą asmenį ir tautą bei 
valstybę eiti išminties diktuojamu 
keliu: toks yra, kai medžiaginės 
vertybės nėra pagrindinis sieki
mas, kai jų siekiant neperdedama, 
o siekiama jų tik tiek, kiek, reika
linga, kiek būtina idealiosioms ver
tybėms siekti, nes tik šios sudaro 
tikrojo žmogiško pasireiškimo es
mę žemėje. Taip pav. asmeniui 
reikalinga pastogė, maistas ir ma
žiau ar daugiau saugus rytojus, 
kad jis galėtų sėkmingiau žmogiš
kąją paskirtį žemėje atlikti, kad

jis galėtų savąjį žmogiškumą iš
ugdyti, kad galėtų tikrai žmogu
mi būti, kad badas ir skurdas ne- 
sugniuždintų jo iki gyvio būsenos. 
Tas pats ir su tautomis bei val
stybėmis. Ir jos tik tada galės 
sėkmingiau atsidėti kultūrai ug
dyti, tamsumui įveikti, morališkai 
stiprėti, kai bus pašalinusios skur
dą, kai bus pasiekusios pakenčia
mos medžiaginės egzistencijos, kai 
džiaugsis ūkine ir politine laisve. 
Bet šis išminties kelias, apjungiąs 
idealizmą su gyvenimiškąja me
džiagine tikrove, sako ir tai, kad 
juo einant ir norint gyventi ga
limai pilnesnį gyvenimą, tenka bū
tinai leisti gyventi ir padėti gyventi 
kitam greta savęs, leisti gyventi 
ir kitoms tautoms bei valstybėms 
greta savosios. Kitų prievartavi
mas ir išnaudojimas atneša pap
rastai tragediją prievartautojui. 
Tai dėsnis, kurio nesuvokia tik 
aklieji ar kurio nenori suvokti dau
gelis šių dienų materialistinio ke
lio skelbėjų bei juo žmoniją ve
dančiųjų.

Idealistinės ir materialistinės 
tendencijos įvairuoja su amžiumi 
ir laiku. Jaunas žmogus, paprastai, 
yra daugiau idealistiškai nusitei
kęs negu vyresnio amžiaus. Is
torijoje yra buvę šimtmečiai di
desnio idealizmo ir mažesnio, šis 
amžius yra labai pasinešęs mate
rialistiniu keliu. Yra ir tautos, ku
rios yra ryškiau pasukusios mate
rializmo ar idealizmo keliu. Lie
tuvių tauta aiškiai buvo didelį dė
mesį skyrusi idealiosioms verty
bėms. Emigracija tačiau turėjo 
neigiamos reikšmės, ir mūsų žmo
nės išeivijoje yra labai pasinešę 
materialistiniu keliu, nors ir ne
labai sėkmingai.

Gyvenimo visumoje išlieka žmo
nija menkai ar tiksliau išbalan
suota tarp idealistinių ir materia
listinių tendencijų. Grynas mate
rializmas privestų prie būsenos, 
kai žmogus žmogui, tauta tautai 
virstų vilku, nes noras sukaupti 
gerybes ir įsigyti ekonominės ir 
politinės galios, verčia apiplėšti 
kitą. Tada jau būtų tikras pra
garas žemėjo.
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PAREIGINGUMAS
Nors Sporto Skyriaus skelbta

sis piniginis vajus paremti Vasario 
16 Gimnazijos sportuojantį jauni
nu} jau baigėsi, tačiau aukos vis 
dar plaukia. VYTENIS ŠLIOGE
RIS, gerai žinomas sydnėjiškis 
studentų ir skautų veikėjas, taip 
pat ir sportininkas-rėmėjas, at
siųsdamas vieno svaro aukų, rašo: 
“Būdamas Sporto Kluko narys-rė- 
mėjas, jaučiu savo pareigų nors 
šia maža auka prisidėti prie taip

reikalingo ir gražaus vajaus“.
Taip pat savo aukomis vajų pa

rėmė šie jaunieji sydnėjiškiai: 4 
šil. B. Paškaitis, 3 šil. — A. Skir- 
ka, 2 šil. — R. Dryža.

Visi aukavę ir dar neatsiskaitę 
su Sporto Skyriaus Redaktoriumi, 
prašomi kuo skubiau pasiųsti pini
gus jo adresu. Taip pat negrąžinę 
aukų lapų prašomi juos juo grei
čiau grąžinti.

MERGINOS — NORWOOD
43:26 (25:14)

Mergaičių komanda yra labai 
nepastovi. Kartais silpnai sužai
džiama prieš silpnų priešų, kar
tais gi labai gerai pasipriešinama 
pirmaeilėms komandoms, šiuo sy
kiu vytietės žaidė be priekaištų, 
nors per daug skubotai laimėjimų 
atsiekė užtikrintu rezultatu. Visos 
žaidėjos dėjo geras pastangas, o 
M. Kelertaitė buvo nesulaikoma 
puolime. Taškai: M. Kelertaitė 23, 
O. Kelertaitė 12, Kitienė 6, Igna
tavičienė 2.

JAUNĖS — WEST 34:26 (20:13)

Jaunės žaidė be nuolatinės sa
vo centro puolėjos, bet geros pas
tangos ir geras žaidimas atnešė 
laimėjimų. Buvo gerai žaidžiama 
komandiniai ir pelnytai laimėta. 
Taškai: L. Radzevičiūtė 19, D. 
Radzevičiūtė 13 ir R. Šulcaitė 2.

