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Lietuviško kraujo pėdsakai
Anglijos soste

Priartėjus D. Britanijos 
sosto įpėdinio Karolio (Car
ito) ir anglų grafaitės Dianos 
Spencer vedybų dienai, pa
saulio spauda susidomėjo 
jaunosios kilme. Genealogai 
tiria Spencer šeimos medį, ir 
randa jo šakose garsių 
vardų, nuo D. Britanijos ka
ralių Karolio II ir Jokūbo II 
iki JAV prezidento Jurgio 
Vašingtono, nuo anglų hero
jaus feldmaršalo Marlbo
rough hercogo iki Kinijos 
nukariautojo Džingiskano.

Be abejo, jaunosios kara
liško kraujo priemaiša už
tikrina, kad jos prasenių 
tarpe būtų ir lietuvių.

Greitomis peržvelgus ge
nealogines lenteles, buvo 
galima rasti bent 28 linijjais, 
vedančias į Dianos lietuviš
kus prosenius.

Trutnpiausia šių linijų, 
nuo Anglijos valdovo Karo
lio II Stiuart, per jo senelę 
Mariją de Medici, Prancūzi
jos karaliaus Henriko IV 
žmoną, veda į šios senelę 
Oną Jogailaitę, Vokietijos 
imperatoriaus Ferdinande I 
Hapsburgo žmoną, su kurios 
ranka Hapsburgai įgavo tei
ses į Čekijos ir Vengrijos 
sostus. Onos Jogailaitės tė
vas Vladislovas buvo vy
riausias DLK Kazimiero sū
nus, jos keturi dėdės valdė 
Lietuvą ar Lenkiją, o penk
tasis Šv. Kazimieras yra 
Lietuvos globėjas.

Dianos prosenių tarpe yra 
ie Lietuvos valdovai Traide
nis (bei jo duktė Gaudiman- 
tė), Gediminas (bei jo duktė 
Aldona, Lenkijos karalienė), 
Algirdas (ir jo duktė Alek
sandra, Mozūrų kunigaikš
tienė), Jogaila, Kazimieras 
bei Kazimiero dukros Ona, 
Pamario kunigaikštienė, 
Barbara, Meissen hercogie
nė ir Sofija, Anspach mark- 
grafienė. Per Kazimiero 
motiną Sofiją, Dianos pro
seniai yra ir Alšėnų kuni
gaikščiai.

Nežiūrint šių lietuviško 
kraujo prosenių daugybės, 
Dianos kraujas yra gerokai 
atskiestas, ir ’’lietuviško” 
kraujo nuošimtis yra tik 
apie vieno procento viena 
šimtoji.

Daug didesnį e lietuviško 
kraujo nuošimtį turi Vali jos 
kunigaikštis Karolis - nema
žiau, kaip vieną procentą. 
Karolio proseniai daugiau 
giminiavosi tarp savęs, tuo

Rugpiūčio 2-9 d.d. Pran
cūzija, Chateau de Mont- 
yillargene 60270 Gouvieux, 
įvyksta jau 28-ji Europos 
Lietuviškų Studijų Savaitė. 
Jos metu vyksta paskaitos, 
koncertai, dailės parodos ir 
Lt. Prelegentai kviečiami iš 
visų kraštų.

**« 

išlaikydami didesnį Gedimi- 
naičių kraujo nuošimtį. Be 
to, be Dianos lietuviškųjų 
prosenių, kurie figūruoja ir 
jo šeimos medyje, princo 
Karolio prosenių tarpe yra 
ir DLK Žygimantas Senasis, 
Gedimino sūnus Narimantas 
ir eilė kitų.

Pirma lietuviško kraujo 
atžala Anglijos sostą pasie
kė 1383 metais, kai impera
toriaus Karolio IV duktė 
Ona Liuksemburgaitė ište
kėjo už anglų karaliaus Ri
čardo II. Ji mirė 1394, nepa
likusi įpėdinių.

Pirmasis Anglijos valdo
vas, kurio gyslose tekėjo lie
tuviško kraujo lašelis, buvo 
Karolis I Stiuartas, valdęs 
Angliją nuo 1625 iki 1649 
metų. Nors Karolis I ir ne
teko galvos Oliverio Crom- 
well’io laikais, bet po 
Restauracijos 1661 metais 
ne tik Anglijos valdovas, bet 
ir jų šeimos visi turėjo lie
tuviško kraujo. Vienintelę 
išimtį iki šiol sudarė tik 
Elžbietos II motina, Jurgio 
VI našlė.

aš‘Efetuviško taško ypač 
įdomi princo Karolio tėvo 
Edinburgh hercogo Pilypo 
kilmė. Jis kilęs iš Oldenbur- 
go grafų, XV a. paveldėjusių

Iškilmės Lietuvių Klube

Sydnejaus Lietuvių KLubas su nauju priestatu (kairėje) 
Nuotrauka A. Reisgio

pasaulyje
Vietoj mirusio kard. S. 

Wyszinskio naujuoju Lenki
jos primų popiežius paskyrė 
Warmijos vyskupą Jozefą 
Glempą ir dabar jis yra 
Gniezno ir Warszuvos arki
vyskupas. Užėmęs tą pozici
ją netrukus jis bus pakeltas 
kardinolu.

Danijos sostą. Jau Kristijo
nas III 1536 m. įvedęs savo 
krašte protestantizmą, tu
rėjo lietuviško kraujo. Her
cogo Pilypo proseniai buvo 
jaunesnio Kristijono III sū
naus palikuonys, gavę Šlez- 
vig - Holštein - Beck hercogų 
titulą, perėję į Branden
burgo tarnybą ir apsigyvenę 
Rytprūsiuose. Vienas iš jų 
buvo Rytprūsių (anų laikų 
terminologija — Prūsijos) 
gubernatoriumi, ir čia atsi
kėlė savo šeimos lizdą iš 
Beck dvaro Vestfalijoje.

Paskutinis Beck hercogas 
Vilhelmas, Danijos karaliaus 
Kristijono IX tėvas, gimė 
1785 m. Lindenau,netoli Ka
raliaučiaus.

Kilmės lentelės nenurodo, 
kas buvo šio Vilhelmo sene
lė. Kadangi Beck hercogai, 
gyvendami Rytprūsiuose, 
giminiavosi su Lietuvos - 
Lenkijos didikais, nebūtų 
nuostabu, jei patyrinėjus 
būtų galima rasti, kad 
paskutinis lietuviškos kil
mės įnašas į Windsor kara
liškos šeimos protėvius ran
damas ne 16 amžiuje, o aš
tuoniolikto šimtmečio pra
džioje.

V. Patašius

Naujoji Prancūzijos so
cialistinė vyriausybė vykdo 
didžiosios, ypač ginklų pra
monės ir bankų nacionaliza
ciją. Nebus nacionalizuojami 
tik užsienio bankai.

Žinomas žurnalistas kun. 
J. Prauskis jau paruošė 
naują knygą ’’Lietuviai Sibi-

Karališkos vestuvės

Liepos 29 d. Londone su 
nepaprastom iškilmėm įvy
ko Anglijos sosto įpėdinio 
princo Karolio (Charles) su 
Lady Diana Spencer. Į ves
tuves suvažiavo daugybė 
diduomenės ir ir vyriausy
bių atstovų iš viso pasaulio. 
Vestuvės su nepaprasta 

re”. Autorius knygą ruošė 
eilę metų rinkdamas žinias 
iš vergų stovyklų. Knyga 
bus apie 200 psl. Leidžia 
Lithuanian Library Press.

♦**
Kai neseniai vykstant 

Varšuvos pakto manievrams 
sovietų daliniams žygiuojant 
per Lenkiją, daugely vietų 
buvo slaptai pašalintos kelių 
rodyklės.

**♦ 

pompa buvo filmuojamos ir 
rodomos per televiziją. Abu 
jaunieji turi savotiško ryšio 
ir su lietuvių tauta (žiūr. V. 
Patašiaus straipsnį šiame 
numeryje).

Nuotraukoje Prince 
Charles ir Lady Diana 
Spencer

Syd. Lietuvių Klubo ati
darymo iškilmės įvyko, 
liepos 26 d., sekmadienį. 
Sydnejaus lietuvių gyveni
me tai buvo nemažos reikš
mės įvykis. Su atitinkamom 
iškilmėm Klubo naują pries
tatą atidarė oficialiai Banks- 
towno miesto burmistras 
Mr. McCormack.. Šventini
mo apeigas atliko vietos ka
pelionas kun. P. Butkus.

Atidarymo proga naujoje 
klubo salėje buvo surengta 
lietuvių tautodailės paroda, 
kuri tikrai buvo ypatingai 
gražiai paruošta ir išstatyta.

Visos atidarymo iškilmės 
ir tautodailės paroda buvo 
T.V. stoties 0/28 filmuoja
ma.

Banketo metu, kur daly
vavo virš 300 tautiečių ir 
kviestinių svečių, programą 
atliko tautinių šokių grupės 
Sūkurys ir Gintaras, ir Dai
nos choras. Sveikinimo kal
bas pasakė Bankstowno 
burmistras ir kiti. Net gau
tas ir perskaitytas sveikini
mas iš fed. imigracijos mi- 
nisterio, kuris buvo šiltai 
priimtas. Apie tai bus dar 
plačiau rašoma, nes tai lie
tuviškame gyvenime yra di
delės reikšmės įvykis.

Į Prancūzijos ministerių 
kabinetą prez. F. Mitterand 
įsileido penkis komunistus 
bet prezidentas viešai už
tikrina, kad jie nebus pri
leisti prie jokių valstybės 
paslapčių.
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|fc Dar apie spaudos laisvę
Gerai, kad V. Koras už

kliudė spaudos laisvės klau
simą (žiūr. Mūsų Pastogės 
Nr. 29). Apie ją keliais žo
džiais tektų pasisakyti ir 
Šioje skiltelėje.

Spaudos laisvė tautų ir 
valstybių gyvenime lygiai 
kaip ir asmeniniame gyve
nime .vaidina didžiuli vaid
menį, kaip ir iš viso laisvė. Ji 
gali būti daugiau ar mažiau 
suvaržoma, gali būti iš viso 
paneigta, kaip ir kiekviena 
laisvė. Absoliučios bet 
kokios laisvės iš viso negali 
būti vien tik dėl to, kad to 
reikalauja socialinis gyveni
mas ir žmonių santykiavimo 
principai. Net ir labiausiai 
liberaliuose kraštuose viso
kios laisvės daugiau ar ma
žiau apribotos, nes kur tokio 
laisvių apribojimo nėra, tuoj 
pat įsigali chaosas.

