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„Skaitykite ir verkite dėl savo 
vaiku ateities“

REIKŠMINGAS VIZITAS

ST. PAUL, Minn. — The Wan
derer, savaitiniam vyskupijos 
laikrašty (IV.15) rašoma, kad 
Nixono sudaryta speciali žiny
ba gynimo reikalams studijuo
ti praėjusių metų rugsėjo 30 d. 
įteikė savo raportą, o šių metų 
kovo 12 jis buvo paskelbtas vie
šumon. Kodėl jis tik dabar pa
skelbtas, neaišku, greičiausiai, 
■kad žinyba nežinojo, kokiais žo
džiais pradėti pasakoti teisybę, 
kuri yra labai ir labai tamsi.

Toliau The Wanderer rašo: 
“Skaitykite ir verkite dėl savo 
vaikų ateities’’.

Jau joks gerai informuotas 
žmogus negali nuneigti, kad A- 
merikos apsiginklavimo prana
šumas baigėsi. Sovietų SS-9 
tarpkontinentinės raketos, ne
skaitant kitų ginklų, užtaisytos 
ir galinčios bet kur pasauly nu
nešti atominius užtaisus, kelis 
sykius didesnius, nei visos A- 
merikos raketos, sausumos ir 
povandeninių laivų.

Mūsų, strategai praėjusiam de
šimtmety planavo ir sakė, kad 
kol abi pusės turi lygia® gali
mybes viena kitą sunaikinti, nei 
viena to neišdrįs, pirmoji nepra
dės pulti. Sovietų SS-9 raketos 
viršija ir savo skaičiumi, ir nai
kinamąja jėga. Be to, tos rake
tos gali būti paleistos iš kitų, 
artimesnių vietų, nebūtinai iš 
pačios Rusijos, ir tas sutrumpi
na įspėjimo laiką. Rusų atomi
niai Y klasės povandeniniai le i-
vai gali užklupti staigiai ir su
naikinti gynimosi centrus ir B- 
52 bombonešių bazes.

Sovietų laivynas yra jaunas 
ir viršija Amerikos, išskyrus 
lėktuvnešiais.

Akivaizdoje to visko, Ameri
ka jau greit bus antroji savo 
pajėgumu ir negalės užtikrinti 
žmonių laisvės net savo krašte. 
Blogiausia tačiau, kad toj pa
čioj Amerikoj mažai ■ kas su
pranta, kokiam pavojuj mes 
gyvename ir kad esame apatiš
ki, užmerkę akis.

H pas. karui pasibaigus pa
saulis tvarkėsi po Amerikos

PAULIUS AUGIUS Į. turgų (1938)

ginklo priedai ja, bet dabar ir 
pačios Amerikos laisvė ir pilie
čių saugumą® jau išstatytas pa
vojam. Ironija, kad daug mūsų 
atsakingų žmonių, įvairių parei
gūnų tam pavojui užsimerkia 
akis, ne tik nesiekia, kad musų 
gynimas neatsiliktų, bet prie
šingai, sąmoningai tą apsigyni
mą noąžįųą. Kai Amerikos gy
nimosi išlaidos mažinamos, so
vietų puolimui skirtas biudžete k 

didinamas.

Kai demonstruoja 
Washingtone ir

Maskvoje

WASHENGTONAS. — Koks 
skirtumas tarp masinių susirin
kimų ir demonstracijų laisvoje 
Amerikoje ir komunistinėje Ru
sijoje, rašo Frank Starr Chi
cago Tribune vakarykščiam nu
mery. Washingtone susirinkę 
demonstrantai prieš karą, jų 
kalbėtojlai per mikrofonus rė
kė: “Vieninteliai karo herojai 
yra už grotų”. “Paleiskite vi

ALB Krašto Valdybos pirminio 
kas p. V. Neverauskas drauge su 
Adelaidės lietuvių Šv. Kazimiero

Amerikos technologinis pra
našumas? Jo jau nebėra. Ra
mintis, kad praeity tokie bu
vom, yra naivu ir neišmintinga.

Laikraštis straipsnį baigia to
kiais įsidėmėtinais žodžiais: “Iš
skyrus dvasinius, amžinus da
lykus, kas gi gali būti svarbiau, 
kaip tas siaubas, šitoji grėsmė, 
kurią mes patys ir sukūrėm?”

iš „Draugo^

sus politinius kalinius”, “šalin 
reakcinga valdžia!” Čia pat bu
vo nešamos Vietkongo vėliavos, 
dalinama marksistinė ir trocki
nė literatūra.

Ironiškai atrodė tam, kuris 
tik ką grįžęs iš Maskvos (Starr 
ketverius metus buvo to laik
raščio biuro vedėjas). Ten, kai 
vyko kitos rūšies demonstraci
ja; pustuzinis drąsuolių tyliai 
su plakatu, reikalaujančiu pa
leisti politinius kalinius, tegalė
jo stovėti gatvėje vos tris mi
nutes. Jie tuoj buvo suimti.

parapijos klebonu kun. A. Kaz
lausku MIC. ir Adelaidės Baltų 
Tarybos p. J. Lapsiu, š.m. gegu
žės 28 d. 11 vai. ryto lankėsi pas
naujai paskirtą Pietų Australijos 
Katalikų Arkivyskupų Dr. Jokūbų 
Gleeson’ų. .

Krašto Valdybos pirmininkas 
pasveikino Jo Ekcelencijų pasky
rimo arkivyskupu proga. Pasidžiau 
gė, kad iš visos Australijos tik 
lietuviai Adelaidėje turi tiek lais
vės ir globos arkivyskupo asme
nyje. Ta proga arkivyskupui buvo 
įteikta Sibiro lietuvaičių malda
knygė anglų kalboje ir knyga 
„Lithuania 700 Years“.

Tolimesniame pasikalbėjime 
buvo atkreiptas arkivyskupo dė
mesys į okupuotos Lietuvos sun
kumus ir ypač religijos persekio
jimus. Kaip pavyzdys, buvo įteik
ta kun. A. Šeškevičiaus gynimosi 
kalbos teisme angliškas vertimas 
kur jis buvo nubaustas metus ka
lėjimo už mokymų vaikų katekiz
mo. Ta proga arkivyskupas paža
dėjo panaudoti savo įtakų sutei
kiant daugiau vietos Lietuvos by
los reikalui Pietų Australijos kata
likų sąvaitraštyje „Southern Cross“ 
(45,000 skaitytojų). Taip pat buvo 
paliesta ir Vatikano laikysena 
komunistinių kraštų atžvilgiu. 
Kalbant apie lietuvius Australijoje 
arkivyskupas ragino lietuvius 
daugiau reikštis vietos savivaldy
bėse, administracinėje veikloje.

Atsisveikinant arkivyskupas 
pakartotinai pabrėžė savo nuošir
dumų lietuviams ir jų reikalų su
pratimų. Vizitas truko pusę valan
dos.

MIRĖ ALFONSAS BIKULČIUS.
Š.m. gegužės mėn. 28 d. Šv. 

Vincento ligoninėje mirė 4-to 
Karaliaus Mindaugo pėst. pulko 
viršila, buvęs Melbourno Apylin
kės ir Karių-Veteranų „Ramovė“ 
valdybų narys, Lietuvių Klubo 
pirmasis amžinasis narys, lietu- 
vis-patriotas Alfonsas Bikulčius.

Palaidotas 1971.6.1 Faulk
ner Kapinėse.

Reikia atkreipti dėmesį į jo 
prašymų, kad nebūtų vainikų ant 
jo karsto. Vieton vainikų prašė 
aukoti Lietuvių Namams. Jo pra
šymas išpildytas, aukų surinkta 
virš $200.

Melbourno Lietuvių Klubo Amžinajam Garbės Nariui 
ir

duosniam Melbourno Lietuvių Namų Rėmėjui

ALFONSUI BIKULČIUI

mirus,, jo žmonai Teresei, skausmo valandoje, reiškiame nuo
širdžių užuojautų.

M.L. Klubo Taryba.

PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems ir drauge palydėjusiemš 
su malda ir giesmėms mūsų vyrą ir tėvų A.A. Stasį Baltramijūnų į jo 
paskutine^ kelionę.

Ačiū visiems už pareikštas užuojautas laiškais, telegramomis ir per 
spaudą,už gėles ir Šv. Mišias.

Bronė Baltramijūnienė, 
ir sūnus Raimundas.

1



Redakto
riaus žodis

AUKOS DVASIA.

Jei birželis yra atžymėtas mū
šy tautos istorijoj kančia, tai mū
sų pareiga jį žymėti pasiaukojimo 
dvasia-kova už Lietuvos laisvini
mo akciją, už savo tautinę kultūrą, 
už geresnį ir teisingesnį pasaulio 
santvarką. Birželis tegul nepasi
lieka vien tik liūdnų įvykių prisi
minimas ar susimąstymas, bet gy
vas akcija: demonstracijomis, pro
testais, reikalavimais....
Žinome, kad tomis pačiomis birže
lio dienomis vyko ir tautos sukili
mas prieš okupantą, daugelis gynė 
tautos laisvę ir padėjo galvas. Ži
nome pogrindžio ir partizanų pasi
aukojimo dvasią, kurią okupantas 
įvairiais būdais stengiasi paslėpti 
jos pėdsakus. Ir po 30 priespaudos 
metų tauta tebėra reikalinga tos 
pačios aukos dvasios tiek tėvynė
je Lietuvoje, tiek čia išeivijoje. 
Jei prarasime aukos dvasią, prara
sime ir viltį ir prasmę toliau beko
voti. Du dalykai čia yra svarbūs 
-tautos išlikimas ir tautai laisvės 
ir nepriklausomybės iškovojimas.

Tautos išlikime dalyvaujame 
visi be jokios išimties, neatsižvel
giant į tai, ar mes arti, a[ toli stovi
me nuo tautos reikalų, nes su kiek 
vienu mūsų pasitraukimu, nubyrėji
mu ar nutrupėjimu tauta nyksta. To
dėl ir tautos išlikimas priklauso 
nuo kiekvieno iš mūsų.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas yra taip pat mūsų visų 
reikalas, tačiau ne visi vienodai 
prie to galime prisidėti, čia reika
lingas organizuotumas ir politinis 
prityrimas. Tą darbą dirba mūsų 
veiksniai, mūsų gi pareiga juos 
remti. Ar atliekame šią pareigą? 
Deja, ne visi. Yra žmonių, kurie 
Tautos Fondui nei cento nėra pa
aukavę, kurie nereimia jokių mū
sų institucijų: spaudos, mokyklų, 
namų ir kt. Tai tamsioji mūsų tau
tos dalis. Bet mes turime ir švie
sių žiburėlių. Štai kad ir čia pat, 
skaitome šios dienos M.P. nume
ryje apie Alfonsą Bikulčių, kuris 
ir Lietuvių Namų amžinasis garbės 
narys, ir’choro mecenatas, ir spau
dos rėmėjas,ir solidarumo mokesčio 
rinkėjas, pagaliau ir mirdamas pa
liko savo paskutinę valią, kad vie
toje gėlių ir vainikų jam ant kapo, 
būtų paaukoti tie pinigai Melbourne 
Lietuvių Namams, kurie šiandien 
taip labai reikalingi paramos.

Tie šviesūs žiburėliai, pilni 
aukos dvasios, tai mūsų laikų did
vyriai verti pagarbos ir vyties kry
žiaus ant krūtinių.

Niekados nėra per vėlu užsipre
numeruoti Mūsų Pastogę.

Be lietuviško laikraščio, kaip be 
lietuviškos sielos, tamsu lietu
viui.

ATGARSIAI IŠ AUSTRALIJOS.

Š.m. kovo 3 0 d. „Drauge“ p. 
Milda Lenkauskienė aprašo savo 
įspūdžius iš Australijos-susitiki- 
mus Sydnejuje ir Melbourne su jau
nimo atstovais ir vadovaujančiais 
asmenimis. Jos įspūdžiai iš Aus
tralijos yra geri, ji tikisi daug 
sulaukti jaunimo kitais metais 
PLJ kongrese.

***
Mūsų Pastogė Nr. 23.1971*6.14.ps!.2
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LABVA8 IR TEISINGAS ŽODI8 YRA MŪSŲ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. p. Redaktoriau,

Pateigiu mano pageidavimus 
“M.P.”. S.m. Nr. 19 “M.P.” didžio
ji dalis atspausdinta stambiu šriftu. 
Man atrodo, kad tai bereikalingas 
lesu eikvojimas, nes užima daugiau 
vietos. “M.P.” turi mažokai “ploto’,’ 
todėl tą “plotą” reikėtų taupiau iš
naudoti. Pilnai tinka smulkesnis 
šriftas. Jei Redakcinė Kolegija ne
turi paruošusi savo tinkamų rašinių, 
tai į tą sutaupytą vietą panaudotini 
“cenzūros” užlaikyti rašiniai. Tarp 
tokių turėtų būti pav. vienas mano. 
Arba kita išeitis, perspaudinti iš ki
tos periodikos gerus rašinius, pav. 
kaip šiame Nr. 19 perspausdintas dr. 
J. Girniaus rašinys.