Sydnėjuje
KUR DINGO SENJORAI

Prieš kelias savaites man teko 
stebėti Kovo jaunių rungtynes 
prieš gana silpną ir nepilno sąs
tato australų Las Alio, komandų, 
kurias jauniai, brolių Grudzinskų 
kovingumo dėka, laimėjo 45:34. 
Stebint žaidimų, buvo skaudu žiū
rėti, kad, V. Daudarui pasitrau
kus iš trenerio pareigų, jo darbas 
ir įdėtos didelės pastangos eina 
niekais.

Individualiniai tikrai gerai pa
ruošti žaidėjai (Daniškevičius ir 
Daudaras, jun.) neturi mažiausio 
supratimo, kas yra komandinis 
žaidimas ir kaip jį reikia žaisti. 
Danikevičius, būdamas komandos 
kapitonas, per visas rungtynes vos 
porų kartų sugebėjo grįžti per 
centro linijų ir dengti savo žaidė
jų. Vienintėlė “kombinacija”, kuri 
dažnai kartojasi per žaidimų, buvo 
pasilikimas prie priešo krepšio ir 
sviedinio laukimas “ant fukso”, 
kurį gavęs mesdavo iš sunkiausių 
padėčių, ko pasėkoje maždaug tik 
vienas iš penkių metimų būdavo 
geras.

Dėl šitokio žaidimo būtų labai

mų visiškai stabilizavo, kai kovie- 
čiai, puikiai perduodami sviedinį 
vienas kitam, įstengė laimėti šias 
sunkias rungtynes, kurios vyko 
Newtowno Policijos salėje. Gyni
me gerai sužaidė A. Daudaras su 
G. Grudzinsku, kai puolime buvo 
geri Daniškevičius, A. Grudzins- 
kas ir Gauba. Taškai: Daniškevi
čius 16, A. Grudzinskas 16, Dau
daras 9, Gauba 4, G. Grudzins
kas 2.

Adelaidėje
VYTIS I — NORTH

51:63 (28:26)

Prieš geriausių australų koman
dų vytiečiai negalėjo išeiti į aikš
tę pilnu sąstatu, kas būtų, galbūt, 
nulėmę laimėjimą mūsų pusei. Vis
gi su esamu sąstatu buvo sužaista 
gana gerai. Pirmame puslaikyje 
žaidimas buvo apylygis ir puslaikis 
buvo laimėtas vytiečių. Priešas go
riau nuiminėjo kamuolius nuo len
tos ir keliais ilgais metimais užtik
rino sau laimėjimą. Taškai: M. 
Statnickas- 14, Ignatavičius 13, 
Gumbys su Jaciunsku po 8 ir Ur
monas 7.

klaidinga kaltinti jaunius, turint 
galvoje, kad ii" senjorai, būdami 
be trenerio ir vadovo aikštėje, la
bai dažnai pasimeta ir žaidžia pa
laidai.

Tenka labai apgailestauti, jog

VYTIS II — POSTAL 
63:38 (32:15)

Laimėta buvo lengvai, bet žais
ta ne visai gerai. Priešui esant

STALO TENISAS
Vyrų pirmoji komanda žaidė su 

S.A.A.D.V. ir laimėjo 11-0 rezul
tatu. Už Vytį žaidė Ignatavičius, 
Petruška ir Adutavičius. Ši ko
manda savoje žaidimo divizijoje 
stovi pirmoje vietoje.

AIŠKUMO DĖLEI

Daugeliui tautiečių, kurie iš ar
čiau nepažįsta S. Klubo veikimo 
sąlygų, yra labai neaišku, kam 
sportininkams reikalingi pinigai ir 
kokios gali būti jų organizacijos 
išlaidos, čia pasistengsiu supažin
dinti su praėjusių metų A.L.S.K. 
“Vytis” išlaidomis, žinoma, tik su 
stambesnėmis.

Pereitų metų laikotarpyje A.L. 
S.K. “Vytis” pajamų turėjo

£ 491-13-84
Išlaidų 453-13-11

Kasoje liko £ 37-19-9)
Didesnės išlaidos:

Nuoma už treniruočių 
sales £ 142-13-0 ;

Sportininkų kelionė į 
Melburną į IX-ta Aus
tralijos Liet. Sp. Šventę

£ 120-0 -0 ;
Stalo teniso išlaidoms, 
komandų registracija, 
šviesų įrengimas, stalo 
įsigijimas, kamuoliukai 
ir kt. £ 56-8 -3

V. Daudarui dėl laikinai darbais 
apsikrovimo iš trenerio pareigų pa
sitraukus, iš tokio didelio skaičiaus 
sydnėjiškių krepšinio veteranų ne
atsiranda tinkamo jauniams tre
nerio. Būtų labai gražu iš senjorų 
pusės, jeigu atsirastų bent kele
tas vyresniųjų krepšininkų, kurie 
savaitėje pašventę keletą valandų 
mūsų jauniams, galėtų parodyti 
tikrą sportiškumo pavyzdį, per
duodami per eilę metų įgytą pa
tyrimą jauniesiems.

V.B.

STALO TENISAS

Sydnėjuje ilgai tylėjusi stalo 
teniso sekcija laiku atkudo ir pra
dėjo savo darbą. Valdybai pakvie
tus Joną Adicką (kuris sutiko) 
grįžti sekcijos vadovu bei buvu
siai Australijos lietuvių moterų 
stalo teniso čempionei J. šlefer- 
taitei — Kenderis sutikus treni
ruoti moteris, tikimės gerų rezul
tatų.

