
PERDAUG
VEIKLOS!

'Dar neseniai — tik pernai — 
šio laikraščio puslapiuose buvo 
svarstomas klausimas: pritrūko
me ar nepritrūkome kvapo, o jau 
šiais metais ir tai visai neseniai 
formuojasi nauja nuomonė, kad 
mes perdaug veikiame. Ištisus 
metus savaitgaliais lietuviškasis 
gyvenimas verda- nėra šeštadie
nio, kur nebūtų kokio nors pa
rengimo — ar tai šokių vakaras, 
ar paskaita, ar vaidinimas, ar 
šiaip vienoks ar kitoks subuvi
mas platesne prasme, neskaitant 
jau privačių proginių subuvimų 
bei oficialių bendruomenės ar 
atskirų organizacijų valdybų po
sėdžių, kurie vyksta ir savaitės 
dienomis. O kur gi dar įvairios 
repeticijos, sportininkų treniruo
tės ir visi kiti užsiėmimai, kurių 
neįmanoma ir išskaičiuoti. Ta
čiau viską susumavus vistiek vi
sas lietuviškasis kultūrinis ir so
cialinis reiškimasis vyksta savait
galiais. Kitaip sakant, išeivijos 
lietuvybė dar kitaip galėtų būti 
pavadinta savaitgalių lietuvybe.

Ar tai yra perdaug ar per ma
žai? Klausimas, į kurį kiekvie
nas randa skirtingą atsakymą. Iš
tisą savaitę dirbus savaitgalis yra 
vieniems atopūstis, ir pramoga, 
kitiems gi kietas darbas, tegu ir 
ne kasdieniškas, kaip fabrikas ar 
įstaiga. Kitas skundžiasi, kad 
toks gausumas parengimų susi
daro tarsi antroji tarnyba, kuri 
ne tik kad neduoda uždarbio, bet 
netgi ir kainuoja, Ir į kiekvieną 
reikia eiti, nes kas bebūtų ren
giama, vis tai daroma vardan tos 
pačios mums rūpimos lietuvybės. 
Galimas daiktas, kad ir tų pačių 
parengimų gausume pasitaiko ir 
banalybių, kurios kiek ir atgraso 
nuolatinius lankytojus, ypač tuos, 
kurie eidami į parengimą tikisi 
šiek tiek daugiau, ne vien tik pa
prastos pramogos arba padaly- 
vavimo. Bet vis tik pastaruoju 
metu, ypač sekant Sydney lietu
vių gyvenimą, jaučiama ir šioje 
srityje aiški pažanga: paskuti
niuoju metu net rengiant eilinius 
šokių vakarus juose įvedama 
vienokia ar kitokia programėlė, 
kas anksčiau retokai pasitaikyda
vo. Reikia manyti, kad panašiai 
yra ir kitose lietuvių kolonijose.
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£ 500 PREMIJA V. JOMANTUI
Neseniai surengtoje dailės paro

doje Milduroj gyvenančiam Mel
bourne mūsų dailininkui skulpto
riui Vincui Jomantui paskirta pir
moji premija už jo skulptūrinį 
darbą. Skulptorius Vincas Joman
tas yra laikomas vienu iš geriau
sių skulptorių visoje Australijoje.

Jo premijuotas kūrinys “Guar- 
dant” buvo paskelbtas Melbour
ne australų spaudoje ir duoti jo 
kūrybos įvertinimai.

Dail. Vinco Jomanto eilė darbų 
buvo paskelbta Australijoje išei
nančiuose meno leidiniuose.

Kad mūsų savaitgalių ir ben
drai lietuviškoji veikla yra tokia 
gvva ir judri, netgi kūrybinga, 
tai belieka tik tuo džiaugtis ir net 
didžiuotis. Dar daugiau: visuose 
parengimuose, kokie jie bebūtu, 
randame ne vien tik pramogą,
kokią gal būt rastume ir kitur, už 
lietuviškos bendruomenės ribų, 
bet čia taip pat kaip lietuviai ir 
dvasiniai atsigaiviname ir kitus 
atgaiviname. Šiandie jau pasitai
ko visa eilė žmonių, kurie ištisais 
metais tarp lietuvių dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių nesirodė, o 
dabar dažnai užtiksi ne vieną, 
bet visą eilę žmonių, pradėjusių 
lietuviškus parengimus lankyti ir 
jais džiaugtis. Kiti ir patys bando 
aktyviai įsitraukti. Tai tikrai 
džiuginantis reiškinys, kas ir pa
teisina visus mūsų darbus ir pas
tangas. Per tuos visus parengi
mus, mes visi nuolat susitikda
mi suartėjame, vieni kitų pasi
ilgstame ir kaip pažįstami, ir kaip 
tautiečiai. Kitaip sakant, pasijau- 
čiame visi vienos tautos ir vienos 
še imis nariais. Tiesa, ne visi gali 
visus parengimus lankyti, tačiau 
visiems jie rūpi, nes to, ką ras 
tarp savųjų, niekur nesulauks 
tarp svetimųjų. Tą žinome mes 
patys, tą supranta ir mūsų jauni
mas, kuriam gal lengviau susibi
čiuliauti su šio krašto jaunimu, 
bet vis tik anų tarpe mūsų jauni
mas jaučiasi svetimame pasauly. 
Tad tų parengimų gausa kaip tik 
liudija, jog juose ir glūdi mūsų 
tautinė stiprybė, ir jeigu dar ne
rodome nuovargio, tai tik dėl to, 
kad toji pati lietuvybė mumyse 
turi gilesnes šaknis, negu mano
me- . (v.k.)

IŠSPROGDINTAS USA KARO 
LAIVAS

Saigono upės vandenyse komu
nistų buvo išsprogdintas Ameri
kos transportinis karo laivas Card. 
Žmonių aukų nebuvo, bet pats 
laivas labai apgadintas ir ameri
kiečiai bando jį išgelbėti, kad ne- 
nugrimstų į upės dumblą.

*
Amerika žada nutraukti ar bent 

sulaikyti ekonominę pagalbą In
donezijai, jeigu ji nesiliaus grasi
nusi karu Malezijai. Indonezijos 
vyriausybė kaip skelbiama, jau 
pasiuntusi “savanorių” brigadą į 
Malezijos pasienį, kuri gali kiek
vienu momentu pradėti akciją.

*
Amerikos vyriausybė įteikė 

protestą Prancūzijai, kad liautųsi 
prekiavus su Kuba. Prancūzija 
sutiko Kubai parduoti 20 garve
žių. Atrodo, Prancūzija nusista
čiusi savo susitarimą pildyti.

ŠVEDIJA KETVIRTOJI
Švedų karinės oro pajėgos stovi 

savo galingumu pasaulyje ketvir
toje vietoje. Jau nuo 1935 m. 
Švedija kasmet išleidžia milijar
dus kronų krašto gynybai ir įvai
riems sustiprinimams, kurie į- 
rengti kalnuose ir požemiuose. 
Jeigu ne visas, tai bent dalį Šve
dijos karinių įrengimų paslapčių 
švedas pulkininkas S. Winner
storm pardavė sovietam. Būdamas 
Švedijos karo atašė Washingtone 
jis rusams pardavė ne tik švedų, 
bet ir NATO bei Amerikos pas
lapčių. Jis yra suimtas teisiamas 
už uždarų durų.

★
Balandžio 26 d. Palermo, Sicili

joje kelioms valandoms sustojus 
čekų laivui “Lavtsia” keturi Če
koslovakijos piliečiai nebegrįžo į 
laivą ir pasirinko laisvę Vakaruo
se. (E.)

IŠVYTAS ŠNIPAS
Pereitą savaitę Kanados minis- 

teris pirmininkas pareikalavo, kad 
Kanadą tuoj pat apleistų sovietų 
laikraščio “Izvestia” koresponden-
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U.S.A. Senatorius uz Lietuvos teises
NEW YORKAS, gegužės 3d.— 

Senatorius Kenneth B. Keatingas 
(R., N.Y.) šiandien pasisakė prieš 
tuos, kurie siūlo priimti vadinamą
sias realybes, įvykusias pasaulyje, 
ir pareiškė, kad “Mes turime blai
viai žvelgti į apstulbinanti Sovietų 
kolonizacijos faktą, kaip Lietuvoj, 
menamos dekolonizacijos laikais, ir 
turim ryžtis, kad tas faktas būtų 
iškeltas aikštėn kiekviena proga!

Kalbėdamas pirmojo ir paskuti
niojo Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos 20-ties metų mirties su
kakties minėjimo iškilmėse Statler 
-Hiltono viešbutyje, senatorius 
Keatingas pareiškė, kad dabar ne 
laikas mums atsipalaiduoti nuo vi
so pasaulio tautų likimo”, ir jis 
pabrėžė reikalą “pasmerkti Lietu
vos teisių pažeidimą daugelyje vie
šų vietų, kurios mums prieina
mos”.

Štai daugiau ištraukų iš senato
riaus kalbos:

“Beveik trijų milijonų Lietuvos 
žmonių viltis anapus Geležinės už
dangos mums svarbi. Amerikos 
žmonių balsas gali būti išgirstas. 
Ir jei tik jis bus pakeltas protesto

įvykiai pasaulyje
tas Vasilijus Tarasovas. Kanados 
sostinėje Otavoje užsienio kores- 
pendentų yra labai nedaug — vos 
devyni: vienas britų, penki U.S.A, 
ir trys iš Rusijos. Minėtas rusų 
korespondentas buvo susektas šni
pinėjant.

JUODIEJI PRIEŠ 
BALTUOSIUS

Bijomasi, kad Afrikoje gali įsi
liepsnoti rasinis karas, jeigu Pie
tų Afrika ir toliau laikysis dras
tiškos rasinės politikos. Kovojant 
prieš rasinę diskriminaciją keli 
juodieji Pietų Afrikoje teisiami.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
žemės drebėjimų banga palietė 

ir Italiją. Pereitą savaitę jaučia
mas stiprus žemės drebėjimas Si
cilijoje. Žmonių aukų nebuvo, bet 
kaikurių pastatų sienos suaižėjo.

RENGIASI SUTIKTI 
CHRUŠČIOVĄ

Iš Švedijos pranešama: Ryšium 
su numatomu Chruščiovo apsilan
kymu birželio mėn. Švedijoje yra 
sudarytas vad. “Birželio komite
tas”, kuriam vadovauja Baltiškojo 
komiteto pirm. prof. Birgeris Ner- 
manas.

Specialioje spaudos konferenci
joje paskelbta komiteto veiklos 
programa. Prof. Nermanas pabrė
žė, jog komitetas neturi jokių slap
tų planų, nes laisvajame demokr. 
pasaulyje, priešingai Kremliaus 
diktatūrai, gali būti reiškiamos 
visos nuomonės. Jis taip pat nuro
dė, kad komitetui reikia veikti, nes 
kitaip pasaulio viešoji nuomonė 
gali su pagrindu abejoti, ar švedų 
visuomenė nori priešintis komuniz
mui. “Birželio K-tas” glaudžiai 
bendradarbiauja su analogišku 
tremtinių k-tu, kurį sudaro 22 eg- 
zilio organizacijų atstovai.

Chruščiovo atvykimo proga nu
matyta: 1. išleisti ypatingą atsi
šaukimą, kuriam šiuo metu renka
mi parašai; apie 150 žymių švedų 
asmenybių jį jau yra pasirašę; 2. 

vardan, jis galės palaikyti gyvą 
viltį, kuri yra svarbi laisvojo pa
saulio ateičiai”.

“Tokia proga, kokios paminėti 
šįvakar čia susirinkom, Lietuvos 
žmonių likimo realybė turi drama
tiškos reikšmės. Bet turim per iš
tisus metus atminti, kad milijonų 
žmonių pavergimas svetimoje dik
tatūroje, kurios jie neapkenčia, 
yra gyvas simbolis grėsmės, su 
kuria susiduriame, ir ryžto, reika
lingo jam pasitikti.”

“Yra tvirtinančių, kad vilties 
palaikymas yra pavojingas; kad 
faktai yra faktai; kad mitai yra 
mitai, ir kad realybė yra realybė. 
Mes turėtumėm priimti tai, kas 
pasauly įvyko, ir susikaupti tik 
ties savų teisių, nuosavos laisvės 
saugojimu".

“Tie žmonės nepritaria įsitiki
nimui, kad laisvės reikalas yra vi
suotinis, kad laisvės pralaimėjimas 
vistiek kurioje pasaulio dalyje yra 
drauge pralaimėjimas visų, kurie 
jos geidžia ar turi vilties ją išlai
kyti”.

“Tie, kurie linkę priimti tai, ką 
jie vadina “realybėmis”, kasa

visoje Švedijoje birž. 10-20 praves
ti protesto susirinkimus; 3. išleis
ti plačiu tiražu 80-100 psl. brošiū
rą, parašytą švedų, danų ir nor
vegų autorių, nušviečiant Chruš
čiovo biografiją, sovietų nusikalti
mus Pabaltijo kraštuose, jų politi
nę ir karinę padėtį ir pan.; dar 
turi pasirodyti kita bro
šiūra, kurioje tarp kitų bendradar
biauja ir buv. Danijos užs. r. min. 
O.B. Kraftas; 4. gedulo minėji
mai bus drauge su tradic. pamal
domis pabalt. gedulo dieną birž. 
14; švedų taut, bažnyčios dvasi
ninkai paprašyti tą dieną savo pa
moksluose paminėti žmogaus tei-

GRASINIMU
I

GRĄSINIMŲ POLITIKA
Paskutiniuoju metu pasaulio po

litikoje prasidėjo atviri grąsinimai. 
Kuba grasina Amerikos Jungti
nėms Valstybėms, kam ši pasta
roji siunčia savo žvalgybinius lėk
tuvus ir dairosi, kas vyksta pa
čioje Kuboje. Amerikiečiai šių įs- 
kridimų neslepia ir teigia, kad to
kie žvalgybos tikslais įskridimai į 
Kubos oro erdvę ir toliau bus tę
siami. Kastro giriasi turįs rusiš
kų raketų ir po pakartotinio per
spėjimo pradėsiąs šaudyti. Jį pa
laiko ir Rusijos Kruščiovas, kuris 
Kubos pažeidimus ir pats savinasi.

★
Arabai su Egipto prezidentu Nas- 

ser’iu priešakyje grasina, kad ne
trukus iš visų arabiškų žemių bus 
išstumti britai, ar jiems tas patin
ka ar ne. Šis kietas nusistatymas 
pareikštas po neseniai įvykusios 
arabų valstybių atstovų konferen
cijos.

♦
Jau ilgas laikas dunda Indone

zijos vulkanas ir grasina pelenais 
paversti Maleziją. Anksčiau buvo 
tąsomasi dėl šiaurinės Borneo sa
los srities, bet dabar atvirai gra
sinama, kad artėjanti diena, ka
da bus sutriuškinta Malezija. Nors

skriaudos kapą tiems, kurie ken
čia dėl tų vadinamųjų "realybių”.

“Jokia laisva tauta negali leis
tis sudaryti įspūdį nei žodžiu nei 
veiksmu, kad ji linkstanti į pasiū
lymą, kurs jėgą paverstų teise. 
Jungtinės Valstybės nepriima to
kių siūlymų. Mes pripažįstame 
Lietuvos žmonių teisę spręsti savo 
ateitį laisvėje. Mes tikimės dienos, 
kada Lietuva vėl galės įsijungti į 
laisvų tautų bendruomenę”.

“Mes Jungtinėse Valstybėse ir 
milijonas Lietuvių kilmės piliečių 
turėtumėm blaiviai žvelgti į pri
trenkiantį Sovietų kolonizacijos 
faktą menamos dekolonizacijos lai
kais, ir ryžtis, kad tas faktas bū
tų keliamas aikštėn kiekviena pro
ga. Aišku, Sovietų okupacijos Lie
tuvoje nepripažinimo negana. Tai 
yra pasyvi politika. Mes turėtu
mėm pasmerkti lietuvių teisių pa
žeidimą daugybėje viešų vietų, ku
rios mums prieinamos”.

“Dabar ne laikas mums atsipa-
laiduoti nuo tautų likimų visame 
pasaulyje, o laikas pakartotinai 
patvirtinti mūsų įsipareigojimus 
dėl jų likimo, nes jų likimas yra 
intymiai susijęs su mūsiškiu. Jei 
laisvė suklups kur nors, tai ji su
klups ir čia”.
:>»♦♦♦♦♦ »♦♦»♦»+»♦♦■♦♦♦♦♦♦ 
" Šokėjai atsiliepkit! :: • • * * 
" Kur Brisbanas, Canber- \ 
” ros, Newcastlio ir kitos ” 
•• taut, šokių grupės? Laukia- > ■ 
" me jūsų prisidedant prie K 
;; Meno Dienų programos. "; 
;; Skubiai registruokitės pas • • 
” A. Karazijienę, 187 Lance- ” 
;; field Rd., Tullamarine, Vic. ;;

ses; 5. daryti žygius, kad būtų su
jungtos išskirtos šeimos, būtų su
mažinti siunt. muitai, susirašinėji
mo ir keliavimo suvaržymai, tikyb. 
ir taut gyvenimo persekiojimas ir 
kt. 6. aprūpinti medžiaga užs. laik
raštininkus iš daugelio pasaulio 
kraštų. (E)

POLITIKA
Indonezijoje šiuo metu vyksta di
delė ūkinė suirutė, infliacijos pa
sėkoje gyventojai neišgali nusi
pirkti saujos ryžių, tačiau krašto 
vadai vistiek skelbia ekspansinę 
politiką. Nežiūrint to, kad Ame
rika net notą įteikė, kad Indone
zija susilaikytų nuo neapgalvotų 
veiksmų, vis tik pietryčių Azijo
je padėtis tempiasi. Iš Indonezijos 
pusės grasinimų kliuvo ir Austra
lijai, kuri pasiuntusi savo kari
nius dalinius į Maleziją ir jeigu 
kiltų karas, tai kaip sąjungininkė 
stotų Malezijos pusėn.

*
Turkija seniai grasina užimti 

Kipro salą, jeigu ten nesiliaus vie
tiniai graikai pjauti vietinių tur
kų. Grasinimas kiek aptilo, kai 
į Kiprą atvykę UNO daliniai ban
do riaušes nutraukti. Tačiau šis 
grasinimas nėra atšauktas ir tur
kų kariuomenė bei laivynas tebė
ra pasiruošę.