Spaudos laisvė iš tų galy
bių, kurią nori ir siekia 
monopolizuoti daug preten
dentų: valstybė, religijos, 
ideologijos, politinės parti
jos ir 1.1. Vienur, demokra
tiniuose kraštuose, toji 
spaudos laisvės galimybė 
stengiamasi išlaikyti kaip 
galini nesužalotą įstatymų 
ribose, kitur, ypač totali
niuose kraštuose, spauda 
yra totaliai suvaržyta..

Kiekvienu atveju spaudos 
laisvė kaip tokia yra, ir jai 
suvaržyti, su ja kovoti kitur 
leidžiami specialūs įstaty
mai, įvestos vienokio ar ki
tokie masto cenzūros, spau
dą reguliuoją įstatymai ir 
1.1. Visa tai liudija, kad 
spaudos laisvė nėra fikcija 
ąr, ' prasimanytas dalykas, 
bet lygiai tokia pati 
abstrakti realybė, kaip iš 
viso laisvė. Niekas negali 
užginčyti, kad laisvės nėra, 
nors ji nėra apčiuopiama ir 
galioja kaip sąvoka. Gal 
laisvame krašte gyvenąs 
laisvas žmogus ir nejaučia 
laisvės, lyg jos nebūtų, nes 
ja naudojasi, kaip pačiu 
natūraliausiu dalyku, kaip 
vanduo, oras, t.y. visiems 
privalomi, bet labiausiai 
laisvė pajuntama jos nete
kus, kaip patekus į kalėjimą 
(asmeniškai) arba gyvenant 
totalitarinėje sistemoje. 
Ypač totalitarinėje sistemo
je išryškėja spaudos laisvės 
trūkumas.

Kiti labai siaurai supranta 
spaudos laisvę ir dažnai 
skundžiasi, kad jeigu viena
tie ar kitame laikraštyje 
nepatenka jo rašinys, tuoj' 
pat tas ar kitas laikraštis 

apšaukiamas vienašališku, 
cenzūros kietose rankose 
arba iš viso pakaltinama 
visa spauda, kad nesilaiko 
spaudos laisvės principų. 
•Ypač nuo tokių priekaištų 
kenčia lietuviška spauda 
išeivijoje. Esą, bėgome iš 
krašto, kur spauda kietai 
suvaržyta, o tačiau tokie ar 
net kietesni suvaržymai 
įvesti ir tariamai laisvoje 
spaudoje.

Iš tiesų, nepatekus į vieną 
ar kitą laikraštį su savo ke
liamom mintim ar nuomo
nėm dar nereiškia, kad nėra 
spaudos laisvės. Kiekvienas 
laikraštis ar periodinis leidi
nys laisvajame pasaulyje 
galioja kaip atskiras priva
tus piliečio kiemas ar namas. 
Ne kiekvienas gali ateiti ir 
šeimininkauti mano bute ar 
namuose, nežiūrint kokia 
laisvė galiotų gyvenamaja
me krašte. Tas pats ir su 
kiekvienu laikraščiu. Net ir 
bendriausias savo turiniu ir 
apimtimi laikraštis turi savo 
ribas ir savo paskirtį. Nie
kas negali reikalauti, kad 
sakysim religinis laikraštis 
spausdintų ir skelbtų ateis
tinius rašinius arba atitin-

NAUJIENOS
Kalifornijoje suėmė vieną 

amerikietį ir vieną lenką 
įtariamus šnipinėjusius so
vietų, naudai. Suimtasis 
amerikietis inžinierius įta- 
riamas 'pardavęs aviacijos 
paslapčių, naudingų sovie
tams, už ką gavęs iš lenko 
100 tūkst. dolerių.

♦♦♦

Anglai pasiūlė Sov. Są
jungai sušaukti tarptautinę 
konferenciją spręsti Afga
nistano klausimą. Sovietai šį 
pasiūlymą atmetė.

♦**

Aliaskoje priskaitoma 
apie 300 000 gyventojų, jų 
tarpe apie 50 000 indėnų, 
eskimų ir kitokių ateivių iš 
Azijos. Aliaska yra vienin
telė JAV valstija, kurios 
gyventojai ne tik nemoka 

.pajamų mokesčių, valstybei, 
bet dar pati valstybė jiems 
primoka atitinkamą procen
tą nuo jų uždarbių.

Karnos ideologijos bei pas
kirties spauda skelbtų lei
dėjui priešingas idėjas. Tai 
būtų tas pats, kaip atėjęs iš 
gatvės žmogus imtų šeimi
ninkauti tavo ar mano na
muose ar kieme. Spaudos 
laisvė yra, kada tu ar aš 
galiu leisti bet kokį leidinį 
nevaržomai jokių nuostatų 
ir nepriklausomai nuo kitų. 
Tačiau negalima priekaiš
tauti vienam ar kitam laik
raščiui, kad jie nesilaiko 
spaudos laisvės principų, 
jeigu jie nespausdina jiems 
nepriimtinių vienokiais ar 
kitokiais sumetimais raši
nių. Tavo valia ir laisvė leisti 
savo leidinį ir jam ieškoti 
skaitytojų, bet negali reika
lauti, kad kiti spausdintų ir 
skelbtų jiems priešingas ar 
nesuderinamas mintis bei 
idėjas.

Kiekvienas periodinis lei
dinys turi savo specifinę 
paskirtį ir savo misiją, o tuo 
pačiu ir savo laisvės ribas, 
žiūrint kam jis leidžiamas ir 
kam tarnauja. Nuo to kaip 
tik ir priklauso tokio leidinio 
laisvė. Žodžiu, spaudos lais
vė galioja tik ta prasme, kad 
gali leisti bet kokius leidi
nius, tačiau kiekvienas lei
dinys turi savo laisvės ribas, 
savo teritoriją, kurios nie
kas negali pažeisti. fv į

Lietuvių Katalikų Bažny
čios Kronikoms Leisti Są
junga jau išleido LKBK pir
mą tomą anglų kalba 10.000 
tiražu. Knygos kaina: 5 dol. 
minkštais viršeliais ir 7 dol. 
kietais viršeliais. Gaunama 
pas spaudos platintojus arba 
tiesiog rašyti leidėjui: 6825 
So. Talman Ave.,Chicago, 
DI. 60629, U.S.A.

***
Pabėgėlių iš Lenkijos 

daugėja. Esant įtampai su 
Sov. Sąjunga lenkų pabėgė
lių kasdien į Austrijos pabė
gėlių stovyklas siekia iki 200 
per dieną.

Vasario 16 Gimnazija Vo
kietijoje atostogauja nuo 
liepos pradžios iki rugpiūčio 
30 d. Nauji mokslo metai 
prasidės rugpiūčio 31 d. 
Nauji mokiniai priimami 
siunčiant prašymus adresu: 
Litauisches Gymnasium, 
6840 Lampertheim, 4, W. 
Germany.

Patirta, kad Lietuvoje' 
E elitiniams kaliniams yra 11 

oncentracijos stovyklų ir 7 
kalėjimai. Nežinia, kas ten 
kalinama, nes lietuviai poli
tiniai kaliniai be išimties 
siunčiami į Sibirą ar Rusijos 
gilumą.

Lietuviškoji filatelija

Griežtąja prasme lietu
viškoji filatelija prasideda 
1918 m. gruodžio 27 d., kai 
Vilniuje buvo skubiai at
spausdinti ant laikraštinio 
popierio du labai paprasti 
pašto ženkliukai, kurie 
turėjo pakeisti iki to laiko 
vokiečių okupacijos ženklus. 
Po to sekė dar kelios pana
šios, labai paprastai išleistos 
laidos ir tik apie pusmetį 
vėliau atsirado gražūs, spal
voti, Berlyne . spausdinti 
ženklai, kurių pirmos dvi 
laidos betgi dėl popierio 
trūkumo buvo atspaustos 
ant pilkšvo maisto kortelių 
popierio.

Tolimesni ženklai sekė 
vienas po kito, minint dvejų 
metų nepriklausomybės su
kaktį, Steigiamąjį Seimą, de 
jure Lietuvos pripažinimą. 
1922 m. spalio mėn. valiuta 
buvo pakeista iš auksinų ir 
skatikų į litus ir centus, to
dėl daug senųjų ženklų tapo 
perspausdinti. Vėliau 
turime rombų seriją pami
nėti Klaipėdos atgavimą, 
Basanavičiaus mirtį ir ypač 

-1930 m. Vytauto Didžiojo 
sukaktį, kurio serijoje yra 
vertės atžvilgiu didžiausias 
ženklas - 25 litai. 1932-33 
'metais buvo išleista visa eilė 
vadinamų Lietuvos vardo 
serijų, kurios dėl savo lyg 
spekuliatyvinio pobūdžio kai 
kuriuose užsienio katalo
guose nebuvo įtrauktos.

1933 m. filateliją pagyvino 
Dariaus ir Girėno transat
lantinis skridimas, kuriam 
atžymėti New Yorko kon
sulatas perspausdino 5 da
bar jau tik tarptautinėje 
rinkoje randamus ženklus. 
Sėkmingam Vaitkaus skri
dimui atžymėti Pašto Val
dyba perspausdino 4QtM,c. 
ženklą jį parduodant pašte 
po 25 litus, skirtumą ski
riant Aero Fondui.

Atgavus Vilnių buvo greit 
perspausdinta viena serija ir 
specialiai išleista kita. Pas
kutinė Lietuvos serija buvo 
Taikos laida, nes tada dar 
tikėtasi išsisukti iš karo 
eigos. Okupavus sovietams 
8 ženklai buvo perspausdinti 
"LTSR”, jų tarpe per neap
sižiūrėjimą ir ženklas su sti
lizuotu angelu, kuris po 
kelių dienų iš apyvartos bu
vo išimtas.

Platesne prasme lietuviš
ka filatelija prasideda su ba
jorų susirašinėjimu, kuris 
ėjo nebe per asmeniškus 
kurjerus, bet per valstybinį 
{>ašto tinklą. Išstatytas buvo 
aiškas iš 1808 m. didž. kuni

gaikščiui Radvilai, paįvairi
nant šį laikotarpį laiškais 
Vilniaus universitetui ir t.t. 
1857 m. išleistas retas pir
masis Rusijos pašto ženklas 
buvo parodytas ant voko iš 
Kauno, o 1860 m. pasirodęs 
pirmas lenkų autonominės

Tvirtinama, kad jau 1990 
metais Australija turės pa
kankamai skysto kuro 
saviems reikalams. Iki šiolei 
Australija skystą kurą im
portuoja iš Irano ir arabų 
kraštų.