TRENIRUOČIŲ LAIKAS

KREPŠINIS nuo 8 iki 12 vai. 
ryto šeštadieniais Newtown Poli
ce Boy’s Club.

TINKLINIS nuo 8 iki 12 vai. 
ryto sekmadieniais Newtown Po
lice Boy’s Club.

STALO TENISAS nuo 7 vai. 
vak. penktadieniais Lietuvių Na
muose Redferne.

STALO TENISAS nuo 7 vai. 
vak. antradieniais Lietuvių Na
muose Bankstowne.

KOVAS — LA SALLE 
47:34 (16:19)

Draugiškose rungtynėse prieš 
labai stiprią australų komandą 
jaunieji koviečiai gražiai sužaidė, 
atsiekdami pelnytą laimėjimą. Pir
majame puslaikyje jauniams puo
lėjams negrįžtant į gynimą austra
lai įstengė vesti žaidimą savo nau
dai, tačiau antrame puslaikyje tre
neriui išaiškinus klaidas, jauniai 
pradėjo greičiau išvesti į žaidimą 
sviedinį, dengti savuosius žaidėjus 
visoje aikštėje, kas priešo žaidi-

silpnesniam, visi mėtė, o ginti ne
buvo kam. žaidžiant geriau ko
mandiniai, buvo galima pasiekti 
geresnių rezultatų. Taškai: Visoc
kis 20, Alkevičius 15, Merūnas su 
Rakausku po 10, Kitas 4 ir Gudelis 
su Petruška po 2.

JAUNIAI — COLONEL LIGHT
GARDENS 20:58 (12:20)

Jauniai patyrė pirmą pralaimė
jimą, žaisdami prieš gerą patyri
mą turinčią australų komandą. 
Pradžioje rungtynių susižeidė Py
ragius pirštą ir jauniai, likę be jo 
vertingos pagalbos, pakriko, ką 
priešas gerai išnaudojo. Taškai: 
Pyragius 7, Daugalis su Ružinsku 
po 6, Zablovskisl.

Krepšinio, tinki, svie
diniai £ 31-16- 3;
Krepšinio komandų re
gistracija £ 23-18- 0;
Pašalpa žaidėjams vy-

i J. Strautins ž
5-TH FLOOR >

i 306 The Causeway !;
Į MELBOURNE į

Į xxx ■: 
! SIUNTINIAI I LIETUVĄ S

SUTAUPYSITE l
SVARŲ SVARUS,

į: jei pirksite LIETUVIŲ ĮMONĖJE:
pūkines kaldras, patalus, pagalves, paklodes, staltieses ir užval- :į 

į: kalus. į:
:į: čia gausite vokišką damaską ir inpilus. :*

Adresas: S. PRIŽGINTIENE,
iŠ 187 MIMOSA ROAD, GREENACRE (Ea.t Bankxown), N.S.W. | 

Telef. UY 1998 — nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro.
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j THE IMPERIAL į 
B 74 LURLINE STREET, KATOOMBA, BLUE MOUNTAINS S

B Tel: Katoomba 523. S

H PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS — S 
S VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE. g
įfl Savininkas Ed. Valevičius. §
Ž Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gražiau- re 
S šioje Australijos vietovėje. Mandagus ir rūpestingas patarna- K 
re vimas. Geras maistas. 5 minutės nuo miesto centro (Shopping Cj 
B Centre, Picture Theatres) ir gražiųjų Katoombos apylinkių. “]
re Tarifas įskaitant butą, maistą ir patarnavimą £ 7.7.0 savaitei. C] 
B Vaikams nuolaida. S
M Del smulkesnių sąlygų prašoma rašyti arba skambinti. re

kstant į kitus ateitus 
žaisti už P. Australiją £ 15-0 - 0; 
Žaidėjų registracija £ 10-12- 0; 
4 komplektai šachmatų £ 10-0-0; 
Lauko teniso aikštelės 
nuoma ir sviedinukai £ 7-11- 6; 
Visos kitos smulkios iš
laidos £ 33-7 -10

B.N.

AMERIKOJE
IŠVYKA I PIETŲ AMERIKĄ

Šiuo metu jau visu smarkumu 
yra ruošiamasi lietuvių krepšinio 
rinktinės išvykai į P. Ameriką, 
kur ji žais penkiose valstybėse. 
Kelionė prasidės liepos mėnesio 
pirmojoje pusėje. Jau yra numa
tytas rungtynių tvarkaraštis įvai
riose P. Amerikos žemyno vieto
vėse. Vyks 10 krepšininkų ir pora 
palydovų. Rinktinės treneriu yra 
paskirtas Vytautas Grybauskas, 
Vokietijoje žaidęs Scheinfeldo Ko
vo komandoje, ši išvyka pareika
laus nemaža lėšų, nes vienam žmo
gui kelionė atseis apie 600 dole
rių, todėl dabar šiam reikalui yra 
renkamos Š. Amerikos lietuvių 
tarpe aukos.

JAV-BIŲ PIRMENYBĖSE

Clevelando lietuvių sezono spor
to klubo žaibo moterų tinklinio 
komanda šiais metais laimėjo Cle
velando miesto moterų meisterio 
vardą ir tuo gavo teisę dalyvauti 
JAV-bių pirmenybėse, ko dar nėra 
pasiekęs nei vienas Amerikos lie
tuvių sportinis vienetas. Iš šių 
pirmenybių bus atrinkta JAV 
olimpinė komanda, kuri atstovaus 
JAV-bes Pan-Amerikos žaidynėse, 
įvykstančiose šios vasaros pabai
goje.