KRUSčIOVAS Į ARABIJĄ
Gegužės 7 d. laivu išvyko į 

Jungtines Arabų Respublikas pir
mam savo vizitūi į Afriką. Jį lydi 
šeimos nariai ir eilė augštų sovie
tų pareigūnų.
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V. KIKILIS

KATASTROFA AR PROGRESAS
Apie pasaulio ateitį kaskart 

vis daugiau pasigirsta liūdnesnių 
nuomonių ir jam pranašaujama 
visiška katastrofa, ypač kalbant 
apie Vakarų kultūrą ar civiliza
ciją. Kas liečia Vakarų kultūrą 
net ir mūsų laikų filosofai dar 
neatsikratė vokiečių filosofo Os
wald Spengler’io pesimistinės 
įtakos ir jeigu kalbama apie va
karietišką civilizaciją, tai būtinai 
reikia ją pastatyti prieš katastro
fą. Vienintelis šiai minčiai moty
vas yra tas, kad, esą, paskutinių
jų laikų technikos plėtotė toli 
pralenkė paties žmogaus dvasinį 
ir moralinį vystymąsi ir kaip tik 
dėl to žmogui pavojus gresiąs iš 
pačios technikos pusės. Nenorė
damas įrodinėti, ar šitoji prielai
da yra teisinga, ar tas pavojus 
perdėtai išpūstas, norėčiau tik su 
skaitytojais pasidalinti mintimis 
iš kitos, būtent giedresnės pusės. 
O tokių šviesių taškų yra tikrai 
labai daug, kurie daugiau liudija 
giedresnę ateitį, negu kaip kas 
vaizduojasi.

TECHNIKOS PAŽANGA
Technika yra tiek sena, kaip 

ir žmonija. Pirmoji nulaužta ša
ka, panaudota apsigynimui arba 
pirmas žmogaus ranka paleistas 
akmuo davė pradžią technikai. 
Pagalys rankoje arba akmuo yra 
daugiau negu tik nuoga ranka. 
Visa tai, kas yra šalia žmogaus, 
bet panaudota. paties žmogaus 
tikslams valingu keliu, tarnauja 
žmogui kaip įrankis. Įrankis yra 
žmogaus organizmo pratęsimas. 
Ko jis nepasiekia ranka, jis gali 
pasiekti lazda. Ko jis neįstengia 
apeiti kojomis, jis panaudoja 
arklį, automobilį, lėktuvą, rake
tą. Ko žmogus nepasiekia savo 
balsu, jis pradžioje naudojo dū
mų signalus, rašytą pranešimą, 
vėliau telefoną, radiją, televiziją. 
Ko žmogus pats negalėjo pasiga
minti, jis sugalvojo mašiną, auto
matus, kurie dirba jam besiilsint. 
Kitaip sakant, visa technika nuo 
primityviausios būsenos iki šių 
dienų elektronikos yra ne kas ki
tas, kaip žmogaus fizinių galių

Amerikoje pradėta, gaminti plūdės, su kuriomis galima 
vaikščioti ant vandens. Tokie “batai" buvo pritaikinti dau
giau sportui, bet paskutiniu metu šia priemone susidomėjo 
ir kariniai organai.

pratęsimas mechaniškomis prie
monėmis. Gamta teikia žmogui 
begalybę priemonių, tik reikia, 
kad kas nors jas koordinuotų ir 
kombinuotų. Ir čia stovi žmogus 
su savo protu ir dvasia, o šalia 
jo sukurtoji jo technika paties 
žmogaus patogumui ir reikalavi
mams. Ko negali pats žmogus, 
tą atlieka už jį jo sukurtoji tech
nika. Kitaip sakant, žmogui tech
nika kaip kad pradžioje buvo jo 
saujoje pagalys ar akmuo, taip 
šiandien moderniausios priemo
nės yra ne kas kita tik kaip įran
kis jo galioje ir valioje. Gal būt, 
tai ir yra pats tikrasis požiūris į 
žmogaus ir technikos santykį. 
Gamtoje žmogus kaip buvo taip 
ir tebėra jos dalis: daugeliu atve
jų jis yra esminiai nuo jos pri
klausomas, jo prigimtis yra sura
kinta eile dėsnių, kurių jis pats 
niekaip negali pakeisti arba mo
difikuoti. Sakysim, žmogus vis
tiek turi mirti — ar tai nuo li
gos, ar nuo kulkos, ar nuo ne
laimingo atsitikimo, ar pagaliau 
pats fiziškai išsisėmęs. Lygiai ir 
mityba: kas gyvas gamtoje turi 
maitintis, kad palaikytų savo gy
vybę. Ir čia žmogus nėra jokia 
išimtis. Tačiau jo sukurtoji tech
nika ir techninės priemonės dau
geliu atvejų jam labai palengvi
na: palengvina išmisti ir išlaikyti.

Jeigu šiandie nesiautėja baisios 
epidemijos, kaip kad anksčiau 
maro, choleros ir kitokios, tai 
irgi reikia pripažinti, kad žmo
gus jas apvaldęs ir jeigu dar nėra 
jų pašalinęs, tai bent tiek laimė
jęs, kad gali jas kontroliuoti. Or
ganizacija irgi yra laikytina tech
nikos priemone. Maisto trūku
mas arba badmečiai seniau nu- 
teriodavo ištisas šalis. Šiandie 
Žmonija per visą žemės rutulį 
taip susiorganizavusi, kad jeigu 
kur nors jaučiamas maisto trū
kumas, tuoj kiti skuba pagalbon. 
Badas iššaukiamas gamtos sąly
gų: potvyniai iŠpūdė arba saus
ros išdegino ir kraštas kenčia, kai 
tuo tarpu kitoje vietoje maisto 
perteklius. Čia irgi ateina į pa
galbą ir žmogus žmogui solida
rumas ir techniškos priemonės. 
Jeigu šiandie ir yra badaujančių 
kraštų, tai šitai reikia aiškinti 
kitomis priemonėmis, kaip politi
nėmis aplinkybėmis arba menku 
organizacijos supratimu,

Per pastaruosius galima saky
ti du šimtus metų technika daug 
sparčiau pažengė, negu per pra
ėjusius du milijonus metų. Kaip 
šitai išaiškinti, yra daugybė teo
rijų, tačiau tik viena aišku, tech
nikos progresas negalėjo vystytis 
be žmogaus dvasinio progreso. 
Technika yra negyvas dalykas:

A. A. EUGENIJUI DUBRAUSKUI 
staiga mirus, jo žmoną, dukrą, žentą, uošvę ir gimines, 
giliai užjaučia ir kartu su jais liūdi

Jūratė, Alė ir Vitalius LINKAI

Brangiam Tėvui ir Seneliui

VINCUI DULAICIUI mirus,

dukteriai poniai Balandai ir anūkams reiškiu

gilią užuojautą.

S. Narkevičius

LIETUVIAI SVETUR
išleis Juliaus kaupo 

kaštus
Amerikoje sudarytas komitetas 

išleisti neseniai mirusio rašytojo 
Juliaus Kaupo raštams. Kaip ži
noma, Julius Kaupas tebuvo išlei
dęs tik vieną knygą —• “Daktaras 
Kripštukas pragare”, bet yra 
spausdinęs visą eilę origina
lios kūrybos periodikoje, taip 
pat literatūros ir meno klau
simais studijų bei straipsnių. 
Daug jo darbų palikę rank-

i Lenkiją. Jūrų mokyklą baigė 
Dancige.

★
Vienas amerikietis lietuvis savo 

giminėms j Lietuvą pasiuntė 14 
vilnonių skarelių, kas jam kainavo 
su persiuntimu tik 14 dolerių. Vė
liau gautas toks atsakymas: “Ačiū 
už skepetaites. Jas išmainėme i 
220 svarų kiaulę, kuri šiaip kai
nuotų apie 300 rublių”.

★
Žinomo rašytojo Vyt. Tamulai-

jam gyvybę įduoda pats žmogus 
ir nežiūrint kaip tobulai techni
ka būtų išvystyta, vistiek jie nie
kad nepasidarys savaimingas or
ganizmas, kuris užgožtų jos kū
rėją žmogų ir jį sunaikintų. Tech
nika kaip buvo taip ir pasiliks 
žmogaus įrankiu, niekuo dau
giau.

ŽMOGAUS PAŽANGA
Jeigu imsime technikos isto

riją nepriklausomai nuo jos kū
rėjo — žmogaus, aiškiai matysi
me jos sparčią pažangą. Prie
kaištas tebegalioja: ar žengė

Geležinę uždanga praskleidus
DUONA VIETOJE 

IDEOLOGIJOS
Kokia ūkinė komunistiniuose 

kraštuose padėtis galima spręsti 
iš to, kad tiek Sov. Sąjunga kaip 
tokia, tiek ir atskiri jai priklau
są kraštai j ieško kelių ir būdų, 
kaip galint daugiau nupirkti ka
pitalistiniuose kraštuose duonos. 
Mes žinome, kad didelius kiekius 
kviečių Sov. Sąjunga nupirko iš 
Australijos, Kanados ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių, tačiau to ne
užtenka. Atskiri kraštai jieško 
kviečių kitur. Štai, Argentina par
davė raud. Kinijai 350.000 tonų 
kviečių ir dar numatoma užpirkti 
vieną milijoną tonų kviečių. Gi 
Kanada be Sov. Sąjungos dar par
davė didelius kiekius kviečių ir 
Rytinei Vokietijai.

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
PRAGOJĘ

Čekoslovakijos sostinėje Prago
ję gegužės pirmosios šventės pro
ga įvyko studentų demonstracija, 
kurią vėliau išsklaidė policija ir 
eilę studentų suėmė. Apie 3000 stu
dentų buvo susirinkę Kinsky par
ke. Policija bandė juos išsklaidy
ti, kas vėliau dėl to išvirto į atvi
rą demnstraciją. šūksniai, kaip 
“Šalin Gestapo ir tegyvuoja lais
vė” komunistams nepatiko ir su
traukus šimtus policijos demons
tracija išsklaidyta. Suimtieji, kaip 
oficialiai skelbiama, bus teisiami 
už viešosios tvarkos ardymą.

niam laikui ir, kaip rašo Vokie
tijoje leidžiamas latvių savaitraš
tis “Latvija” (nr. 15), visa toji 
bolševikinė akcija įeinanti i did
žiąją “tautų sumaišymo” progra
mą. (E)

APGRIUVĘ RYGOS NAMAI
Rygos “Ciną” paskelbė laišką — 

jis liudija, kad niekas nebegali 
sustabdyti Rygos namų griuvimo 
bei netvarkos. Visiškai apleisti jš 
lauko ir vidaus pusės yra ne tik 
senieji namai, bet apverktinoje 
padėty atsidūrę ir naujai pastaty
ti namai. Byra tinkas, sienose ply
šiai, gi įstaigos, kurios turėtų na-

iš

300 LATVIŲ IŠGABENTA 
1 SIBIRĄ

Latvijos komjaunimo centras 
Maskvos gavo parėdymą sudaryti
naują 300 jaunuolių — “savano
rių” sąrašą darbams į Krasnojar
ską, Kazachstaną, į Amūro sritį. 
Niekas nežino, kiek ilgai latvių 
jaunuoliams teks išbūti Sibire. Jie 
buvo įtaigoti, kad išbusią kol bū
siančios baigtos statybos. Tačiau 
praktika yra parodžiusi, kad jau
nimas paprastai pasilieka ilges-

MASKVĄ PALAIKO 72
PARTIJOS

Pagal Vakarų korespondentus 
Maskvoje 72 komunistų partijos 
palaikančios Maskvos pusę, astuo
nios yra Pekino šalininkės ir as
tuonių nuomonės dar neaiškios. 
Aiškiai prieš Maskvos politiką bei 
ideologiją pasisako šios aštuo- 
nios partijos: Kinijoje, Japonijo
je, Š. Korėjoje, š. Vietname, Aus
tralijoje, N. Zelandijoje, Indone
zijoje ir Albanijoje. Tarp galuti
nai neapsisprendusių partijų tu
rėtų būti Kuba ir kai kurios P. 
Amerikos ir Afrikos kom. parti
jos. Rumunai Maskvoje aiškiai lai
komi Kremliaus linijos šalininkais.

Balandžio 26 d. “Pravda” pa
skelbė, kad Maskvos nusistatymą 
sukviesti artimoje ateityje komu
nistinių partijų suvažiavimą dar 
palaiko Ispanijos, Portugalijos ir 
Danijos kom. partijos. (E.)

žmogus drauge su technika? 
Daugelis sako, kad technika pa
tį žmogų toli pralenkusi ir dėl 
to kyląs grėsmingas konfliktas 
tarp technikos ir žmogaus: Bet 
ar tiesa? Mašina, arba plačiau
siai sakant technika yra žmo
gaus sukonstruktuotas įrankis, 
kuris yra žmogaus galioje ir kon
trolėje, ar gali peržengti ribą ir 
atsidurti augščiau už savo kūrė
ją? Mano giliausiu įsitikinimu— 
ne. Jeigu ir galioja tokia min
tis kieno nors galvojime, tai tik 
ta prasme, kaip kad anksčiau 
buvo galvojama apie bedievius: 
bedieviai neigią Dievą ir todėl 
būtina kovoti už Dievą ir nutil
dyti jo priešus. Šiandie, tiesa, 
nedeginami laužai tikriems ar 
tariamiems bedieviams sunaikin
ti, bet lygiai šiandie žmonės įsi
sąmonino, kad netikėlių pastan
gos kovoti prieš Dievą Dievui 
visai negali pakenkti. Antai, sau
jelė fanatikų nukryžiavo Kristų, 
o jis prisikėlė ir užvaldė visą 
pasaulį. Neatsargų ir žioplą leng
vai sutraiškina mašina tiek fab
rikuose, tiek ant kelio, bet kas 
gi šioje vietoje kaltina mašiną? 
Lygiai taip pat niekas nekaltina, 
kad žemės drebėjimai, sausros 
arba potvyniai nusineša kasmet 
tūkstančius gyvybių. Kitaip sa
kant, kaip Dievas yra nepajudi
namas nežiūrint žmogaus pastan
gų prieš jį, taip lygiai ir mašina 
nekalta, jeigu vienas ar kitas 
žmogus dėl jos nukenčia.

(Nukelta į psl. 4)

KRAŠTO VALDYBOS 
PADĖKA

A.L.B-nės skelbtojo vajaus sąs- 
kaiton Wollongong Apylinkės V- 
ba per p. A. Brunką, papildomai 
atsiuntė £ 2.0.0 iš apylinkės tau
tiečių — A. Baltramonaičio ir J. 
Bakaičio, paaukojusių po £ 1.0.0.

' Mieliems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

A.L.B-nėt Krašto V-b*
raščiuose. Jo pomirtinis raštų 
rinkinys būtų geriausias rašytojui 
paminklas. į tą komitetą įeina vi
sa eilė J. Kaupo draugų ir bičiu
lių, kaip Valdas Adamkavičius, K. 
Bradūnas, Dr. J. Girnius, A.N. Ni- 
liūnas, M. Katiliškis ir eilė kitų. 
Tam tikslui renkamos aukos.
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ŽUVO LIETUVIS

Balandžio 27 d. eismo nelaimė
je žuvo lietuvis Antanas Mocevi- 
čius, 60 metų amžiaus. Gyveno 
Perth’e. Paliko žmoną, dukteris 
Aldoną, Daną, Birutę ir sūnų Jo
ną.

LIETUVĖ JORININKĖ
žiniomis iš Anglijos, lenkų lai

vo “Wujak” kapitonui staiga su
sirgus, jo vietoje stojo lietuvaitė 
Danutė Valytė — Kubilinskienė, 
kuri sėkmingai laivą įvairavo j 
Edinburgo uostą Anglijoje. D. Va
lytė — Kubilinskienė gimusi ir au
gusi Lietuvoje, vėliau persikėlusi

čio knygelė vaikams “Skruzdėly
tės nuotykiai” išversta į anglų kal
bą. Ją leidžia “Manyland Books” 
leidykla, vadovaujama Stepo Zo- 
barsko. ši leidykla jau išleido visą 
eilę lietuvių knygų anglų kalba.

IŠ PABALTIJO DIPLOMATŲ 
VEIKLOS JAV-SE

Lietuvos Atstovo J. Rajecko ini
ciatyva balandžio 3 d. New Yorke 
įvyko Pabaltijo diplomatų pasita
rimas. Aptarti einamieji reikalai. 
Ta pačia proga Estų Namuose 
New Yorke pagerbtas laisvosios 
Estijos Atstovas Johannes Kaiv, 
atžymint jo 25 metų Estijos atsto
vavimo JAV-se sukaktį. Pagerbi
me dalyvavo Nw Yorko Mayoro 
(burmistro) atstovas O’Brien, sa
vo metu buvęs JAV atstovu Ry
goje, buv. Estijos ministeris Kau
ne Markus, PET Komiteto atsto
vai, Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas ir kit. (D)

mais rūpintis, krato pečiais. Pa
reigūnai nežino, kur gauti gerų 
statybinių medžiagų, gerų dažų, 
be to trūksta ir specialistų. (E)

BALTŲ KULTŪROS 
DIENOS ZIURICHE

Ziuriche, Šveicarijoje gegužės 
8-11 d.d. rengiamas Baltų Kultū
ros Dienos. Jas rengia estų, lat
vių ir lietuvių draugijos Šveicari
joje, talkininkaujant Baltų D-įai 
Vokietijoje. Numatyta meno prog
rama, parodos ir paskaitos. B. Die
nos atidaromos gegužės 8 d. Kon
greso Namuose. — Meno parodo
je, be kitų, eksponuojami lietuvių 
dailininkų Juzės Katiliūtės — Sta
nulienės iš Ženevos ir Vyt. Kasiu
lio (Paryžiaus) kūriniai. Taip pat 
rengiama baltų penkių šimtmečių 
žemėlapių paroda (iš dr. P. Rėk
laičio rinkinių). Gegužės 9 d. bus

Išlydėjome Joną Tinteri
(1893.9.19 — 1964.3.30)

“O, tu nematysi pavasarėlio išauštant, o tu negirdėsi girių 
gegelių kukujant; užžels tavo takeliai žolynėliais, užries
dobilėliais; o, aš nesusieis 
jokių jomarkėlių”

Kovo 30 d. mirė Lietuvos ka
riuomenės ats. kapitonas Jonas 
Tinteris Alfredo ligoninėje Mel
bourne eidamas 71 metus. Velio
nis buvo pašarvotas Tobin Bross. 
laidojimo direkcijos koplyčioje. 
Nth. Melbourne. Giminės, bičiuliai 
ir buvę ginklo draugai atsisveiki
no su velioniu giliam skausme ir 
susikaupime. Pačios laidotuvės 
įvyko balandžio 2 d. prasidėjusios 
gedulingomis pamaldomis, kurias

ne ant jokių atlaidėlių, nei ant 
Liaudies rauda.

jo pastangas išlaikyti lietuvių ben
druomenę gyvastingą. Karstą nu
leidus j duobę, išdygo naujas že
mės kauburys gėlių puokštėmis ir 
gausingais vainikais apdengtas. Ir 
taip atsisveikinome visam laikui 
su velioniu Jonu Tinteriu, kurio 
širdis per visą gyvenimą karštai 
degė tautos meile.