Prieš kiek laiko Newcast
le Diskusijų būrelyje apie 
Lietuvos filateliją skaitė 
{>askaitą prof. Dr. V. Donie- 
a, pats būdamas vienas iš 

stipriausių lietuvių filatelis
tų Australijoje. Čia skelbia
me jo paskaitos santrau
ką. Red.

karalijos ženklas ant voko iš 
Kybartų (nes Suvalkija tuo 
metu buvo šios ’karalystės' 
šiaurinė dalis). Buvo atviru
kų pavyzdžių iš caristinio 
laikotarpio su gražiais lietu
viškais tekstais, o taip pat ir 
keli atvirukai iš pirmo pa
saulinio karo, siųsti lietuvių 
belaisvių Vokietijoje gimi
nėms arba Raudonajam 
Kryžiui Kopenhagoje.

Parodyta buvo 1919 m. 
lietuviško pašto užspaudai 
Gardine, iš to pačio laiko
tarpio Raseinių ženklas ir 
šapirografinis ženklas, iš
leistas Telšiuose. Visus 
šiuos provizorinius ženklus 
reikėjo pagaminti pritrūkus 

’valstybinių laidų ar nutrū
kus pokariniam ryšiui su 
Kaunu.

Užbaigą sudarė pavyz
džiai 1941 m. birželio mėnesį 
perspausdintų ženklų. So
vietams traukiantis daug 
miestų (Telšiai, Alsėdžiai, 
Rokiškis, Zarasai, Ukmergė, 
Raseiniai) šį įvykį atžymėti 
ženklai su ’’Nepriklausoma 
Lietuva” užspaudu, kuriuos 
deja po kelių dienų Gestapas 
konfiskavo ir sunaikino. Iš
liko jų tik keliuose paštuose, 
ypač Šiauliuose. Šitie 1941 
m. miestų užspaudai dabar 
yra labai reti. Dėl brangumo 
jie jau seniai falsifikuojami, 
o prieš keletą metų Lietu
voje jų buvo suklastota di
dėlis skaičius. Laimingu at
veju daug jų buvo sustab
dyta Vokietijoje.

Kilo klausimas dėl lietu
viškų ženklų dabartinės 
vertės. Prelegentas atsakė 
jog Pašto Valdybos išleisti 
ženklai nėra didelė brange
nybė, todėl pilnam komp
lektui gal nereikėtų nė 
tūkstančio dolerių. Daug 
brangesni yra vokai iš de
vyniolikto šimtmečio, ypač 
vokai su Rusijos ir Lenkijos 
urmais pašto ženklais. Iš 
Jetuvos laikotarpio po 
celetą šimtų kainuotų re
tesni ženklai ar vokai iš Da
riaus — Girėno ir Vaitkaus 
skridimų, o taip pat anksty
vieji provizoriniai 1919-20 
m. Gardino ir Telšių ženklai. 
Po keletą šimtų dolerių rei
kia mokėti ir už vokiečių ce
pelinais skraidintus vokus į 
Ameriką, siųstus iš Lietu
vos. Brangiausios yra 1941 
m. miestų laidos ("birželi
niai”), kurių kaina prašoka 
tūkstančius. Retenybė yra 
pav. Alsėdžių užspaudai ant 
sovietinių parodinių ženklu 
serijos, kuri prieš keletą 
metų buvo parduota už 
13000 dol. Retieji Lietuvos 
objektai visada užima svar
bią vietą tarptautinėse var
žytinėse Vokietijoje, Švei
carijoje, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

nuo liepos mėn. T d., ’’TALKA” moka 12%
* už terminuotus indėlius.
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Židinys mini 25-metį
Sunku patikėti, kad jau 25 

metai pralėkė, kai 1956 ba
landžio 22 d. susirinkęs 
10-ties vyresnio amžiaus 
brolių-sesių būrelis nutarė 
steigti pasyvių skautų vie
netą, pavadintą labai ilgu ir 
gražiu SYDNEJAUS SE- 
E SKAUTŲ ’’LIEPS- 

NČIOS LELIJOS” 
ŽIDINĮ® vardu, dabar jau

įsipareigoja būti naudingais 
jaunesniesiems skautams. 
Daugelis jo narių dirba kaip 
aktyvūs vadovai rajono va- 
dijoje, tunte arba kitose lie
tuvių bendruomenės orga
nizacijose.”

Likimo taip jau buvo lem
ta, kad pora pirmojo lietuvių 
skautų židinio steigėjų (J. 
Zinkus ir C. Gaidelevičius)

CjMAOTQa 

 

FAIANCEJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti:
ps. fil. E. Jonaitienė, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 869 1159 6

seniai sutrumpintu, pakeis
tu ir ’’atjaunintu”.

Bet kas gi yra tas ’’Židi
nys"? Iš kur jis atsirado? 
Kokie jo tikslai?

Apie tai pasakoja židinie- 
tis, v.s. Dr. Aleksandras 
Mauragis:

"Po antrojo Pasaulinio 
karo, pasaulio skautų šei
moje susidarė dideli skaičiai 
skautų-čių, baigusių akty
vųjį skautavimą, bet norin
čiu ir toliau nenutraukti ry
šių su skautų sąjūdžiu. Dau
gelyje valstybių pradėjo 
kurtis senųjų skautų-čių ži
diniai, sąjungos.

Karo metu Vokietijoje at
sidūrė daug jaunimo, jų tar
pe nemažai skautų-čių. Kū
rėsi jų skiltys, draugovės, 
tuntai bei kiti vienetai. At
sirado vyresnio amžiaus 
skautų, kurie nepritapę prie 
aktyviųjų, supasyvėjo. Kilo 
idėja, kad ir pas mus reikėtų 
tuos pasyviuosius skautus 
suorganizuoti į tam tikrą 
vienetą. Mintis daugeliui 
patiko ir tapo kūnu - 1948 
sausio 18-19 d.d., Horne- 
burge, Vokietijoje, vykusio 
LSS tuntininkų suvažiavimo 
metu, buvo padaryti atitin
kami nutarimai senųjų 
skautų reikalu, o neužilgo po 
to, Seligenstadte, brolių J. 
Zinkaus ir C. Gaidelevičiaus 
iniciatyva buvo įsteigtas 
pirmasis židinys, pasižymė
jęs labai gražiai veikla, deja 
trumpa, nes prasidėjusi 
tremtinių emigracija jo na
rius išblaškė po visą pasaulį. 
Pirmieji senųjų skautų židi
niai atsikūrė emigracijoje 
1950 m. Los Angeles ir Mel
bourne ir 1956 - Sydnejuje.

Skautas duoda įžodį visam 
amžiui ir palieka ištikimas 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Toje pasaulėžiūroje skautas 
gyvena, dirba ir veikia. 
Skautų organizacija yra 
jaunimui; vyresnio amžiaus 
skautai tik tada tenai pri
tampa, kai eina vadovų pa
reigas, o daugumas supasy- 
vėja ir nutrupa. Taigi, tuos 
pasyvius skautus, neatsi
žvelgiant nei į jų patyrimą, 
nei į laipsnius, nei į amžių, 
visus apima skautų židinys. 
Čia apsijungę broliai - sesės 
ne tik kad jaučia malonumą 
prisiminti jaunas dienas, bet 
ugdo, puoselėja naują šei
mos, draugystės dvasią ir

pokario emigracijos vėjų 
blaškomi, atsidūrė Australi
joje. Iš čia ir prasidėjo pir- 

oc<xxxxxxxxx<xxx>

ŽIDINIUI

25
METAI

kXXXXXXJC-<XXXXXXX>
masis emigracinis, senųjų 
skautų judėjimas. Apie pir
mąjį, dar Vokietijoje, Seli
genstadte, įsteigtą židinį 
prisimena v.s. Jonas Zinkus.

”Į viešumą su savo veikla 
židinys išėjo 1948.4.24, su- 
ruošdamas visuomenei šiu
pinį, iš kurio gauta RM 1880 
pelno. 50°/o pelno tuoj buvo 
atiduota Lietuvių Tautinio 
Ansamblio orkestrėliui 
instrumentų įsigijimui.Prieš 
šiupinį su židinio programa 
ir tikslais visuomenę supa
žindino ps. J. Kaunas.

Židinys, sudarytas iš bu
vusių neaktyvių skautų, sa
vo aktyvumu pasidarė stip
rus konkurentas vietos vy
čiams; žinoma, židinys pla
čiau reiškėsi stovyklos gy
venime: rinko knygas ligo
ninėms, organizavo atlieka
mos duonos ir miltų rinkimą, 
juos išdalindami daugiausiai 
viengungiams, keliones į 
specialius kino seansus, su
stabdė stirnų gabenimą į 
stovyklą ir kt. Buvo leidžia
mas sieninis laikraštis ’’Ži
dinys”, kurį redagavo Sofija 
Rimavičiūtė (dabar v.s. Je- 
lionienė, Čikagoje).

Nemažai pagalbos iš Židū 
nio susilaukė Seligenstadto 
"Nevėžio” ir ’’Bitėnų” tun
tai; čia jie rado reikalingų 
instruktorių skautų lavini
mui, židiniečiai dažnai pava
duodavo tuntų štabuose

trūkstamus pareigūnus. 
Liepos 20-30 d.d. Selingen- 
staato skautų stovyklos vir
šininku buvo tėvūnas, ps. K. 
Domarkas, skaučių pasto- 
vyklės adjutante - kanclerė, 
si. S. Rimavičiūtė.

Židinys visuomet daly
vaudavo tuntų sueigose, o 
gruodžio 5 d. sueigoje išėjo 
su pasirodymu prie laužo. 
Viso židinys sušaukė 15 
sueigų, 1 iškylą ir daug 
trumpesnių pasitarimų.

1949 m., dėl suintensyvė- 
jusios emigracijos, židinys 
pradėjo kas savaitę mažėti, 
o balandžio viduryje ir pas
kutinieji židiniečiai turėjo 
ruoštis išvykti į emigracines 
stovyklas. Todėl 1949.4.9 
įvyko paskutinioji sueiga, 
kurioje buvo nutarta Židinio 
veiklą Vokietijoje sustabdy
ti, bet gyvenant emigracijo-

V.s. Jonas Zinkus, pradėjęs 
organizuoti židiniečius dar 
Vokietijoje

•je, palaikyti tarpusavio ryšį 
kiek galima ilgiau.