NAUJAS SPORTO KLUBAS

Los Angeles, Californijoje, su
siorganizavo naujas lietuvių spor
to klubas, kurio steigimo iniciato
rė buvo E. šikšniūtė >— Vodopa- 
lienė. Naujojon valdybon buvo iš
rinkta: St. Makarevičius — pirm., 
B. Reivydaitė — sekret., R. Dap- 
šys — iždin. ir E. šikšniūtė — Vo- 
dopalienė — narys. Numatoma 
klube įsteigti įvairias, daugiausia 
lietuvių kultivuojamas, sporto ša
kas.

Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

25 Balston St., St. Kilda, Vic.

Tel. LB 4083.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
KASYKIM TEISYBĘ

Š.m. gegužio 22 d. “Mūsų Pas
togėje” tilpo straipsnis “Bendruo
menės namų atidarymas Geelon- 
ge”, kuriame tarp kitko rašoma: 
"Pačių namų statybos idėja kilo 
1951 m., bendruomenės valdybos 
pirmininkas buvo tuo laiku p. Gri
gaitis, vienas iš iniciatorių”.

Geelongo namų statybos idėja 
kilo ne 1951 m. ir ne p. Grigaitis 
tuo laiku buvo bendruomenės val
dybos pirmininku. Pačią namų 
idėją iškėlė p. Bertašius ir p. Nor
mantas 1950 m., man būnant Aus
tralijos Lietuvių S-gos Geelongo 
skyriaus pirmininku. Iškeltai idė
jai pritariau ir net neatsiklausęs 
visuotino skyriaus susirinkimo bei 
skyriaus valdybos, turėdamas 2 
svarus aukų, užpirkau du sklypus, 
kuriuos perkant dar paaukojo po 
svarą a.a. Bučinskas, tuo laiku 
atvykęs iš Bonegilos stovyklos ir 
pats užsiimdamas agentavimu. Per
kant sklypus ir buvo galvota pa
statyti bendruomenei namus, kad 
lietuviai turėtų savo kultūrinį — 
tautinį centrą. Nevisuomet mokė
jimams buvo pakankamai . kasoje 
pinigų ir kartais tekdavo lankyti 
lietuvius ir rinkti aukas, kad rei
kalinga suma už sklypus laiku bū

tų sumokėta. Tam energingai pa
dėjo p. J. Rekešienė. Kada p. Gri
gaitis buvo išrinktas jau bendruo
menės apyl. pirmininku, rodos 
1952 m., tai metiniame apylinkės 
susirinkime jis pasakė garsią min
tį: “Užpirkti sklypai bendruome
nei tik bereikalingą naštą užkro
vė”. Vėliau, vėl man perėmus apy
linkės’ pirmininko pareigas, buvo 
baigta išmokėti sklypai, įsteigta 
specialus Namų Fondas ir sudary
tas namų statybos komitetas. Na
mų planą buvo sutikęs veltui pa
daryti p. Arch. Žemkalnis ir iš 
North Geelongo konsulo buvo gau
tas raštiškas principinis sutikimas 
statyti ne komercinę salę. Tai vis 
dar buvo, atlikta be p. Grigaičio.

Visai neturiu intencijos kieno 
nors darbų bei pareikštos iniciaty
vos paneigti, bet manau, kad ir 
kiti to netrokšta, jog kam nors 
neteisingai būtų prikergta svetimi 
darbai bei inięiatyva.

Galima būtų buvę šį netikslų 
konstatavimą ir negirdom praleis
ti, bet kad nebūtų visuomenė be
reikalingai klaidinama, manau, 
tikslu yra faktus patiekti tikrus, 
kurių korespondentas p. Zd. gal 
ir nežinojo.

Su pagarba
V. Raginis

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai 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. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimuL Mes kalbame vokiškai

I PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS
SAV.

36 WALPOLE ST., KEW, VIC.
TEL. WM 6032

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

IIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIUIIlll

i
 EUROPIETIS SPECIALISTAS

OPTIKAS
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.

9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.

(Priešais Melbourne Town Hall) 
Centr. 1819
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I
“Savi pas savus”

KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU- I. 

VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI- f 
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS I LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. ‘

O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., L

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

IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU. '

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO į

LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iž savo artimųjų, nes už siuntini atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nea Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik viaokiua atuntiniua, bet taipogi ir maisto siuntinius! j

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius. (

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa- ' 
. prašykite parašydami. PRAŠYKITE MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda- į 

mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa- r 
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek

5 siuntėjui tiek gavėjui $
NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie- į 

maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS) i'

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
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MŪSŲ PASTOGE 1959 m. birželio 5 d.

MŪSIĮ PĄSTOCĖ
Apaštališkas Delegatas pas 

Sydnėjaus lietuvius
organizacijos ir visų apylinkių lie.Apaštališkai) Delegatas J.E. ar

kivyskupas Romolo Carboni, dar 
J.E. vysk. V. Brizgio vizito metu, 
pareiškė norą artimiausia proga 
aplinkyti Sydney lietuvių pamal
das bei susipažinti su lietuviais.