Velionis Jonas Tinteris gimė 
1893 m. rugsėjo 19 d. Linkuvos 
valsčiuje. Nepriklausomą Lietuvą

nebegalėjo dirbti ir gyveno kain 
pensininkas savo dukters Mildos 
ir Sigito Tamašauskų šeimoje. Sa
vo gyvenimo saulėlydį čia malo
nioje artimųjų globoje leido pras
mingai, tik paskutiniuosius du mė
nesius vidurių vėžio liga užgesino 
velionio gyvybę.

Nors ir pensininku paskutiniuo
sius penkerius metus gyvendamas, 
velionis gyvai reiškės bendruo
menės gyvenime; lankė susirinki
mus, įvairius minėjimus ir tautos 
šventes. Palaikė spaudą. Savo 70 
metų sukakties vaišių metu pasiū
lė mezliavą bendruomenės laikraš
čiui “Mūsų Pastogei” ir tuo buvo 
paremta keliais svarais. Priklausė 
Karių ^Veteranų S-gai “Ramovė”. 
Iš savo kuklių pensininko lėšų pa
aukavo ALB Krašto Kultūros Ta
rybos Lituanistinei Sekcijai 
£10.16.0, už kuriuos buvo apmokė
ti Lietuvių Enciklopedijos 19,20
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:: GERIAUSIA VAIŠĖMS DEGTINĖ J J

į BALTIC VODKA
11 Gaminama lietuvio ir yra augščiausios rūšies. Pardavi- < I 
X nėjama visoje Australijoje. Sydnėjuje reikalaukite pas U 
| M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. ;; 

:: BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. <!
U Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. .<>
♦

baltų muzikos koncertas, dalyvau
jant Ziuricho rotušės kvartetui, 
estų ir latvių menininkams — iš 
pildoma estų, latvių ir lietuvių 
kūryba. Iš paskaitų pažymėtinos: 
prof. dr. J. Ereto (iš Bazelio) apie 
šveicarų-pabaltiečių kultūrinius 
ryšius (geg. 10 d.), dr. E. Scha
per’ “Pabaltijo kraštai dvasiniame 
Europos spektre ir dr. H. J. Dah- 
meno apie pabaltiečių muziką. 
Dienas uždarant su lietuvių liau
dies šokiais pasirodys J. Stasiulie- 
nės vadovaujami Ziuricho lietu
viai. (E) <

atlaikė kun. Pr. Vaseris. Jose da
lyvavo gausingas būrys tautiečių. 
Pamaldoms pasibaigus ilga maši
nų virtinė su gėlėse skendėjančiu 
karstu nuvyko į Cheltenham kapi
nes. Čia kun. Pr. Vaseris sukalbėjo 
laidojimo maldas ir tarė prasmin
gą žodį apie žmogaus gyvenimo 
kelią. Ats. pulk. J. Kuncaitis gink
lo draugų vardu iškėlė kūrėjo sa
vanorio velionies Jono Tinterio di
delį patriotiškumą ir išreiškė 
užuojautą giminėms ir artimie
siems, velionies bičiulių vardu at
sisveikino A. Zubras pabrėždamas

kuriant stojo savanoriu kariuome
nėn ir dalyvavo laisvės kovose. 
Buvo kuopos vadu 8 pėstininkų 
kunig. Vaidoto pulke ir 1926 m. 
išėjo atsargon. Tarnavo vėliau pa
sienio policijoje prie lenkų ribos. 
Vedė Oną Juozapaitytę, kuri 1939 
m. mirė. Vienas velionio sūnus mi
rė vos pusantrų metų tesulaukęs, o 
antras sūnus Gediminas tremties 
metu Vokietijoje sunkiose sąlygo
se studijuodamas nuo džiovos taip 
pat mirė. Velionis emigravęs Aus
tralijon, dirbo kaip stalius ir 1959 
m. turėjo širdies smūgį, po kurio

ir 21 tomai, užsakyti Viešajai Mel
bourne Bibliotekai. Ilgai jo šioji 
auka pasitarnaus mūsų priaugan
čiai kartai, kuri pasirenka moks
lo kelią. Velionis skaitė ir prenu
meravo mūsų vietinę ir užjūrio 
spaudą, buvo Lietuvių Enciklope
dijos tvarkingas prenumeratorius 
bei kitų vertingų leidinių palaiky
tojas.

Brangus Jonai, Tave išlydėjome 
į Anapilį, bet nepamiršime čia pa
silikusieji Tavęs, vis šviesiai ir su 
pagarba ilgai Tave minėsime.

A. Krauta*
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JAUNIMO DIENA SYDNEJUJE IŠKILŪS LIETUVIAI

Gegužės 30 d. 7 vai. vak. įvyks 
jaunimo talentų koncertas Father 
J. O’Relly Memorial Auditorium 
salėje Auburn.

Koncerto programa bus gausi, 
kurioje dalyvaus: deklamuotojai 
-jos, vaidintojos-jai, muzikai; pi- 
anistės-tai, smuikininkės-smuiki- 
ninkai, akordeonistės-tai ir kitų 
muzikos instrumentų mėgėjai, 
jaunųjų choras, baletas, tautiniai 
šokiai ir Lt.

Pianisčių-tų, akordeonisčių-tų, 
smuikininkių-kų ir kitais muzi
kos instrumentais grojančių tė
vus prašome pagelbėti savo vai
kučiams geriau pasirengti ir kon
certe grojamus dalykus pasirink
ti, ne daugiau 5 minutėms.

Taip pat prašome tėvus, kurių 
vaikučiai nedalyvauja: skautuo
se, savaitgalio mokyklose, moks
leivių ateitininkų organizacijoje, 
o mokosi čia suminėto muzikos 
meno-registruoti pas S. Narušį 
tel. 53-54-55 iki gegužės 17 d.

Gerai pasiruošusieji jaunuoliai 
— koncerto dalyviai gaus vertin
gų dovanų. Dovanos bus skiria
mos visų rūšių jaunimo dienos 
programos dalyviams ir moder- 
niškų šokių koncerto metu ge- 
riausiems šokėjams. Tad ruoški-

DAIL. LEONO URBONO II-JI 
DAILĖJ PARODA

Dailininko Leono Urbono dai
lės paroda įvyko šių metų pra
džioje Sydnejuje, Macquarie ga
lerijoje. Tačiau būdamas kūry
bingas ir produktyvus dailininkas 
nepasitenkino neseniai turėta pa
roda ir štai jis suorganizavo savo 
antrąją individualią parodą Mel
bourne. Mūsų žiniomis dailinin
ko paveikslai jau yra Melbourne 
ir parodos atidarymas įvyks ge
gužės 17 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Leveson Street Galerijoje 
(Comer Leveson and Victoria 
Streets, North Melbourne).

Dailininkas L. Urbonas, kaip 
buvo skelbta, pats asmeniškai 
buvo nuvykęs į Melbourną ir šią

JAUNIMO DIENOS ŠVENTĖS PROGRAMA JAU SUDARYTA

mės jaunimo dienai — šventei 
visi, ne tik programos dalyviai 
jaunuoliai-lės, bet ir žiūrovai nuo 
jauniausio iki vyriausiojo am
žiaus. Jaunimo talentų pasirody
mo diena — mūsų visų džiaugs
mo diena. Ruoškimės ir visi daly
vaukime jaunimo talentų koncer
te, kas paskatins ir dvasiniai pa
rems jaunąją kartą — jaunuosius 
menininkus, kuriuose glūdi mū
sų visų viltys dėl lietuvybės išsi
laikymo tremties gyvenime.

Parodykime savo meilę jauna
jai kartai, ne tik visi dalyvauda
mi Jaunimo koncerte, gegužės 30 
d., kur specialiai pasamdyta di
delė salė, kur vietos visiems pa
kaks, bet ir gegužės 31 d., visi 
dalyvaukime Lidcombe katalikų 
bažnyčioje iškilmingose pamal
dose, kurių metu giedos Dainos 
choras, muz. K. Kavaliausko va
dovaujamas.

Gegužės 31 d., po pamaldų 
Lidcombe bažnyčioje nuo 2 vai. 
po pietų, bus tęsiama antroji jau
nimo šventės diena — Banks- 
town lietuvių namuose:

1. SPORTAS:
a) mankšta,
b) krepšinis, kumštinis,
c) komiškas sportas (bėgimas 

parodą organizavo padedamas 
vietinių meno bičiulių ir dailinin
kų, kaip A. Krauso ir dail. A. 
Vaičaičio.

Melbourniškiai lietuviai meno 
bičiuliai ir kultūrininkai kviečia
mi kaip galint gausingiau daly
vauti šios parodos atidaryme. 
Juo labiau, kad ir pats parodos 
atidarymo laikas yra visiems la
bai palankus — sekmadienis.

Paroda tęsis iki gegužės 29 d. 
Lankymo valandos:

pirmadieniais — penktadie
niais nuo 12 iki 6 vai. p.p.

sekmadieniais nuo 2 iki 6 vai. 
p.p.

šeštadieniais uždaryta.

maiše, kiaušinio kelionė),
2. PARODA. Jaunimas daly

vauja parodoje su savo darbais:
a) rankdarbiais — rezginiais, 

siuvinėjimais, drožiniais, lipdi
niais.

b) piešiniais —mokyklų ir na
mų darbo...

c) kepiniais — tortais,
d) mėgėjų rinkiniais — kolek

cijos: lietuviškų atvirukų, pašto 
ženklų, pinigų, džiovintų gėlių 
ir lapų, margučių, akmenėlių, 
vabzdžių, knygų ir spausdintų; 
laikraščių, žurnalų, parengimų 
programų, tautinių ženklelių, lai
kraščių ir žurnalų iškarpų, mėgė
jų foto nuotraukų ir t.t.

e) studijų darbų — studijos, 
diplominiai darbai, modeliai, brė
žiniai, paveikslai, planai ir t.t.

. Prašome tėvus pagelbėti jau
nuoliams sudaryti sąrašus ekspo
natų, kurie skirianti parodai ir 
juos tuoj pasiųsti S. Narušiui 36 
Berrille Rd., Beverly Hills, N.S. 
W., bet ne vėliau iki gegužės 20 
d. Kada ir kur eksponatus pris
tatyti, bus pranešta vėliau. Už 
geresnius eksponatus bus skiria
mos premijos.

Bankstown lietuvių namuose 
pasibaigus sporto, žaidimų ir 
parodos apžiūrėjimui, įvyks vai
šės ir dovanų įteikimas. Tai bus 
malonus jaunimo šventės užbai
gimo momentas.

Sekantis jaunimo organizacijų 
posėdis gegužės 1 d. po pamaldų 
Lidcombe parapijos salėje. Pra
šome visus būtinai dalyvauti. 
Sydney, Bankstown, Cabramatta,

Apylinkių Valdybos

NAUJAS LITUANUS
Australiją pasiekė naujas Litua- 

nus numeris datuotas pereitų me
tų rugsėjo inėn. Numeris gana 
puošniai išleistas, iliustruotas dail. 
Prano (Gailiaus) kūriniais. Iš 
straipsnių pažymėtini: Solovoje- 
vas ir Šalkauskis (rašo J. Eretas), 
administracinė teisė Sov. Sąjungo
je (Martynas Brakas). Išsamus 
Juliaus Kaupo straipsnis apie 
Henriko Nagio poeziją. Plati kny
gų apžvalga.

JAUNAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Amerikoje susibūrė daugumo
je mūsų senosios intelektualinės 
pajėgos ir aišku per tą laiką pri
augo naujų, gi į Angliją, prasidė
jus emigracijos bangai, daugiau
siai vyko paprasti darbininkai. 
Tačiau ir Anglijos lietuvių ben
druomenė visa eile žmonių gali 
pasididžiuoti. Iš mūsų ryškiųjų 
rašytojų čia gyvena ir kuria F. 
Neveravičius, R. Spalis, poetas 
Vladas Šlaitas ir kt. Yra ir moks
lo žmonių, kurie spėjo iškilti į 
viršūnes.

Vienas iš jų yra prof. Dr. Ka
rolis Lederis, Bristho universite
to profesorius, kuris spėjo pasi
žymėti savo moksliniais darbais 
ne tik Anglijoje, bet ir už jos ri
bų — tarptautinėje plotmėje.

Prof. K. Lederis yra pakruo- 
jiškis, gimęs 1920 m. Karo mje- 
tai jam normalų studijavimą su
trukdė, tačiau savo pradėtas me
dicinos studijas toliau tęsia nuvy
kęs į Angliją Bristolio universite
te. Drauge su diplomu, gautu 
1958 m. paskelbiamas ir jo pir
masis mokslinis darbas apie hor
monus. 1961 m. jis gauna dak

taro laipsnį ir iš asistento pake
liamas į docentus. Netrukus jis 
gauna metus apmokamų atosto
gų, kurias jis pašvenčia grynai 
moksliniam darbui. Po metų grį
žęs į universitetą pakeliamas vy
resniuoju docentu, ir čia su gru
pe jam priskirtų asistentų tęsia 
savo mokslinius tyrinėjimus.

Šių metų rugpjūčio mėn. ant
rame pasaulio endokrinologijos 
specialiau kongrese Londone jis 
dalyvaus kaip vienintėlis iš Ang
lijos kviestas skaityti kongrese 
paskaitų.

Australijos lietuvių bendruo
menė taip pat gali pasididžiuoti 
visa eile žmonių, kurie ne tik yra 
bendruomenės pažiba, bet taip

NAUJAS JURISTAS
Lietuviškos konjunktūros baro

metras Canberroje pastoviai rodo 
giedrą. Lietuvių Narnai visomis 
turimomis jėgomis ruošiasi oficia
liam jų atidarymui. Įsikūręs cho
ras, vadovaujamas p. Dariaus, re
petuoja lietuviškas dainas ir žada 
netrukus parodyti savo išgales. 

pat kelia lietuvių vardą ir už ben
druomenės ribų. Be savo tarpe 
plačiai pagarsėjusio rašytojo Pul- 
gio Andriušio, yra visa eilė lietu
vių, kurie savo darbe subrendo ir 
iškilo gyvendami Australijoje: iš 
dailininkų ne tik vietoje, bet ir 
užsienyje pasižymėję dailininkai: 
V. Ratas, H. Šalkauskas, Eva 
Kubbos, skulptorius V. Joman
tas, portretistas Vladas Meškė
nas ir eilė kitų, iš mokslininkų 
Dr. Vytautas Doniela, dėstąs fi
losofiją Newcastle universitete, 
inž. Zigmas Budrikis, dėstąs 
Perth universitete ir eilė kitų, už
imančių šiame krašte reikšmin
gas pozicijas ir yra aktyvūs ben
druomenės nariai.

R.

Balandžio 10 d. Canberros uni
versitetas suteikė Viktorui Marti
šiui Monikos ir Prano Martišių 
sūnui, juristo diplomą Bachelor 
of Laws. Džiugu, kad mūsų lietu
viukai veržiasi į mokslus ir ri
kiuojasi i šio krašto mokytų 
žmonių eiles. Viktoras jau dirba 
teismo įstaigoj ir tikimės, kad jis 
iškils į pirmaujančius juristus.

Viktoras Martišius yra populia
rus Canberros lietuvių tarpe: jis 
nuolat sutinkamas lietuviško dar
bo baruose. Jis yra taip pat vie
nas iš Canberros lietuvių klubo 
šulų, dažnai skaito paskaitas ir 
dar tebestudijuodamas nemažai 
rašė “Mūsų Pastogėje”. Tikimės, 
kad ir ateity jo straipsnių maty
sime Mūsų Pastogėje.

Balandžio 25 d. Viktoras Marti
šius buvo susivadinęs savo ir savo 
tėvų bičiulius lietuvius sudrėkinti 
naujai įgytąjį diplomą.
. Garbė tėvams, privedusiems ir 
sulaukusiems tokio sūnaus laimė
jimo, lygiai garbė ir mums lietu
viams turėti savo tarpe . išmoks
lintą tautietį juristą. Juo daugiau 
tokių jaunų išmokslintų ir sąmo
ningų lietuvių turėsime, tuo1 būsi
me tikresni, kad lietuviškoji valtis 
ilgiau plūduruos svetimybių ban
gose. D. A.

Gyvenąs Australijoje Peeter 
Lindsaar gimęs 1906 m. Estijoje, 
studijavo Tartu universitete teisę: 
Virš dvidešimt metų išbuvo karo 
tarnyboje nepriklausomoje Estijo
je. Kaip rašytojas jau pasireiškė 
po antrojo pasaulinio karo trem
tyje. Dirba valstybinėje bibliote
koje Sydnejuje. Autorius yra nove- 
listas, išleidęs savo originalius 6 
veikalus ir dalyvavęs eilėje anto
logijų.

Sekmadienio rytą motina atsikėlė anskti, pa
valgydino šeimyną ir giliai atsidususi pajuto, kad 
ryto darbai jau baigti.