Emigracijoje, dar nepra
dėjus steigtis skautų viene
tams, iš Australijos iškelia
vo bendras laiškas, tema: 
’’Kur aš apsistojau?” Laiške 
kiekvienas buvęs židinio na
rys rašė nustatytą skaičių 
eilučių. Po kelių mėnesių 
laiškas grįžo apkeliavęs 
Australiją, J.A.V., Kanadą 
ir N. Zelandiją, nesuradęs 
vieno buvusio židiniečio.

1950.7.15, geležinkeliečių 
stovykloje, Chulloroj, Syd
nejuje, buvo išleistas ’’Tė
vynės Židinys” Nr. 1; tai 
ranka rašytas, 6 psl. leidi
nukas, kuris apkeliavo visus 
buvusius židinio narius (be

Iš vienos Židinio ruoštų ekskursijų 1979 m.

rods, ’’spausdintas” 4 egz. 
tiražu). ’’Tėvynės Židinys” 
Nr. 2 ir 3 buvo išleisti ir re
daguoti si. Rimavičiūtės Či
kagoje.

1951 m. prieita išvados, 
kad toks korespondencinis 
židinys nebūtų tvirtas, todėl 
su ”T.Ž.” Nr. 3-čio išleidimu 
(1951.7.15), pirmasis židi
nys skaitomas toliau nebe
veikiančiu.”

Su Sydnejaus Skautų Ži
dinio įsisteigimu ir veikla 
mus supažindina v.s. Bro
nius Žalys, vienas pirmųjų 
šio židinio narių:

’’Steigiamojoj sueigoj, su
šauktoje s. Dr. V. Kišono, 
1956.4.22, dalyvavo šie bro-

Sydnejaus židiniečių būrelis (apie 1966 m.)

liai - sesės: Laima Deikienė, 
Vytautas Deikus, Irena Du- 
daitienė, Algirdas Dudaitis, 
Vytautas Kišonas, Mikas 
Rudys, Zigmas Staugirdas, 
Liza Veteikienė, Leonas Zi- 
gaitis ir Bronius Žalys. Pir
muoju tėvūnu išsirinktas ps. 
Zigmas Staugirdas, kanclerė 
- sesė Irena Dudaitienė. 
Neužilgo buvo priimtas židi
nio statutas.

Narių skaičius pamečiui 
augo, pasiekdamas 50-ties 
skaičių, iš jų, per židinio 
gyvavimo laiką, 5 yra mirę: 
1. ps. Zigmas Staugirdas - 
1964.7.15; 2. s.v. Leonas Zį- 
gaitis - 1971.5.25; 3. v.sl. 
Stasys Sankauskas 
1971.4.10; 4. sk. akad. Leo
nora Bukevičienė - 1975.6.12 
ir 5. Židinio Garbės Narys 
Jonas Kelertas - 1976.11.14.

Židinio veikla iš pradžių 
ribojosi 2-3 sueigom į metus; 

, ios dažnai vyko gamtoje ar 
paskirų narių namuose. Jų 
meku buvo aptariami židinio 
reikalai, skaitomos paskai
tos^ kurias sekdavo diskuši- 

js, bendri užkandžiai ir ka
ulė. Židinys moraliai ir 

materialiai rėmė vietos 
skautų tuntą, kaip tradiciją 
kasmet talkino tunto kaukių 
baliaus ruošime, perimda
mas visą virtuvės tarnybą 
bei suorganizuodamas mais
tą, skyrė premijas stovyk
lautojams ir t.t.

1973 balandžio 7 d., židi
nys, drauge su Sydnejaus 
Literatų Būreliu, suruošė li
teratūros vakarą, kuriame 
dalyvavo Sydnejuje ir apy
linkėse gyveną rašytojai.

Nuo 1977 pradėtas leisti 
židiniečiams skirtas ’’Tėvy
nės Židinio” biuletenis, ku
rio lig šiol pasirodė 14 nr. Tų 
pat metų rugsėjo 8 d-, su
ruošta knygų pristatymo 
popietė, kurioje pristatytos 
Vytauto Janavičiaus, Juozo 
Almio Jūragio, Avos Sau- 
dargienės, Marijos M. Sla
vėnienės, Antano Skirkos ir 
Aldonos Veščiūnaitės išleis
tos knygos. Suruošta pir
moji ekskursija autobusu į 
Bowral Tulpių Festivalį.

1978-tieji metai gal būt 
buvo vieni veikliausių - per
imta platinti skautiškoji 
spauda, kurią per židinį už
sisako net kitų miestų bro
liai - sesės; organizuotai 
dalyvauta Vl-je Tautinėje 
Stovykloje Gilwell’io Parke,

Victorijoje, kur dalis židi
niečių ėjo aukštas pareigas, 
o židinio sueigoj, kaip gar
bės svečiai dalyvavo eilė 
aukštųjų LSS pareigūnų; 
tuometiniai LSS Tarybos 
pirmininkė, v.s. Lilė Milu- 
kienė, Tarybos vicepirmi
ninkas v.s. Česlovas Kiliulis, 
SeserijosVyr. Skautininke, 
v.s. Irena Kerelienė, Broli
jos Vyr. Skautininkas, v.’š. 
Sigitas Miknaitis, ’’Skautų 
Aido” redaktorė, v.s. Sofija 
Jelionienė ir kt. Nuo 1979 
pradėtos ruošti pavasario - 
rudenio ekskursijos, kuriose 
mielai dalyvauja Sydnejaus 
vyresnieji tautiečiai; jų lig 
šiol suruoštos 6.

Židiniui vadovavo visa 
eilė asmenų (vienų metų ka- 

• dencijai renkami tėvūnas ir 
kanclerė). Jais 25 metų lai
kotarpy buvo:

1956.4.22: tėvūnas ps. 
Zigmas Staugirdas, kanclerė 
- v.sl. Irena Dudaitienė (kaip 
tradicija abu pareigūnai vi-

Dabartinis Syd. Židinio tė
vūnas Dr. V. Kišonas

suomet perrenkami aritf ų 
metų kadencijai) . > -

1958.6.21: .tėvūnas .- -y^ąk 
Jonas Zinkus, kanclerė - Li
za Veteikėnėf

1960.3.13: tėvūnas - ps. 
Vytautas BukeVičiUs,“ kalic- 
lerė - fil. Tamara Vingilienė;

1962.3.25: tėvūnas - ps. 
Izidorius Jonaitis, kanclerė - 
Lionė Bukevičienė;

1964.3.22: tėvūnas - ps. 
Vytautas Deikus, kanclerė - 
Aldona Adomėnienė;

1966.2.27: tėvūnas - ps. 
Vytautas Bukevičius, kanc-

• lerė - Milda Karpavičienė;
Nukelta į psl. 4
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/ Čikagoje

Rašo Jurgis Janušaitis
W ............... - •' 5---

Mielas Redaktoriau,

Vis prisimename malonią 
viešnagę Australijoje, Kalė
dų laikotarpyje. Tada pas 
Jus buvo gana šilta, bet ma
lonu. Tai buvo graži, graži 
vasara. Jų metu, mename, 
Adelaidėje žmonėjomės 
Australijos Lietuvių Dieno
se. Kiek ten rodėte entu
ziazmo, darbštumo, išradin
gumo. Vis tai norėta paliu
dyti mūsų tautini gyvastin- 
Są. Neabejoju, kad visos 

tralijos lietuvių koloni
jos jau sparčiai ruošiasi vėl 
artėjančiom ALD, kurios 
bus Melbourne sekančiais 
metais. Taip ir norisi iš
reikšti visokeriopos sėkmės 
linkėjimus visiems lietu
viams, įsijungusiems į tokių 
dienų ruošą.

Prisimindami jūsiškes 
LD, štai norėtųsi šnektelėti 
ir apie pas mus įvykstančias 
šventes. Būtų gera, kad ir 
B as mus jūsiškiai pabuvotų, 

birželio 27 d. LB Vidurio 
Vakarų apygarda buvo 
tikrai gerai sukrutusi. Ji tą 
dieną gražiame Ottava par
ke, Čikagos priemiestyje 
suruošė Čikagos Lietuvių 
Dieną. Tikriau sakant tai 
buvo graži, pramoga gamto
je, nes neturėjome jokios 
meninės programos, o tik 
linksmus, Neolituanams 
grojant, šokius pievose. Ir 
tai buvo smagu. Iš Čikagos 
ir apylinkių suplaukė per 
600 žmonių - vyresniojo am
žiaus, viduriniojo amžiaus, 
na, nestokojome jaunų ir 
mažų. Šventės dalyviai pa
biro po plačiašakiais me
džiais, tup slėpdamiesi nuo 
gana kaitrios saulutės.

Popietėje čia gyvenimas 
itin pagyvėjo. Pradėjo veikti 
"restoranai, kavinės, silp
nųjų ir stipriųjų gėrimų ba
ra?’. Kur tau, nuotaika visai 
kitokia. Štai priė mikrofono 
ir pats galva — LB Vidurio

Židinys...
Atkelta iš psl. 3

1968.3.24: tėvūnas - s. 
Aleksandras Jakštas, kanc- 
lerė - Dana Bartkeyičienė;

1970.2.Ž1: tėvūnas - s. Dr. 
Aleksandras Mauragis, 
kanclerė - s. Marija Milienė;

1971.5.16: tėvūnas - ps. 
Vytautas Deikus, kanclerė - 
s. Marija Milienė, o nuo 
1972.4.30 - fil. Jadvyga Vi- 
liūnienė;

1974.5.5: tėvūnas Dr. Al
fonsas Viliūnas, kanclerė - 
Aldoną Jablonskienė;

1976.5.15: tėvūnas .- v.s. 
Aleksandras Jakštas, kanc
lerė - Aldona Jablonskienė;

1979.3.12: tėvūnas - v.s. 
Bronius Žalys, kanclerė - 
Aldona Jablonskienė;

1979.3:25: tėvūnas - v.s. 
Dr. Aleksandras Mauragis, 
kanclerė - v.sl. Irena Dudai- 
tierlė;

1981.3.22: tėvūnu išrink
tas v.s. Dr. Vytautas Kišo- 
nas, kanclere - Milda Karpa- 
vičienė.

Židinys ryžtingai žengia į 
savo veiklos 26-sius metus ir 
toliau budėdamas Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnybo
je ir burdamas į savo eiles 
vyresniuosius brolius - seses.