Pageidautina daugiau žinių iš 
Lietuvos. Kokia bebūtų valdžia Lie
tuvoje, visvien Lietuva yra musu tė
vynė ir visokios žinios iš ten mums 
Įdomios. Pasimokykim tuo reikalu iš 
kitų mūsų laikraščių, pav. iš “Tė
viškes Žiburių” Kanadoje.

“Politinių vingių” skyriuje bū
tų įdomiau rasti daugiau žinių iš Lie
tuvos kaimynų gyvenimo, o ne iš Viet
namo ar Laoso. Politiniai įvykiai Ry
tų Europoje - pas Lietuvos kaimynus 
- gali turėti tiesioginės Įtakos Lie
tuvai, o įvykiai pav. Vietname yra 
jau daugiau antrines reikšmės Lietuvai.

Reiškiu pagarba,
V. Šliogeris.

POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

PAKELIUI I BENDRI RINK£.

Po 11-kos metų laukimo ir po 
trijų mėginimų įstoti į Europos 
Ekonominę Bendruomenę (papras
tai vad. Europos Bendrąja Rinka), 
pagaliau Didž. Britanijai pasi
sekė išvysti žalias šviesas Briu
selyje. Ten, įvykusiame pasita
rime tarp šešių E.E. Bendruome
nės ir Anglijos užsienio reikalų 
ministerių, prieita išvados, kad 
Britanijos įstojimas bus formali
zuotas . šio mėnesio pabaigoje.

Kadangi panašius įstojimo 
pageidavimus turi Airija, Danija 
ir Norvegija, dėl to, kelių metų 
bėgyje, vietoje šešių jungtinių 
Europos valstybių jų skaičius ga
li padaugėti ligi dešimties.

Ekonominiais pagrindais su
jungtos pietų ir vakarų Europos 
valstybės vaidintų milžinišką ro
lę moderniame pasaulyje. Vien 
gyventojų skaičiumi, kuris siektų 
256 milijonus, Europos Bendruo
menė viršytų Sov. Sąjungą su 240 
mil. ir JAV-bes su 205 mil. gy
ventojų. Jungtinė Europos meti
nė gamyba t.y. „gross national 
product“ stovėtų tuoj pat po 
JAV-bių su išvystomu 650.000 
mik kapitalu. Žiūrint iš politinio 
ar militarinio taško, sujungta Eu
ropa galėtų savistoviau žiūrėti į 
ateitį ir tuo mažiau remtis ir ti
kėtis amerikonų pagalbos kritiš
koje situacijoje. Gal tik branduo
linio karo atveju jungtine Europa 
liktų bejėgė, kadangi gynybos ga
rantijas nuo atominio karo dar il
gą laiką valdys Washington as.

***

Gerb. p. Redaktoriau,

Gal ir nebūtų prasmės viešai 
polemizuoti su p. A. Laukaičiu, 
nes jis kalba viena, o aš kita, ir dėl 
to prarandama pokalbio bazė: Sydne- 
jaus Liet. Soc. Globos Moterų Drau
gija yra savarankiška organizacija, 
ir nei aš galiu jai nurodinėti jos veik
los tikslų, nei pats p. Laukaitis pri
vers tą draugiją tarnauti kitoms or
ganizacijoms. Primindamas Melbourne 
Liet. Dienas p. Laukaitis klysta sa
kydamas, kad viską rengė bendras 
Šventės Komitetas. Lietuvių Dienoms 
Rengti Komitetas rūpinosi iš viso 
Lietuvių Dienų suorganizavimu, bet 
nesirūpino vaišėmis bei atskirų vie - 
netų ar organizacijų pietumis. Kraš
to Tarybos atstovų maitinimu rūpinosi 
ne Komitetas, bet apylinkės Valdyba 
ir tai ne iš Komiteto, o apylinkes val
dybos lėšų. Prileidžiant, kad tuo 
reikalu rūpinosi Liet. Dienoms Reng
ti Komitetas, kaip kad p. Laukaitis 
teigia, tai juk tame Komitete buvo 
ir Sporto Sąjungos atstovas, tai ko
dėl gi jis neišrūpino tos privelegijos, 
kaip kad apylinkės atstovas?

Pagaliau koks mano stažas veik
loje su jaunimu ir kiek aš suprantu 
sportininkus, šiame pokalby visai 
negalioja kaip argumentai. O gal tuo 
norima nuvertinti oponentą? Bet tada 
jau gaunasi daina iš kito galo.

V. Kazokas.

ABEJONĖS LONDONE.

Kada 1957 metais Romoje 
buvo dedamas kertinis akmuo 
E.E. Bendruomenei, Didžioji Bri
tanija nematė prasmės nei reikalo 
svarstyti suvienytos Europos ga
limybes. Tuo metu anglams dau
giau rūpėjo privilegijuota pozici
ja „Commonwealth“ tautų tarpe 
negu pokarinės Europos ateitis. 
Skeptiškai žiūrėdami į pirmuosius 
europiečių bandymus, anglai 
netgi pirmi pradėjo kaišioti paga
lius į besisukančius santanvės 
ratus.

Dviem metais vėliau Stochol- 
me anglų iniciatyva buvo įkurta 
„Europos Laisvosios Prekybos 
Sąjunga“. Nors pagrindinis są
jungos tikslas siekė ekonominio 
bendravimo tarp valstybių nepri
klausančių E. E. Bendruomenei 
(Anglijos, Austrijos, Danijos 
Norvegijos, Portugalijos, Švedi
jos ir Šveicarijos), tačiau nauja
sis sutvėrimas buvo aiški opozi
cija Europos Ekonominei Bendruo
menei: Belgijai, Italijai, Liuk- 
senburgui, Olandijai, Prancūzijai 
ir Vak. Vokietijai.

Laike kūrimosi ir trukdymo 
metų Laisvosios Prekybos Sąjunga 
nedarė didelio progreso pramonė
je, prekyboje nei bendrai ekono
mijoje. Didžiausia kliūtis glūdėjo 
tame, kad septynių valstybių są
junga neturėjo tvirto bendravimo 
pagrindo. Pavyzdžiui, tarp-valsty- 
biniai muito mokesčiai nebuvo 
panaikinti; finansai nebuvo koor
dinuojami ar telkiami į bendrą 
banką, kuris rūpintųsi bei plėstų 
ekonomines sąjungos galimybes.

Eilę metų pergyvenę finan
sines bei ekonomines krizes, pa
galiau 1961 metais anglai panoro 
įsijungti į E.E. Bendruomenę. 
Deja, atsisakius nuo pirmo kvie
timo, vėliau nebeužteko vien ge
ro noro, reikėjo įrodymų, kad bri-

Jurgis Miliauskas.

A,A. JURGIS MILIAUSKAS.

Gegužes mėn. 24 d., 1971 m., 
apie 9 vai. vakaro savo bute staiga 
mirė Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
-savanoris, Vyties Kryžiaus Kavalie
rius pusk. Jurgis Miliauskas. Palai
dotas gegužes 29 dieną. Už velioni, 
mišias atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. L. Kemešys. Į Karakatos kapi
nes, su gedulą perjuosta mūsų tautos 
vėliava, atlydėjo gan geras žmonių 
būrys atiduoti paskutinę pagarbą ir 
atsisveikinti.

Prie, karsto atsisveikinimo žodį 
tarė Grandies Vadovas V, Valaitis 
ir B.L.V.S-gos Pertho skyriaus p-kas 
A. Klimaitis.

Velionis buvo gimęs laprikcio 
23 d., 1897 m., Alvite, Vilkaviškio 
apskrityje. Nepriklausomybes kovoms 
prasidėjus, stoja savanoriu ginti kras- 
tą nuo įsibrovėlių. Skiriamas i 2 pešt, 
pulką ir trumpai apmokintas vartoti 
ginklą, išsiunčiamas į frontą. Vado
vaujant narsiam vadui Grigaliūnui— 
Glovackiui kaunasi su lenkais ties 
Ausgustavu ir ten patenka i belaisve. 
Iš ten ištrukus, vėl siunčiamas i fron 
tą kvovoti prieš bolševikus ir bermon 
tininkus, ir taip visą, karo tarnybą 
teko išbūti fronte. Už narsumą, kovo
se apdovanotas Vyties Kryžiumi ir 
pakeliamas i puskarininko laipsnį. 
Pareigose buvo stropus, tvarkingas 
ir darbštus. Paleistas iš kariuomenės 
atsargon, apsigyveno savo gimtinėje 
buvo šaulių kuopos vado pavaduotojas, 
o 1922 m. sukuria šeimos židinį.

Velionio ir jo žmonos didžiau
sias nuopelnas Lietuvai-tai išaugi- 
nimas stiprioj lietuviškoj dvasioj 
savo gražios šeimos: 2 sūnus Jonas 
ir Ignas, 3 dukterys - Anelė, Ona ir 
Marytė. Jie visi sukūrė savo šeimas 
ir augina 11 anūkų, 2 proanukus ir 
yra stiprus lietuvių bendruomenės ir 
jaunimo organizacijų ramsčiai bei 
vadovai.

Jiems išreiškiu užuojauta skaus
mo valandoje.

Velionis Jurgis uz nuopelnus 
Lietuvai ir sąžiningą pareigų ėjimą 
buvo apdovanotas Kurėjų-Savanorių 
ir 10 Metų Nepriklausomybės meda
liais.

Ilsėkis taurus lietuvi ir garbin
gas kary ramiai šalia savo žmonos 
Marijos, kuri jau 1953 metais išvyko 
į Anapus.

V. Valaitis.

tai yra pakankamai geri europie
čiai jungtis bendromis jėgomis 
Europos atiečiai. Angluose prez. 
de Gaulle įžvelgė klastą po ku
ria, jo supratimu, dengėsi Trojos 
arklys ne E.E. Bendruomenės plė- 
timuisi, bet jos sunaikinimui. 
De Gaulles garsusisveto 1963 ir 
pakartotinai 1967 metais galutinai 
atšaldė anglų norus nuo įstojimo 
į turtingųjų ratelį.

Padėtis Europoje per kelius 
pastaruosius metus pasikeitė 
Anglams pasitraukė iš kelio at
kaklus oponentas, o po prez. de 
Gaulles mirties patys prancūzai

(nukelta į 6 p*U
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VEDYBOS ANTRAJAME 
PUSLAIKYJE.
O. Areimaitė.

Vedybos - institucija, kurios ne
pajėgia sugriauti nei laisvos meilės 
skelbėjai, nei puritonai,nei sex-tech
nikai. Švedų sociologė ir diplomatė 
Aiva Myrdal sako: "Net ir per kylan
čią skyrybų, kvotą, vedybos šian
dien išsilaiko ilgiau, negu ankstyves
nėse generacijose”.

1962 metų rudeni, Vakarų Vokie
tijos statistikos ištaiga rado, jog vidu
tiniai vokiečių vedybinis gyvenimas 
užtrunka 34 metus, Apie 90% Vokie
tijos piliečių apsieina be skyrybų, 
r<70% sulaukia sidabrinių vestuvių ir; 
16% net auksinių vestuvių. Žinoma', ; 
gyvenimo metai irgi prailginami. Pagal 
statistiką šiandien vyras gyvena 67-5 
metus, moteris 73.6 metus. Higienikai, 
medicinarai ir futurologai pranašauja, 
jog iki 2000 m. žmogus gali tikėtis 
dar 20 metų amžiaus prailginimo. Pa
gal šių dienų skyrybų kvotą 9 iš 10 
žmonių jų vedybinis gyvenimas pailgės 
dar 20-čią metų. 20 metų laisvo, dova
noto laiko, be vaikų (jie jau suaugę) 
ir be didesnio vargo ir rūpesčių.

Pater Bernard Herring, moralinės 
teologijos profesorius Romoje, yra 
įsitikinės, kad ir kaip šeimos institu
cijos sienos drebėtų, pamatai stipriai 
stovės. Jei ir mūrai siūbuotų - pasta
tas pasirodys visa grožybe; senas, 
amžinas šeimos paveikslas.