Vos saulei patekėjus šeimininkas, vilkėdamas 
vien tik apatiniąis ir dėvėdamas vyžas, vaikščiojo 
po savo laukus gėrėdamasis sodriu derliaus augimu.

Pagrioviais žydėjo žemuogės, vėjas tyliai žaidė 
smilgose, bitės rinkdamos medų, zvimbė j o žieduose. 
Visur jautėsi kažkokia šventa nuotaika. Tai buvo 
sekmadienio rytas, šeimininkas, žvelgdamas į žyd
rią padangę, stebėdamas vėversius linksmai skro
džiančius erdves, pajuto, kad ir gamta gyvena šven
tadieniška nuotaika, nedrumsdama tos nepaprastos 
tylos.

Į klėtį atėjo motina, palietė seną, mediniais 
skląsčiais skrynią, stabtelėjo, kažką pagalvojo ir 
nedrąsiai ją atidarė... Pažvelgus, neramus praeities 
šešėlis perbėgo jos veidu.

Iš skrynios padvelkė senų linų ir kažkokių žoly
nų kvapas, kuris, susimaišęs su senu kailių kvapu, 
ją apsvaigino.

Savo šiurkščiomis ir nuo darbo pavargusiomis 
rankomis, ji paėmė didelį ritinį, kuriame buvo suvy
nioti seni tautiniai austi namuose sijonai ir kiklikai. 
Tačiau jai to neužteko. Ji toliau rausėsi po stalčius 
ir vis kažko ieškojo.

Ir štai, kiek pasirausus, atrado senoviškas ska
reles, vyriškus šalikus, kuriais kadaise vyrai pasi
puošdavo, senus raiščius kojinėms laikyti ir dar vie
ną spalvingų tautinių juostų pundelį, kurios buvo 
labai kietai surištos. Jos buvo visai naujos. Naudo
tos buvo atskirai sudėtos, nes anksčiau jos kyboda
vo ant sienos, pirkios papuošimui. Staiga, motinos 
žvilgsnis nukrypo į sieną, kur ant kabyklų kybojo 
šaudyklės, naudotos jos senelių ir tėvų.

Motina susimąstė: — naujų juostų daugiau ne
bereikia, bet šaudyklės lai palieka ten, kur ir anks
čiau. Jos turi ten amžiams palikti.

Ir vėl ji pradėjo knistis skrynioje, nors pati ne
žinojo, ko ieškojo. Jos mintys blaškėsi praeityje ir 
klajojo tolybių laukais.

Iš skrynios apačios ji ištraukė gražiai išdroži
nėtą dėžutę, kurioje buvo rūpestingai sudėtos senos

PEETER LINDSAAR

SENOJI SKRYNIA
LAISVAS VERTIMAS IŠ ESTŲ KALBOS

skarelės. Dėžutę nedrąsiai atidarė ir giliai atsidu
susi pradėjo dėstyti ant kelių senas, tautines ska
reles.

Ir štai, jos gilus liūdnas žvilgsnis sustojo ties 
šilko skarele su ilgais kutosais. Seniai, seniai jai 
atsiuntė sūnus, kuris buvo baigęs mokslus ir dirbo 
mieste. Prisiminimai skriejo žaibo greitumu. Ji gal
vojo: — jis atvažiuoja namo taip retai .ir tik kvie
čiamas, o galėtų aplankyti mus ir gimtą sodžių daž
niau. Ne dovanos, kurias jis atveža, yra svarbios, 
bet jis pats, nes ne tik mes, bet ir tėviškės laukai 
ir visi takai jo išsiilgę. Bet, nors jis retai matomas, 
bet vistiek mylimas ir gal dar daugiau negu tie, ku
rie dažnai aplanko ir tie, kurie kartu ir su kuriais 
susitinkam kasdien.

Motina žvelgė į tolį mąstydama: — motinai vai
kai yra kaip rankos pirštai: prarandant vieną skau
da lygiai taip pat, kaip prarastum visą ranką...

Prisiminimai tekėjo kaip upės srovė. Jai pasi
vaideno Kalėdos, kada po pirties visi susirinkdavo 
prie Kūčių stalo. Ir taip visi liepsnojančiais ir dar 
garuojančiais veidais laukdavo, kada snieguotais 
keliais, baltomis rogėmis jis grįš iš stoties.

Bet tą Kūčių vakarą jis negrįžo. Jo vieta paliko 
tuščia prie stalo. Kūčių vakaro nuotaika krito. Lau
kiamas sūnus nebesugrįžo.

Taip jis mintimis perbėgo sūnaus kūdikystę ir 
jaunystę. Prisiminė ir savo jaunystę.

Besvajodama ir bebraidydama praeities lanko
mis, bevartydama kraičius, atrado dar kitą, ilgais 
puošniais kutosais seną skarą, kurią jai dovanojo 
vyro brolis. Jai , besirengiant ištekėti jis buvo ka
riuomenėj. Sužinojęs apie brolio vestuves, jis pasi
prašė atostogų, bet leidimo negavo. Jis atsiuntė 
sveikinimą su įrašu: — sveikinu jus iš gilumos šir
dies. Negalėdamas būti drauge su jumis, aš išgersiu 
į Jūsų sveikatą stiklą geriausio raudono, kaip krau
jas, vyno. 1

Bevartydama skrynioje senus daiktus, ji atrado 
dai- vieną skarelę, kuri nustebino ją. Raštas buvo 
svetimas ir nepažįstamas. Ji prisiminė jauną vyrą, 
mažai pažįstamą tačiau artimą iki šiandien. Prisi
minė savo vyro brolį, kuris kadaise gyveno toli, bet 
kartais aplankydavo gimtus namus ir atveždavo 
gražių dovanų. Bet vėlyvesnės dovanos nebuvo to
kios mielos, kaip pirmosios. Ir tai buvo vienintelis 
artimas žmogus, kurio dovanos šildė. Jos priminė 
pirmąsias vedybinio gyvenimo dienas, kupinos jau

nystės džiaugsmo. Ji nutarė vieną iš tų skarelių dė
vėti, kada bus vestuvės vieno iš jos vaikų. Bet kada? 
Nė vienas iš vaikų apie vedybas neužsiminė ir kaime 
niekas apie tai nešnekėjo. Ji mąstė: šiandien jauni
mas visai kitoks, o gal mes atsilikę ir jų suprasti ne- 
begalim ? Rodos, mokslas buvo duotas toks pat, kaip 
ir anksčiau, tik dabar laisvės daugiau. Nė vienas iš 
vaikų nesukūrė šeimos; nesukūrė šeimos nei seserų 
bei brolių vaikai. Turbūt, šis klausimas pasiliko 
antraeilis, o taip pat pamirštos tos iškilmingos pro
gos. Seniau, didelėj seklyčioj susirinkdavo visi gi
minės, draugai ir pažįstami vestuvėms, krikštynoms, 
šermenims. O dabar? Žmonės, išėję iš dūmais ap
rūkusių pirkelių ir persikėlę į naujus baltus rūmus, 
pamiršo senus papročius, nebeliko laiko savoms tra
dicijoms. Mirusysis metamas į žemes, kaip medžio 
gabalas. Seniau būdavo kitaip. Vargingi kaimiečiai 
palydėdavo mirusį su didesnėmis iškilmėmis, kaip 
turtingieji ūkininkai. Šiuo metu žmonės turi visko, 
tačiau nebeturi laiko, gaili išleisti pinigo, kad bent 
žmoniškai palydėjus artimą į paskutinę poilsio vietą.

Motina begalvodama apie praeities ir dabarties 
laikus ir vis besiknisdama skrynioje, atrado dar vie
ną, gražiai surištą žalia juostele ryšulėlį. Tai buvo 
visokie kvietimai į vestuves bei kitas iškilmingas 
progas. Visi jie buvo be galo gražūs ir su nuošir
džiais pakvietimo žodžiais. Ji ilgai gėrėjosi gražio
mis senomis kortelėmis, kurias tiek metų išlaikė 
senoje skrynioje ir jai skruostais nuriedėjo gaili 
ašara. Bet, senųjų kortelių tarpe, nebuvo naujų 
laikų pakvietimų. Jų nesaugojo, nes jie buvo tušti, 
nenuoširdūs ir perdaug prasti. Senojoje skrynioje 
nebuvo jiems vietos.

Pora metų vėliau, mirė jos brolis. Laidotuvės 
turėjo būti keletai dienų atidėtos, nes jo sūnus, ne
galėjo laiku atvykti. Po kelių dienų atvyko aukštos 
tarnybos ir didingos išvaizdos vyriškis. Jis buvo 
gražiai apsirengęs, dėvėjo auksiniais rėmais pensnę 
ir katilioką ant galvos. Tai buvo jo sūnus, kuris 
kapinėse turėjo pasakyti savo tėvui paskutinį žodį. 
Kalba jo, tiesa, iškilminga, tačiau žodžiai buvo tušti, 
nenuoširdūs ir tik žodžiai. Jie neplaukė iš širdies. 
Ji juto, kad žodžiai svetimi ir kad jis svetimas ir 
nebuvo su juo ko bekalbėti. Laidotuvės irgi nebuvo 
kaip anksčiau, kada mintimis visi jungėsi kartu. 
Nuotaika sudrumsta. Sūnus jautėsi svetimas, ir 
visi kaimiečiai matė, kad jis jiems irgi svetimas.
Į laidotuves susirinko visi giminės, pažįstami, kai

miečiai ir inteligentai. Susidarė dvi grupės: kaimie
čių ir inteligentų. Inteligentai, kaip paprastai, buvo 
labai jautrūs ir nemaloniai žiūrėjo į kaimiečių kal
bas bei pastabas. Tarp savųjų atsirado grupių 
skirtumas, nežiūrint, kad tai buvo laidotuvės, ir 
visi tie žmonės buvo to paties kaimo bei giminės. 
Kaimiečiai, matydami tokį skirtumą, nusprendė, 
kad mokslas gądina žmones.

Motina galvojo: — žmonės iš tos pačios giminės, 
to paties kraujo, buvo leidžiami į mokslą tam, kad 
būtų geri, kad neštų šviesą tarp tų, kurie negalėjo 
to mokslo pasiekti, išaugo į kietus, pilnus išdidumo 
ir tuščios garbės asmenis, iš'didesnius, kaip senais 
laikais baronai bei didikai. O kas gi jiems leido tą 
mokslą pasiekti — ar ne jų tėvai?

Prisiminė ir savo vaikus. Ji sunkiai dirbo, lei
do juos mokyklon. Leido mokslan ir tikėjosi, kad jie 
bus žmonės, kurie neš kitiems šviesą. Bet dabar at
rodo, kad ir jos vaikai ne tokie, kaip tikėjosi. Su 
jais kažkas įvyko, nes mokslas juos sugadino. Jai 
buvo pavyzdžiu jos brolio vaikai.

Ir taip ji bevartydama senus daiktus, savo su
vargusiomis rankomis paėmė dar vieną seną geltoną 
skarelę, kuri kai kur buvo rūdžių dėmėmis išmar
ginta ir kai kur kampuose skylėta. Ši skarelė buvo 
pilna prisiminimų. Ji dėvėdavo ją tik iškilmingomis 
progomis ir, kad skylių nesimatytų, sulankstydavo 
ją įvairiai, ši skara jai buvo labai brangi. Ji buvo 
tarytum tas tvirtas pamatas, ant kurio buvo pasta
tytas gyvenimas ir kuris niekad nesugriuvo.

štai ji atrado gelsvą, plono šilko, su dailiu kas
pinėliu kepuraitę, kurią dėvėjo jos pirmoji 
duktė krikštui. Ji prisiminė, koks jaus
mas buvo belaukiant pirmo kūdikio, į kurį 
buvo įdėta įtiek daug meilės ir vilčių, 
ir kaip svarbus jos gyvenime jis buvo. Pirmoji gi
mė duktė. Ta mergaitė buvo keista. Daug verkda
vo. Nežmoniškai rėkė ir krikšto metu, ir jai atrodė, 
kad ji užaugs kokia nors neprotinga arba visai ne
gyvens. Laikas bėgo. Upeliai čiurleno ir miškai ty- 
lliai siūbavo. Duktė užaugo. Konfirmacijos diena. 
Ji norėjo, kad tą dieną duktė dėvėtų tą skarelę, ku
rią ji dėvėjo ir kurią išsaugojo daug daug metų. 
Bet duktė jos gėdinos. Buvo nepatogu, tokia iškil
minga proga, užsidėti seną, dėvėtą skarelę. Neno
rėdama motinos užgauti, ji nieko nesakė, bet išvyk
dama, pamiršo skarelę namuose. Mieste nusipirko 
naują, modernišką skrybėlaitę. Motina galvojo ir 
suprasti negalėjo, kodėl? Skarelė buvo brangaus 
šilko ir išsiuvinėta erškėtrožėmis. Ji buvo geros 
medžiagos, spalvingais kutosais, juk nebuvo jos ko 
gėdintis. ,

Tas prisiminimas susimaišė su skausmu ir nu
sivylimu, nes skarelė priminė jai dukrą.

Duktė mirė pačioj jaunystėj. Ji pati nueis irgi 
ten pat.

Glostant tą skarą, sugrubusios motinos rankos 
pradėjo virpėti.

-V
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Elena Gimbutienė

Chemikalų pavojus
CHEMIKALŲ ŽALA GYVULIŲ BEI AUGALŲ KULTŪROJE

Bitės be medaus ir vaško gami
nimo, jos kartu su kamanėmis (sa
maninėmis bitėmis), musėmis, dru
geliais ir kitokiais vabzdžiais, at
lieka kitą neįkainojamą darbą au
galą ūkyje, apdulkindamos (ap- 
vaisindamos) visokias vaisines bei 
sėklines kultūras.

Ne visi vabzdžiai minta žmogui 
naudingais augalais. Šalia jų esa
ma plėšriųjų vabzdžių, kurie mis
dami kitais vabzdžiais, jų kiauši
nėliais, lervomis, sunaikina bega
les žmogui kenksmingų vabzdžių. 
Kiti vėl vabzdžiai minta nugaišiu- 
sių gyvulių bei paukščių lavonais 
bei kitokiais nešvarumais, atlik
dami begalo svarbų gamtos sanita
rų bei valytojų vaidmenį.

Kiti žemėje randami padarėliai, 
kaip sliekai, minta pūvančiomis 
augalų liekanomis, kurias įtraukia 
j savo požeminius urvelius. Giles
nes žemės daleles, kartu sumaišy
tas su savo išmatomis, sliekai iš
meta į žemės paviršių. Juos drą
siai galima pavadinti galingiau
siais dirvos purentojais. Sakoma, 
kad pievų ganyklose sliekai po že
me sveria tiek, kiek besiganą gal
vijai.

TALKON
Mieli Mūsų Pastogės skaitytojai,

Mūsų Pastogės bendradarbis ir 
skyrelio “Kiek aš sužinojau” ve
dėjas KU-KA vis pasigenda žinu
čių iš kasdieninio lietuvių gyveni
mo Australijoje. Nereikia tikėtis, 
kad pats KU-KA galįs apskraidyti 
visas liet, kolonijas Australijoje ir 
surinkti faktus, kas vyko vienoje 
ar kitoje vietoje. Kiek teko patir
ti iš skaitytojų, šis skyrelis yra 
vienas iš labiausiai skaitomų, ir 
todėl būtų tikrai malonu, jeigu to
kių smulkių žinelių iš kiekvienos 
vietos vis dažniau ir dažniau bū
tų skelbiama Mūs Pastogėje ir 
ypač Ku-kos skyrelyje.

Kreipdamasis į skaitytojus ir ti
kėdamasis, kad skaitytojai daug 
ką sužinojo iš mano vedamo sky
relio, drįstu kreiptis į tuos pa
čius skaitytojus kaip galint daž
niau ir daugiau panašių žinelių 
prisiųsti Mūsų Pastogei ir ta pa
čia proga drįstų žemai nusilenk
damas padėkoti visiems tiems, ku
rie iki šiolei tokių žinelių Mūsų 
Pastogei parūpino. Čia noriu pri
minti, kad oficialusis gyvenimas 
eina savo vaga, o atskirų lietuvių 
intymusis reiškimasis vėl savo ke
liu. Mano giliausiu įsitikinimu, 
kuo daugiau gausime ir skelbsime 
intymių ir asmeniškų faktų iš mū
sų pačių gyvenimo, tuo ir pati Mū
sų Pastogė pasidarys patraukles-

NAUJA VALDYBA BANKSTOWNE
Gegužės trečią dieną buvo su

šauktas Bankstown apylinkės vi
suotinis susirinkimas, kur ap
žvelgta praėjusių metų veikla, 
duota vieša atskaitomybė tiek vei- 
kiminė, tiek ir piniginė ir pagaliau 
šiaip taip sudaryta ir išrinkta nau
ja apylinkės valdyba.

Susirinkime dalyvavo virš dvi
dešimt (!) žmonių. Jam pirminin
kavo p. B. Daukus ir sekretoriavo 
p. B. Stašionis .

Iš praktikos jau žinome, kad 
Bankstown apylinkė yra ir veikli 
ir darbšti. Apžvelgdamas metinę 
veiklą buv. apylinkės pirmininkas 
p. A. Lelešius suminėjo eilę faktų 
ir parengimų, kur apylinkės val
dyba gyvai ir aktyviai pasireiškė. 
Apylinkės valdyba buvo surengusi 
eilę vakarų, minėjimų, globoja sa
vaitgalio mokyklą ir gal būt vie- 
nintėlė Australijoje apylinkės val
dyba, kuri į mokyklą kas sekma
dienį atveža ir po pamokų išvežio
ja savaitgalio mokyklos mokyto
jus.