Židinietis 

MūsųRastėgėNr.30j 1981.8.3, psl4 ,.,

Vakarų apygardos pirmi
ninkas Kazys Laukaitis. Ge
ras žodis. Sveikina bend- 
ruomenininkus ir dėkoja už 
atsilankymą. Sumini visą 
eilę garbingų svečių - jų tar
pe PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas, vicepirmi
ninkas Vaclovas Kleiza, LB 
Kultūros Tarybos pirminin
kė Ingrida Bublienė, PLB 
Valdybos nariai žurnalistas 
Antanas Juodvalkis, Dan
guolė Valentinaitė, JAV LB 
Krašto Valdybos Vytautas 
Kutkus, Amerikos Balso 
atstovas žurn. VI. Butėnas, 
na, atleiskite, kur čia visus 
suminėsi, tiek daug garbin
gų svečių. Kaip matote, dalį 
jų ir jūs, australiečiai lietu
viai jau pažįstate. Be abejo, 
garbingieji svečiai dalyvavo 
ir su savo žmonomis.

Žinoma, sunkios pareigos 
teko kulinarams, kulinarėms 
kurie ir kurios taip stropiai 
maitino alkanus. Tai garbė 
Lemonto LB Valdybai. Ypač 
po:nia.i Laukaitienei. Ne, o 
geriausią biznį darė ir dau
giausia Bendruomenei der-

Šiandien visi iki vieno 
prisipažįstame jog labiausiai 
mėgstam cepelinus. Juk ne
reikia pasakoti, kad jie iš 
tarkuotų bulvių, su spirgu
čiais, su grietine ir tt. Tačiau 
ar daug kas iš mūsų gali pa
sakyti iš kur cepelinai kilę?

O buvo taip. Kovo 3 d. yra 
Kunigundos diena. Dieną 
prieš šv. Kazimierą. Tą die
ną Thurjngijoj valgo klec- 
kus, o. Bavarijoj knodelius, 
kas ištikrųjų yra tas pats ir 
dar šiandien tebėra plačiai 
mėgiami ir lietuviškai vadi
nami kukuliais. Tik Kuni
gundos vardas nebemėgia- 
mas. O tai buvo vardas aris
tokratiškas ir panelės iš 
garbingo ir aukšto luomo juo 
didžiavosi. — Panelė Kuni
gunda — kaimietei toks var
das net ir nepritiko.

Pažiūrėkime į visas isto
rines Kunigundas, o jų buvo 
net penkios: šventoji, palai
mintoji, nupuolusioji, nuo
dėmingoji ir barzdotoji.

Pirmoji, Kunigundos die
nai vardą davusi, buvo Kai
zerio Henriko II-jo žmona. Ji 
buvo taip nepaprastai dora, 

.jog Henrikas tiesiog negalė
jo tikėti. Ji įrodė savo ne
kaltybę pereidama per 
penkis raudonai įkaitintus 
plūgus savo kojų nesužeis- 
dama.

Antroji buvo Boleslovo 
Dorojo iš Lenkijos žmona. 
Norom nenorom pagal savo 
vyrą ji taip pat turėjo būti 
dora ir todėl tapo palaimin
ta.

Trečioji buvo Bohemijos 
karaliaus Ottokaro žmona. 
Nupuolusios vardą gavo po 2 
metų nuo vyro mirties pa
gimdžiusį sūnų, kurio tėvas 
buvo Troperių Junkeris. Dėl 
jos Karolis IV-tas išleido 
•įsakymą, kad karališkoms 
našlėms negalima jokių vai
kų turėti su jokiais junke
riais. Bausmė - ištrėmimas 
(turbūt į pipirų žemę).

Penktoji, duktė Saksų ir 
Lenkijos karaliaus Augusto 
Hl-jo atvedė Kunigundos 
dorybę į senąją garbę ne tik 
kad nenoromis, bet beveik 
per prievartą. Ji buvo labai 
sudžiūvusi ir turėjo ilgus 

liaus į aruodą įvertė tai LB 
Marquette Parko Apylinkės 
Valdyba, vadovaujama 
energingos Birutės Vinda- 

' šienės. ši valdyba tvarkė lai
mės šulinį. Puikių dovanų, 
turtinga loterija viliojo sve
čius, kartais ’lošėjai’* įėjo į 
azartą. Na, žinoma, kiti 
"prasilošė”, bet juk tai LB 
labui. Perdaug nerūstavo. 
Ačiū jiems ir joms. Už šį 
darbą ir sumanumą reikėtų 
tarti ačiū pirmininkei Biru
tei Vindašienei, nepavargu- 
sioms talkininkėms Reginai 
Andrijauskienei, Violetai 
Lapienei, Onai Juškaitienei, 
Kostui Juškaičiui, Broniui 
Andriukaičiui, Aleksandrai 
Likanderienei ir kit. Jų dar
bas nebuvo lengvas. Reikėjo 
susukti apie 4000 bilietėlių, 
suvežti, sutvarkyti dovanas 
ir vėliau beveik visą dieną 
budėti prie laimės šulinio, 
dovanas išdalinant. Pelnu, 
be abejo, džiaugiasi pirmi
ninkas Kazys Laukaitis.

Manau, kad ir Australijos 
lietuviai tokias išvykas 
gamtoje gerai suorganizuoja 
ir veikia visi padaliniai, ku
rie pradžiugina žmogų kūnu 
ir dvasia.

Taigi, mielas Redakto
riau, būtų smagu ir jus 
turėti savo tarpe. Neabejo
tinai, pavaišintume, svetin- 

Daugiau negu užtektinai...
plaukus ąnt smakro, kas vy
rui buvo vadinama barzda. 
Giminės norėjo ją su Juoza
pu H-ju, Marijos - Teresijos 
sūnumi apvesdinti. Vieną 
apsiniaukusį vakarą insce
nizavo giminaičiai "atsitikti
numą” medžioklėje. Ji buvo 
gera raitelė ir išjojusi iš gi
rios atsirado prieš Juozapą 
lyg miškų dievaitė ir beveik 
sužavėjo karalių. Tik išlindo 
iš po debesų mėnulis ir Juo
zapas pamatė barzdą. Pasu
ko arklį Juozapas ir bėgti 
kiek kojos neša. Nors ne- 
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Dėl partijos vardo 
ir šeimą išardo
4 •

Šeimos bei giminystės ryšiai 
yra gan apibrizgę šiais laikais, ar net suplyšę. 
Nes, pagal tuos naujoviškuosius vėjus, 
ne kraujas jungia žmones, bet idėjos.

Kazys — darbietis, o Antanas — liberalas.
Kai susitinka broliai, tuoj ir ginčijasi, tuoj ir baras: 
„Juk tavo partija mums dolerį pavers į grašį!” 
„Tavosios užsienio politika, tai atsiprašant...” 
Vaizdžiai (lietuviškai) jie žodžius renka, balsą kelia. 
Nereik stebėtis, kad jų santykiai - labai atšalę.

Kazienė vis senoviškai dar verda, siuva.
Gi Antanienė naują moterims pasaulį kuria: 
„Ir mes gyventi galime dabar, kaip norim!” 
„Broliene, jeigu virsi sriubą pamidorų...” 
Ne taip dažnai jos besueina tad į būrį, 
nes tos bendros kalbos lyg ir neturi.

Kaziukas žingsnio niekur nežengia jau be gitaros. 
O Antanukas neteisybėm visokiom paskelbęs karą: 
teises jis gina ir bedarbių, ir kengūrų.
„Jam trūksta” — teigia pusbrolis —„tikrai to šulo!” 
Antrasis mąsto: „Iš lopšelio per anksti, matyt, iškrito.” 
Gatvėj prasilenkia, net nepasveikinę jie vienas kito.♦ * ♦

Lietuvis, sakoma, koks gimė, toks ir lieka. 
Netiesa! Jis nuo pažangos dabar neatsilieka.

Julija

gai priimtume visus mielus 
svečius ir turėtumėte arčiau 
pažinti Čikagos lietuvių gy
venimą.

Kai saulutė ritosi žemyn 
už plačiašakių medžių ir iš 
lengvo atselino malonus 
vakaras, svečiai patenkinti 
gražia lietuvių diena skubė
jo namų link, nes rytojaus 
dieną laukė sunkus, kasdie
ninis darbas...

Na, kasgi nežino BALFO 
Amerikoje. Žiūrėkite, net 
okupantas, okupuotoje Lie
tuvoje niršta, kai tik pajunta 
jo ryškesnę veiklą. 
BALFAS — plati, šakota 
šalpos organizacija. Jis iš
tiesia ranką vargstančiam 
broliui visame laisvajame 
pasaulyje, Sibire, ir okup. 
Lietuvoje. Ne kartą oku
pantų tarnai savo spaudoje 
puolė šią kilnią organizaciją, 
prakeikė ir tuos tėvynai
nius, kuriuos pasiekė BAL 
FO kuklūs siuntinėliai. Tad 
BALFUI irgi reikia pinigų. 
Juos telkia vajais rudenį. O 
vasarą suruošia taip vadina
mą tradicinę gegužinę. 
Anksčiau jas ruošdavo 
užmiestyje, gamtoje. Juos, 
žinoma, lankydavo vyres
niojo amžiaus žmonės. Bet 
laikas dar savo - vagoja vei
dus, lenkia po metų našta ir 
tolimesnės kelionės darosi 

koks jis buvo raitelis, bet 
baimė įdavė žirgui greitį. 
Kunigunda vijosi, bet nebe- 
pavijo.

Ištikrųjų kukulių nė 
vienai iš tų keturių Kuni- 
gundų priskaityti negalime; 
nei tai šventajai, nei palai
mintai, nei nupuolusiai, nei 
tai barzdotąjai. Kukuliai 
priklauso nuodėmingajai 
Kunigundai.

Tais laikais kleckai ir ku
kuliai buvo surišti su burtais 
ir pranašystėm. Virdamos 
kukulius merginos, t.y. dva- 

sunkesnės. Tad šiais metais 
BALFAS savo šaunią gegu
žinę ruošia mieste, Jaunimo 
Centre ir jo sodelyje, liepos 
26 dieną.

Bus patogiau visiems su
gužėti. Autobusai čia pat. 
Na, o šioje pramogoje ne
stokos valgio, žinoma tik 
lietuviško, gėrimėlių visokiu 
ir laimės šuliny;sbus per
pildytas visokiom gerybėm.