Tokia proga ir buvo numatyta 
tragiškųjų birželio įvykių minėji
mo pamaldos —■ birželio 14 d. Bet 
kadangi J.E. šią dieną turi išvyk
ti j Brisbaną, tai šios pamaldos 
perkeliamos j birželio 21 d. — sek
madienį Camperdown bažn.

Punktualiai 12 vai. sutiksime 
J.E. prie lietuviškų pamaldų baž
nyčios Camperdowne ir chorui gie
dant “Ecce Sacerdos magnus” pa
lydėsime prie didžiojo altoriaus, 
čia bus giedotos mišios už ištrė
mime kenčiančius ir mirusius bro
lius, laike kurių J.E. tars apašta
lišką žodį Sydnėjaus lietuviams.

Artimesnei pažinčiai bei kon
taktui užmegzti — tos pačios die- 
nos vakaro 6 vai. J.E. kviečiamas 
į bendrus užkandžius ir koncertų, 
Bankstowne lietuvių namuose 
(East Terrace), kurį ruošia para
pija kartu su A.L. Katalikų Kul
tūros D-ja, kuri tą pačią dieną 
(21 d.) švenčia dešimtmetį savo 
kultūrinės veiklos Sydnėjuje.

j šias iškilmes kviečiamos visos

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Šiemet Adelaidėje žiauriųjų bir
želio masinių trėmimų minėjimas, 
rengiamas Baltų Tarybos, bus 
įvairus, nepaprastas ir tęsis per 
dvi dienas.

šeštadienį, birželio 13 d., žiau
riųjų trėmimų aukoms pagerbti 
ir jų atminčiai lietuviai, latviai ir 
estai apsodins L'Estrange gatvę, 
Glenunga (ši gatvė eina pakraščiu 
Glenunga Ovai) medeliais ir ten 
jmūris bronzinę lentą su atatinka
mu įrašu. Lentą atidarys p. K.C. 
Wilson M.H.R. Lentos atidarymo 
ceremonijos įvyks 12 vai.

Sekmadienį, birželio 14 d., pap
rastu laiku, bus laikomos tai pro
gai pritaikytos pamaldos. Lietu
viams pamaldos bus šv. Juozapo 
bažnyčioje, Pirie Street. Oficialio
ji minėjimo dalis įvyks Adelaidės 
miesto rotušėje. Pradžia 3 vai. p.p. 
Pagrindinė kalbėtoja oficialioje 
dalyje bus senatorė Nancy E. 
Buttfield. Po to sekančioje meni
nėje dalyje dalyvaus sopranai p. 
G. Vaskas — Vasiliauskienė, p. 
Meta Pruul (estė), vargoninkas 
G. Krums (latvis) ir lietuvių, lat
vių ir estų chorai. ] minėjimą yra 
pakviesta valdžios ir partijų ats
tovai ir šiaip daug Pietų Austra
lijos žymių asmenybių.

ADELAIDE
LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS
Ryšium su skebiamu Adelaidės 

Lietuvių S-gos vajumi, S-ga ruo
šia balių, kuris įvyks š.m. birželio 
20 d., 7 vai. p.p. Lietuvių Namuo
se. Sąjungos V-ba tikisi, kad tau
tiečiai į balių atsilankys gausiai 
ir savo atsilankymu padės Lietu
vių Namams, nes visas pelnas eina 
L. Namų reikalams. Baliuje gros 
lietuvių kapela ir veiks Moterų 
Sekcijos bufetas su karštais ir šal
tais užkandžiais. Visi gėrimai bus 
gaunami vietoje.

Pakvietimais pravartu iš anks
to apsirūpinti pas valdybos narius, 
talkininkus bei paskirus platinto
jus. Vara

Pajieškojimai
* Pajieškomas Antanas Kaitulis, 

kilimo iš Raseinių, atvykęs j Aus
traliją maždaug prieš dešimt me
tų. Jo jieško motina ir giminės iš 
Lietuvos. Prašome pranešti šiuo 
adresu: Juozas Bernotas, 4339 So. 
Taiwan Ave., Chicago 32, 111. USA.

tuviai — tik kad dalyvautume! 
J.E. sutikime, 6 vai. vak. bei už
imtume! vietą salėje — malonėki
te atvykti prieš 6 vai. J.E. Apaš
tališkas Delegatas tars žodį ir šia 
proga.

Abu šie susitikimai su J.E. 
Apaštališku Delegatu yra labai 
svarbūs, o ypač gausus dalyvavi
mas bažnyčioje ir pamaldose, nes 
iš to Apašt. Delegatas spręs mūsų 
prisirisimų prie savo lietuviškų 
pamaldų, o gal būt net ir mūsų pa
jėgumų pasistatyti bei išlaikyti sa
vus maldos namus.

Jaunimas, visi tikintieji, o ypač 
A.L.K. Kultūros D-jos nariai ragi
nami priimti šv. Komuniją — tiek 
aukojant ją už brolius vergijoje, 
tiek ir parodant, kad mūsų kata
likybė yra gyva ir Sakramente.

Svečias kunigas — Tėvas Leo
nardas Paltanavičius klausys išpa
žinčių Camperdowne prieš pamal
das nuo 10,30 vai.

Tą sekmadieni — birželio 21 d. 
bus tik šios vienos lietuviškos pa
maldos Camperdowne — punktua
liai 12 vai., į kurias kviečiami visi 
ir tolimesniųjų apylinkių lietuviai.