Prie apylinkės valdybos veikian
ti apylinkės kultūros taryba, irgi 
gal vienintėlė kaip tokia visoje 
Australijos liet bendruomenėje, 
veikia pavyzdingai. Ypač čia pa
brėžtina tai, kaa Bankstowno apy
linkės Kultūros Taryba apima be
veik visą apylinkėje ir iš toliau 
jaunimą, kuris entuziastingai tal

į EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

;’ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
;; akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
■ > šeštad. 9-13 vai.
:' 8th Floor, Capitol Hoiue, 109 Swanaton S*.,
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Apipurkštuose plotuose be vabz
džių žūva vabzdžiais mintą paukš
čiai. Jie ar betarpiškai apsinuodi
ja vaistais paveiktu maistu, ar ne
rasdami jiems reikalingų vabzdžių, 
badauja ir galop išsikelia kitur. 
Panašiai nukenčia vabzdžiais min
tą driežai, varlės ir kiti žmogui 
naudingi jų giminės. Masiniai 
miršta įvairūs žoliaėdžiai gyvūnė
liai: triušiai, stirnos, sėklomis 
mintą paukščiai, voverės ir kiti 
smulkūs graužikai. Net tokios at
rodytų nekaltos priemonės, kaip 
plačialapėms pievelių (gazonų) 
piktžolėms naikinti herbicidai turi 
savo blogą pusę: vieni, patekę ant 
žmogaus odos, skatina ilgai nepra
einančius negalavimus, kaip cal
cium cyanamidas yra pavojingi tik 
tiem, kas sekančios po darbo paros 
bėgyje išgeria alkoholio, nors tiek, 
kiek jo rasime rūmo “babkoje”! 
Kai kurios naikinamos piktžolės 
yra savaime gyvuliams kenksmin
gos. Paprastai jų gyvuliai ir ne
liečia. Bet herbicidų paveiktos tos 
piktžolės ima tiek vešliai augti, 
kad gyvuliai nepaisydami instin
kto, godžiai jas ėda ir apsinuodija.

Negana to, beveik visi žemės 

KU — KAI
nė ir ne taip oficiali. Tad ir kvie-
čiu visus M.P. skaitytojus įsijung
ti į šį informacinį darbą, kur mes 
atrasime patys save. Galimas daik
tas, kad įvykis, kuris šiandie jūsų 
nuomone nevertas dėmesio, rytoj 
gali pasirodyti istoriniu. Kodėl pa
našius faktus turėtume nutylėti ir 
vėliau gailėtis, kad galėjome laiku 
tą ar kitą įvykį paskelbti ir jo ne
paskelbėme.

Skyrelis “Kiek aš sužinojau” 
neturi jokio nei politinio, nei ide
ologinio charakterio, o vien tik 
patiekiami faktai originalia, daž
niausiai ne visai kasdieniška for
ma, pagrįsti asmeniškais bendruo
menės narių išgyvenimais ir ben
dromis nuotaikomis. Rašykime 
kiek galint daugiau ir pamatysi
me, kad čia atrasime ne tik patys 
save, bet ir pats laikraštis pasida
rys daug intymesnis ir mažiau ofi
cialus. Iš pačių skaitytojų pasisa
kymų galima daryti išvadą, kad 
skyrelis “Kiek aš sužinojau” per 
tuos porą metų visiškai įsipilieti- 
no ir yra laukiamas ir pasigenda
mas, jeigu kartais jo viename ar 
kitame M.P. numeryje nėra. Sten
kimės visi, kad jis būtų ir kad jis 
kiekvienu kartu pasirodytų vis 
įvairesnis ir įdomesnis. O tas ga
lima padaryti visų bendromis jė
gomis.

Jūsų Ku-ka

kininkauja kult, tarybos darbams. 
Štai ir šiais metais Kult. Tarybos 
rūpesčiu neseniai pastatytas “Žy
dintis lankų vėjas” buvo vien tik 
jaunimo darbo vaisius. Savaitgalio 
mokyklos pastatymai irgi tos pa
čios kult, tarybos pastangomis ir 
parama įvykdyti.

Už tokį gražų reiškimąsi kult, 
tarybai buvo specialiai padėkota.

Toliau sekė rinkimai. Liūdnai 
atrodė valdybos pareigų stumdy- 
mas nuo vieno prie kito: sudaro
mas lentoje sąrašas, vėliau asme
niškai atsiklausus ar sutinka, vie
nas po kito vėl nyksta nuo lentos, 
ko pagaliau po ilgesnių derybų 
sudaroma čiut čiut pakankamas 
kandidatų sąrašas ir išrenkama 
apylinkės valdyba tokio sąstato: 
E. Eidiejus, T. Reisgienė, K. Sta
siams, V. Gaidžionis ir P. Sako 
lausKns. Kandidatais paliko: R. 
Ramanauskas, A. Makaras ir H. 
Stošius.

Daug lengviau buvo sudaryti ir 
išrinkti revizijos komisiją. Į ją 
išrinkti: B. Stašionis, Rusa ir B. 
Daukus. Kandidatu paliko A. Le
lešius.

Garbės Teismas paliko tas pats, 
šiaip susirinkimas praėjo gana 

taikiai ir sklandžiai. Palinkėjus 
naujai valdybai geros sėkmės visi 
skirstėsi.

r. 

ūkyje pavartoti chemikalai ar tai 
su laistomu vandeniu, ar su atmos
feriniais krituliais įsisiurbia į že
mę. {Dalis tų chemikalų susitelkia 
dirvožemyje ir vėliau yra asimi
liuojami ten augančių daržovių, 
vaisių, pašarų, čia jau nenuplau
si nuodų nuo paviršiaus, nes jie 
randasi viduje, bulvių minkštime, 
javų grūde, vaisiaus “mėsoje”. Ki
ta dalis — o tokių trąšų daugiau
sia — nusiplauna į upes bei ežerus 
ir ten pirmiausia paveikia vadina
mą planktoną mikroskopiškus pa
darėlius, kuriais minta moliuskai, 
vėžiai, žuvys.

Išdavoje vėl ištisas ciklas apsi
nuodijimų: jei kokie clamsai ar žu
vys ir išliko gyvi, tai nukenčia 
vandeniniai, jais mintą paukščiai 
ir gyvūnėliai, nekalbant jau apie 
neretai pasitaikančius masinius 
žmonių apsinuodijimus.

Mineralinių ir sintetinių trąšų 
vartojimas vietoje senoviškų orga
ninių: gyvulių mėšlo, komposto, 
žaliųjų trąšų — ilgainiui naikina 
mikroorganizmus, pakeičia dir
vožemio struktūrą, nualina jį, nu
plėšia dirvą. Tokiame dirvožemy
je išaugintos daržovės bei javai 
irgi nustoja dalies savo savybių,

Nenuostabu, kad giliau mąstan
tieji amerikiečiai ėmė rimtai rea
guoti į tą chemikalų antplūdį ir 
kas kartą gausiau įsitraukia į va

(Atkelto
Ryšium su šiuo klausimu riša- 

si klausimas: kas yra progresas 
arba pažanga? Ar gamta prog
resuoja? Ne. Sakome ne, nes 
pagal turimus eksperimentuotus 
davinius gamta paliko savo pir
mykštėje formoje ir drauge tie 
jos globoje esą gyviai, kurie ne
progresavo dvasiškai ir techniš
kai. Išskirtinai vienas žmogus 
išsiskiria iš visos tvarinijos ir sa
vo progresą įrodo ne tik techni
koje, bet ir savo visame gyveni
me.

Mes žinome, kad senaisiais 
laikais vyravo džiunglių įstaty
mas: kas stipresnis, to ir viršus. 
Ligi šių dienų šisai džiunglių įs
tatymas tebegalioja tik valstybių 
santykiuose. Gi atskiros valsty
bės ar krašto gyvenime šį džiun
glių įstatymą pakeitė bendrieji 
socialiniai ir moralės įstatymai. 
Aišku, jie dar nėra pasiekę to
bulybės, bet vis tik prieita prie 
to, kad žmogaus asmens saugu
mas yra garantuotas įstatymais 
ir teismais. Jeigu mes šiandie 
ramiai galime miegoti arba esa
me bent reliatyviai tikri ryto
jaus atžvilgiu dėl rytojaus duo
nos ir darbo, tai tas tik liudija, 
kokią milžinišką pažangą yra pa
daręs žmogus socialinėje ir mo
ralinėje srityse. Mes šiandie esa
me gana saugūs nors ir reliaty
viai tiek namuose ,tiek kelyje, 
tiek darbe ,nes žinome, kad gy
vename tokioje socialinėje san
tvarkoje, kad stengiamasi bent 
reliatyviai garantuoti žmogaus 
asmens saugumą. Žinoma, abso
liutaus saugumo dar nėra ir gal 
dar greitai jo nebus, nes žmogus 
nepasiekė dar tokio bendruome
ninio ir socialinio laipsnio, kad 
visados respektuotų kits kitą, o 
tokia artimo meilė, nors ir prieš 
du tūkstančius metų paskelbta 
kaip socialinio gyvenimo norma, 
dar vis tebėra idealų sferoje.

Ir tai reikia pripažinti pažanga 
ir kaip tik pirmoje eilėje ne ats-

APIE MOTERIS PASAULYJE
Egipte pirmąsyk istorijoje viena 

moteris yra ministerių kabinete. Ji 
yra profesorė Hekmat Abu Zeid, 
Kairo universiteto psichologijos 
docentė. Danijoje, Kopenhagoje, 
ponia Edel Sauntė, kuri jau ilgas 
laikas dalyvauja moterų judėjime, 
dabar išrinkta to miesto burmis
tru. Prancūzijos parlamente yra 
aštuonios moterys parlamentarės. 
Monaco 1963 metais pirmąsyk da
lyvavo moterys parlamento rinki
muose, ir viena moteris — Roxane 
Noat Notari — buvo išrinkta j par
lamentą. Jemene pirmąsyk išlaikė 
egzaminus į gailestingąsias seseris 
dvylika jaunų dar šydu pridengtų 
moterų. (V. Č.) 

dinamą “Organic gardening and 
farming” sąjūdį. Pagrindinis to 
sąjūdžio obalsis yra “kiek įmano
ma vengti chemikalų gyvulių bei 
augalų kultūroje”. Visur, kur tik 
galima, vartoti natūralius maisto 
gaminimo būdus. Savo išaugintus 
grūdus malti primityviuose malū
nuose, kad miltuose išliktų visos, 
paprastai šalinamos dalys: daige
liai, sėlenos. Miltų nebaltinti, ne
dezinfekuoti ir kepant duoną veng
ti įvairiausių, kepyklų pramonėje 
vartojamų, priedų.

Auginant daržoves bei vaisius 
kovai su kenkėjais verčiau parink
ti labiau atsparią veislę, taikyti 
natūralias, dažnai pačios gamtos 
taikomas priemones — pvz., sau
goti ir globoti paukščius giesmi
ninkus, laikyti darže varles, rupū- 
žiukes, kurios suėda daugybę vik
šrų ir kitokių kenkėjų. Vaismai- 
nis, žemės pridengimas puriomis 
medžiagomis (mulch), kompasto 
gaminimas laikomas čia būtinu 
dalyku.

Užperkant ir gaminant maistą 
namuose vengti ryškiai nuspalvin
tų produktų, visokių pusiau paga
mintų (precooked) valgių, deser
tų; vieton baltos vatinės duonos 
vartoti pilno grūdo “razavą”.

Ranka rankon su “Organic gar
dening” sąjūdžiu eina sveikatos 
maisto “Health food” krautuvių 
tinklo plitimas, kad tie, kurie ne
turi galimybės patys savo maisto 
išauginti, kaip miestiečiai, galėtų 
įsigyti jiems reikalingų produktų, 
o gamintojai savo išteklius par
duoti. (.Moteris) 

Katastrofa ar... LAIŠKAI REDAKCIJAI
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kiro žmogaus, bet socialinės ben
druomenės, lygiai kaip techniko
je neįmanoma būtų pažanga be 
organizuoto solidarumo. Gyveni
mas taip išsiplėtė, kad šiandie 
nėra universalaus žmogaus ar 
mokslininko, kuris viską žinotų, 
kaip kad dar tas buvo įmanoma 
prieš trejetą šimtų metų. Kiek
vienas šiandie darosi daugiau ar 
mažiau specialistas tiek kasdieni
niame gyvenime, tiek ir moksle, 
l iesa, atskiras žmogus turi didelį 
įnašą, bet jo pastangos šioje spe
cialybių diferenciacijoje toli ne
siektų, jeigu nebūtų organizaci
jos, kuri pavienio žmogaus pa
stangas koordinuotų su kitų lai
mėjimais ir jas derintų bendroje 
sąrangoje.

Kūrybiškai žmogus irgi yra pa
siekęs didelių laimėjimų. Nuo 
laukinių džiunglių šūksnių iki 
simfonijų, nuo įbraižų uolose iki 
Čiurlionio, nuo pirmojo sumavi- 
mo pirštų' iki Einšteino yra mil
žiniškas tarpas, kurį praėjo žmo
gus nuolat progresuodamas.

Ir moralinėje srityje aiški pa
žanga: jeigu primityviame gyve
nime žmogus sprendė savo tie
siogine asmenine nuožiūra, kas 
draugas, ir kas priešas, tai šian
die tie žmogaus su žmogumi pri
mityvūs santykiai išsivystė į mo
ralinius ir valstybinius įstatymus, 
kurie apsprendžia ne tik pavienį 
žmogų, bet ir visą žmoniją. Vie
ną kartą savy atidengęs kuriamą
ją galią, žmogus ją išplėtojo pa
darydamas ją ne tik savos egzis
tencijos dalimi, bet ir savos gi
minės garantija.

(Bus daugiau)

SUSIŽINOJIMO ARBA RYŠIŲ ISTORIJA Paruošė Verus
(Tęsinys)

RADIJO — Nuo 1920 m. radijo 
susisiekimas paplito po visą pa
saulį ir tiek ištobulėjo, kad per
duodamos ne tik žinios, muzika, 
bet ir paveikslai. Drauge radi
jas naudojamas laivų ir lėktuvų 
saugiam susisiekimui.

SKELBIMAS
DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS!

Turim išleidę dvi labai svarbias knygas. Viena yra “Dieviškasis 
Amžių Planas” arba švento Rašto Studijavimas, su braižiniu, 
pirmas tomas, šioje knygoje smulkiai aprašoma kas įvyks visame Pa
saulyje Kristaus karaliavimo amžiuje, šiame tūkstantmetyje, apie ką 
jau buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų.

Dabar mes savo akimis matome, kad tos pranašystės laipsniškai 
pildosi. Aukščiau paminėtoje knygoje aprašoma kokia tvarka ir val
džia bus šioje žemėje ir kokios Palaimos bus suteiktos Jėzaus ir Jo 
Bažnyčios visai žmonijai. Knyga turi 368 puslapius su drobės 
apdarais. Kainuoja tik $1.00.

Antroji knyga — “Laikas Prisiartino” (Švento Rašto Studjiavi- 
mo, antras tomas), nuodugniai aprašo vieną labai Galingą Sistemą, 
kuri yra nusistačiusi prieš Tiesą. Ten nurodoma metai kada ji ką 
veikė ir kokius darbus ji atliko viduramžiuose ir kaip elgėsi su tais, 
kurie nesutiko su jų mokslu ir dvasia.

Ši knyga turi 358 puslapius, irgi drobės apdarais ir kainuoja $1.00.
Taipgi turime Biblijų, Senojo ir Naujojo Testamento, įvairiomis 

kainomis. Turim Naują Testamentą su gražiu viršeliu, taisyklinga 
lietuvių kalba. Kaina $2.00.

Kitos knygos: “Dangiškoji Manna”, su tekstu kiekvienai dienai 
ir paaiškinimu. Puošniais apdarais, kaina 50 centų. “A u š r o 3 
Giesmės” su 190 gražių giesmių — 50 centų.

Turime ir kitokių mažų knygelių. Pinigus siųskite sykiu su kny
gų užsakymu per Paštą ar Banką. Neturtingiems siunčiame veltui 
mažas knygutes ir Traktatus jų pareikalavus. Užsakymus siųskite 
šiuo adresu:
L.B.S.A. 212 Ea»t 3rd Street, Spring Valley, Illinois, U.S.A. (61362)

TAIKLI
Sydney dienraštis “Daily Tele

graph” gegužės 4 d. numeryje 
laiškų redaktoriui skyriuje paskel
bė B. Daukaus, buv. Krašto Val
dybos pirmininko, laišką, kur jis 
taikliai replikuoja į tame pačiame 
skyriuje anksčiau iškeltą klausi
mą, kad ateiviai nesistengia kal
bėti angliškai. B. Daukus kaip pa
vyzdį replikuoja klausimu: jeigu 
australas N., būdamas 50 metų 
su savo šeima nuvyktų į Graikiją,

Gerb. p. Redaktoriau,

Mano dėmesį patraukė Jūsų lai
kraščio skelbimai ir raginimai į 
Sydnėjaus skautų ruošiamą Kau
kių balių. Tikiu, kad Kaukių ba
lius ruošiamas skautų materiali
nei padėčiai sustiprinti. Iš kitos 
pusės, lyg ir norima, kad savo at
silankymu parodytume pritarimą 
skautų veikimui. Man norėtųsi ke
liais žodžiais įsiterpti, tik kaip 
eiliniam stebėtojui, nors savo jau
nystėje esu daug laiko praleidęs 
skautų eilėse.

Skautai šiuo metu vienintėlė 
uniformuota lietuvių jaunimo or
ganizacija, įkurta Lietuvoje ir su 
visomis tradicijomis veikianti tarp 
mūsų emigracijoj. Jų vadai susi
duria su sąlygomis, kurios gyve
nant savo krašte visai neiškilo. 
Sueigose ir stovyklose ne lietu
vių kalbos naudojimas iš viso ne- 
toleruoj’amas. I organizaciją prii
mami tik lietuvių ar mišrių lietu
vių šeimų vaikai. Tad, organizaci
ja jau savo prigimtimi yra lietu
viška ir veikianti obalsiu: “Die
vui, Tėvynei ir Artimui”. Ar gal 
būti kas gražesnio?

Sekdamas Amerikos lietuvių 
spaudą, dažnai randu pasisakymų, 
kuriais skautai užgiriami savo pa
reigu atlikimu, o jos ypatingai 
šiandien reikia Tėvynei. Sydnė
jaus skautai irgi turi svarbų vaid
menį mūsų kolonijos gyvenime.

Asmeniškai, norėčiau ir aš pa
skatinti mūsų rambėjančią vyres
niąją kartą narodyti šiai organi
zacijai daugiau dėmesio. Gražu 
būtų, jei į rengiamą Kaukių ba
lių atvyktumėm gausiau, tuo pra
džiugindami skautus, kurie visuo
met didžiuojasi visuomenės globa. 
Neturėtumėm užmiršti skautams 
padėti ir kitomis priemonėmis, ku
riu jiems reikėtų, čia ypatingai 
galėtų daug padėti buvę skautai.