Arčiau pažvelgus, tas paveikslas 
sukurtas ne Ievos ir Adomo obuolio is- 
torija, bet daug mažiau romantiškose 
aplinkybėse. Dauguma žmonijos istori
jos tyrinėtojų, žino, kad pirmieji vyrai 
nebuvo obuoliu gundomi, bet nuo tėvų 
savo Ievas pagrobę, užplaukųnusitemp- 
davo į savo urvą. Nors tos grobikinės 
vedybos autorių, Robert ir Elizabeth 
Bergmann’ų, jų knygoje: ‘‘Koks tu, žmo
gau?” -yra laikoma trečiuoju žmonijos 
vystymosi laiptu. Pirmiausai gyveno 
kas su kuo norėjo ir klajojo. Antra 
stadija laikomas grupinis gyvenimas; 
tarp daugelio vyrų ir moterų, kaip ly
ties ir darbo šeima. Vėliau vyrai, vie
toj grobimo, žmonas nusipirkdavo. 
Tai jau ketvirta šeimos stadija, ka/žmo- 
na buvo vyro turtas. Galime niekinti 
tą pirkimo laikotarpi, bet su Juo atėjo 
šeimos bendruomenė; per ją is poliga
mijos pereita į monogamija; į vienos 
žmonos vedybas.

Su amžiaus prailginimu, ilgėja ir 
gyvenimas dviese, nes vaikams suau
gus ir išėjus iš namų, tėvai vėl lieka 
vieni. Su sidabrinėmis vestuvėmis, 
rišantis faktorius “šeima” atpuola; tė
vai lieka vėl tik vedusi pora. Sociolo
gai, medicinarai, teologai,psichologai, 
net ir sexologai paskutiniu laiku labai 
užsiėmę vedybų problemomis, bet jie 
neturi gerų patarimų po 20, 25 ar 30 me
tų šeimos gyvenimo likusiems vėl tik 
dviese. Jų definicija apie senątvės ve
dybinį gyvenimą dažnai klaidinga ir 
patarimai labai skurdūs. Rytojaus vedy
bos yra lyg sporto žaidimas; pirmame 
puslaikyje kuriama egzistencija, namai, 
išmokslinami vaikai y Antrasis pus
lankis jau su sumažinta komanda ir be 
didesnių rūpesčių - tik dviese. Šitam 
dviese gyvenimui dauguma partnerių 
nėra pasiruošė ir net savotiškai bijo. 
Kada staiga svetima mergaitė ateina 
ant mūsų namų slenksčio ir nori būti 
marti, dauguma motinu šoksta kovoti 
dėl sūnaus, O kai nuosava duktė susi
deda savo daiktus ir išeina su mums 
visai svetimu vyriškiu, kuri ji sakosi 
mylintį labiau už mus ir norinti būti jo 
šeimos motina; gyvenimas ir namai 
tampa tikrai tušti.

JONINIŲ LAUMĖJONINIŲ VAKARĄATEIDAVAI TU PRIEBLANDOJRANKOM PIEVA KVEPIAČIOMTU APKABINDAVAI MANEVĖJELIO DVELKIMUMAN NERIMĄ ŠIRDIN KALBĖJAIŽAROJ VAKARĖJ TAVO VEIDĄAŠ MAČIAUJONINIŲ LAUME!MANO LAIMĖS LAUME!LAUŽO LIEPSNOJ JAUNYSTĖSMEILĘ ŠOKAI...UŽDEGUS ŠIRDĮ ILGESIUJAUNŲ LIEPSNOJANČIŲ NAKTŲTU TĖVIŠKĖJ MANOJPAPARČIO ŽIEDĄ TEBESAUGAI...JONINIŲ NAKTĮ... ’JONINIŲ NAKTĮ, LAUME, JAUNYSTĘ IR TAVE ŠAUKIU.PAJAUTA.
Atsiranda pirriieji vaikaičiai; vėl 

dar jauna moteris nenori tapti bobute. 
Net ir tėvas jaučiasi per jaunas būti 
seneliu. Ir visai teisingai; nes būti 
seneliais šiandien visai nereikalinga 
būti senais. Priešingai; su pirmuoju 
vaikaičio verksmu, senelis su močiute 
pradeda antrąjį savo gyvenimo puslaiki, 
beveik visai naują gyvenimą. Nebereikia 
būti motina, tik žmona, vyro draugė- 
partnerė. Būti motinomis mes niekada 
nenustojame, bet tik tampame kito
kiomis motinomis. Močiutės rolė jau 
visai kitokia ir pirminiu interesu vėl 
tampa vyras, mūsų gyvenimo draugas. 
Po sidabrinių vestuvių pradedame gy
venimą išnaujo, tik ne toks blizgančiai 
naujas, kaip nuo ano pirmojo pabučia
vimo. Dabar bendri išgyvenimai pri
deda savo vertę, ko tada dar neturėjome 
Fizine meilė nebe tokia svarbi; jos vie
ton ateina priklausomumo,pasitikėjimo, 
saugumo jausmas. Kur jaunos poros 

randa draugystę,, senose porose jau 
kitoks vienas antro vertinimas. Ju mei
lė buvo išstatyta bandymui, išlaikė ir 
tapo priimta.

Tik per Triento Konsiliumą (1545 
iki 1563) krikščioniškajame pasaulyje 
vedybos pakeliamos į sakramentą, į 
amžiną neperskiriamą’’šliubą'J’ 30-ties 
metų karo pabaigoje (1648) iki prancūzų

Dail. M. B. Stankūnienė.

revoliucijos (1789)'šliubas"buvo įvai
riai puolamas,bet visus sėkmingai at
laikė. Ir kai baronesė Amadine Aurore 
Dupin, geriau pažįstama po rašytojos 
George Sand slapyvarde, 50 metų vė
liau kalbėjo: - Aš manau, kad vedybos 
yra viena iš nepakenčiamiausių įstaigų. 
O prancūzų Įstatymininkai nežiūrėdami 
revoliucijos ir tuomet įsigalėjusio 

griežto puritanizmo, vedusiems vyrams 
sumažindavo mokesčius ne tik žmonos 
betirmeilužės išlaidoms, iki šiol joks 
įstatymas negali vedybų sutrukdyti ar 
jas išardyti. Vedybine" institucija nepa
judinama ir įrodė esanti stipresnė uz 
įvairius įstatymus ar "mandrių” žmonių 
posakius.

Šiandien vedybos vėl stovi tam 
tikrame egzamine. 68% vyrų ir 71% mo
terų, apie 30 metų amžiaus, apklausi
nėti, pirmąjį vedybų motyvą duoda ne 
meilę, bet norą turėti šeimą, nuosavus 
namus, gyvenimo draugą. Meilė atsidu
ria jau antrose eilėse. Šitokia pažiūrą 
į vedybinį gyvenimą neišmuš* iš vėžių 
ir 20-tojo amžiaus vedybų institucijos 
ir garantuoja pastovesnį, ramesnį ir 
apgalvotą gyvenimą.

Kiekvienas žmogiškas ryšys neiš
vengia laiko kitimo ženklų. Vedybinis 
gyvenimas nėra statiškas,bet yra eiga 
kuri nevyksta be sunkumų. Todėl vedy
boms, pasiekusioms - vėl dviese - 
laikotarpį, taip pat reikės tam tikrų pa
stangų prisitakyti prie naujo gyvenimo 
ritmo. Kad daugeliui tai laimingai pasi
seka, matome iš vis augančių 30, 40 ar 
50 metų vedybinio gyvenimo sukaktu- 
viu. c

Antrasis vedybų puslaikis su 
prailgintu amžiumi tampa svarbesne 
ir pastovesnė institucija. Religinis 
sakramentas sutvirtina, bet įamžina 
ją - gyvenimo audras atlaikiusi meilė» 

NAUJI LEIDINIAI.
Jurgis Qiauda, ‘‘Aitvarai ir 

Grios”, premijuotas romanas. 
Išleido Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, 1970 m., Mecenatai Ch-a ir 
\hlerijonas Simkai. Vi r sėlis dai
lininko A. Rakštelės, 255 psl. 
Kaina nepažymėta.

ŽMONOS DRAUGĖ

-Kodėl aš jos nemėgstu, no
rėtumėt paklausti? - Sako vyras. 
0 gi todėl, kad ji mano užnugary 
žmonai nuodus pumpuoja.

- Todėl, kad jis yrapavydus! 
-Sako psichologai.

Kodėl vyrui žmonos geriau
sia draugė yra tokia nepakenčia
ma? Kas yra, kad ji taip labai 
jam nervus gadina?

Vyro neapykanta žmonos drau
gei, psichologas ir vedybų pata
rėjas (Marriage Cuonselor) Dr. E. 
Grave aiškina šitaip: „Pirmiausia 
yra pavydas. Vyras bijo, kad drau
gė paima, kas faktinai jam priklau
so; kaip pav. žmonos pasitikėjimą. 
Baimė, jog draugė apie jo žmoną 
žino daugiau, negu jis pats, su
kelia pažeminimo jausmą. Juo il
giau abiejų moterų draugystė tę
siasi, tuo labiau vyras jaučiasi 
apleistas, atskirtas ir net apgau
tas. „Kas tai per paslaptys kurias 
jodvi šnibžda? Ar žmona kiekvie
ną rūpestį, kiekvieną barnį ar 
susierzinimą, kas priklauso tik 
tarp vyro ir žmonos, neaptaria su 
drauge? Ar ji neišduoda draugei 
intymių paslapčių?“

Juo labiau vyras užimtas savo 
profesijoj, tuo glaudžiau žmona 
prisiriša prie draugės. Kaip tik tai 
galbūt ir yra, kas jam tą baimę 
sukelia; jis bijo prarasti žmoną 
draugei“.

Šita baimė nėra be pagrindo 
-sako dauguma vyrų. - Yra moterų 
kurios prikibusios prie vedusios 
draugės, todėl,kad pačios nesu
geba sudaryti savo draugų ratelį 
arba susirasti vyrą. Jos taip pri
lipę prie draugės šeimos, jog jau
čiasi beveik pilnateisiais šeimos 
nariais. Jos jaučiasi galinčios da
lyvauti šeimos reikalų sprendimuo
se arba ji et turinčios teisę nuro
dyti žmonai, kaip ji turi elgtis 
ir ko iš vyro reikalauti.

Vienas vyras skundžiasi, jog 
jis jau daugelį metų kenčia tokia 
„antrąją žmoną“. - Ar ja gauvau, 
kaip pasogą. Jos buvo neperskiria 
mos draugės. Kasdien ji pas mus 
sėdi, nors ji turi ir savo šeimą. 
Jeigu kada duodu jai suprasti, jog 
norėčiau mūsų šeimos reikalus 
aptarti tik su savo žmona, ji ma
nęs paprastai „negirdi“ ir nesu
pranta. Ji nurodo mano žmonai, 
kaip mane „sutvarkyti“, kaip mes 
turime gyventi, kiek aš turiu už
dirbti ir 1.1. Materialinės naudos 
iš to ji neturi jokios, vientik 
„garbę“, nes yra dviejų šeimų 
„direktorė“. Ji labai „gera drau
gė“ ir visą tai daro iš „labai ge
ros valios“, bet gana piktai ir 
griežtai nori mus valdyti.

Vedybų patarėjai pritaria, jog 
per „draugės“ smailą piežuvį dau
giau vedybų išyra, negu dėl neiš
tikimybės. Ypatingai žmonos ne
vedusi draugė dažnai priverčia 
vyrą konkurencijos kovai. Vyras 
verčiamas amžinai įrodinėti, jog 
užsitarnavo savo žmonos meilę. 
Tai dažnai perviršija jo jėgas. Yra 
draugių, kurios siekia užimti žmo
nos vietą ir pareigas.

Moteris, kuriai vedybinis gy
venimas ir laimė svarbu, turi apie 
tai pagalvoti, kol nevėlu.

AGA.
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GROŽIO REŽIMAS.

O. Galkytė.
Aštuoniasdešimt procentų visų 

reklamos merginų, kaip TV., kino ir 
net Įpakavimo reklamos, yra blondinės. 
Kaip tai atsitinka? Moterys, daug dau
giau negu vyrai, yra apsprendžiamos 
pagal jų fizines ypatybes. Bet kas nu
rodo mums, kas yra gražu ir kas ne? 

Gyvenimo eigoje groz'io idealai kei
čiasi, bet visuomet laiko galiojantis 
grožio idealas tampa diktatūriniu rė
žimu ir net tikra priespauda, kuria vi
sai teisėtai_galėtume vadinti vergija. 
Daugiausia, žinoma, kenčia tos, kurios 
neturi tų rėžimo reikalaujančių ypatybių; 
nosis “perilga”, užpakalis “per sto
ras”, krūtinė “per maža”, ar dar kas 
nors yra vis “per Tam spaudi
mui pasiduoda ir vyrai; nes visi nori 
išeiti į viešumą,, su “gražiomis” mer
ginomis. Mes gyvename grožio dikta
tūroje ir, kas gražiausia, mes to nejau
čiame.