Taigi dar vienas didelis 
klumpių sunešimas šią va
sarą. Bet tikslas geras. Mes 
BALFĄ remiame be jokių 
sąlygų. BALFO Čikagos 
apygardai vadovauja Vana
gynas, ši BALFO apygarda 
Amerikoje beneviena iš di
džiausių ir daugiausia sude
da aukų. Prisimintini ir 
ankstyvesnieji pirmininkai, 
darbštūs, energingi, a.a An
tanas Gintneris, Valerijonas 
Šimkus, Jonas Jasaitis, ku
ris šį pavasarį žuvo auto ka
tastrofoje. Taigi, kaip mato
te, ir vasarą Čikagos lietu
viai neatostogauja.

Jūsų Jurgis Janušaitis

Geltonasis erelis dažnai 
vadinamas paukščių kara
lium. Jis turi tiek energijos 
ir jėgos, kad puldamas už
muša suaugusį elnią.

ro panelės įdėdavo tam tikrą 
raštelį su burto žodžiu ar 
kokiu nors ženklu. Pavyz
džiui idėjusios į kukulį savo 
plauką duodavo jį valgyti 
kavalieriui ir buvo garan
tuota, kad jis ją pamils. Pri
dėdavo raštelių į kukulius su 
įvairiais lėmimais ir pirmas 
iškilęs su rašteliu kukulis 
buvo žinomas, jog viskas iš
sipildys, kas raštely parašy
ta. Daugelis to laiko aristo
kratų ir riterių laikėsi klec- 
ko patarimo ir nejodavo į 
karą nei medžioklę, jeigu 
netinkama kuklyje prana
šystė.

Tūlas grafas, Kunigundos 
tėvo nelaisvėje būdamas, 
prisivalgęs Kunigundos vir
tų kukulių nebetilpo pro du
ris ir tame jau buvo numa
tytas likimo pirštas ir jis 
buvo paleistas namo. Sako 
vėliau jis grįžo ir pasipiršo 
Kunigundai. Kadėl ją vadina 
nuodėmingąją? Ar kad baž
nyčia smerkė burtus, ar kad 
tėvo neklausė ir belaisvį 
prišėrė kukuliais? Kaip ne
būtų, ji per kukulius įsigijo 
vyrą ir tapo grafiene.

Italai ir ispanai kukulius 
laikė ne paprastu, bet die
vams skirtu maistu. Romė
nai savo dievui Apollo auko
davo tris kukulius su įvai
riais malonės prašymais, 
kurie tariamai išsipildydavo. 
Dar seniau žmogėdras slibi
nus apgaudavo kleckais; 
vietoj jaunos merginos, jam 
Eraryti skirtos, atitempdavo 
atilą kleckų ir slibinas ne

pastebėdavo apgaulės.
Bendrai kukulių valgymas 

buvo laikomas geros sveika
tos, raudonų skruostų ženk
lu. Kukuliai reiškė laimę, 
turtą, pasisekimą meilėje.
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Talkai augant ir bręstant
Lietuvių kooperatinei 

kradito draugijai Talkai tei
siniai esant įsijungusiai į 
Victoria valstijos tokios pat 
paskirties veikiančių orga
nizacijų šeimą, verta pasi
domėti toje šeimoje esamų 
organizacijų veikla ir iš jų 
veiklos sėkmės bei nesėk
mes, viską atydžiai stebint, 
kaip ko pasimokyti, nes ki
tų daromos klaidos geriau 
pastebimos, o jas matant 
lengviau savo darbe jų iš
vengti.

Pagal spaudoje skelbia
mas žinias, Victoria valsti
joje esą virš 200 kooperati
nių kredito draugijų su 
357,000 narių. Visų šių 
draugijų kapitalas siekiąs 
apie 640 milijonų dolerių. 
Narių skaičiumi ir kapitalu 
esą stipriausios paskirų ži
nybos įstaigų, kaip tai SEC, 
Post & Telecom., Municipal 
Officers ir kt. kredito drau
gijos.

Gegužės pradžioje, veik
los dvidešimtmetį minint, 
viename lokaliniame laik
raštyje žodine ir vaizdine 
informacija buvo skoningai 
nurodyta ’’Bentmore” kre
dito draugijos sėkminga 
veikla. Šia proga buvo pasi
statyti draugijos savi puikūs 
namai, kurių atidaryme da
lyvavo Victoria vyriausybės 
atstovai.

Neanalizuojant kiek
vienos paskiros draugijos 
veiklos, nurodoma, kad iš 
patiektų 218 kredito draugi
jų metinių balansų 86 drau
gijos apyskaitinius metus 
baigusios su nuostoliais. 
Kooperatinių kredito drau
gijų veiklą stebinčių parei
gūnų nuomone, ten susidarą 
nuostoliai dėl blogo anų kre
dito draugijų administravi
mo'. r'' '■

Tokioms kai kurių kredito į 
draugijų veiklos padėtims ; 
esant, vyriausybė ėmėsi 
priemonių kredito draugijos 
narių sutelktam kapitalui 
apsaugoti. Šiam tikslui 1977 ' 
m. buvo įsteigta Kredito ' 
Draugijų Generalinis Re- ■ 
zervų Fondas, kuriam visos i 
kooperatinės kredito drau- ! 
gijos privalo priklausyti, 
mokėdamos į fondą vieną 
procentą nuo metinių paja
mų. Kredito draugijai dėl

Augiau negu
Atkelta iš psl. 4

Yra net anekdotas; geroji 
laumė kartą klausė kaimietį, 
ko jis labiausiai norėtų, jis 
galįs prašyti trijų dalykų.

— Užtektinai alaus.
— O koks antras tavo no

ras?
— Užtektinai kukulių.
— O koks trečias?
— Daugiau negu užtekti

nai kukulių.
Per Kunigundas £tėjo ku

kuliai ir pas mus. Tik burtai' 
neprigijo. Vietoj raštelių ar 
plaukų dedame mėsą ar 
varškę. Cepelinais pradėjo 
vadinti neseniai dėl jų į ce
pelinus panašios formos. O 
gal ir liko burtų įtaka, nes 
virėjos visada išgriebia pir
mą iškilusi ir žiūri į vidų. 
Aiškina, jog žiūri ar išviręs, 
bet gal ir raštelio ieško, o gal 
savo likimą spėja. Skanumo 
burtas liko tikrai, nes nori
me jų visada ir trečiasis kai
miečio noras tebegalioja — 
Daugiau negu užtektinai!

O. Areimaitė 

rimtų priežasčių patekus į 
finansinius sunkumus, iš šio 
fondo nuostoliams padengti 
gaunama piniginė parama.

Vakarų Victoria vienai iš 
dviejų esančių kooperatinių 
kredito draugijų dėl blogo 
administravimo, padarius 
nuostolių, šios abi kredito 
draugijos buvę sujungtos ir 
vienos jų nuostoliams pa
dengti iš minėto fondo buvę 
išmokėta 350,000 dolerių, gi 
sujungtai kredito draugijai 
administruoti buvęs paskir
tas fondo direktorius. .

Neperseniausiai, šiais 
metais, vieno verslo koope
ratyvo direktorius, koope
ratyvo narių tituluotas 
’’Financial genius”, pateko į 
finansinius nedateklius. 
Reikalą aiškinant buvo ras
ta, kad direktorius 5 milijo
nus draugijos pinigų pasisa
vino, o kooperatyvas teismo 
sprendimu uždarytas su 14 
milijonų dolerių skola.

Čia suminėtų ir, bendrai, 
kooperatinėje veikloje pasi
taikančių netikslumų prie
žastimi laikytini du dalykai: 
draugijos narių nedalyvavi
mas metiniuose susirinki
muose bei jos veikla nesido- 
mėiimas. ir neturėiimas 
draugijos narių rinktos val
dybos veiklai kontroliuoti

FABIJONAS

...Po Lietuvą žiema.
? Nei žodžio, nei rašto...

Maironis
. .4
Juodos eglės viršūnės pa

šėlusiai blaškosi saulėlydžio 
nurausvintame danguje. 
Gūdus ūžesys plaukia vir
šum girios, įsiveržia į tank
mę, švilpčioja tarp nulinku
sių šakų, atšiauriai gieda 
tarp jaunų eglaičių ir nuogų 
lazdynų.

Paskutiniuosius besibai
giančios žiemos sniegus iš
barstę, augančios vėtros ge
nami, debesys išbėgiojo, iš
sisklaidė, dingo.

Dangus sušvito kruvino
mis žaromis, tą akimirką 
ėmė keisti spalvas, tolydžio 
tamsėti, mėlynuoti, ir jau tik 
kažkur ten už tankmės, už 
kamienų ir nukarusių šakų 
sienos, gęsta pasislėpusios 
saulės atspindžiai.

Patižęs sniegas stingsta, 
palei kamienus suversti vė
pūtiniai apsitraukia plonyčiu 
stiklu.

Kiškių pėdų išmintas 
takelis — siaurutis, iš abiejų 
pusių užgultas didžiulių, 
šniokščiančių eglių. Viršum 
tako siaurutis dangaus ruo
želis. Su kiekviena akimirka 
tamsėja, jungia besisiūbuo- 
jančių medžių vainikus, pa
galiau sumirga retomis 
žvaigždėmis.

Sunkiai keldama kojas, 
šąlančiu permirkusiu sniegu 
eina moteris. Trumpais kai
linukais apsivilkusi, stora 
vilnone skara apsisiautusi. 
Tarpais, vis labiau šėlstan
čiai vėtrai dusliu vaitojimu 
smogus medžius, ji trūkčioja 
ir slenka toliau mirštamai 
pailsusio žmogaus žingsniu. 
Staigūs vėjo gūsiai per
smelkia kiaurai jos apdarą, 
šiurpina nuvargusį, skauda
mą kūną. Šaltas prakaitas 
išpila kaktą, pečius, nugarą.

revizijos komisijos.
Paminėtina, kad ir lietu

vių jaunieji kooperatininkai 
pateisina neskaitlingą drau
gijos narių susirinkimuose 
dalyvavimą, sekdami aus
tralų pavyzdį. Tačiau verta 
pastebėti, kad toks galvoji
mas ekonominiu organizaci
niu požiūriu labai klaidingas.

Kooperatinės veiklos 
priežiūrai sustiprinti, pagal 
spaudoje skelbiamas žinias, 
esąs paruoštas ir parlamen
tui svarstyti patiektas koo- 
perativų įstatymo pakeitimo 
projektas. Taip pat esą nu
matyta pagrindinai per
tvarkyti kreditus teikiančių 
finansinių institucijų admi
nistracinė priežiūra, pave
dant ją National Companies 
and Securities Commission 
(NCSC).