Gal ir pačiai skautų vadijai rei
kėtų pasidairyti artimesnio kon
takto su visuomene?

Jū*ų K.M1.
Punchbowl

TELEVIZIJA — Dabarties pas
kutinis susižinojimo žingsnis, 
pritaikintas kasdieniniam gyve
nimui nuo 1940 metų. Televizi
ją išrado amerikietis Allen Du 
Mont, dirbęs daugelį metų, kol 
pritaikė televiziją praktikai.

REPLIKA
ar jis pajėgtų išmokti graikiškai 
ir ar jis kalbėtų kaip bemokėda
mas graikiškai su savo šeima na
muose? Jo teigimu, doras graikas 
nepajuoktų ateivio, jeigu jam sun
koka su graikų kalba, bet jis juo
ktųsi iš tokio ateivio ir juo nepa
tikėtų, jeigu jis iš australo stai
ga pasidarytų graikas. Išvadoje p. 
Daukus rašo, kad priverstinė asi
miliacija pragaištinga — laikas 
vistiek padarys savo.

DAINA PADEDA ŽMOGUI
GYVENTI

Bet ar visi dainą vertina, ar vi
si supranta tuos, kurie dainuoja? 
Jie mokosi, jie susirenka po dar
bų išvargę per dieną, stovi ant ko
jų keletą valandų užmiršę nuovar
gį, nes jie myli dainą, jie brangina 
tą lietuvišką dainą. Jie garsina 
Lietuvos vardą, nes jų dainų klau
sosi ir svetimtaučiai.

Aną šeštadienį susirinko negau
sus žmonių būrelis pasiklausyti 
“Dainos” choro dainų. Atsisukus 
pasižiūrėjau ir nustebau: ta maža 
salė, ir tai tik. pusė vietų užimta! 
Nu gi, tu, žmogau, tu molio gaba
le, ar tu jau tiek apkiautai tą sva
rą garbindamas, kad neatėjai pas* 
klausyti tų gražių dainų? Ar tu 
žinai, kiek valandų paaukojo tavo 
tautiečiai tas dainas besimokyda
mi, ar žinai, kiek p. Kavaliauskas 
naktų nemiegojo, kad tik geriau 
pasiruošus? Taip gražiai padaina
vo, rodos, ir dabar dar girdžiu tas 
skambias dainas, rodos, ir dabar 
matau tuos gražius tautinius mo
terų ir mergaičių rūbus. Skaudu, 
kad čia, svetimame krašte mūsų 
tokia maža saujelė ir dar mažesnė 
saujelė atsilanko į lietuviškus pa
rengimus. Tai neturiu laiko, tai 
jau tos dainos girdėtos, tai kad 
susitarėm “pulką” palošti, apseis 
ir be manęs... Gal kitą kartą atei
siu. Bet mūsų dainoriai nenusime
na. Jie žino, kad yra dar tokių, ku
rie myli dainą ir įvertina jų dar
bą.

Sėdėjau, klausiausi tų skambių 
dainų ir taip mintimis nukeliavau 
į Lietuvą, į tėviškę. Taip atsiga
vo širdis, taip miela rados dūšioj, 
kad norėjau bėgti į sceną ir visus 
dainorius išbučiuoti. Džiaugčiaus, 
jei šiuos kelis žodelius, redakto
riau, laikrašty išspausdintumei. 
Lai žino mūsų choristai, kad mes 
esame labai jiems dėkingi už tą 
gražų koncertą. Lai Dievas laimi
na jus ir duoda jums stiprybės 
ir jėgų toliau dainuoti.

M. Jurditienė, Sydney

ATEITYJE — Su paskutiniais 
laimėjimais susižinojimo priemo
nės neišsisėmė, šiandie bando
ma pagaminti bevielį telefoną 
drauge su televizija, kuris būtų 
kaip laikrodis ant rankos.

(Pabaiga)
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SPORTINĖS NUOTRUPOS
SUSIDOMĖJIMAS AMERI

KOS LIETUVIAIS sportininkais 
visoje Australijoje baigia pasiekti 
kulminaciją. Dėl to ir aš atsibudau 
iš savo saldaus žiemos miego. Mat 
Sporto Skyriaus redaktorius aną 
dieną sutikęs taip užriko (o balse
lis jo galingas — vienas visą chorą 
prarėktų!), kodėl aš jo akyse nuo 
Kalėdų nesirodau ir savo plunks
nos nepaaštrinu. Ką darysi — dau
giau jo bijodamas, negu norėda- 

- Inas, sutikau parankioti faktelių 
atsitikimų iš šios amerikietis- 

' kbs krepšiniadinės epochos, faktų, 
kurie šiaip jau oficialiuose apra
šymuose nelabai telpa, žinoma, 
nors ir turiu gana dideles ausis ir 
gerą uoslę, tačiau ir aš vienas 
negaliu visko ir visur matyti, gir
dėti, užuosti.

Tad būčiau labai dėkingas, jei 
kas man ir iš kitų miestų praneš
tų laiškus siunčiant mano vardu 
sporto skyriaus adresu, iš kur ne
atidaryta korespondencija pateks 
j mano rankas. Už tai iš anksto vi
siems dėkoju.

AMERIKIEČIŲ LIETUVIŲ 
RINKTINĖN išrinkta 16 kandi
datų, ii kurių po Amerikos pabal- 
tiečių varžybų galutinai bus at- 
rinkta 11 žaidėjų, ir jie 7 d. lie
pos ii Čikagos išskris i Australiją. 
Kai tik buvo paskelbta kelionė į 
Australiją, tai Amerikos lietuvių 
sporto klubuose, ypatingai krepši
nio sekcijose gyvenimas visu 100 
proc. pagyvėjo ir į krepšinio rung
tynes bei treniruotes žaidėjų ir 
žmonių pradėjo rinktis penkis kar
tus daugiau, nei paprastai.

Rinktinės kandidatai ypatingai 
susidomėję Australijos lietuvaitė-

SKELBIAMAS
Australijos Lietuvių Bendruo

menės Krašto Valdyba, norėdama 
paskatinti sportinį žurnalistinį 
darbą,|sjkelb(^ “Mūsų Pastogės” 

'Sporto Skyriaus geriausių straips
nių, rašinių ar korespondencijų, 
tepsiančių iki šių metų gruodžio 
15 d. > 1• v ■

KONKURSĄ
šiame konkurse' su savo raši

niais gali dalyvauti Australijos 
sporto žurnalistai — koresponden
tai, laisvai pasirinkdami temas, 
liečiančias mūsų lietuviškąjį spor
tinį gyvenimą, sportinių rungty
nių arba paskirų klubų gyvenimo

PR. ALŠĖNAS

D U-O N A
LIETUVIŲ LIAUDIES PAPROČIUOSE

Iš senų senovės lietuvių pa
pročiuose taip jau giliai įaugusi, 
tiesiog įsišaknijus, pagarba duo
nai, kaip nėra gal nė vienoj kitoj 
tautoj.

Lietuvoj pvz. niekad ir niekur 
nebuvo galima užtikti tokių vaiz
dų, kaip čia, Siaurės Amerikos 
žemyne — JAV-bėse, Kanadoj, 
kur, galima sakyti, pilnos atma
tų dėžės (garbage cans) įvairaus 
maisto ir duonos. Lietuvos gy
ventojai, nežiūrint ar jie turtin
gi, ar vargštai — duonai skyrė 
tokią didelę pagarbą, kad niekad, 
o niekad jos nemesdavo į atma
tų dėžes. Likusį nuo valgymo 
duonos gabalą, nežiūrint, kur lie
tuvis valgytų, pasiimdavo su sa
vim ir parsinešdavo į namus, 
kad kitą kartą jį suvalgytų, arba 
pamaitintų gyvulius — šunį, ka
tę, arklį ar palesintų paukščius 
— vištas, žąsis arba ir laukinius 
paukštelius, kurie jieškodavo 
maisto sodybose.

Per atsitiktinumą nukritusią 
ant žemės duonos riekę ar gaba
lą, lietuvis pagarbiai pakelia ir 
bučiuoja, tarytum gyvą daiktą,

Į
MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 

JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES IMONUMENTAL MASON,

1
10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.t YX 8781 — |::::

•ąžmingiauaiai pagamini Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia- $: 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti. į:

mis, apie kurių grožį ir malonias 
šypsenas jie jau girdėję. Tad ne
nuostabu, kad prieš kelias dienas 
“Dirvoj" tilpo šaržas, kaip mūsų 
lietuvaitė, pasilypėjusi ant kojūkų 
(angliškai “stilts”) eina pasitikti 
aukštaūgių “jankių".

ŠIAI ISTORINEI ŠVENTEI 
ruošiasi ne tik Amerikoje — ne
snaudžiame ir mes Australijoje. 
Visur sudaryti specialūs komitetai, 
apie kuriuos daugiau ar mažiau 
skaitome spaudoje, ir iš jų, atrodo, 
daugiausiai dirba Adelaidė ir Syd- 
nėjus. Įdomu, ar toks Melbournas 
ir Tasmanija, kurie spaudos at
žvilgiu, atrodo, visai užmigę, ir ką 
nors daro, o gal ir šioje srityje te- 
bemiegama?

SVEČIŲ PRIĖMIMO KOMI
TETO pirmininkas Sydnėjuje, 
skaitant nuo dabar iki kol svečiai 
išvažiuos, mažiausiai išprakaituos 
keletą “akmenų" savo svorio, o tas 
gal jam ir į sveikatą, nes sėdint 
prie šachmatų lentos neOabai tie 
akmenėliai nubyra. Neturėdamas 
savos mašinos, jis tai pėstute, tai 
pasigaudamas taksiuką (.gertai bū
ti turtingam!) bėga iš posėdžio į 
posėdį, tai pas australus, tai pas 
lietuvius, iš Sydnėjaus į Newcast
le tai vėl atgal, net laiko pritruk
damas nusiskusti. Ar tik jis neuž
mirš šachmatų taip be kvapo be
sidarbuodamas ?

VELYKŲ ŠVENČIŲ METU 
mūsų rinktinė nusibeldė į Mel- 
bourną ir žaidė dvejas rungtynes 
prieš australų komandas. Nežinia, 
kas yra su tuo Melbournu: jei yra 
tas, tai nėra to, arba atvirkščiai. 
Mano manymu, suvažiavusiai rink
tinei iš tokių tolimų vietų būti-

KONKURSAS
ir sportinių išvykų aprašymus.

Geriausi trys straipsniai bus 
premijuojami ir Krašto V-ba jų 
autoriams yra paskyrusi tris pre
mijas, kurios bus įteiktos XVI-sios 
Australijos Lietuvių Sporto Šven
tės, metu Melbourne metų pabai
goje.

Konkurso premijavimo komisiją 
sudaro: A.L.B. Krašto V-bos ir 
ALFAS V-bos įgaliotiniai ir “Mū
sų Pastogės” ir Sporto Skyriaus 
redaktoriai.

Visi straipsniai siunčiami. Spor
to Skyriaus redaktoriaus adresu 
ir jie tilps Sporto Skyriuje.

A.L.B-nės Krašto Valdyba

lyg atsiprašydamas.
Lietuviai visą laiką tvirtai ir, 

tiesiog šventai buvo įsisąmoninę, 
jog duonai — reikia skirti ypa
tingą pagarbą, o be to, ją reikia 
ir uždirbti, nes, anot liaudiškos 
patarlės: “Duoną verkia tinginio 
valgoma”. Arba kita patarlė, nu
sakanti duonos, kaip maisto, 
žmogaus reikalingumą: “Alka
nam ir juoda duona skani”.

Senovėje Perkūnui, aukščiau
siajam dievui, lietuviai kūreno 
šventąją ugnį, žemės dievaitei 
Žemynai — aukodavo grūdus, 
javų varpas ar duoną. Gyvų au
kų, kaip kitos tautos, (jos auko
davo net gyvus žmones), lietu
viai neaukodavo. Tai rodo, kad 
žiaurumas lietuvių tautos dva
siai buvo ir yra svetimas.)

Nuotakos motina grįžtančius 
jaunavedžius pasitinka prie du
rų su duona ir druska. Gi atva
žiavus jauniesiems į jaunojo na
mus, jaunuosius pasitinka su 
ouona ir druska jaunojo motina, 
vadinama anyta.

Duona ir kitoki valgomi daik
tai Visų Šventų dieną dalinami 

nai reikėjo susirasti priešininkus 
kaip reikiant, o ne išeiti prieš vai
kus. Rinktinės treneris pasirodė 
tinkamas, ir turėdamas didelę at
sargą žaidėjų bei norėdamas visus 
išmėginti, leido pasireikšti visiems, 
kas leido bent dalimi susidaryti 
vaizdą apie pačią rinktinę.

IR SYDNĖJAUS KOVAS smar
kiai ruošiasi sutikti svečius. Nese
niai jie buvo išvykę į-Canberrą ir 
ten sosbinęs lietuviai išstatė prieš 
juos vyrų ir moterų rinktines, 
prieš kurias sydnėjiškiai neatsilai
kė. Sostinės lietuviai kaip ir visa
da koviečius gražiai priėmė paro
dydami visoj pilnumoj lietuvišką 
vaišingumą. Įdomu, ką canberiš- 
kiai turės daryti su svečiais iš 
Amerikos, kurie iš anksto baimi
nasi to liet, vaišingumo. O jie, bū
dami jauni ir dar sportininkai, 
ypatingai griežtų vadovų Grybaus
ko ir Adamkavičiaus priežiūroje, 
gali daugeliu atvejų apvilti ne tik 
canberiškius, bet ir kitų vetovių 
vaišinguosius lietuvius.

TUR BŪT NE TIK SYDNĖJU
JE,, bet ir visoje Australijoje di
džiausią pažangą padarė mūsų 
rinktinės žaidėjas A. Daniškevi- 
čius. Numetęs svorio bekilnodamas 
sunkumus ir perėjęs iš centro po
zicijos į gynybą, jis ypatingai ge
rai žaidžia ir kietai treniruojasi. 
Reikia tikėtis, jo darbas atneš ge
rų rezultatų per būsimuosius susi
tikimus prieš svečius.

, RIMAS GAILIUS

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW.

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

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

PRANEŠIMAS

šiuo pranešame, kad gegužės 
2 d. V. Augustinavičius ir K. Pro
tas, Sidnėjaus lietuvių sporto 
klubo “Kovo” įgalioti asmenys, 
perėmė buvusio sporto klubo 
“Tauro” kasos likutį £ ll.16.li ir 
dokumentus.

Sydnėjaus lietuvių sporto 
klubo “Kovo” Valdyba

elgetoms, sėdintiems prie bažny
čios, kad jie melstųsi už mirusių
jų artimųjų sielas.

Lietuvis artojas pirmoje vago
je kartais apardavo duonos ga
balą ar ir visą kepalą — tai au
ka motinai Žemei, analoginis 
veiksmas, kad derlingi metai bū
tų ir duonos netruktų (Žagarė, 
Merkinė, Leipalingis).

Kartais vagoje padėtą duoną 
ir druską artojas paskum išsiima 
ir suvalgo (Liškiava). Apie tokį 
ritualinį duonos su druska val
gymą, o taip pat arklių maitini
mą pirmojo arimo metu, be 
aparimo vagoje, turime duome
nų iš daugelio Lietuvos vietų. 
Pvz. šeimininkas įduoda bernui 
duonos ir sako: “Išvaręs vagą, 
valgyk pats'ir duok arkliams”, 
— Tai reiškia, kad bus laimingas
artojas, arklys ir dirva. (Vabal
ninkas).

Tada arkliai greitai nepavargs
ta, jaučiai geriau tempia arklą, 
javai taip gerai uždera, kad būna 
užtektinai šeimynai duonos ir gy
vuliams pašaro. Kartais tokios 
duonos gabalą artojas parsineša 
namo ir padalina šeimynai, kad 
duonos niekad netruktų (Liškia
va). Vakare toji duona išdalina
ma ir gyvuliams (Obeliai).

Žmonės pirmą kartą išleisda
mi gyvulius į ganyklą, duodavo 
jiems duonos su druska (Onuš
kis), arkliams duoda duonos, kad 
jiems stiprybės nepritruktų (Klai
pėda). Arba įdeda piemeniui į 
lauką riekelę duonos, kurioj yra 
išpjauta duobelė ir ten įberta 
druskos; vakare toji duona vėl 
pamešama į namus ir išdalinama 
gyvuliams, kad jie rastų savo na
mus (Obeliai). Duona ir druska 
visur dažnai yra vartojama bur
tams, kaip apsaugos priemonė 
nuo įvairių blogybių.

Sėjos metu pvz., tarp kitų 
maldelių, kalbama ir tokia:

PATIKSLINIMAS
Tėviškės Aidų No. 15 ir No 16,

iš 1964 m. balandžio mėn. 21 ir 
25 d. tilpusiuose sporto aprašy
muose Adelaidėje pateko netikslu
mas. P. A. Ignatavičius, labai 
geras lietuvių krepšininkas, yra 
žinomas visiems sportininkams bei 
bendruomenei, kaip vienintelis 
Australijos lietuvis dalyvavęs 1956 
m. Olimpijadoje.

Algis, supratęs, kaip svarbu pa
kelti jaunių krepšinio lygį, pats 
paprašė leidimo žaisti jaunių ko
mandoje, o ne kaip korespondentas 
Edas intymiai, dėl kažkokių iki 
šiol nežinomų priežasčių, net du 
kartu pabrėžė aukščiau minėtam 
laikraštyje, kad Ignatavičius Spor
to Klubo Vadovybės, kaip nepa
geidaujamas pirmoje komandoje, 
buvo perkeltas toliau žaisti pas 
jaunius.

Po rungtynių “Vytis” — C.Y. 
balandžio 6 d., A. Ignatavičius, 
atėjęs į žiūrovų suolą, man girdint 
pareiškė: “Geriau aš eisiu su jau
niais žaisti, tuo pačiu galėsiu jiems 
šį tą parodyti ir pamokinti”.