Visos moterys yra negražios, jei
gu imti pažodžiui, ką mums grožio in
dustrija Įkalba; nes juk ir gražiausios 
moterys privalo būti nepatenkintos sa
vo išvaizda. Jos privalo kai kuriuos 
savo triumfus išryškinti, trūkumus 
paslėpti; jos turi save konservuoti 
ir apie - aplink save modeliuoti. Gro
žio istorijos eigoje praeina ir grįžta 
perukai, dirbtinos, blakstienos, dažnai 
pudros ir Įvairiausi kiti ..preparatai. 
Grožis tapo nebe natūralia padėtimi, 
bet įsakymu, visuomenine pareiga, 
lenktynėmis. Visi norime būti gražūs 
bet ne pirmoje eilėje laimingi, o tik 
nugalėti konkurentus. Grožis, kaipo 
triumfavimo priemonė, vedė tik i. agre
siją, šalti, nuobodį ir baime. 

Kad grožis yra kova, matome is 
negatyvaus pavyzdžio save negražiomis 
laikančių merginų. Jos atsisako kovoti, 
rezignuoja, iš jų uždaros minos, kie
tai suspaustų lūpų, nemadingų rūbų 
ir suvaržytų judesių nesunku Įspėti 
ju_ savimi nepasitkėjimą. Jos yra 
apimtos baimės tapti juokingomis ir 
tiki, jog bet kokia jų erotinė inicia
tyva bus laikoma akiplėšiškumu. Jos 
atrodo, jog amžiniai būtu pasiruošusios 
sutikti ir atremti vien tik nusivylimus. 
- Ko kas gali iš manus norėti? - kalba jų 
veidai. Ir ištiktųjų, su jomis vyrai neturi 
jokio šanso artimesnei draugystei.

Patalinis ratas, kurs aiškiai parodo, 
jog grožis yra moterų baimės ir priespau
dos priemonė, įrodo, jog mūsų kūnas 
mūsų “natūralumas” turi būti iškovotas 
ir grožio pramonė nusprendžia, Įsako ir 
keičia kovos arenas ir priemones, kurio
mis moterys ir merginos turi viena prieš 
kitą kovoti. Priėjome prie to, kad jau ir 
pačios apie save sprendžiame pagal savo 
išvaizdą. Moteris, save laikanti gražia ir 
patrauklia, turi ramią sąžinę ir laukia 
komplimentų, kaip jai priklausančios 
duoklės. Kai tos, bijančios del savo 
nepatrauklumo, kad jų nosis per stora, ar 
krūtinė neatitinkanti šių dienų maštabo, 
jaučiasi nusikaltusios, (Visi nužemin
tieji turi kaltės kompleksą). Tuo tarpu 
per tą nesąmoningą kaltės jausmą, daug 
merginų atsisako progų pažintims ir paty
rimo, kad “gražus” veidas ir “graži” 
figūra dar ne viskas, kad laimei grožis 
nereikalingas.

Moterų mados spauda mums rodo tik 
vieno tipo veidą su įsakymais, kaip, kur 
ir kiek dažyti. Net ir veido išraiška siū
loma ir verčiama plaukų šukuosenos rė
muose. Jeigu imti pavyzdį: “ ... jūsų 
veidas turi vaizduoti apsisprendimą ne
atsisakant ir erotiško pažado sugestijos. 
Akys turi būti stipriai išraiškios ir žvil
gsnis aiškiai nevienaprasmis.” - Lūpų 
paišelis esąs stipriausias moters aistros 
liudytojas, kuri neturi būti slepiama. Madų 
žurnalų veido konsteliacija užbaigiama 
aukšta, lygia kakta. “Aristokratiška” ji 
vadinama trivia - romanuose.

Ar mados elitarų išrinktas veidas 
turi ir toliau mums patikti? Ar pagal jų 
sukirpimą turime uniformuoti savo veidus, 
kosmetikų siūlomais preparatais ir kos-
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metine chirurgija? Ar tik ta viena madų 
manekenų kaukė tėra graži?

Kas būtų, jeigu vieton jų verčiamo, 
pasirinktume nesimetrišką veidą? Tuomet 
galėtume, kas iki šiol galiojo, kaip ne
gražus / pripažinti gamtos praturtėjimu; 
išraiška nepasiduodančio, jokiam mados 
dievui netarnaujančio veido. Savitos 
išraiškos veido.

Mums reikia veidų, kuriuose skaityti 
galėtume, kas tose kontroliuotose maskėse 
jau seniai ištrinta. Mums reikia veidų, 
kurie save rizikuoti išdrįstu, kurie kal
bėtų uz save.

***

LEGENDA APIE TRIS

MERGELES.

Seniai labai seniai prie Ne
muno, ties trimis salomis buvo 
lūaimas, Trimis Salomis vadina
mas. Tame kaime gyveno trys la
bai gražios mergelės. Puikūs bu
vo jų lino spalvos plaukai ir ne
paprastai skambūs, malonūs bal
sai.

Šiltomis liepos naktimis mer
gelės plaukdavo prie trijų salų; 
ten maudydavosi, dainuodavo, 
žaisdavo, šukuodavo ir balindavo 
mėnulio šviesoje savo lininius 
plaukus. Vieną mėnesienos naktį 
pamatė jas dievaitis Perkūnas ir 
visas tris iš karto pamilo. Įsigei
dė Perkūnas, kad tik jam vienam 
dainuotų mergelės, tik jam vienam 
matant šukuotų savo puikiuosius 
plaukus. Jis trenkė iš giedro dan
gaus ir pavertė jas undinėmis.

Liūdna buvo mergelėms povan
deninėje karalystėje, niūriuose 
Perkūno rūmuose. Jos nustojo dai
navę, nebešukuodavo savo nuos
tabiųjų plaukų...Tada Perkūnas 
leido joms vidurnaktį vėl atvirsti 
mergelėms, vaikštinėti po salas, 
šukuoti mėnesienoje plaukus.

Ir nuo to laiko Trijų Salų kai
mo žmonės šiltomis liepos nakti
mis girdėdavę tris mergeles dainuo 
jant, o kartais net matydavę mė
nulio šviesoje blizgant jų plaukus.

***
PAVYDAS.

Ne viskas gyvenime be reikšmės. 
Austrų profesorius Dr. Helmut Schoe
ck ne bereikalo davė antraštę savo 
knygai „Bendruomenės Teorija“. Pa
vydas yra vienas iš pagrindinių blo
gio faktorių mūsų bendruomenėje.

Taip ir tiktai taip galima būtų 
tą savičiausią mūsų laikų j feno
meną paaiškinti.

Per pusę šimtmečio komunizmas 
pasirodė ne tik menkavertis, negar
bingas, bet ir bankrutuojanti sistema. 
Jis nedavė žmonijai jokio gyvenimo 
pagerinimo; tiktai su teroru ir įvai
riais suvaržymais jis dar laikosi. Vis 
tik komunizmas dar žengia pirmyn, 
ypatingai ten, kur jį žmonėms tiesio
giniai neteko pažinti.

Paaiškinimas paprastas: Komu
nizmas laikosi ant žmogiškiausių Iš 
žmogiškų silpnybių - ant pavydo.

Niekada žmonės neturėjo geresnių kurių galima įsigyti tiktai metų skai 
gyvenimo sąlygų, kaip dabar turi vi- čiui praėjus. Seni vyrai ir moterys 
dutinis pilietis vakariniuosekraštuose>kritikuoja jaunimą dažnai be jokio
Viršutinis bendruomenės sluoksnis 
mažiau pajėgus ir tarpas tarp taip va
dinamų „išrinktųjų“ ir daugumos su
mažėjo daugiau negu bet kada ankš
čiau. Bet viską ką galingieji turi ar 
daro matosi. Šeimos automobilis - sva 
jone piliečiui rytuose - parkina gre
ta didelio Mercedes vakaruose.

Tas viskas pavydą padidino į 
nepakeliamą, mastą. Pavydėtinas no
ras įsigyti tą patį ką kiti turi yra ne
pavojingas ir net gali, kaip pav. gar
bės troškimas, pozityviai pasireikš
ti. Kadangi šiandien su pavydu ir ne
kantrumas išaugo, tai jis pasidarė 
naikinančiu.

Per penkiasdešimt metų komu- 
nizams įrodė, kad bendruomeninė san
tvarka, kaip tokia, kur būtų galima 
įgyvendinti visišką lygybę, neįma
noma, ir neegzistuoja - jokiu būdu ne 
gyvenimo vertoje būklėje. Iš to išei
na, kad jeigu ne kiekvienas gali Mer
cedes 600 turėti, tada milijonai turi 
atsisakyti mažesnės mašinos. Tokia 
primityvi žmogaus prigimtis, taip be
prasmei - diktatūriškai pavydas žmo
gų valdo, kad skauda tai pasakyti.

Laimei mažai tokių nelaimingų, 
kurie visiškai nuo galvos iki kojų 
yra pavydūs. Yra žmonių, kurie ki
tiems materialų pasisekimą nepavy
di, bet pavydi pasisekimą meilėje; 
kurie nepavydi, jeigu kitas yra gra
žesnis, bet histeriškai pradeda dre
bėti, kai pamato, kad kitas dar jaunai 
atrodo ir sveikas septyniasdešimties 
metų.

Bendruomenei iš to maža naudos, 
nes vienas žiedas glaudžiasi prie 
kito, kaip perlai karoliuose.

Nekantrūs aukštesniųjų mokyk
lų lektorių padėjėjai nori būti suly
ginti su universiteto profesoriais - 
bet jie nori peršokit tą kelią, kuris 
veda prie žinių aruodo ir garbės pri
pažinimo. Jie stato savo pavydui so- 
cialoginę bazę. Biaurumo kultas, 
kurį mes pažįstame iš daugybės 
„Beat“ dainininkų, yra populiarus 
vien dėl to, kad biaurumas ankščiau 
niekados nemokėjo taip slėptis - jei
gu negerai atrodai - pavydi gerai atro- 
dantiems, ir juos suvedžioji, kad jie 
savo grožį madosvardan paslėptų.Blo- 
gos odos, raupsuotos Phenicinų mo
terys dažėsi ne tik, kad savo raupus 
paslėptų , jos taip pat propagavo kos
metinius tepalus tam, kad ligotų nuo 
sveikų moterų,sunku būtų atskirti.

Kas nepasitiki savimi, kad savo 
meilės objektą laimėtų, tas kovoja 
dėl komunalinės erotikos: Panaikin
dami meilę, mūsų nesugebėjimas my
lėti pasidaro nepastebimas. Jauni 
žmonės nuduoda, kad jie senesnius 
paniekina - ir galiausiai juos tikrai 
paniekina. Iš tikrųjų jie jiems pavy
di jų materialių ir dvasinių gėrybių,

rimto pagrindo vien dėl to, kad jie 
jaunimui jų laisvės pavydi, kurios 
jie patys niekada nėra patyrę.

Taip pat pavydas pasireiškia 
įvairiose sugyvenimo srityse, taip 
jis ir pasireiškia dalinai primityviai, 
dalinai intelektualiai. Pav., jeigu la
bai turtingas vyras veda gražią mo
terį, jis lieka pagarboje. Jeigu gra
ži moteris išteka už labai turtingo 
vyro , jos populiarumas smunka. Jei
gu rašytojas ne tik siekia savo raši
nių pripažinimo, bet ir parašo ver
tingą knygą, tada kritikai jį puola. 
Drįsta slidinėjimo čempionas, kuris 
mėgėjų būdamas rizikavo savo spran
dą, pasidaryti profesionalu ir uždirb
ti pinigų, tada jį nukryžiuoja. Veda 
širdies chirurgas gražią jauną mo
terį, tada jo mokslišku žinojimu pra
dedame abejoti.

Tai pavydas savo primityvioj 
formoj. Pavydas „modernioj“ intelek
tualinėj formoj slepiasi po pasaulė
žiūros apsiaustu. „Hippy“ kultas pri
siskiria pasaulio išgelbėjimą: Iš ti
kro „Hippies“ tiktai atsisako to, ko 
jie visvien gyvenime negalėtų atsiek
ti. Socializmas kalba apie bendruo
menę be klasių skirtumo, bet tikro
vėje nori nesėkmingų bendruomenę 
sudaryti.

Maža paguoda, kad pavydas yra- 
vidujiniai kankinanti galvosena. Ji 
yra nedorybė, kuri pati rlusiteisia. Gal 
dar turi tamsiau mūsų gyvenime pasi
daryti, kol mes galėsime praregėti? 
Gal tolimoje ateityje pavydo daugiau 
ne bus, nes niekam nebus pavydėti
na. Niekam nepavydėsime dėl to, kad 
kiekvienas pavydėjo.

A.B.

KULINARIJA

Vidurnakčio sriuba.