Tarp visos eilės šio įsta
tymo nuostatų pakeitimo, 
esąs numatytas, aiškiai for
muluotas, draugijos narių 
rinktos vidaus darbo kont
rolei revizijos komisijos 
nuostatas; oficialiąją revizi
jos funkciją paliekant, kaip 
iki šiol, kvalifikuotam revi
zoriui.

Šio įstatymo pakeitimo 
projektą komentuodamas 
Mr. John M. Galvin, Victoria 
kooperatyvų legalus pata
rėjas, vidaus darbo kontro
lei draugijos narių rinktos
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KAI BUVO DAR ŽIEMA
NEVERAVIČIUS

Kojos tokios sunkios, su 
kiekvienu žingsniu vis sun
kesnės. * i.rs. I

Jau trečią dieną taip eina 
Agota Pakalniškaitė, prasi- 
gaudama giriomis, šunke
liais, baimingai aplenkdama 
bažnytkaimius, privengda
ma didžiųjų kelių.

Aną naktį nakvojo Balsių 
dvaro šiaudų stirtoj. Pakir
do priešaušriu pastyrusi 
nuo šalčio, drebėdama visu 
kūnu.

Ne pirmiefia Agotai tos 
kelionės, bet tokios sunkios, 
kaip dabar, jai dar neteko 
atlikti.

Dieną ištižęs sniegas 
žlagsi, skečia slystančias 
kojas, naktį į gruodą sušalęs 
kiekvieną žingsnį stabdo. O 

•tos kojos tokios sunkios, 
sunkios. Šiandien kiaurą 
dieną tumulais dribo šlapias 
sniegas, permirkę drabu
žius. Sijonas, tarsi medinis, 
daužo kelius. Dabar vėtra 
smaugia.net širdis tarpais 
apmiršta ir spurda, kaip pa
gautas paukštis.

Kitąsyk ji užeidavo į kai
mus, traukdavo vieškeliais, 
o dabar, nelyginant šunų 
vejamas kiškis, kiškio pėdo
mis, giriomis, šunkeliais.

Ten, pasieny, Martynas 
Bauba ją prigrasino.

— Neik, — sako, — kur 
žmonės. Suuodė, rupūžės. O 
jeigu įkliūsi, — neprasižiok. 
Kaip vilkai, tik zuja, tik zu
ja! Visus pražudysi — amen!

Kur tau ji prasižiotų, kur 
tau! Nė žodelio! Bene pati 
nežino...

Tačiau pagalvojus, širdis 
dar neramiau ima daužytis, 
prakaitas aprasoja palinku
sią kaktą. Agota stiprinasi, 
bet darosi baugu, taip bau
gu.

— Kankina, plaktinai už
plaka... Antai Kaminskiuką 
Jonų pagavę tiek čaižė, tiek

Verta •i

Labai retais atvejais su- 
'silaukdavom kokios nors 
paramos lietuviškai tautinei 
veiklai iš australiškų įstaigų, 
nežiūrint kad daugeliu atve-

čaižė. Grandiniais apkaustė, 
išsivarė... Viešpatie, 
tavo valia, — atsidūsta, per
sižegnoja ir paspartina
žingsnius. — Viešpatie, .
Tavo valia! Ne tiek Viešpats 
mūsų Jėzus kentėjo ant 
kryžiaus už teisybę ir svietą. 
Ką čia aš — krislelis, kirmė
lėms...

Taip guodėsi Agota Pa
kalniškaitė tos sunkios ke
lionės dienomis, šalo, nepri- 
valgė ir su šventu atkaklu
mu siekė tikslo.

Kad viskas būtų, kaip 
paprastai. Kad nebūtų rei
kėję daryti to lanko giriomis 
— būtų jau buvusi šiltoje 
Vaineikių troboje, prieš 
saulės laidą būtų parė
jusi. O dabar — jau naktis 
užeina, ar kelio dar galas 
nemažas.

Taip greit temsta. Tai 
baisiai ūžia vėtra girioje, 
kaukia, lyg milžiniška vilkų 
gauja. Kurtinančiame kle
gesyje girdėti kažkokie 
tarytum šauksmai, vaitoji
mai, tūkstančių kanopų try
pimas. Akla staugianti bai
mė kyščioja nasrus iš miško 
gelmių, įpykusiais lazdynų 
virbais kapoja veidą, tirštais 
vėjo kumščiais užgniaužia 
kvapą, išsprogdina akis.

Staigus vėjo puolis išrau
na didžiulę eglę ir su lūžtan
čių šakų trenksmu paguldo 
ją skersai takučio. Lyg juo
da, baisi siena, šmėkštelėjo 
išvarta, užtvėrė kelią.

Agota persižegnojo dre
bančia ranka ir ryžosi. Pa
suko pro krūmus į kirtimą, į 
kelią, kurs traukėsi netolie
se, tiesus, lyg iššautas.

— Pritūpsiu, pajutusi at
jojant, šoksiu po eglele, — 
murma Agota ir, prasigavu- 
si į kelią, paskutines jėgas 
sukrauna į apsunkusias ko
jas.

Plačiu keliu eiti tarsi 
lengviau. Nebeslegia kle
ganti tankmė. Bet vėtra kir- 

jų buvo kreiptasi ir klaben
ta. Tačiau’ kai atsiranda ku
pinas iniciatyvos žmogus^ 
kuris moka prieiti, žino ke
lius, tokios paramos galima 
nesunkiai sulaukti.

Viena iš tokių Adelaidėje 
yra p. Stefanija Rudzens- 
kienė, kuriai praktiškai nėra 
jokių užtvarų. Jau kelinti 
metai ji dirba Pietų Austra
lijos Ethnic Commission 
vykdomajame komitete kaip 
iždininkė. Ir per ją arba jos 
pastangomis bei iniciatyva 
Adelaidės lietuviai jau spėjo 
pajusti apčiuopiamos para
mos vietos lietuvių kultūri
nei veiklai.

Štai vien tik šiemet per p. 
S. Rudzenskienę gauta: 
Adelaidės Lietuvių Muzie
jui - Archyvui gauta $ 1400, 
Senelių reikalams.'

gauta $ 400, 
Moterų Sekcijai

gauta $ 400.
Pernai p. S. Rudzenskie- 

nės pastangomis buvo išrū-. 
pinta $ 2800 įvairiems lietu
vių kultūriniams reikalams. 
Tai aiškiai konkreti ir ap
čiuopiama parama, per kurią 
mūsų veikla neskursta, o 
darosi našesnė. Už visa tai 
ačiū p. Stefanijai Rudzens- 
kienei. Ji ir šiaip gyvai reiš
kiasi lietuviškame gyveni
me, pernai dirbo Lietuvių 
Dienoms rengti Komitete. 
Malonu pasveikinti p. S. 
Rudzenskienę už sėkmingas 
pastangas ir iniciatyvą. Jai 
lengvai prieinamos ir pačios 
aukščiausios Pietų Australi
jos viršūnės. Nuotraukoje ją 
matome su Pietų Australijos 
premjeru Mr. Tonkin.

o

time dar labiau siaučia, 
kreivomis provėžomis sua
kėtas kelias dažniau suklup
do.

Krūtinėj kvapo vis mažiau 
ir mažiau, Akyse blykčioja 
švieselės, mirga tarytum 
žvaigždės. Tarpais Agotai 
rodos, kad ji mato žiburius, 
langus šviečiant. Malonus 
šilumos jausmas akimirką 
apsiaučia ją, ji kiek ištiesia 
palinkusį stuomenį, valan
dėlę žvelgia į tamsius tolius 
ir sunkiai atsidūsta.

— Dar beržyno nepriėjau, 
paskui pakaruoklio ąžuo-
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revizijos komisijos funkcijos 
įvedimą labai užgina, pažy
mėdamas, kad šios funkcijos 
įvedimu Australijos koope
ratyvų veiklos organizacinė 
forma bus prilyginta pasau
lio kooperatyvų organizaci
joje visuotinai galiojančiai 
praktikai.

Šio teigimo faktui prisi
mintina, kad Kanados kre
dito unijų veiklos praktiko
je, greta unijų valdybos, na
rių renkamos ne tik unijų 
vidaus darbo kontrolės ko
misijos, bet dar ir paskolų 
išdavimo komitetai. Lietu
vos kooperatyvuose taip pat 
buvo narių renkamos revi
zijos komisijos, gi koopera
tyvų veiklos oficialioji kont
rolė buvo Viešojo Atsiskai- 
tymo Įstaigų ir Įmonių In
spekcijos priežiūroje.
' Vadovaujantis 1958 m. 
Cooperation Act str. 60, bei 
Talkos įstatų str. 110 nuos
tatais ir dabar, pagal juose 
išreikštą teisinę mintį, 
draugijos nariai gali rinkti 
vidaus darbo kontrolei revi
zijos komisiją, nes ten mini
mi nuostatai suteikia teisę 
kiekvienam paskiram 
draugijos nariui pasitikrinti 
draugijos valdybos veiks
muose jam rūpimus klausi

Kai buvo dar žiema
Atkelta iš psl. 5

las, o paskui dar laukais du 
viorstai, — galvoja ji mie
guistai, nejausdama, kad lė
tina žingsnius, kad kojos jai 
keistai pinasi.

Toks ilgas dabar atrodo 
jai tas kelias. Niekad toks il- 
gąs nębuvo. fr. širdis,čia .ap
miršta, čia vėl daužosi, lyg iš 
krūtinės iššokti norėdama. 
Vis dažniau prie gerklės 
prisirita tarsi koks gumulas, 
smaugia, kankina,., .n ...

■ — Pė Tavo apgynimu... 
šnabžda jos smogų apveltos 
lūpos.

Šalimais suboluoja beržų 
kamienai, vaiduokliškais 
marškonais apsivilkę. Pasi
darė lyg šviesiau, tik vėtra 
kaukia dar labiau įniršusi, 
draskydama nuogas, nulin
kusias beržų skaras.

— Pakaruoklių ąžuolas 
tuoj už beržyno, o paskui jau 
laukai, — galvoja Agota, ir 
čia pat kažkokia nauja baimė 
stveria ją už plaukų.

Agota nori tikėti klebono 
žodžiais, kad visa tai tik 
žmonių .prasimanyta, kad 
ten nieko nėra. Ji nori tikėti 
ir tiki, tačiau ten, kažkur to- 
liniausioj širdies kertelėj, 
tūno susigūžusi baimė ir 
Erasiveržia kiekvieną kartą, 

ai jai tenka eiti pro tą 
vietą.