Iš to seka, kad AJL.S.K. “Vy
tis” vadovybei nereikėjo, kaip ko
respondentas Edas teigia, Ignata
vičių perkelti, o tai buvo jo paties 
noras.

A. Ignatavičius ir dabar yra 
Australijos lietuvių rinktinėje, to
dėl jo žaidimas bet kurioje "Vy
ties” komandoje duoda neabejoti
nos naudos.

A. šliužas 
A.L.S.K. "Vytis Valdybos 

Pirmininkas

VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 24 d., 2 vai. p.p. Ade
laidės Lietuvių Namuose, 6 East- 
ry Str., Norwood, A.L.S.K. “Vy
tis” Valdyba šaukia metinį visuo
tinį narių susirinkimą.

Numatyta darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Prezidiumo sudarymas. 3. Manda-
tų komisijos rinkimas. 4. Praeitų 
metų visuotinio narių susirinkimo 
protokolo skaitymas. 5. A.L.S.K. 
“Vyties" veiklos pranešimai: pir
mininko, iždininko ir revizijos ko
misijos. 6. Diskusijos dėl praneši
mų ir veiklos tvirtinimas. 7. Val
dybos rinkimai. 8. Revizijos komi
sijos rinkimas. 9., Klausimai ir su
manymai. 10. Susirinkimo . užda
rymas.

Nesusirinkus absoliučiai narių 
daugumai po pusės valandos virš 
minėto laiko susirinkimas įvyks ir 
bus laikomas teisėtu dalyvaujant 
bent kuriam skaičiui narių.

Narių dalyvavimas būtinas, n£s 
bus svarstomi labai svarbūs sekan
čių metų veiklos reikalai. Tuo pa
čiu kviečiami visi norintieji tapti 
Sporto Klubo nariais (visi forma
lumai galima bus atlikti prieš ir

“Duok Dieve, kad užderėtų man 
ir kitiems, duoną valgantiems”. 
(Pašilė).

Netgi mirties atvejais — duo
na neužmirštama. Mirus ūkinin
kui prie jo galvos dėdavo kepalą 
duonos; paskiau ją išimdavo ir 
palaidojus — tą duoną išdalin
davo elgetoms (Deltuva). Apie 
Naujamiestį dėdavę numirėliui 
po galva duonos griežinį, bet ko
dėl taip darydavę, jau nemoka 
paaiškinti. Paslaptį atskleidžia ši 
žinia: Kupiškio apylinkėje prieš 
išlydėjimą apnešdavo kupiną 
valgių dubenį aplink pašarvotą 
numirėlį, o paskui tuo maistu 
vaišindavo susirinkusius išlydėti 
— tai darydavo, kad numirėlis 
tų namų dalios neišsineštų.

Kaime sakoma, kad jeigu kro
snyje kepąs duonos kepalas su
skyla arba suaižėja pluta, arba 
prariekus randama pluta atsisky
rus nuo minkštimo, arba minkš
timas viduje sutrūkinėjęs, tai 
kam nors iš tos šeimos reikės

Redaguoja: Antanas Laukaiti*
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Sportas Adelaidėje
SENSACINGA SEZONO 

PRADŽIA
Adelaidės Vyties krepšininkai 

pirmose žiemos sezono pirmeny
bių rungtynėse METRO A klasė
je pateikė nemalonią staigmeną 
lietuvių krepšinio mėgėjams.

VYTIS — C.Y. 45:50 (16:20)
Ryžtingai žaisdami katalikų 

jaunimo krepšininkai įgijo 4 taš
kų persvarą pirmo kėlinio pabai
goje. Po pertraukos vytiečiai re
zultatą greit persveria, bet pasy
viai žaisdami, iniciatyvą užleidžia 
priešui! Trečio ketvirčio pabaigo
je rezultatų lenta rodo 28:30. Ne
paprastai taikliais metimais per 
sekančias 6 min. katalikų jauni
mas rezultatą kelia 28:45. Rung
tynių pabaigoje lietuviai išvysto 
spartos žaidimą ir per 4 min. re
zultatą sušvelnino 12 taškų. Taš
kai : J. Gumbys 15, R. Daugalis 12, 
A. Ignatavičius 11.

Šis pralaimėjimas — perspėji
mas vytiečiams, nes Metro A kla
sėje panašaus pajėgumo priešų 
teks susitikti ir ateityje.

VYTIS — NORWOOD 
» 53:36 (24:10)

Lietuviai rimčiau kovojo rungi 
tynių pradžioje ir pirmauta 8:0, 
14:4. Įgiję persvarą vytiečiai žai
džia palaidai. Laimėta be dides
nių pastangų. Taškai: S. Visockis 
14, R. Daugalis 10, E. Gudelis 10.

VYTIS — SOUTH 41:36 (23:14)
Pereitų pirmenybių lyderis Met

ro A klasėje nepajėgė pasipriešin
ti ryžtingai žaidžiantiems vytie
čiams pirmam kėliny. Po pertrau
kos lietuviai žaidimą sulėtino ir 
priešui pavyko rezultatą sušvel
ninti. Taškai: S. Visockis 10, R. 
Daugalis 9.

VYTIS — A.S.K. 52:27 (18:10)
Rungtynių pradžia nežada daug 

gero lietuviams, nes latviai pir
mauja 8:7. Aktyviau žaisdami kė
linio pabaigoje Vytis įgijo 8 taškų 
persvarą. Po pertraukos abi ko
mandos žaidžia palaidai. Lietuviai 
geriausiai sukovojo paskutiniame 
ketvirtyje, pelnė 24 taškus ir rung
tynes laimėjo. Taškai: J. Gumbys 
16, R. Daugalis 16, E. Gudelis 10, 
R. Pocius 6, S. Visockis 4, L. Ur
monas 0.

Čia suminėti žaidėjai, Romo 
Petkūno treniruojami, sudaro re
prezentacinės Vytiea^k-dos sąsta
tą. Dabartinis vyrų žaidimas ne
teikia daug vilčių ir dėl vietos 
ketvirtuke reiks gerai pakovoti,

po susirinkimo) ir kiti, kurie pri- 
Jaučia sporto veiklai.

Visi nariai sumoka nario mo
kestį prieš susirinkimą.

A. Šliužas
A.L.S.K. “Vytis” Valdyba

atsiskirti — mirti. Tada sakoma: 
‘ Duona skiriasi, reiks ir mums 
kuriam skirtis”, arba: “Jei duo
na skiriasi, tai iš namų kas išsi
skirs”...

Kaip lietuvių, taip ir daugelio 
kitų kraštų liaudyje kiekviena 
šeima stengėsi pati sau keptis 
duoną. Visi kepimo veiksmai — 
buvo atliekami rankiniu būdu. 
Vartojamas dvifazinis tešlos pa
ruošimo būdas: užmaišymas ir 
atminkymas. Mielių vietoje dai
nai vartojamas raugas (prarūgu
si praėjusio kepimo tešla). To
kiame rauge būna įvairių lauki
nių mikroorganizmų, bet rūgš
čiai duonoje — jie paprastai ne
pakenkia.

Modemiškoje kepykloje, Va
karų pasaulyje, kaip ir buvusioj 
Kauno “Paramoj”, žmogaus ran
ka nepaliečia nei miltų, nei teš
los, nei duonos. Visi veiksmai 
atliekami mašinomis.

Duonai minkyti mašinas turė
ję jau romėnai, bet viduramžiais 

nes į jas pretenduoja 5 klubai: 
Y.M.C.A., South, West, C.Y. ir 
Vytis.

Lietuvių penketukas žymiai su
stiprės, kai apgydę susižeidusius 
kelėnus j komandą sugrįš A. Igna
tavičius ir V. Stankevičius.

VYTIS — TEACHERS COLLEGE 
33:31 (12:12)

Antrą vyrų k-dą atstovauja pe
reitų metų Jauniai:

Po atkaklios kovos pirmame 
puslaikyje, jaunieji lietuviai įgijo 
10 taškų persvarą trečiame ket
virtyje. Taškai: E. Pocius 20, V. 
Levickis 6, A. Radzevičius 5, A. 
Vasiliauskas 2, G. Šimkus 0, J. Mi
kužis 0, ir V. Straukas 0. Treneris 
Rimas Daugalis.

VYTIS — NORTH 34:27 (11:16)
Vyties jauniai žemiau 16 mt. 

amžiaus puikiai sukovojo ir pasie
kė pelnytą pergalę. Taškai: P. 
Kanas 17, J. Jaunutis 6. J. Smith 
5, A. Jonavičius 4, E. Brazaus
kas 2.

VYTIS — A.S.K. 25:1?
Sėmiau 12 mt. amžiaus Vyties 

jaunučiai rungtynių pabaigoje pa
sirodė pranašiau už latviukus. Lie
tuvius atstovavo: A. Jaunutis, A. 
Skiparis, A. Šliužas, R. šliužas, 
R. Barber.

Jauniai ir jaunučiai neturi tre
nerio. Į šį trūkumą krepšinio sek
cijos vadovybė turėtų atkreipti 
tinkamą dėmesį. ' • ' ■

MERGAITĖS
VYTIS — TORRENS 29:27 (1:15)

Pirmam kėliny Vyties reprezen- 
tantės pelnė tik vieną tašką. Po 
pertraukos vaizdas pasikeitė. Lie
tuvaitės žaidžia kovingai. E. Po
ciūtės veržlus žaidimas, R. And- 
riušytės taiklūs metimai rezultatą 
švelnina, i paskutinę minutę net 
išlygina. 10 sekundžių iki rungty
nių pabaigos M. šiukšterytės pa
davimą iš užribio, R. Andriušytė 
realizavo pilnu metimu. Taškai: 
R. Andriušytė 15, E. Pociūtė 10, 
M. šiukšterytė 4, K Baškutė 0, E. 
Matiukaitė 0, L. Kuncaitytė 0. 
Treneris Vytas Klimaitis.

VYTIS — NORTH 42:5
Alekso Merfino treneruojamos 

jaunos vytietės įveikė North krep
šininkes triuškinančiai. Taškai: N. 
Vyšniauskaitė 20, A. Krivickaitė 
10, V. Jucifltė 7, G. Krivickaitė 5, 
M. Lapienytė 0, B. Kmitaitė 0.

R. Sidabras

jos buvusios užmirštos (taip, kaip 
ir mūsų liaudis — kaimas jonus 
nė nesidomėjo). Tik nuo XIX 
a. vidurio duonos kepimas vėl 
pradėta mechanizuoti.

Duonos atsiradimo pradžia — 
nukelta į labai tolimus laikus, 
netgi 2-300 metų pr. Kr. Nuo 
tada ji buvusi žinoma Kinijoj, 
Egipte.

Kilmės atžvilgiu seniausia duo
na laikytina paprasta ir neraugin
ta miltų tyrė, kuri pradžioje ga
lėjusi būti valgoma nekepta ir 
nevirta. Kiek vėliau tokia duo
nos tyrė buvo pradėta kepti ža
rijose, ant įkaitintų akmenų arba 
tiesiog ant akmenų ugniakuro 
atokaitoje.

Lietuvoje tyrinės duonos liku
čiu tenka laikyti šuštinius, kurie 
buvo daromi iš šutintų avižų mil
tų, apvelgus juos tik grynu van
deniu. Tokia sausa minklė pas- 
niko dienomis buvo valgoma 
XIX. a. gale dar visoje Lietuvo
je. Tolimesnė tyrinės duonos ly
tis pas mus yra raguoliai, kurie 
iki paskutinių dienų buvo kepa
mi iš neraugintos dažniausiai 
miežinės tyrės. Taip pat raguo- 
linės duonos atskylomis tenka 
laikyti ir skrylius, sklindžius ir 
kitus tešlainius, kepamus iš ne
raugintos tyrės ar tešlos.

(Nukelta į psl. 6)
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DAIL. VINCAS JOMANTAS 
APIE SKULPTŪRĄ

Balandžio mėn. 5 d. įvyko M.K. 
Čiurlionio Diskusijų Klubo popie
tė, kurios metu dail. Vincas Jo
mantas pravedė labai gyvų ir įdo
mų pašnekėsi apie skulptūrų. Jo 
pašnekėsi paryškino architektas J. 
Zaikauskas. Juodu buvo pagrin
diniai architektūros ir skulptūros 
santykių ryškinto  j ai. Į diskusijas 
įsijungė ir kiti klubo nariai savo 
nuomonėmis, kurios nevisuose 
klausimuose sutapo su savo srities, 
architektūros ir skulptūros, pa
grindų žinovų supratimu. Atokiau 
nuo tų meno šakų stovintiems bu
vo progos susipažinti plačiau apie 
šias meno šakas ir patirti pas
kiausias naujienas. Popietė įvyko 
paties prelegęnto namuose, ku
riuose šeimininko maloniai kūno 
ir dvasios gėrybėmis vaišinami 
praleidome jaukiai kelias valan
das;

Tenka pabrėžti, kad skulptorius 
Vincas Jomantas šiomis dienomis 
laimėjo specialių aukščiausių pre
mijų — 500 svarų — už savo dar
bų “Guardant” Milduros skulptū
ros parodoje. Savo klubo narį dail. 
Vincą Jomantų, laimėjusį tokį didį 
įvertinimų, sveikiname ir linkime 
tolimesnių laimėjimų ir kūrybos 
polėkių. ■>'

Sekanti M.K. Čiurlionio Disku
sijų Klubo popietė įvyks gegužės 
17 d. A. Krauso namuose, kur į 
savo dailės darbų parodos atida
rymų atvykęs dail. Urbonas, jau
nesnės kartos atstovas, praves pa
sikalbėjimų apie dailę.

(k)
PABALTIETIŠKA UŽUOJAUTA

Žinomo estų veikėjo Otso žmo
nai mirus, vienoje protestantų 
bažnyčioje Sth. Melbourne balan
džio mėn. 20 d. įvyko gedulingos 
pamaldos. Pabaltiečių vieningu
mui stiprinti pamaldose dalyvavo 
ir latvių bei lietuvių tautos atsto
vai. Latvių konsulas Rozitis iš
reiškė velionės giminėms užuo
jautų visų pabaltiečių vardu. Iš 
lietuvių pamaldose dalyvavo ALB 
Melbourne Apylinkės pirm. J. Pe- 
lenauskas su Ponia, VI. Jakutis, 
J. Petraitis ir A. Krausas. Tai 
gražus įvykis, tegu įeina į papro
tį — atjausti ir užjausti broliš
kos tautos narius — veikėjus gi
laus skausmo valandų.

(M

DONELAIČIO AKADEMIJA
ALB Melboumo Apylinkės V-ba 

su ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistikos Sekcija liepos mė
nesį rengia 250 metų mūsų žy
miajam rašytojui klasikui Kristi
jonui Donelaičiui paminėti aka
demijų. Be paskaitų ir meninės 
dalies, bus skaitomos ištraukos 
iš jo kūrybos vertimų (latvių, vo
kiečių, estų lenkų, rusų ir kit. kal
bom). Iki šiol Donelaičio kūrybos 
užtinkame 12-oje kalbų. Apie pa
čių akademijos programų, vietų ir 
galutinę datų bus vėliau spaudo
je pranešta. (k)

DUONA
(Atkelta iš psl. 5)

Raugintos duonos tėvyne lai
komas Egiptas. Raugintoji (iuo- 
na ir pas mus, Lietuvoje, yra tu
rėjusi savo evoliuciją — kitėji
mą, gerėjimą ligi duonos šių die
nų prasme. Nuo rūkštuolių, plo- 
činių, paplotėlių — iki šiandie
ninės duonos, nors šalia juodos 
kasdieninės duonos — ir šian
dien dar tebeegzistuoja “leng
vesnio” pobūdžio kepiniai: pa
plotėliai, ragaišis, pyragas ir kit.

Baudžiavos ir badmečių laikais 
Lietuvoje kepta vadinamoji bė
ralinė, pelinė, vidurinė arba 
šliaukytinė duona. Tai duona iš 
nevėtytų grūdų arba grūdų —t 

su įvairiausiomis priemaišomis
— miško samanomis, įvairiais 
uogenojais ir kit.

Visiškai gryną, be jokių prie
maišų duoną visuotinai Lietuvos 
kaime pradėjo kepti tik po 1866
— 1868 badmečio. Pradžioje 
duonai rugius maldavo tik na
muose, rankinėmis girnomis. 
Prieš duonos molę (malimą) gir
nas naujai išplakdavo, kiek ga
lint suleisdavo, kad tik miltai 
būtų smulkesni. Vietomis mal
davo skirtingus miltus įmaišiui ir 
minkalui. Įmaišui vartojo rupes
nius miltus, minkalui smulkius 
miltus.

Malūnuose duonai miltus Lie
tuvoje visuotinai pradėjo malti 
tik po 1918 m. (I pas. karo me
tu vokiečiai surinko namines 
girnas, kad žmonės nenaudotų 
grūdų savo maistui, o jiems rek
vizicijas atiduotų, be to, pokario 
metu — ir malūnų daugiau at
sirado).

Toliau — truputėlis iš kepimo 
procedūros. Duoną, įmaišius,

PASKUTINIS POBŪVIS 
SENUOSE NAMUOSE

Gegužės 2 d. Melbourne Lietu
vių namuose įvyko paskutinis po
būvis, skirtas atsisveikinimui su 
senaisiais namais. Salėn įžengus 
pasitiko didelis užrašas ant popie
riaus sienoje: “Mielas Nameli, tu 
mus senus ir jaunus sujungei Tė
vynės meilės ryšiais. Mes tavyje 
jau nesutelpame. Todėl nepyk, jei
gu tave paliekame ieškodami erd
vės Tėvynės meilės ateityje”. Lie
tuvių klubo pirm. K. Baltokas ap
žvelgė namų įsigijimo eigų ir su 
gilia padėka prisiminė buvusius 
vadovybėje narius bęi padėkojo 
ir visiems klubo nariams, rėmu- 
siems namus. Po jo žodžio įvyko 
meninė dalis, kurioje labai gyvai 
pasireiškė “senieji byleliai’ su sa
vo dainuškomis ir keistu orkestru 
bei pokštais. S*olistas_ P. Rūtenis 
padainavo “Kur bakūžė samano
ta”, kurių jautriai priėmė klau
sytojai. A. Krausas užbaigai tarė 
žodį ragindamas aukoti geresnių 
namų fondui ir pats papildė sa
vo įnašų iki 100 sv. Ilgai pasisve
čiuota ir pasišokta paskutinį kar
tų senuose namuose.