Vidurnakčio sriuba duodama 
kada alkoholiu įsilinksminę sve
čia pradeda ruoštis namo. Neno
rint, kad grįžtant jiems namo at
sitiktų nelaimė, vietoje paskutinio 
„kad kelias nedulkėtų“ stiklelio 
pavaišinkite šia labai greit paruo
šiama sriuba:

Vienam litrui jautienos ar 
vištienos buljono įpilti 3 arb. 
šaukštelius Soya-sauce ir užvirti. 
Paimti 3 didelius kiaušinius, 1 
arb. šaukštelį malto imbiero (Gin
ger powder), 1 šaukštą miltų ir 
viską sumaišius pilti į sriubą ir 
plakti šakutėmis arba sniego šiuo 
tele (arba Mix -master) ir vėl už
virti. Įpilti Sherry vyno ragaujant, 
kad nebūtų per stipru. Duoti labai 
kraštą. Svečiai grįš namo blaivūs.

M. Stankūnienė “Vasaris” graph.
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ŠIANDIEN, KAIP IR SENIAU
Elena Jonaitienė

(Straipsnio tąsa iš praeito numerio)

Štai jauni protestuoja prieš jų 
akimis dirbtinas ir varžančias mies
čioniško gyvenimo konvencijas ir 
dogmas ir skelbia teisų gyventi lais
vai SAVO gyvenimu. Kaip jiems pa
aiškinti, kad pilnos laisvės žmogus 
niekad negal turėti ar nebent rastų 
atsiskyrus vienas tuščioje, negyve
namoj saloje; kad kuo arčiau žmogus 
gyvena prie kitų, kuo didesni susi
būrimai, tuo labiau vienas priklauso 
nuo kitų, tuo mažiau belieka lais
vės kiekvienam daryti tai, ko tik pa
nori. Ir ne tik kiekvienas priklauso 
nuo kitų, bet ir visa žmogiškoji pri
gimtis šaukiasi kitų žmonių artumo, 
nes gi jis bendruomeninis padaras. 
0 kuo didesnis tas bendruomenišku
mas, tuo labiau reikia susivaržymų, 
kad visiems gyvent būtų įmanoma. 
Iš- čia ir kilo ir įstatymai, ir papro
čiai, ir konvencijos. Nėra tie suvar
žymai nei tokie sunkūs, kai jie iš
mokstami pirmiausia namuose, šeimoje 
kur kiekvienam aišku, jog nei vienas 
neevvena sau. visai laisvai, nes nuo 
kiekvieno ir kiti priklauso. Kuo vie
nas džiaugiasi, tas ir kitus džiugina 
kas vienam skauda, tas skauda ir 
kitiems. Kas skauda vaikui, tas skau
da motinai dešimteriopai. Ir taip iš
mokstama susivaržyti iš meilės. 0 
siaurame rate išmokus, ne taip jau 
baisūs susivaržymai ir platesniame.

Gal būt tie patys meilėje išmok
ti susivaržymai padės apsaugot vai
ką nuo kitų pavojų, grąsinančių jau
nimui dideliuose miestuose. Užtik
rintas žinojimas, kad jis priklauso 
šeimai ir jai labai reiklaingas bei 
svarbus, gal apsaugos jaunuolį nuo 
beplintančios savižudybės per narko
tikus. Jo glaudžių namų pastovios, 
savus kitame ieškančios meilės pa- 
vyzdis gal apsaugos jį nuo paneigi
mo moralės susivaržymų, be kurių 
žmogus išsieikvoja, palieka tuščias, 
nebemokąs mylėti ir todėl savo gyve
nimui nebeturįs labiausiai reikalingo 
pagrindo. Kiek nemigo naktų rūpes
tyje ir baimėje praleis motina savyje 

ieškodama tinkamų žodžių patarimui 
paaiškinimui apsaugai.

Ir kiek kitų kasdieninių pastan
gų ir rūpesčių reikės jai pasitikti! 
Skaudės jai širdį, kai vaikas pareis 
pasipuošęs ženklu moratoriumo, pa
reikšdamas, kad su visais jaunais ir 
pažangiais jis mato karo žiaurumus, 
žmonių naikinimą, ir jų nenori, juos 
pasmerkia, drauge, nors gal be žodžių 
teigdamas, kad tėvai to nesupranta, 
ar dar blogiau, žiaurumui pritaria. Ir 
vėl reikės galvoti, aiškintis, kad ne
susipratimas neišskirtų. Niekas ka
rų nenori. Ne tik jaunimas, ir tėvai, 
ir patys senieji žino, kad karai nuo 
amžių buvo blogybė, kad niekas nie
kad mirties nenorėjo. Ir šiandien ka
rų nenorima, nes gi mirties nenorima. 
Tačiau juk kartais ir be karo ištisos 
tautos pasmerkiamos mirčiai, nelais- 
t5ei ir nužmoginimui. Taika kalėjime 
nėra brangi, o mirtis nemažiau baisi, 
kaip ir kare. Baisi mirtis ir tų ku
riuos čia pat taikos metu ir laisvame 
krašte kasdieną žudoma kelių nelai
mėse. Ne vienašliškose demonstra
cijose parodoma žmogaus gyvybei 
pagarba ir noras ją išsaugoti.

Ir dar daugybė ir vis sunkesnių 
atsakymų turės surasti motina ne 
tiek žinojime, kiek savo meilės vai
kui ištekliuose. Kaipo lietuvė ji bus 
labiausiai atsakinga už paveldėtų 
vertybių perdavimą ir jų suderinimą 
su naujai įsigytom. Tai nuo jos pri
klausys, ar vaikas turės tik tėvus, 
ar ir kilmę, praeitį, protėvius; ar 
jis mokės užaugti laimingas ir pilnai 
priklausantis vieno krašto narys ir 
vis dėl to nepraradęs ryšio ir parei
gos kitam; išsaugojęs savo pavel
dėjimą ir vis dėl to jo nepavertęs 
įzoliujančia, atskiriančia siena.

Kaip praetyj, taip ir šiandien 
kiekviena motina gyvena labiau ki
tuose negu savyje. Ji kuria kitų lai
mę ir ypač ateities kartos. 0 jos 
kūrimo pirma sąlyga yra savęs užsi
miršimas. Ir šiandien jos dalia pa
ženklinta nerimu, rūpečiu ir baime. 
Ir šiandien jai priklauso padėka.

***

ILGIAUSIŲ METŲ

ARMIDAI-KRISTINAI IR JANIS

TILMANIS!

Š.m. gegužės mėn. 20 d. Mel 
bourne Sv. Jono bažnyčioje Kun. 
S. Gaidelis naujai-priimtomis ir 
įspūdingomis sutuoktuvių apei
gomis sutuokė Armidą-Kristiną 
Dumskytę ir Janį Tilmanis. At
likęs apeigas, kun. S. Gaidelis 
pasakė jauniesiems pamokslą, 
primindamas sutuoktuvių prasmę 
ir vedybinio gyvenimo pareigas.

Jaunąją Armidą prie altoriaus 
palydėjo ir perdavė Janiui jos tė
velis Vytautas Dumskis. Pamer
gėmis buvo: sesutė Audrė, o taip 
pat mokslo draugės Janette ir 
Roslyn Reid. Pabroliai: jaunojo 
brolis Gundars Tilmanis iš Perth, 
Vytautas Levickis ir Aivars Bum- 
bers.

Bažnyčioje apeigų metu buvo 
jaunųjų tėvai: Ada ir Vytautas 
Dumskiai, Aleks ir Valdą Tilma-' 
nis, jų giminės, studijų draugai, 
šeimų prieteliai ir gausiai jau
nimo. Vestuvines apeigas puošė 
gražios, solisto, giesmės.

Po jungtuvių iškilminga puota 
įvyko jaukioje Montainbleau pa
rengimų salėje, kurią pradėjo kun. 
S. Gaidelis malda ir gražiais 
linkėjimais jaunąjai porai. Puo
tos metu sveikinimai ir linkėji
mai buvo perduoti tėvų, pabrolių, 
pamergių, draugų vardu, o taip 
pat perskaityta gausybė telegra
mų iš Lietuvos, Amerikos, Kana
dos ir kitų Australijos vietų.

Janis savo jaunos žmonos 
Armidos vardu padėkojo tėvams, 
sveikintojams ir visiems vestu
vinės puotos dalyviams, o taip 
pat už gražias dovanas jų gyve
nimo pradžiai.

Jauniesiems Armidai ir Janiui 
pradėjus šokius iškilmingu valsu, 
tuojau pradėjo suktis ir kitos po
ros, jauna širdis plakė prie jau
nos širdies...

Foto: Armida ir Janis Tilmanis.

Vidurnakčiui artinantis Armi
da ir Janis atsisveikino su tėvais 
ir visais puotos dalyviais ir iš
vyko Povestuvinėni kelionėn.

Armida-Kristina Dumskytė 
1969 m. yra baigusi Melbourno 
universitete odontologiją gaudama 
Willima Leslie Elvins premiją ir 
aukso medalį. Armida priklausė 
skautėms, o studijuodama - Aus
tralijos Lietuvių Studentų Sąjun
gai. Dabar dirba kaip dantų gydy
toja Burwood priemiestyje.

Janis Tilmanis yra bebai
giantis Melbourno universitete 
odontologiją. Janio tėvai yra ki
lę iš Rygos.

Armidai ir Janiui tenka pa
linkėti tikrai gražios ateities, 
kuriai jie yra gerai pasiruošė, o 
taip pat visada būti lietuvių ir 
latvių-broliškų tautų gerais ir iš
tikimais nariais, žinant, kad jų 
tėveliai ne gardesnio duonos kąs
nio ieškodami atvyko į šią tolimą 
nuo tėvynių šalį.

Armidai ir Janiui-admultos 
annos!

Ig. Alekna.

***

JAUNIMO KONGRESAS 72

Mirus
A.A. LEONUI ZIGAICIUI,

Mūsų mielą v. sk^Gražiną Zigaitytę, jos mamytę, ir sesutę Juliją, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

„Aušros“ Tuntas.

Gilaus skausmo valandoje, netikėtai mirčiai palietus

A.A.. LEONĄ ZIGAITĮ

p. Albinai Zigaitienei ir dukroms Gražinai ir Julijai nuo
širdžią užuojautą reiškia

Lidija ir Bronius Žaliai.

LIETUVOS TEATRAS
ANTANAS SUTKUS.

4 J. Gučius.

Kas Tautos Teatro Vaidybos 
Studijoje ar, vėliau , Valst. Teatro 
Vaidybos Mokykloje jo vestame kur
se ilgiau užtruko, neatsiras nevieno, 
kuris būtų gailėjęsis išklausydamas 
teoretinio pobūdžio pamokas ir lavi
nęsis jo vedamuose improvizacijų ir 
praktikos studijiniuose darbuose.

Lietuvių kalbos ir tarenos rei
kaluose jis buvo nepakeičiamas. Net 
prigimtai nevykusius ar sužalotus 
balsus jis yra atitaisęs.

Ir dar viena jo, kaipo pedagogo, 
sakyčiau kilni savybė: niekad ne
kritikuoti kitų menininkų veiksmų 
ir darbų siekiant nuvertinti, net ka
da jau esi tapęs menininku. Todėl 
jau Tautos Teatro Studijoje (1919- 
1925 m.) nebojant anąmetinio Valst. 
Teatro šeimininko L. Giros,T. Tea

tro ir „Vilkolakko“ adresu dergimu, 
buvo uždrausta neigiamai ar pana
šiai vertingi Valst. Teatro spektak
lius. Tai buvo idealus lietuvis meniniu 
kas: šaltas bet kurioms intrigoms, 
o ramiai ir rimtai savo tikslo besie
kiąs. Jo išamūs ir prasmingi spau
doje straipsniai apie teatrą buvo nu
kreipti ne vien į teatru besirūpinan
čius, bet ir į platesnę visuomenę ne 
tik modernaus teatro pažinimui, bet 
kartu, jau grynai lietuviško tautinio 
teatro pradų ieškojimo šūkiu, nes 
A. Sutkus į liet, teatrą žiūrėjo tau
tinės specifikos aspektu. Jis skelbė 
ir atstovavo sąlyginio (santarmaus 
pagal J. Jablonskį) teatro kryptį 
per impresionistinę-simbolinę kū
rybinę prizmę. Jis propogavo tea
trą laisvą nuo natūralistinės bui
ties atkūrimo ar jos pamėgdžiojimo. 
Jis griežtai kėlė didelius etinius 
(žmogaus per meną tobulėjimui) ir

estetinius teatro menui reikalavimus. 
Apie tai byloja dešimtys jo straips
nių kruopščiai moksliniai paruoštų
kviečiant atsisakyti natūralizmo (gal 
tik mėgėjams vaidintojams priimtino) 
ir eiti į žmogaus-kūrėjo pažinimą 
ir įvertinimą, o ne gatvėje ieškoti 
meno kūrybos poreiškių.