Kun. P. Butkus
Sydnėjaus Liet. Kapelionas

Baltų Taryba maloniai kviečia 
visus lietuvius kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti ne tik oficialioje minė
jimo dalyje, bet taip pat prie len
tos atidengimo ceremonijų ir baž
nyčioje. Jūs atsimenate, kaip 
žiauriai deportacija buvo vykdo
ma ir koks likimas laukė depor
tuotų Rusijos priverčiamo darbo 
stovyklose ir kalėjimuose. Ta de
portacija palietė ne tik jūsų arba 
jums artimą šeimą, bet visą lietu
vių tautą. Todėl šis trėmimų mi
nėjimas yra visos tautos reikalas. 
Susirinkite skaitlingai ir parody
kite pasauliui, kad lietuvių tauta, 
nors ir dalinai išblaškyta po pa
saulį, yra gyva ir stipri, ir kad 
niekad nepamirš tokių skaudžių 
tautai padarytų skriaudų. Be to, 
toks minėjimas turi didelės propa
gandinės reikšmės. Jame pabrė
žiama, kad Lietuva, taip pat kaip 
Latvija ir Estija, buvo prievarta 
komunistų žiauriai pavergta ir taip 
pat parodoma pasauliui, koks žiau
rus komunizmas yra. Jūs visi esa
te mažiau ar daugiau nuo bolše
vikų nukentėję, bet kiek daug bol
ševikai nukankino mirtinai? Paža
dinkite solidarumą ir susirinkite 
kuo skaitlingausiai jų pagerbti.

I Pietų Australijos Baltų
Taryba

CANBERRA
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

š.m. birželio 14 d. 11 vai., sek
madienį, St Patricks bažynčioje, 
Brodone, bus pamaldos už išvež
tuosius į Sibirą lietuvius. Prašome 
tautietes-tautiečius kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

A.L.B. Canberra* Apyl. Valdyba

MELBURNAS
BIRŽELIO ĮVYKIŲ

MINĖJIMAS MELBURNE •

Birželio deportacijų Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje minėjimą 
šiais metais rengia Jungtinis Pa- 
baltiečių Komitetas. Minėjimas 
įvyks šeštadienį, birželio mėn. 13 
dieną, 4 vai. vak. M.U. salėje, 
Collingwoode (kampas Hoddle ir 
Vore SL).

Po minėjimo oficialiosios dalies 
įvyks jungtinis pabaltiečių meni
nių jėgų koncertas. Visi tautiečiai 
maloniai prašomi atsilankyti. Įėji
mas laisvas.

Apylinkė* Valdyba

SYDNfiJUS

PADĖKA
A.L.B-nės Krašto Valdyba nuo

širdžiai dėkoja p.p. T. ir V. Sim- 
niškiams už jų gražų ir pasiauko- 
tiną atsidavimą bendruomenės rei
kalams.

Pastaruosius du metu, esant p. 
V. Simniškiui Krašto Valdybos iž
dininku, buvo naudotasi jų butu 
Krašto Valdybos posėdžiams ir 
užimtas vienas kambarys Krašto 
Valdybos archyvui.

Nežiūrint tokio privačios buities 
apsunkinimo, p.p. Simniškiai gra
žiausiai sugebėdavo sudaryti bi
čiuliškai lietuvišką aplinką Kraš
to Valdybos darbams.

A.L.B-nė* Krašto Valdyba

SAMBŪRIO “ŠVIESA” 
PARENGIMAI

šeštadieni, birželio 13 d., Syd
nėjaus Lietuvių Namuose “Švie
sa” rengia uždarą narių susirin
kimą. Kalbės Kolega Dr. Vytau
tas Doniela. Tema: “Galvojančios 
Lietuvių Jaunuomenės Nuotaikos 
Užjūriuose”.

šeštadieni, liepos 25 d., kartu su 
Sydnėjaus Studentais bus pagar
sėjęs Boheminis Vakaras, {ėjimas 
tik su pakvietimais.

G.D.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU 
MERUOSI "MŪSŲ PASTOGĖS”, 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI 
KAS.
******«**********^*^#^****^***^^*

I
 Pranešame, kad š,m. gegužės 23 d, netikėtai mirė 

a.a. EDUARDAS TRUCHANAS.

Nuliūdusios Truchanų ir 
Kantvilų šeimos

Brangiam Tėvui mirus, 
pony TRUCHANŲ ir KANTVILŲ šeimoms,

1 liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia 
Hobartiškiai Jų Bičiuliai

■

P.p. GRINCEV1Č1Ų SEIMAI 

gilaus liūdesio valandoje, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Kera'ičiai, Butavičiai, LabanauskaiSVARBUS PRANEŠIMAS
Birželis mėnuo yra tragiškiau

sias ir gedulo pilnas mums, nes 
1941 metų birželyje brutalaus bol
ševizmo siautėjimas pasireiškė ir 
lietuviškoje žemėje, palikdamas 
didelį skaičių nužudytų, nukan
kintų ir kitais žiauriausiais būdais 
numarintų mūsų brolių. Gi dar di
desnis skaičius mūsiškių buvo su
rakinti, sugrūsti j gyvulinius va
gonus, Maskvos enkavedistų sau
gojami ir išvežti į tolimojo Sibiro 
taigose esamas priverčiamųjų dar
bų stovyklas nepakeliamiems dar
bams, badui, šalčiui ir lėtai mir
čiai.

Tatai ir yra viena iš pagrindi
nių priežasčių, kodėl mes paliko
me savo mielas sodybas, savo my
limą tėviškę, pasirinkom benamio 
buitį ir išsisklaidėm po platų pa
saulį.