(k)

NEWCASTLE,
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Newcastle lietuviai Motinos Die

nų paminėjo gegužės 2 d. Trans
port salėje Hamiltone. Kiekvienai 
į minėjimų atsilankiusiai motinai 
prie įėjimo buvo prisegta graži 
gėlė. Patį minėjimų pradėjo New
castle apylinkės p-kas V. Nekro
šius pasveikindamas visas susirin
kusias mamytes. Dr. M. šeškus 
skaitė paskaitų apie atominio am
žiaus žmonių liūdesį ir jų pasiil
gimų pasiaukojančios meilės.

Newcastle lietuvaičių “Kregž
dučių” sekstetas (kregdutiškai uni
formuotas) padainavo “Mano mo
tina brangiausia” “Žibutė” ir 
“Lakštingala”. Minėjimo dalyviai 
joms gausiai paplojo. Toliau Z. 
Zakarauskienė deklamavo B. Braz
džionio eilėrašti “Motinai”. Minė
jimo pabaigai Newcastle lietuvių 
choras, vaa. St. Žuko, padainavo 

J GEGUŽIO 16 D., FATHER J O’RELLY MEMORIAL AUDITORIUM,
K
£ PARK RD. AUBURN

S
$ . įvyks Sydnejaus skautų ruošiamas tradicinis

I KAUKIU BALIUS - KARNAVALAS
i? '
| GROS PUIKI EUROPIEČIŲ ŠOKIŲ KAPELA.

£ VEIKS TURTINGAS SKAUTŲ ŽIDINIO BUFETAS.

>♦< Programoje dalyvauja baleto šokėja p-lė Renata Šapronaitė irkt.
| Įėjimas 15 šil. Pradžia 7 vai. vak.
!♦!
»;« “AUŠROS” TUNTAS

duonkepę uždengia jai skirtu au
deklu arba iš šiaudų pintu dang
čiu, užkloja kailiniais ar pagal
vėmis ir palieka rūgti. Duonai 
rūgstant (žmonių žodžiais — 
“gyvenant”, “šnekant”), šeimi
ninkė kartkartėmis paragauna 
tešlos; jei duona persparčiai rūgs
ta, ji nudengiama, nes, esą,, duo
na galinti apšokti, būtent, gau
ti gaižios rūgšties. Jei paraugta 
duona pėrsilpnai rūgsta, ji šilčiau 
užklojama ar įkeliama į lovą, pa
dedama ant krosnies ir pan.

Prieš minkymą moteris per
žegnoja duoną, o pati gerai nu
siplauna rankas. Beminkant ty
rei sutirštėjus, ji toliau maigoma 
kumščiais, laikas nuo laiko jos 
gabalus iš pakraščių suverčiant 
į patį duonkepės vidurį. Jei mo
teris stipri, ji paprastai rankų 
nevilgo ir duoną stengiasi kie
čiau užminkyti, kad kepalai ne
keistų pavidalo. Baigus minkyti 
vandenį, kuriame minkytoja min
kė ar plovė rankas, atiduoda 
mėgiamiausiai karvei, nes ji duo
sianti daugiau pieno.

Duonos kepimas lietuvių mo
terų tarpe — būdavo tarytum 
jų gyvenimo dalis.

Atimti iš jų duonos kepimą, 
atrodė, atimti jų gyvenimo dalį. 
Nepriklausomoj Lietuvoj ir, net
gi, carų priespaudos laikais — 
niekas to padaryti ir nesikėsino. 
Laisvoj Lietuvoj nors buvo 
įsteigta moderni duonos kepykla 
“Parama” Kaune, o taip pat — 
“Paramos” skyriai arba kitos 
mažesnės kepyklos apskričių 
miestuose ir mažuose miesteliuo
se, tačiau kaimai — tebekepė 
patys juodą, kvepiančią ruginę 
duonelę, taip, kad net kaimų 
aplinkumos oras prisitvinkydavo 
tuo maloniu kvapu.

“Nudaviau dukrelę”, “Linelį rau
nu ne viena” ir “Pasisėjau žalių 
rūtų”. Choro dainos, pagal prane
šėjų D. Skuodaitę, buvo skirtos 
Newcastle lietuvėms motinoms pa
gerbti. Choro dainos skambėjo ypa
tingai darniai ir šiltai.

Po minėjimo buvo šokiai su gau- 
sais loterijos laimikiais ir turtin
gu valgiais ir gėrimais bufetu.

CHORO KONCERTAS
Newcastle lietuvių choro dvylik- 

tasai (nuo -choro įsikūrimo) kon
certas įvyks gegužės 23 d. 7 vai. 
vak. Charlestown Community sa
lėje. Programoje numatoma naujos 
choro ir “Kregždučių” seksteto 
dainos. Be to, Sydnejaus lietuvių 
tautinių šokių grupė, vad. ponios 
M. Cox, pašoks tautinių šokių. Po 
koncerto šokiai su užkandžiais ir 
gėrimais.

Tikimasi, kad šitan koncertan 
atsilankys ne tik visi Newcastle 
lietuviai, bet laukiama gausiai sve
čių iš Sydney, Maitland ir kitų 
vietovių, kur gyvena paskiros lie
tuvių šeimos. Kor.

GEELONG
SVEČIAI GEELONG’E

Retai tokia duosni palaima ap
lanko Geelong’o lietuvius, kokių 
geelongiškiams suteikė melbour- 
niškiai balandžio 26 d.

Tos dienos pamaldose, kurios 
vyko didžiulėje St. Mary’s bažny
čioje, giedojo Melbourne lietuvių 
parapijos choras, vad. P. Morkūno. 
Vargonais grojo p. Juška.

Tuoj po pamaldų svečiai buvo 
pavaišinti Lietuvių Namuose, kur 
3.00 vai. p.p. prasidėjo antroji tos 
dienos progiamos dalis. Čia vėl 
Melbourne lietuvių teatro mėgėjų 
grupė “Aušra” patiekė geelongiš
kiams ir gausiam skaičiui svečių 
Sofijos Čiurlionienės keturių veiks
mų dramą “Aušros Sūnūs”. Veika
las žiūrovus nukėlė į spaudos drau
dimo laikotarpį. Knygnešys, lietu
vis ūkininkas Rusteika (inž. Juo
zas Babkaitis) savo rolėje pasiro
dė įtikinančiai, laisvai. Jo žmona

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Pardavus Melbourne liet, namus 

melbourniškiai šiuo metu paliko 
benamiai. Gal dėl to ir kaikurie 
melbourniškiai beveik kas^ savait
galį lankosi Sydnėjuje nežinia ko 
jieškodami: ar lietuviškų namų 
šilimos, ar tik pasidairyti į sydnė- 
jiškes mergaites. Anąsyk pasižiū
rėti “Žydinčio lankų vėjo” buvo 
atvykęs tik vienas A. Raudys, o į 
“Dainos” koncertų -vakarų jau 
drauge atsivedė ir Klemensų Kuz
micką. O jeigu žiemai taip Banks- 
towno Dainavoje būtų pakūrenti 
pečiai, tai gal ir visi benamiai mel- 
burniškiai patrauktų į Sydnėjų.

Sydnėjiškio dail. Leono Urbono 
antroji dailės paroda atidaroma 
gegužės 17 d. Melbourne (žiūr. 
skelbimų šio nr. psl. 3). Sydnėjiškė 
australų spauda mūsų dailininkų 
augštai įvertino. Reikia tikėtis, 
melburniečiai jį irgi įvertins, tik, 
žinoma, reikia pamatyti jo kūri
nius. Tam proga tikrai tinkama.

*
Gavęs trūkį cabramatiškis Alek

sas Kaminskas turėjo atsigulti 
North Shore ligoninėje, kur jis 
buvo operuotas. Lankomas ir pri
žiūrimas rūpestingų ponių jis ga
limas daiktas ilgai ligoninėje ne
užsibus. Linkime greitai pasitai
syti. *

Anų sekmadienį amerikiečiams 
svečiams sportininkams priimti 
Sydnėjuje Komiteto pirmininkas 
su sporto klubo Kovo pirmininku 
lankėsi Newcastle ir tarėsi su vie
tos lietuviais ir australais, kaip 
tinkamiau priimti Amerikos lietu
vius krepšininkus. Grįžo paryčiais, 
sočiai pavaišinti p.p. Jazbučių 
ūkyje lietuviškai pagamintais ko
pūstais ir sūriu.

«
Adelaidiškė Moterų Sekcijos il

gametė ir nepailstanti narė ir dar
buotoja p. N. Vamauskienė gegu
žės 2 d. sulaukė 70 metų. Geriau
si ta proga p. Varnauskienei svei
kinimai ir linkėjimai.«

:: nepraleiskite progos! ::
- - Seni, maži, jauni, paaugę, dideli — visi į ; ;

METINI STUDENTŲ BALIŲ,
«* I * •

” KURIS ĮVYKS BRUNSWICK TOWN HALL, PENKTADIENĮ
" GEGUŽĖS 22 D. 8.00 VAL. VAK.
” BUS įdomi programa
“ GROS “Flamingoes” kontinentalinis orkestras \ ;;

VEIKS Gausus studentų motinų bufetas ♦
" Stalus užsisakykite pas: H. Malakūną, R. Žižytę JW 3589, J. Paragytę 46 3955
” K. Kazlauską 34-9597 ir LF-1882. J

Rusteikienė (Viltis Kružienė) gan 
vykusiai atliko lietuvės ūkininkės 
rolę. Sūnus Jurgis (Juozas Bruo- 
žis) nepailstamas tėvo pagalbinin
kas knygų nešime. Rožė, Rustei
kų duktė (Malvina Miliauskienė) 
įsimylėjusi prakeleivį laikrodinin
ką, išduoda jam paslaptį, kur tė
vas slepia knygas, ko pasėkoje 
prieinama prie tragiško knygne
šių likimo. Laikrodininkas Albinas 
Stinkis (Almis Šimkus) gudriai 
suvilioja Rožę, kuri jam išduoda 
knygų gabenimo paslaptį. Laikro
dininkas role atliko gerki, gyvai 
ir tikrai su vykusiu slapukavimu. 
Veikale Barboros ubagės rolę at
liko Br. Naujokaitienė, žandarų— 
V. Miliauskas ir J. Seliokas, kai
myno ir rotmistro — L. Braniška. 
Sencarijus — Žiogo, sufleris — 
Šeštokienė, grimas dail. Firianaus- 
kienės, dekoracijos — Repšio 
(Geelong). Režisorius — inž. J. 
Babkaitis.

Po vaidinimo trumpas kal
bas pasakė ir svečiams padėko
jo bei gėlių įteikė Valdybos pir
mininkas J. Gailius ir kun. dr. P. 
Bačinskas.

Veikalas tikrai gerai paruoštas, 
ir linkima “Aušros” teatro mėgėjų 
grupei ir toliau reikštis savo pa
mėgtoje srityje.

Po vaidinimo, prie turtingai pa
ruoštų stalų svečiai ir vietiniai pa
sivaišino, pasikalbėjo. Geelongiš- 
kiai lieka svečiams didžiai dėkingi.

ALKA

Balandžio 25 d. Adelaidėje eis
mo nelaimėje žuvo tautietis Jo
nas Fokas.

★
Kabramatišl^is Juozas Statkus 

po ilgesnių atostogų, kurių metu

!
 Gegužės 23 d. (šeštadienp 7 vai. 30 min. Charlestown priemiestyje, (Community Hall) 

salėje. (Niukastclyje) įvyks
NIUKASTELIO LIETUVIŲ CHORO

KONCERTAS - VAKARAS
Programoje: SIDNEY LIET. TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE , "KREGŽDUTES” 

g NIUKASTELIO LIET. CHORAS.

Po koncerto pasilinksminimas, šokiai ir užkandžiai.
Q Įėjimas — 10 iii., moksleiviams — 5 iii.

VISI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI.

spėjo ir apsivesti, neseniai vėl ati
darė delikatesų krautuvę 15 John 
Str., Cabramatta.

*
Australijos lietuvių visuomenei 

žinomas melbourniškis Jonas Va
lys gegužės 3 d. drauge su artimai
siais bičiuliais atšventė savo gim
tadienį (kelintų?). Ta proga norė
tųsi sykiu su kitais jo bičiuliais 
jam užgiedoti “Ilgiausių metų” (ar 
išgirsi, Jonai?) 1

*
Teko nugirsti, kad Bankstowno 

savaitgalio mokykla šiais metais 
ruošia naujų vaidinimų. Mokyklos 
mokytoja p. R. Saudargienė numa
to su mokykla statyti veikalėlį 
“Pagrobtasis karalaitis”. I vaidi
nimų norima įtraukti kaip galint 
daugiau vaikų. Ponios Saudargie- 
nės pastatymai (Batuotas katinas 
ir Sigutė) buvo didelė šventė ne 
tik pačiai mokyklai, bet ir visai 
Sydney lietuvių kolonijai. Tikimės 
didelės meno šventės ir iš numaty
to pastatymo, nes darbo imasi pri
tyrusi vaikų teatro režisorė. Kn-ka

MŪSŲ PASTOGĖ 
t
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SYDNEY
DAINOS VAKARAS 

— KONCERTAS
Gegužės 2 d. Dainavos salėje 

Bankstowne buvo suruoštas Dai
nos choro vakaras — koncertas. 
Nors šiuo metu Dainavoje vyksta 
kiekvienų šeštadienį įdomūs paren
gimai, vis tik į choro vakarą su
sirinko gausus būrys choro bičiu
lių. Šį kartų choras tepadainavo 
gana santūriai — vos dešimtį dai
nų, bet jos tikrai darniai nuskam
bėjo! Malonu buvo klausytis taip 
gražiai susidainavusio choro, nors 
dainos buvo beveik visos girdėtos. 
Vėliau teko patirti, kad visos nau
jos ir dar negirdėtos dainos taupo-

EVANGELIKAMS
Lietuvi evangelike,
vieną sekmadienį tu vyksti į vo
kiečių, kitą sekmadienį į latvių ar 
australų evangelikų pamaldas, nes 
lietuviškos pamaldos Sydnėjuje 
įvyksta retai, neturim kunigo tik 
saviems reikalams. Už tas pačias, 
nors ir retai įvykstančias lietu
viškas pamaldas, esam labai dė
kingi kunigui V. Kosticenui.

Mes žinom, kad tu mieliausiai 
vyksti į lietuviškas pamaldas, ku-

PADĖKA
Džiaugdamasi atgauta sveikata 

nuoširdžiai dėkoju Dr. V. Barkie- 
nei už padarytų operacijų ir už 
rūpestingą gydymų bei ypatingą 
priežiūrų man esant ligoninėje.

E. KapoHenė

NEPAMIRŠTAME
Gegužės 3 d., ''sekmadienį, po pa

maldų susirinkom keletas artimųjų 
bičiulių pasveikinti p. Jono Valio 
jo gimtadienio proga.

Tuo pačiu nepamiršom ir savo 
vienintelio savaitraščio Australi
joje — “Mūsų Pastogės”. Į lėkštę 
sukrito £2.0.6.

Dalyvis

Mielą ir nenuilstantį bendruo
menės darbuotoją p. Joną Valį 
nuoširdžiai sveikiname jo gimta
dienio proga ir visiems jo bičiu
liams, ta proga prisiminusiems 
“Mūsų Pastogę” ir sudėjusiems 
aukų, nuoširdžiai dėkojame.

“M.P." Redakcija 

mos grandioziniam choro koncer
tui, kuris įvyks liepos 4 d. Auburn 
salėje. Tame koncerte dalyvaus ir 
sydnėjiškiams gerai jau pažįstama 
solistė p. Vasiliauskienė, kuri ne 
tik dainuos solo, bet ir drauge su 
choru, kas Australijoje dar ne
praktikuota.

Po koncerto Bankstowno apyl. 
pirmininkas p. A. Lelešius chord 
gražiai pasveikino ir dėkingumo 
vardan įteikė dirigentui p. K. Ka
valiauskui gėlių, o kaikurie dėkingi 
klausytojai net ir dovanėlių.

Vėliau sekė smagus pasišokimas 
prie geros kapelos, aišku, su už
kandžiais ir pasivaišinimu. Užkan
džius rūpestingai paruošė Soc. 
Globos Moterų Draugija.

riose gali, kaip kadaise savoj pa
rapijos bažnyčioje Lietuvoje, gie
doti savo mėgiamas giesmes lietu
viškai ir suprantama lietuvių kal
ba išklausyti pamokslų.

Visos lietuviškos evangelikų pa
maldos skelbiamos “Mūsų Pasto
gėje”. Dėka “Mūsų Pastogės”, ne 
vienas, kad ir toli gyvenantis evan
gelikas apie jas sužinojo, ar bent 
atsiminė.

Tad prašau ir toli gyvenančius, 
nors dar ir niekuomet nebuvusius 
mūsų pamaldose, pasirengti ir at
vykti Sekminėse (gegužės 17 d.) 
į lietuvių evangelikų pamaldas 
Sydnėjuje, kurios įvyks nuolatinė
je pamaldų vietoje, vokiečių baž
nyčioje Goulburn str. Po pamal
dų, ten pat esančioje parapijos 
salėje, įvyks parapijiečių pasitari
mas su arbatėle.

Pamaldų pradžia 12.30 vai.
Liet, evangel, parap. Taryba

OFICIALUS CANBERROS
LIET. KLUBO ATIDARYMAS
Kaip jau anksčiau buvo praneš

ta, visi svečiai iš tolimesnių vieto- 
vių, kurie planuoja atsilankyti sos
tinėje ir dalyvauti ta proga nu
matomame pobūvyje, prašome už
sisakyti vietas ligi gegužės 15 d. 
per savo canberiškius prietelius 
arba tiesiog rašant adresais:

A. Andriuška, 10 Scott Str., Na- 
rrabundah, A'.C.T. arba

P. Pilka, 29 Westgarth Str., 
O’Connor, A.C.T.

Klube vietų nėra perdaug taip, 
kad patartina jau dabar nedel
siant vietomis pasirūpinti.
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