A. Sutkaus iškilieji auklėtiniai: 
rež. K. Juršys (miręs), H. Kačinskas 
J. Siparis (miręs), Chadaravičius 
(miręs), Ruzdinskas, K. Inčiūra, J. 
Oškinaitė (mirusi), P. Pinkauskaitė, 
E. Žalinkevičaitė-Petrauskienė, N. 
Vosyliutė-Dauguvietienė, Zdanavi- 
čiutė-Gustaitienė, N. Jurašunaitė, 
E. Bindokaitė, J. Peikūnas J. Ol
šauskas ir visa eilė kitų.

A. Sutkus Administratorius.

1919 m. Liet. Meno Kūrėjų D-jos 
Vice-pirmininkas, o pirmininkui dail. 
A. Varnui gyvenant Vilniuje, tikru
moje ilga laika tvarkė d-jos visus 
reikalus. Nedelsdamas įkūrė Tautos 
Teatrą sutelkęs mėgėjų vąidįnįmuo-: 

se pasireiškusius. Pirmas viešas ir 
oficialus Tautos Teatro spektaklis 
jau Neprikl. Lietuvoje, Kaune, į- 
vyksta 1919 m. gegužės 31 d. vaidi
nant Dviejų Moterų pjesę „Litvoma- 
nai“.

1921-25 m. Tautos Teatro ir 
„Vilkolakio“ direktorius. Čia ištin
ka jį toks smūgis. 1925 m. Ministe- 
ris Pirmininkas V. Petrulis sutiko, 
kad T. Teatras ir „Vilkolakis“ per
sikeltų į Klaipėdą ir pažadėjo fi
nansinę paramą. Deja, pasikeitus 
vyriausybei, A. Tumėnas, tapęs Mi- 
nisteriu Pirmininku, savo pirmtakū- 
no pažadus sutartinai su Švietimo 
Ministeriu Dr. Bistru atmainė, tad ir 
kalbamieji teatrai ’ Klaipėdą nega
lėjo persikelti. Bet, prieš teatrams 
užsidarant, kadangi teatro dalyviai- 
aktoriai tegaudami kelioliką litų at
lyginimo-vegetavo, tai A. Sutkus 
1925 m. vasarą išleido „Vilkolakį“ 
su keliais veikalais aplankyti ~veik 
visą Lietuvą, vadovaujant K. Jur-
®1U1* (Bus daugiau'
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Tauriam lietuviui patriotui Karaliaus Mindaugo 4-to p.p. vir
šilai, duosniam tautinio darbo rėmėjui, mielam draugui

A.A. ALFONSUI BIKULČIUI

mirus, didžio skausmo ir sielvarto prislėgtą jo žmoną Teresę 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

PASIKEITIMAI LSS AUSTRALIJOS

RAJONO VADIJOJE.

Metų pradžioje, iš LSB Aus
tralijos rajono vadeivos pareigų 
pasitraukus v.s. B. Žaliui, nau
juoju vadeiva paskirtas ps. R. 
Cibas.

LSS Australijos evangelikų 
skautų dvasios vadovu paskirtas 
jūrų skautas, kun. V, Simboras.

LSS Australijos rajono tiekimo 
skyriaus vedėju paskirtas s. v. 
V. Stasiūnaitis.

Jūrų skautų skyriaus vedėju 
Australijos rajonui paskirtas jū
rų s. V. Vaitkus. Paskyrimas pa
darytas LSB Jūrų Skautų Skyriaus.

Naujuoju Sydnejaus „Aušros“ 
tunto tuntininkas paskirtas ps. V. 
Deikus.

KAS NAUJO „AUŠROS“

TUNTE?

Su „Aušros“ tunto tuntininko 
a.a. s.v.v. si. St. Sankausko mir
tim ir tunto veikla sustojo. Mus 
pasiekusiomis žiniomis, gegužės 
mėn. bėgyje, naujuoju tuntininku 
yra paskirtas naujas, energingas, 
brolis, ps. Vytautas Deikus.

Tunte šiuo metu veikia šie 
vienetai: Jaun. skaučių „Šešupės“ 
ir Skaučių „Živilės“ draugovės ir 
Vyr. skaučių „Šatrijos Raganos“ 
būrelis. Jaun. skautų „Žalgirio“ 
ir Skautų Gedimino draugovės ir 
Sk. Vyčių Geležinio Vilkio būre
lis.

Sydnejaus senųjų skautu Židinio sueiga.

Dainos Sambūrio Mylėtojui-Mecenatui

A.A. ALFONSUI BIKULČIUI
mirus, giliame skausme likusiai žmonai Teresei reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą.

Dainos Sambūrio Dirigentas ir choristai.

Tauraus lietuvio

ALFONSO BIKULČIAUS

netekus, liūdi ir giliausią užuojautą reiškia p. T. Bikulčienei.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba.

Mūsų Pastogė Nr.23. 1971.6.14.ps!.6

Kiek teko patirti tuntas pa
vasariop bus reorganzuotas ir jo 
veikla suaktyvintą į ją įliejant 
naujų jėgų.

***

ADELAIDĖS SK. VYČIŲ

IŠKYLA.

Saulė švelniai dažė Adelai
dės vakarį dangų. Dvi mašinos 
sustojo prie Lietuvių Namų. Pen
ki skautai, du vyčiai ir trys sk. 
vyčiai kandidatai pakrovė maši
nas ir pamažu pasuko į kelią.

15 mylių nuo Mt. Crawford 
pušynų, s.v. kand. Vytas Neve- 
rauskas išleidžiamas žygiui per 
kalnus, į stovyklavietę.

Jam grįžus palapinės jau bu
vo pastatytos. Pati stovyklavietė 
buvo aplieta pilnaties mėnulio 
sidabrine šviesa.

Didįjį Penktadienį s.v. kand. 
Vytas Neverauskas, sk. vyčių 
E. Brazausko ir L. Vasiliūno prie’ 
žiūroje ruošėsi sk. vyčio įžodžiui. 
Ir kiti du kandidatai nesnaudė - 
J. Mockūnas ir E. Toth ruošėsi iš 
vyčių programos.

Penktadienį popiet susirinko 
daugumas Adelaidės sk. vyčių. 
Tą vakarų įžodį pravedė vyčių 
būrelio vadasD. Dunda.

Didįjį Šeštadienį, skautai 
nuleido palapines ir grįžo namo.

Buvęs.

S. ir J. Meiliūnai.
A. Mikaila.

B. Vanagas.

Kūrėjui savanoriui

A.A. JURGIUI MILIAUSKUI

mirus, jo sūnus su šeimomis,ir dukteris su šeimomis ir visus 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Perth’o Apyl. Valdyba ir visi tautiečiai.

ALFONSUI BIKULČIUI
mirus jo žmoną Teresę liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

G. ir A. Ramanauskai
n,n'" A. ir K. Matukevičiai

V. Baltokienė
A. ir V. Baltrukoniai

....... '
A.A. MARIA BRATANAVICIENE

Gegužės m. 22 d. West Gee
long kapinėse, dalyvaujant dide
liam būriui giminių, prietelių ir 
lietuvių iš Geelongo ir Melboumo 
palaidota a.a. Maria Bratanavičie- 
nė 87 metų amžiaus. Laidojimo 
apeigas atliko evangelikų kunigas. 
Prie kapo kalbėjo Bendr. vardu S. 
Skapinskas ir artimųjų vardu VI. 
Ivaškevičius.

Velionė užaugino du sūnus 
Aleksandrą ir Kostą. Abu šu šei
momis gyvena Geelonge. Ji pasi
džiaugė savo šešiais suaugusiais 
anūkais ir su nemažesniu būriu 
pro an ūkų.

60 METU SUKAKTIS

Laiko slenktis paminima tam 
tikrais laikotarpiais, vadinant juos 
sukaktimis. Tokia 60-ties metų sukak
ti, š’.m. gegužes 31 d. savo artimųjų 
y prietelių tarpe paminėjo JUOZAS 
SNIRAS.

Gyvenimiškuoju požiūriu laiko 
sąvoką butų bereikšme, jei jame žmo
gus nepaliktų savųjų pėdsakų. To
kiuos pėdsakus sukaktuvininkas 
Juozas paliko Nepriklausomos Lie
tuvos ekonominių organizacijų veik
loje —Lietūkyje.

I Australija Juozas Šniras atsi
vežė' jau subrandintą savo ekonomi
nes veiklos patirtį. Čia jis ją nepa
dėjo i archyvą, bet, tyliai stebėdamas 
vietos ir laiko dvasią, ruošėsi pri
taikyti ir panaudoti ateivio lietuvio 
reikalams. Ir štai, iškilus Melbourne 
savo kredito bankelio steigimo min
čiai Juozas aktyviai ją parėmė. Bū
damas pirmoje įsteigtos Melbounro 
Ko-operatinės Kredito Draugijos “Tai- 
kos” valdyboje, jis kruopščiai, pagal 
jam gerai suprantamus vietos atskai
tomybės reikalavimus, paruošė “Tal
kos” atskaitomybę ir, beveik ištisai, 
jau dešimtus metus ja_vedą.

Negirdėjome Juozą Snirą reiš
kiantys bendruomenineje veikloje ora
toriškomis kalbomis. Tačiau lietu
viškoji veikla jo tyliai apmastyta 
kukliai pareiškiama. Juozo žodį vi
sada lydi racionalus ir efektingas 
veiksmas.

Svekinant Juozą Snirą šios su
kakties proga, linkima jam ilgų ir 
pozityvios lietuviškosios veiklos 
metu.<

L. Barkus

***

0. ir L Aleknai.
M. ir J. Antanaičiai.

E. ir J. Dudėnai.

Velionė buvo aukštos kultū
ros asmenybė. Gimusi žymaus ad
vokato šeimoje gavo gerų išsila
vinimą ir išauklėjimą. Mėgo muzi
ką, tapybą. Gerai mokėjo kelais 
W/Europos kalbas. Savo laiku dir
bo atsakomingą darbą įstaigoje.

Velionės vyras, miręs 1938 
m. iš pirm. Pasauk karo grįžo pul
kininko laipsnyje. Pasirinko dar
bą Valstybes Kontrolės Dept., 
dirbo kaip Vice-Direktorius.

Giminės ir didelis būrys lai
dotuvės dalyvavusių su liūdesiu 
išsiskirstė palydėję į amžino po
ilsio vietą savo senosios kartos 
garbingą narį.

POLITIKOS VINCUOSE.
(atkelta iš 2 psl.) 

pasigedo tvirtos atramos prieš 
vak. Vokietijos dominavimą Ben
droje Rinkoje.

Artėjant britų lemiamai apsi
sprendimo dienai, daug nerimo 
bei nepasitenkinimo reiškiama 
Common wealth o tautų tarpe ir pa
čioje Anglijoje. Žiūrint iš finan
sinės perpsektyvos, britų priklau
symas turtingųjų klubui pradžioje 
brangiai atsieitų. Neskaitant to, 
kad su commonwealth u būtų at
šaldyti ryšiai, bet priedo, toks 
malonumas įstojimo metais kai
nuotų 250 mil. dolerių. Praėjus 
penkeriems metams mokesčių naš 
ta nemažėtų, bet didėtų ligi 750 
mil. dolerių per metus. Būtent, 
Anglija turėtų įnešti 25% metinio 
biudžeto ką ligi šiol mokėjo vo
kiečiai su prancūzais. Kitaip 
sakant, E.E. Bendruomenė pasi
skirstytų į keturis vienetus: An
gliją, Prancūziją, Vokietiją ir li
kusias valstybes kurios turėtų 
kiekvieną įnešti po ketvirtadalį 
3000 mil. metinio biudžeto pra
monės ir prekybos vystymosi rei
kalams.

Anglija, aišku, pakliuvus į 
nenumatytas išlaidas ir stambius 
žemės ūkio pakeitimus; tuoj pat 
pajustų ekonominius sunkumus. 
Produktų kainos smarkiai kiltų, 
o darbai sumažėtų. Žinoma, tik 
laikas ir darbas ištaisytų visas 
negeroves. Metams bėgant britai 
vėl galėtų pajusti tvirtą pagrindą 
po kojomis ką šiandieną pergy
vena Europos Ekonominė Bendruo
menė.
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KOVO KLUBE

METINIS SUSIRINKIMAS.