Nukankintų ir mirusiųjų krau
jas, ištremtųjų j Sibirą kančios 
ir vargstančių okupanto priespau
doj tėvynės brolių ir seserų šauks
mas įpareigoja lietuvius, kokiame 
krašte jie bebūtų, kelti aikštėn ir 
skelbti pasauliui maskoliškojo 
Maskvos bolševizmo padarytus ir 
tebedaromus kriminalinius nusikal
timus vykdant genocidą bei ma
sinius žmonių žudymus.

Ta mintimi vadovaudamasis 
Baltų Tautų Komitetas, kaip kiek
vienais metais, taip ir šiemet ruo
šia tragiškųjų birželio įvykių mi-

DAR VIENAS KAPAS
Š.m. gegužio 23 d. vakare Ho- 

barte staiga mirė Eduardas TRU- 
CHANAS, sulaukęs 72-jų metų 
amžiaus, palikdamas žmoną, sūnų 
su marčia, dukterį su žentu ir tre
jetą anūkų.

Lietuvoje velionis gyveno Šiau
liuose, dirbdamas Gubernijos alaus 
darykloje reikalų vedėju. Visi, ku
riems teko su juo susidurti, prisi
mena Truchaną, kaip nepaprastai 
ramaus būdo sąžiningą darbinin
ką.

Karo audros jis buvo su šeima 
nublokštas į Vokietiją ir vėliau iš 
ten persikėlė į Australiją, kur 
jau išgyveno ID-tį metų. Tačiau 
jau čia nebepajėgė kaip reikiant 
prisitaikyti prie gyvenimo, ir, pra
džioje nors ir dirbęs, pamažu pa
sitraukė iš viešo gyvenimo, užsi
darydamas savyje. Gyveno tyliai, 
niekam neužkliūdamas, sėdėdamas 
kėdėje ir lyg kažką galvodamas 
ar svajodamas, kol, širdžiai su
šlubavus, vieną vakarą persiskyrė 
su gyvaisiais.

Gražus tautiečių būrelis palydė
jo paskutinį kartą velionį į Ko
balto kapines ir supylė juodos 
žemės kapą. Toli nuo savo krašto, 
nuo numylėtų Šiaulių, toli nuo 
svyrančių gluosnių ir šlamančių 
beržų, rado jis čia paskutinę po
ilsio vietą. Nelemta jam buvo dar 
kartą sugrįžti į tėviškę, ir tik ne
mirtinga siela nuskris jis per kal
nus ir jūras, kad pavaikščiotų nu
mylėtais keliais, pasėdėtų ant mė
lyno Rekyvos ežero kranto.

K.

SVEIKINIMAI
“Mūsų Pastogė” išsiuntė sveiki

nimo telegramą Amerikoj vyks
tančiai Liet. Tautinio Sąjūdžio 
konferencijai, o Krašto Valdyba 
laišku pasveikino žymųjį Ameri
kos lietuvių visuomenės veikėją, 
p. J. Bachuną, dėkodama už jo 
nuolatinę paramą Australijos lie
tuviams.

M.I’.I.

sėjimą, kuri* įvyk* Assembly Hall, 
Margarette St., netoli Vynyardo 
stoties, š.m .birželio mėn. 13 d. 
2.30 vai. p.p. punktualiai.

Minėjimui rengiamasi intensy
viai. Gautas raštiškas Australijos 
laivyno ministerio J.E. The Hon. 
J.G. Gorton sutikimas dalyvauti 
minėjime, kur jis pasakys pagrin
dinę kalbą. Be to, kalbės Latvių 
Studentų Draugijos pirmininkas 
J. Greste ir, kas įdomiausia, mi
nėjime dalyvaus kalinys pabėgė
lis iš priverčiamųjų darbo stovyk
lų Sibire rumunas Dumitrii Ni- 
migeanu, kuris papasakos apie sa
vo išgyvenimus.

Po oficialios dalies seks lietu
vių, latvių ir estų meninės prog
ramos.

Dalyvaus muziko Kavaliausko 
vadovaujamas Sydnėjaus lietuvių 
choras ir lietuviškai deklamuos 
jauna lietuvaitė R. Zinkutė.

Visų Sydnėjaus ir jo priemies
čiuose gyvenančių lietuvių prievo
lė minėjime kuoskaitlingiausiai 
dalyvauti.

{ėjimas salėn neapmokamas.

Lietuvių Atstovai 
Baltų Tautų Komitete

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

TARPTAUTINEI D2IAMBOREI 
BESIARTINANT

Š.m. liepos 17 dieną įvyksta 
Tarptautinė Skautų Džiamborė 
Filipinuose. LSS-ga pavedė Aus
tralijos Rajonui atstovauti Lietu
vą ir sąjungą. Tam tikslui yra 
ruošiamasi pasiųsti lietuvių skau
tų reprezentacinį vienetą į kal
bamą džiamborę, kad pirmą kartą 
Azijos žemyne suplevėsuotų mūsų 
brangioji trispalvė. Džiamborė 
įvyks Makiling National Park, 
Laguna, Filipinuose, Makiling kal
nų atšlaitėje dviejų valandų ke
lionės atstume nuo sostinės Mani- 
los. Stovyklavietei paskirta 300 
ha. Ji suskirstyta į 7 pastovykles, 
kuriose tilps po 200 dalyvių kiek
vienoje. Stovyklos vadovybei, ligo
ninei, krautuvėms, paštui ir kitoms 
žinyboms paskirta 11 ha. Jau 
įruošta susisiekimas telefonu, du 
vidaus teatrai. Veiks radio siųstu
vai, televizija ir kinai.

Šios 10 Tarptautinės Džiambo- 
rės šūkis: “Kurkime ateitį šian
dien!” Iki šiol iš užjūrių užsire
gistravo jau 4000 dalyvių: iš Ame
rikos 1000, iš Anglijos 460, iš kitų 
Europos kraštų apie 500 dalyvių. 
Likusį skaičių papildys Burma, 
Ceilonas, Iranas, Malajai, Korėja, 
Hong Kongas, Japonija, Kinija, 
Australija, Borneo, Saravakas ir 
kit. šeimininkų filipiniečių daly
vaus apie 7-8000 skautų.

Egzilų skautų s-ga yra gavusi 
oficialų kvietimą iš Tarptautinio 
Biuro Direktoriaus dalyvauti 
Džiamborėje Filipinuose ir Vadovų 
Konferencijoje New Delhi, Indi
joje. Egziiams skautams paskirtas 
tam tikras stovyklavietės plotas ir 
jie stovyklaus vienoje pastovyk- 
lėje. Neturėdami savo valstybių, 
kaip buvo nepriklausomais laikais, 
paramos, egzilai ■ dalyvaus mažes
niais vienetais.

Mums svarbu,:kad bent du lie
tuvių skautų atstovai galėtų da
lyvauti Filipinų Džiamborėj. Daug 
kas iš tautiečių jau parėmė au
komis mūsų reprezentacinį viene
tą, bet dar nemaža reikalinga. Per 
v. s. A. K ra ūsą tam didžiam lietu
vių skautų žygiui paremti aukavo: 
po 1 svarą — A. Mikaila, A. Ma
tulis, L. Baltrūnas, A. Milvydas, 
J. Vilcinaitė, A. Žilinskas, R. Ur
bonas, K. Kuzmickas, Ig. Rubaže- 

Sambūris “šviesa" sveikina

kol. PAJAUTĄ DAUKUTĘ 

ir

JUHANY PULLINEN, 

sukūrusius šeimos židinį.
Sambūris "Šviesa”.

Mieląjį mūsų Pirmininką

sulaukusį 50-mėt. amžiaus, nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime dar ilgus metus vadovauti mūsų Draugijai.

Tegul Jums Dievas padeda!

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KULTŪROS
DRAUGIJOS VALDYBA

Dr. ALEKSANDRĄ M A U R A G I,

NUOSAVUS NAMUS, X
• i .. . . , Xįmokėjus masę depozitą, Y

GREITAI, TVARKINGAI į
IR GRAŽIAI

PA’STATO JUMS X

M. LUCAS & CO. |
REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. X
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vičius, A. Būga, A. Grikcpclis, K. 
Kazlauskas, D.M. Prpa, R. Klimie- 
nė ir P. Petraitis.
Po 10 šil. — Dagilis ir Linkevi
čienė.
Surinkta 16 svarų, anksčiau paau
kavo 57.8.0, viso surinkta 73.8.0.

Tikimės, kad ir kiti tautiečiai 
nuoširdžiai parems lietuvių skau
tų gražias pastangas atstovauti 
Lietuvą ir sąjungą Azijos žemyne.

PARENGIMAS D2IAMBOKEI 
PAREMTI

“Džiugo” tuntas Melburne ge
gužio 23 d. suruošė linksmavakarį 
lietuvių skautų vienetui, vykstan
čiam į Filipinus paremti. Vyres
nės skautės padainavo kupletus, 
Akivaras parašytus ir psktn. D. 
čižauskienės paruoštus. Skautai 
vyčiai dalyvius nukėlė į akmens 
amžių, suvaidindami gražiai to am
žiaus žmones, šokiams griežė ita
lų orkestras. Veikė loterija ir bu
vo įvertintos kaukės. Pirmą prizą 
laimėjo Čarlis Čaplinas, kurį vaiz
davo psktn. D. čjžauskienė. Jau
nimas gražiai praleido linksmava
karį. Jame dalyvavo ir skautų 
tėvų ir bičiulių. («k»)

SPORTO ŠVENTĖ

Worcesterio sk. Nevėžio tunto 
laikr. Žaibas nr. 5 praneša, kad 
birželio mėn. 20 — 21 d. Worces- 
tery, Maironio parke Nevėžio tun
tas rengia IV-ją Atlanto rajono 
skautų sporto šventę. Joje daly
vaus jaunių, vyresniųjų ir skau
čių vienetai, šiemet pirmą kartą 
lengvosios atletikos varžybose da
lyvaus ir vilkiukai.

Sporto Šventėje bus krepšinis, 
tinklinis, šuolis j tolį ir aukštį, ru
tulio stūmimas, 100 m. ir 200 m. 
bėgimas ir estafetė. Atskirų var
žybų laimėtojams numatomos do
vanos. Pereinamoji dovana šiuo 
metu priklauso Nevėžio tuntui po 
pernykštės sporto šventės laimėji
mų, tačiau šiemet likimas gali lem
ti kitai vietovei surinkti dau
giau taškų.

šeštadieni, birž. 20 d. vakare 
bus bendras Atlanto rajono skau- 
tų-čių konkursinis laužas. Sporto 
šventė bus užbaigta iškilpiingu 
vėliavų’ nuleidimu ir dovanų 
įteikimu. (ska).
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