Sydnejaus Sporto Klubo “Kovo” 
metinis susirinkimas Įvyko birželio 
mėn. 30 d. Susirinkimą atidarius klu
bo pirmininkui V. Daudarui, buvo iš
rinkti susirinkimo pirmininkas V. Dei- 
kus ir sekretorius A. Laukaitis. Savo 
žodyje susirinkimo pirmininkas V. 
Deikus, pats būdamas senas sporto 
veteranans, išreiškė pasigėrėjimą pra
ėjusiu metų klubo veikla, įtraukiant 
tiek daug jaunimo ir juos Įtraukiant 
į lietuviškąjį sportini gyvenimą.

Savo pranešime buv. pirmininkas 
V. Daudaras gana plačiai apžvelgė 
praėjusių metų veikla, pastebėdamas 
kad per tuos metus visas sportinis 
Kovo gyvenimas labai išsiplėtė, 
šiuo metu turint 4 vyrų, 3 merginu 
krepšinio komandas, dvi tinklinio, 
dvi stalo teniso, šachmatų ir golfo 
sekcijas. Per metus buvo atsiekta la
baigražių laimėjimu tiek .australu, 
tiek lietuvių rengtuose paskiruose 
turnyruose. Taip pat buvo labai gra
žiai ir įspūdingai atžymėtas Kovo

Kovo jaunės mergaitės reprezentavę 
Syįnėjaus jaunes Wollongonge 
Iš kairės: A. Kasperaitytė, V. Laukai
tytė ir R. Kasperaitytė.

TRIS IŠKART.... 

Retai pasitaiko kad vieno Klubo 
tris komandos tą patį vakarą toje 
pačioje salėje žaistą finalus. Šiuos 
vasaros turnyro finalinėse rungtynėse šiais taškais mūsą naudai, 
varžėsi net keturios Vyties jaunią 
komandos. Be anksčiau žaidusią iki 
12-kos metą berniuką, šį vakarą 
jaunią berniuką iki 16-kos ir 18-kos 
metą komandos. Mergaičią grupėje 
finale žaidė jaunės iki 18-kos.

Pirmą susitikimą turėjo jauniai 
iki 16-kos. Varžovai -West Adelaide 
komanda. Priešininkai geri techniš
kai, labai judrus. Mūsiškiai prana
šesni ugiu. Nuo rungtynią pradžios 
vytiečiai dominuoja aikštėje, diktuo
ja žaidimą. Prieš aprašant rungty
nes trumpai apie šią komandą. Tai 
viena iš Vyties komandą daugiausiai 
svetimtaučiais. (Galbūt jai konku
ruotą pirmoji vyrą). Lietuviai žaid
žia keturiese. Būtent: A. Ignatvai- 
čius, K. Jaunutis, C. Budreika ir V. 
Adutavičius. Visi jie gerai žaidžia 
kaip individualiai taip ir komandi
niai. Svetimtaučiai: P. Jurek, A. 
Krulikovvski ir G. McEvoy. Iš ją P. 
Jurek pagal savo amžią labai aukš
tas. Tisai sudaro nugarkauli visai 
komandai. Nežiūrint mūsą žaidėją 
gero žaidimo, gerą pastangą, beveik 
visus laimėjimus nulėmė P. Jurek.

gyvavimo 20-tis .. Be Šių pagrindinių 
saku, gražiai reiškiamasi ir žiemos 
sporte. Pirmininkas išreiškė ypatinga 
padėka visiems buvusiems valdybos 
nariams, treneriams ir aktyviems 
sportininkams už jų idėtą darbą ir 
pastangas padarant ir iškeliant musų 
klubą.

Išrinkus mandatų komisijos na
rius V. Binkį, J. Adicką ir J. Liutiką, 
sekė iždininko J. Dambrausko prane
šimas iš kurio paaiškėjo, jog klubas 
per metus turėjo virš trijų tūkstančių 
dolerių pajamų ir padarius virš dviejų 
tūkstančių išlaidų, daugiausiai salių 
nuomavimui, uniformoms ir kitoms 
sporto priemonėms, kasoje yra apie 
tūkstantis doleriu.

Revizijos komisijos pirmininkas 
E. Kolakauskas savo pranešime, pa
tvirtino iždininko patiektas pajamas 
rado kasos ir turto knygas vedamas 
tvarkingai ir siūlė susirinkimui at
skaitomybe patvirtinti, ką jis ir 
padarė.

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo priimta klubo statuto paragrafu 
pakeitimai, kad visuotino susirinkimo 
metu sprendžiama balsą, turi nuo 16 
metų amžiaus ir į valdybą, gali būti 
renkami nuo 18 metų, išskyrus klubo 
pirmininką ir iždininką, kurie turi 
turėti ne mažiau 21 metus. Nario mo
kestis mokamas nuo 16 metų po $2. 
metams, Iki 16 metų temoka tik 25%. 
Klubo atstovui prie Jaunimo Kongre
so K-to G. Saukai padarius pranešimą 
buvo svarstytas šis reikalas ir mano
ma, kad ir sportininkų atstovai bus • 
šiame kongrese reprezentuojami.

Į naują valdybą, pagal balsų 
daugumą, tapo išrinkti: V. Daudaras, 
D. Atkinson, V. Binkis, J. Dambraųs 
kas, V. Gulbinas, S. Motiejūnaitė— 
Gustafson, N. Mikalauskas, O. Maks- 
vytienė, V. Kasperaitis ir S. Juraitis.

Visas susirinkimas, kuriame 
dalyvavo virš 70 koviečių praėjo la
bai gražioje ir darnioje nuotaikoje 
ir pčto sekė draugiškas pasivaišinimas 
kurio metu aktyvus sportininkai buvo 
vaisinami nemokamai B.B.Q. kepsniais 
Geriausios sėkmės naujai valdybai 
sekančiuose metuose. Klubo adresas: 
V. Daudaras 282 Miller St., Nth. 
Sydney, N.S.W. Tel. 92-3921.

Pirmąjį metimą pelno priešinin
kai. Mūsiškiai atsako metimu, prie
dui antru. Priešininkai išnaudoja vi
sas mūsą klaidas, stengiasi nesu
dėti ginklą. Prieš puslaikio pertrau
ka mūsiškiai persveria rezultatą še-

negausi skaičiumi. Kelios žaidėjos 
žaidžia už senjorą komandą. Taigi 
papyldimo, pamainą pirmai komandai 
iššią jaunią nėra. Mūsą varžovės 
-sesės latvaitės. Ją ASK komanda 
pranašesnė ūgio ir pamainomis. Mū
siškės turi daugiau patyrimo ir ko
vos dvasios. Nors rungtynės buvo 
labai apylygės, gražaus žaidimo sto
kojo. Vytietės kovojo labai karingai 
ir tas tur but nulėmė joms laimėjimą. 
Bet, tiek tą klaidą, tiek betikslio 
blaškimosi, beveik jokio komandinio 
žaidimo. Kaip bebūtą kovos dvasia 
nulėmė laimėjimą. Pirmame puslai- 

kyjegerai žaidė R. Ignatavičiūtė. An
trame gerai pasirodė dvynukės Kris
tina ir Aldona Stalbaitės. Visą lai
ką pastoviai užtikrintai žaidė Jūra 
Jučiutė. R. Scholze ir M. Luke taip 
pat parodė geras pastangas. Rezulta
tai: 32-27 (16-11) mūsą naudai. Taš
kus pelnė: R. Ignatavičiūtė su A. 
Stalbaitė po 11 ir K. Stalbaitė 10. 
Treneris A. Reivytis.

Paskutinius trečius finalus žaidė 
jauniai berniukai iki 18-kos metą. Į 
šią komandą neaiškų kokiu reikalu 
taip pat jau įmaišytas vienas svetim 
tautis-pagelbininkaš. Mes neesame 
nacionalistai. Džiugu kad svetimtau
čiai gerai vertina mūsą Klubą, nori 
už jį žaisti. Betgi, Klubą steigiant 
turėta tautiniai uždaviniai prieš akis. 
Atmetus tautinius reikalus, siekimus 
mums iš viso nėra reikalinga Vytis. 
Geru sportininku būti, sportuoti ga
lima bet kuriame Klube. Sportui tau
tybė neturi jokios reikšmės. Išvado
je: kuriems galams lietuviai turi fi
nansuoti mišrias komandas? Už šią 
padėtį kaltė nekrenta vien Klubo val
dybai. Daugumoje kalti lietuvią vai
ką tėvai. Jie neleidžia savo vaiką 
žaisti už Vyties Klubą.

United Churches komanda, ūgiu 
žaidimo lygiu pilnaverčiai varžovai. 
Rungtynės buvo aukšto lygio iki mak
simumo ištampė žiūrovams nervus. 
Pagrindinė kova vyko po krepšiu dėl 
atšokusią kamuolią surinkimo. Čia 
mūsą jauniai gerai kovojo. Pirmame 
puslaikyje kovingai sužaidė A. Ski- 
paris. Antanas darė puikius aštrius 
individualinius prasiveržimus po 
krepšiu ir pelnės tašką.' Labai gerai 
mėto’iš arti ir iš vidutinią nuotolių 
A. Pauliukevičius. Puslaikis baigia
mas 23-18 mūsą naudai. Antras pus
laikis pradėtas labai gerai. Pasie
kiama net 12-kos tašką persvara. 
Gaila, čia ir sustota. Gerai žaidęs j

Antras puslaikis pradedamas 
žaisti esant 24-18 vytiečiu naudai. 
Priešininkai mėgina naudoti aikštės 
spaudimą. Tas jiems išeina ne į nau
dą. Vytiečiai visiškai perima inicia
tyva. į savo rankas. Laimima 72-47. 
Taškai: P. Jurek 35, A. Krulikovvski 
12, C. Budreika 10, A. Ignatavičius 
8, V. Adutavičius 5 ir G. McEvoy 2. 
Komandos treneris A. Barauskas per 
visą turnyrą ši komanda teturėjo vie
ną pralaimėjimą. Pralaimėjimas buvo 
gautas be žaidimo, nesusirinkus lai
ku komandai. Džiugu matyti čempi- 
jonus. Iš dalies ir skaudu. Argi mums 
trūksta savą lietuvią kad Vyčiams 
turi talkininkauti svetimtaučiai? Tal
kininkai yra puikūs sportininkai, nuo
širdus mūsą draugai, geri jaunuoliai. 
Nuoskauda tame,-turime Adelaidėje 
tokio amžiaus daug jaunimo, betgi 
jie tik statistikoje o ne mūsą tarpe. 
Vyčiai jie svetimesni kaip Jurek ir 
kiti...

Sekanti finalai mergaičią iki 
18-kos metą komandos. Čia padėtis 
trupučiuką geresnė. Talkininkauja 
viena svetimtautė. Gaila ši komanda

Australijos lietuvią motetą krepšinio rinktinė,II-ją Pabal- 
tiečią Žaidynių Melbourne nugalėtojos. Pirmoje eilėje, iš 
kairės: S. Gustafson(Kovas), A. Stalbaitė (Adei. Vytis), A. 
Kasperaitytė (Kovas)^ K. Stalbaitė (Adei. Vytis) R. Milvydai
tė (Varpas). Antroje eilėje: A. Reivytis (Treneris), N. Marcin
kevičiūtė, B. Latvėnaitė (visi Adei. Vytis), I. Kviecinskienė 
A. Tamošiūnaitė (abi Varpas), V. Jaciūtė (kapitonė, Adei. 
Vytis) ir L. Smilgevičiūtė (Varpas).

Beinoravičius, renka kamuolius nuo 
lentą R. Dukas. Priešininkas jaus
damas pralaimėjimo pavoją meta vis
ką į žaidimą. Mūsą žaidėjai beveik 
jėga sulaikomi po krepšiu praranda 
iniciatyva veržtis. M. Talanskui vi
suomet puikiai metančiam, šiandie
ną krepšis užkerėtas. Nesiseka ir 
R. Budreikai. Prieš rungtynią pa
baigą už tašką atsakoma taškų. Lai
mė lėmė priešininkams padaryti pas
kutinį metimą ir laimėti finalus. Re
zultatai: 68-70. Taškai: A. Pauliu
kevičius 24; A. Skiparis 15, M. Ta- 
lanskas 10, R. Beinoravičius 9, R. 
Dukas 6 ir S. Abron 4. Būtą labai 
mums pravertusi aikštės gynyba. 
Taip pat reikėjo daugiau veržlumo 
po krepšiu puolant. Pralaimėta dėl 
klaidą, bet ne dėl žaidėją žaidimo 
lygio. Rungtynės buvo geros. Žaidė
jai yra pasiekę nebloga žaidimo lygį. 
Nuolatinis treneris labai pagerintą 
komandinį žaidimą, duotą naudą pa 
vieniams žaidėjams. Komanda palie
ka gerą įspūdį. Per vakarą trys iš 
kart baigėsi 2-1 mūsą naudai. Ne
bėgai. B.N.

KOVAS - WEST SOCCER

54:43 (24:24)

Ši australą komanda šiame žie
mos turnyre yra pati stipriausia ir 
iki savo pralaimėjimo prieš kovie- 
čius jie stovėjo lentelės pirmoje 
vietoje. Komanda susideda iš 12 
žaidėjų , daugumoje labai aukšto ūgio 
ir amžiumi jaunu. Visas ją žaidimas 
yra paremtas savo aukštaisiais puo
lėjais, dideliu greičiu ir puikiais 
praėjimais, kurie baigėsi krepšiais. 
Rungtynes pradeda australai ir daro 
vieną po kito praėjimą ir veda po 
penkių žaidimo minučių jau 10:0. 
Koviečiai pradžioje neranda savęs 
ir žaidžia palaidai. Puslaikio vidu
ryje mūsą vyrai pradeda atsigauti 
ir rezultatą lyginti, kuo ir pats pus
lapis baigiasi lygiomis. Antrajame 
kėlinyje pirmąsias dešimti minučių 
žaidimas yra labai karštas ir ypatin
gai įtemptas, bei gražus. Žaidimą 
veda tai vieni tai kiti, tačiau pus
laikio pabaigoje koviečiai stiprai 
pralaužia australą kietą žaidimą ir 
rezultatą kelia jau neabejotinai savo 
naudai, baigdami taip svarbias ir 
įtemptas rungtynes gražiu ir pelnvtu 
savo laimėjimu. Taškai: Čerkesas 

18, Gustafson 17, Atkinson 12. Liu- 
A. Pauliukevičius su penkta pražan- tikas Mikalauskas 1, Gulbinas, 
ga apleidžia aikštę. Likę draugai Kraucevičius 0.
nenuleidžia ranką. Gerai žiadžia R.
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Pranešimai
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

SYDNEJUJE.

Birželio įvykių minėjimas 
Sydnejuje šiais metais įvyks bir
želio mėn. 20 d. sekmadienį to
kia tvarka:
11.30 val.p.p. pamaldos Šv. Joa
chimo bažnyčioje Lidcombe. Pa
maldas laikys ir pamokslą sakys 
kun. P. Butkus. Giedos Dainos 
choras, vad. muziko Br. Kiverio 
Organizacijas kviečiame daly
vauti su vėliavomis.

Tuojau po pamaldų, parapi
jos salėje viešas minėjimas. Mi
nėjimo programa:
1. Atidarymas-kun. P. Butkus.
2. Paskaita-J. A. Jūragis.
3. Bern. Bradžionio eilėraštį apie 
Simą Kudirką-skaito Danutė Kar- 
pavičienė.
4. Dainos choras. Įtarpose tarp 
dainų, Danutė Bartkevičienė skai
tys Aldonos Prižgintaitėspoezijos. 
Scenos dekoravimas-Algio Pluko. 
Aukos Tautos vadavimo reikalams 
prieš pamaldas ir prieš minėjimą. 
Tautiečiai kviečiami gausiai da
lyvauti.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje.

***

PADĖKA.

Neįstengdama tęsti mano ve
lionio vyro knygų ir plokštelių 
platinimo, perduodu tą darbą p. 
A. Matukevičienei ir linkiu jai 
sėkmės.

Ta proga noriu padėkoti Mel
bourne Lietuvių Namų Tarybai už 
patalpas. Didelis ačiū p. A. Sei- 
kiui už nuoširdžią pagalbą pla
tinime, atsisakant bet kokio at
lyginimo.

Taip pat širdingai dėkoju 
ir uoliems talkininkams p. E. 
Reisonienei, Adelaidėje, p. Pov. 
Aleknai ir p. M. Nakučiui Syd
nejuje ir visiems kitiems.

A. Krausienė.

KIEK AŠ
Teko nugirsti kad Kaukių 

Balius, kuris šiais metais įvyks 
26 birželio Auburne, žada būti 
įspūdingas. Jau dabar visi skau
tai, žinoma, ir svečiai renkasi 
sau kaukes ir siuvasi rūbus. No
rima padaryti tikrą karnavalą, bū
tų gerai, kad tas karnavalas iš
eitų, lietuviškame stiliuje. Sid- 
niejiškiai turės progos susitikti 
ir būti neatpažintiems. Malonu 
kiekvienam truputį pasislėpti nuo 
kitų, būnant drauge su kitais -

Teko nugirst Perth’o 
Apyl. Valdybos su usta kavutė 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Jau
nieji muzikantai išpildė keletą 
dalykėlių, J. Stankevičius pade
klamavo gražiai eilėraštį, o visi 
kiti turėjo malonią proga prisimin
ti, kaip prieš 22 metus išlipo į 
Australijos krantus. Per tiek me
tų buvo visokio gyvenimo, todėl 
buvo tikrai malonu pasidalyti 
džiaugsmais, pasisekimais ir rū
pesčiais prie gražiai paruošto 
stalo ir kavutės. Daugiau reikė
tų tokių subuvimų; o kaip jie su
artina žmones!
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SYDNEY LIETUVIŲ SOCIALINĖS

GLOBOS DRAUGIJOS

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.

S.L.M.D-jos visuotinas susi
rinkimas šaukiamas 1971 m. birže
lio 27 d., sekmadienį, 1 vai. tuoj 
E o pamaldų, Sydney Lietuvių Klu- 

e Lidcombe, šia darbotvarke: 
1.Susirinkimo atidarymas.
2.Prezidiumo sudarymas.
3.Mandatų komisijos sudarymas.
4.Pereito metinio susirinkimo pro
tokolo skaitymas.
5.Pirmininkės pranešimas.
6.Patikėtinių pranešimas 
7.Iždininkės pranešimas.
8.Ligonių reikalų vedėjos prane
šimas.
9.Kontrolės komisijos pranešimas.
10.Diskusijos dėl pranešimų.
11.Naujos valdybos rinkimai.
12. Klausymai ir sumanymai.
13 .Susirinkimo uždarymas.

Pagal Įstatų 9-tą paragrafą 
(d), nesusirinkus reikalingam skai
čiui skelbtų laiku, po pusės valan
dos šaukiamas antras susirinkimas 
ta pačia darbotvarke. Balsuoti ga
lės narės apsimokėjusios narės mo
kestį. Naujos narės galės įstoti 
prieš susirinkimą salėje. Visos 
narės užsiregistruoja prieš susi
rinkimą. Dalyvavimas būtinas. Po 
susirinkimo visos dalyvės kviečia
mos pasilikti arbatėlei.

S.L.M.SJG.D.
Valdyba.

Jau išleista ir platimama Dubin
gių klebono kunigo Antano Šeškevi
čiaus gynimosi kalba sovietiniame 
teisme okup. Lietuvoje. Kalba buvo 
paskelbta T. Pranciškonų Brooklyne 
N.Y. leidžiamame „Darbininko“ laik
raštyje. Ją į anglų kalbą išvertė 
kun. Francis A. Ruggles.

Kun. A. Šeškevičius buvo nu
teistas vienerius metus kalėti dėl to 
kad ruošė vaikus prie pirmos komu
nijos. Šeškevičiaus kalbos tekstas 
gaunamas Eltoje.

PAIEŠKOJIMAS.

Paieškoma Jadvyga Motie- 
jauskaitė, paieško motina ir bro
liai Motiejauskai. Paluknės km., 
Luknių paštas ;LieCuva.

SUŽINOJAU!
The Elizabethan Theatre 

New Town yra statomas trys o- 
peros š.m. birželio 12,17 ir 25 
dienomis - Benjamin Britten’s , 
„The Rape of Lucretia“; liepos 
mė. 28 trečiandinį Mozart’s „The 
Marriage of Figaro“ ir liepos 14d. 
Gounod’s „Faust“.

Šiose trejose operose yra 
parduodami bilietai ir pensinin
kams pusiau papigintomis kaino
mis. Bilietus galima įsigyti pa
minėtame Elizabethan teatre.

Mums gerai žinomas visuo
menininkas. kelis metus iš ei
lės dirbęs Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyboje S. Osinas grįždamas iš 
pasivaikščiojimo paslydo ir la
bai nelaimingai susižeidė per 
riešą koją. X-ray nuotraukoje 
nustatyta, kad yra skylęs riešo 
kauliukas. Š.m. birželio 1 d. pa
guldytas Western Suburbs Hęspi- 
taly-Croydon.

Rūpestingesnės ponios ir 
panelės jau pradėjo dairytis po 
madų žurnalus rinkdamos! sau 
tinkamų fasonų Spaudos Baliui, 
kuris įvyks š.m. rugsėjo mėn. 
18 d. Lidcombėje Ukrainiečių 
nuošnioie salėje,
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MURRAY’S H.F. STORES

Sydnėjaus skautų „Aušros“ Tuntas kviečia 

visus į savo tradicini

KAUKIU BALIU

kuris įvyks A-m. birželio mėn. 26 d., šeštadienį, 7 vai. Vakare 
Father O’Reilly Auditorium, Park Rd., Auburn.

Gros geras orkestras, veiks turtingas bufetas ir skautų loterija. 
Įėjimo kaina - $3.00; mokiniams ir pensininkams $1.00 
Rezervuoti‘stalus galima pas: V. Deikus, 6 Albert SL, Cabra- 
matta/A. Mauragis, Tel. 77-6707, A. Jablonskienė Tel. 709-403 1

J 646 GEORGE STREET, SYDNEY - TEL: 26-1768 J
N Mes parduodame auto mašinas, šaldytuvus, motociklus, T.V siuvamo N 
Jaudinto mašinas, ir kt. J
| HEAD OFFICE: J

MURRAY’S H.F. STORES 646 GEORGE STREET, SYDNEY
B TEL: 26 - 1768 į

Mes tebesiunčiame siuntinius, kaip per paskutinius 24 metus i USSR* 
{UKRAINA, ESTONIA SSR, LATVIA SSR, LITHUANJASSR. TAIP PAT I 
{SIUNČIAME PINIGUS PREKĖMS PIRKTI SPECIALIOSE „VALUTA“! 
{krautuvėse, taip pat parduodame auto mašinas, motocik! 
Ills, šaldytuvus, t.v., audimo, siuvimo ir skalbimo mašinas ■ 
(TAIP PAT SIUNČIAME PINIGUS MAISTU! PIRKTI.
< REGISTERED AGENTS: M
S SYDNEY, N.S.W. *
*> CABRA.MATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Road N
> CABRAMATTA. Tel: 728 - 7078.
J BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES. 5 Kitchener Parade, J 
J BANKSTOWN. Tel: 709 - 8089. Jį
* PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES. 293 Church Street, B 
J PARRAMATTA. Tcl. 63 5 - 9728. j
J NEWCASTLE, N.S.W. J
> WICKHAM: MURRAY’S H.F/STORES. 93 Northumberland Street, £
B WICKHAM, NEWCASTLE. Tcl. 61 - 5180. <
» NEWCASTLE: MURAAY’S H.F. STORES 557 Hunter Street, < 
į NEWCASTLE. Tcl. 2 - 3 596. f
J MELBOURNE, VIC. J
N (C orner) Mutual Arcade, 266 Flinders Street, £
N> MELBOURNE. Tcl. 63 - 7895. N
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NEWCASTLE.

Nauja Valdyba.

Metiniame susirinkime š.m. 
gegužės 23 d. Newcastlio Apy
linkė išsirinko naują valdybą, 
kuri pirmame posėdyje, birželio 
3 d., pareigomis pasiskirstė ši
taip: Pirm.-Dr. Vyt. Doniela, Vi- 
cepirm.-Alf. Šernas, Sekr.-J. Liz- 
denis, Ižd.-Ed. Lucas.

Revisijos Komisija perrink
ta ta pati: Dr. V. Kišonas, Dr. M. 
Šeškus ir K. Jazbutis.

Narys kult, ir Šviet. reik. 
-Vyt. Nekrošius.

Naujoji valdyba praneša, kad 
metiniai Moterų Komiteto (3 narių) 
rinkimai įvyks sekmadienį, bir
želio 27 d., tuoj pat po liet, pa
maldų Broadmeadow kat. par. sa
lėje. Visos moterys kviečiamos 
dalyvauti.

Tolimesniuose valdybos dar
buose numatyta atgaivinti savait
galio mokykla, suruošti Tautos 
Šventės minė j imąr vakarą (rugsėjo 
4d.), Kalėdų eglutę ir Naujų Me
tų. sutikimo vakarą. Sąlygoms 
leidžiant, bus mėginama gauti 
mažą salę, kur tautiečiai galėtų 
susirinkti reguliariai kas kelintą 
mėnesio sekmadienį ir praleisti 
popietę savųjų tarpe. Tokiu būdu 
nors ir neturint savų Lietuvių 
Namų, susidarytų Newcastlyje lie
tuviškas centras.

vdn.
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