Pakaruoklio ąžuolas gar
sėja plačioje apylinkėje. Ten 
vaidenasi. Tamsiomis nakti
mis ten kažkas pragarišku 
balsų kvatoja, pasityčioja- 
mai kikena, krizena ir vėl 
garsiai kvatoja. Ne tik žmo
nės • išsigąsta to velniško 
juoko, bet ir arkliai pasibai
dė sukvatojus, ir pravažiuo
jančių žmonių šunys aičio- 
dami kuria tolyn, kaip pa-1 
trakę; tarytum vėzdais tvo- 
jami.

Iš piršto žmonės neišlauš. 
Vieta baisilPakaruoklio vėlė 
atgailauja, o velniai kvatoja, 
džiaugias.

Senis Jonaitis žino, iš kur 
tai radosi. Pamena, Ne kartą 
pasakoja Agotai ir kitiems. 
Per lenkmetį tai buvo, 
žvirgždės kaimo ūkininkas 
pasigodėjo pažadėtos dova
nos, išdavė penkis namo 
pargrįžusius sukilėlius. 
Maskoliai juos ten pamiškė-
je sušaudė.. Bet .nesidžiaugė
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mus. Tad, pagal organizaci
jose praktikuojamą veiklos 
formą, paskiri draugijos na
riai šią teisę gali perleisti 
narių susirinkime jų išrink
tąja! revizijos komisijai.

Pagal nerašytą, bet visose 
taupymo bei kredito įstai
gose praktikuojamą etikos 
nuostatą, taupytojų ir kre
ditorių sąskaitų žinios laiko
mos paslaptyje, tad rinktos 
revizijos komisijos atlieka
mos funkcijos administraci
niai etiniu požiūriu būtų 
tikslesnės, nes paskiriems 
nariams draugijos raštinėje 
savo reikalus besiaiškinant 
gali kilti įtarimų dėl minėtos 
paslapties išlaikymo pažei
dimo.

Beplintančiai ir finansiniai

SKAITYTOJO ŽODIS
Pasitaiko gan dažnai, kad 

po kokio svarbaus kultūrinio 
parengimo, ar minėjimo 
praeina kiek laiko, kol atsi
randa aprašymas ar žinutė.

Skaitytojams gyvenan
tiems kitame mieste, gal tai 
neskauda, nes jie nieko ne- 

anas Judošiaus sidabriniais. 
Pradėjo nykti, džiūti, kaip ir 
iš galvos eiti,.į bažnyčią lio
vėsi vaikščiojęs, o galop ėmė 
ir pasikorė ant ąžuole šakos, 
palei sušaudytųjų kapelius, 
kur dabar kryžius prie ke
lio... Nuo to meto ir prasi
dėjo.

Agota kratosi visų tų at
siminimų ir minčių apie pa
karuoklio ąžuolą, tačiau neį
stengia.. Drebančios lūpos 
kartoja maldos žodžius, o 
mintys, lyg karštinės pa
gautos, švaistosi, plaka 
smegenis ir suka ratu vis 
apie tą pat.

Kelias atrodo toks ilgas, 
vis ilgesnis. Rodos, jau visas 
amžius praslinko, kai ji įėjo į 
vieškelį. Kojų jau nebeskau
da, tik jos keistai nutirpu
sios. Ak, atsisėsti, atsigulti, 
išsitiesti, užmiršti visa... Ji 
sukaupia paskutines jėgas, 
velka apmirusias kojas, 
slysčioja sušalusio ledo pro
vėžomis. Nežiūri į persenusį 
ąžuolą, kurs stūkso čia pat 
prie kelio, išskėtęs didžiules 
šakas, tarsi šimtus rankų. 
Nežiūri ir mato.

Staigi baimė pagauna ją 
„ taip stipriai, kad nepasijun- 

ta pribėgusi kryžių. Krūti
nėje akmuo, šoną lyg peiliu 
kas durstytų, širdis sustoja 
plakusi, lyg ko laukdama. 
Agota pamažėli leidžiasi ke
liaklupsčia, sugrubusiais 
nuo.šalčio pirštais įsikibusi į 
aptvėrimo statinėlius. 

STAR MEMORIAL CO.
AU CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS 

Phone — Works: 6496301 99-5451Evening
Office £ Showroom at

Rookwood Cemetery.

Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu-

Office and Works: 
20-22 RAILWAY STREET 
LIDOOMBE, MS.W., 2141

jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kaina? % skirti Mūsų Pasto
gei.

LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE!
Užsakydami šioje bendrovėje pa

minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje. -

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje >

stiprėjančiai Talkos veiklai 
būtina stiprinti bei tobulinti 
ir jos darbą koordinuojan
čias organizacines funkcijas.

Kooperatinėse kredito 
draugijose vidaus veiklos 
kontrolės (revizijos) komisi
jos paskirtis yra pačios 
draugijos darnaus darbo 
kompleksui būtinai reikalin
gas veiksnys. Vykstantį or
ganizacijoje darbo pulsą ge-. 
riausiai junta organizacijai 
vadovaujantieji — organiza
cijos valdyba. Tad, šiuo at
veju, lauktina iš Talkos val
dybos pozityvios organiza
cinės iniciatyvos suformuo
jant vidaus darbo kontrolės 
revizijos komisiją.

Liudas Barkus

žino. Kitaip vistik yra su 
rengėjais minėjimų, ar kitų 
parengimų, kai apie juos nei 
šuo nesuloja...

Dalis skaitytojų mano, 
kad jeigu žmogus kartais 
parašo, tai čia jau yra jo pa
reiga ir toliau viską repor-

— Viešpatie, Tavo valia,
— šnibžda be balso ir vis la
biau lenkiasi prie žemės.

Viskas aplinkui susijaukė, 
pragariškame vėtros klege
syje nuskambėjo velniškas 
kvatojimas, kažkas giliai su
vaitojo ir plonai, plonai su
cypė, o paskui radosi minkš
ta tyla, ir žvaigždės, spindė- 
jusios Agotos akyse, užgeso.

*

— Petrai, prie kryžiaus 
kažkas guli...

— Ko čia moniji, — atsi
liepė antras baisas su nepa
sitikėjimu ir lyg baimingai.

— Sustok, reik paveizėt,
— griežtai pratarė anas ir 
iššoko iš vežimo, prikrauto 
maišų su miltais.

Petras nenoriai sulaikė 
arklius ir pasilenkęs pasi
žiūrėjo į kryžiaus aptvarėlę.

Anas priklaupė ties su
kniubusiu kūnu, atkėlė jį 
veiduį žvaigždes ir, nustelb
damas vėtros triukšmą, su
šuko Petrui:

— Lipk iš vežimo — Agota 
begulinti.

Petras sukruto.
Kai jau įkėlė ją į vežimą, 

pirmasis vyras suskato kaž
ko ieškoti ant kelio ir palei 
kryžių.

— Ko ten grabalioji? — 
paklausė Petras.

— Agota ne tuščiomis ėjo. 
O čia nei krepšio, nei maišo.

— Tuščia jų. Žandarai, 
kaip šunys, liežuvius išleidę 
laksto, dar ko gero, kaip ty
čia, užguls.

REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą .stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba
i__________________________________

tuoti. Kiti galvoja ir net 
viešai kalba, kad šio žmo
gaus reikia atsiklausti, prieš 
rašant korespondenciją. Ar 
ne juokinga?

Na, ir taip jau pradėjęs 
tas žmogelis sąžinės kamuo
jamas vėl toliau rašo, nes 
jaučiasi labai nepatogiai, kai 
apie jo bendruomenės pa
rengimus niekas nekalba. 
Kartais pasitaiko susirinki-

— Durniaus šnektos. Už
guls ar neužguls, o čia toks 
dalykas... — piktai riktelėjo, 
tačiau nieko neradęs užsi
rioglino ant maišų.

* *
Tik atmerkusi akis, Agota 

pajuto malonią, tokią trokš
tamą šilimą. Išsyk ji neį
stengė nieko įžiūrėti, tik 
pamatė gelsvą švieselę. Iš
girdo kažkieno balsą, bet 
nesuvokė žodžių prasmės. 
Kažkas apie ją triūsė, kažką 
dirbo, tačiau jai buvo vis- 
vien.

Bet po valandėlės kažkoks 
stiprus stūmis iš vidaus 
grąžino jai sąmonę. Išgąsčio 
kupinomis akimis įsižiūrėjo į 
pasilenkusios ties ja žmo
gystos veidą ir staiga atsi
sėdo lovoje.

Ir tuoj pat atlyžo. Džiaus- 
mo šypsnis praskrido anks
tyvų raukšlių išvagotu jos 
veidu. Apie ją triūsęs Vai
neikienė.

Dabar Agota negalvojo, 
kaip pateko į Vaineikių tro
bą. Jai viskas atrodė pap
rasta ir lengva. Kol anoji 
vilko nuo jos skarą ir kaili
nius, ji tik vos girdimu balsu 
šnibždėjo:

— Garbė Viešpačiu}... 
Garbė Viešpačiui...

Tik po valandėlės prabilo 
balsiau:

— Kojos... mano kojos... 
atriškit...

Vaineikienė nesuprato. 
Tarė čia pat stovinčiai duk- 

mų. Susirenka, aišku, tik 
didvyriai, visi kiti šiais lai
kais turi jau kitų darbų...

Valdybos pirmininkas pa
ruošia pranešimus, daugu
moje, ne tik savo bet iždi
ninko, revizijos komisijos ir 
t.t. Korespondentas rašy
damas apie šį susirinkimą, 
tegu tik pabando išleisti pa
vardę vieno šių didvyrių, 
kuris šiaip taip perskaitė 
jam paruoštą pranešimą, 
tuoj redakcija gaus pylos už 
jo pavardės praleidimą...

Taigi reikalaujama tobu
lumo iš mūsų korespondentų 
ir redaktorių. O gal galvo
ja, kad grįžęs iš parengimo 
kartais net po vidurnakčio 
korespondentas turi didelį 
malonumą paruošti kores
pondenciją sekančiam 
laikraščio numeriui?

A. Kramilius

teriai:
—- Nuauk čeverykus.
Toji ėmė narplioti raiščių 

mazgelius.
— Kas čia dabar?! — ne

tyčia balsiai prasitarė ji nu
stebusi.

Agotos blauzdos buvo 
storos, it trinkos, apsuktos 
skudurais.

— Taigi... knygos... - 
prašnibždėjo ligonė.

Puolė abi su motina raiš
čių nuiminėti. Traukė iš po 
jų juodais odiniais viršeliais 
maldaknyges.

— Va, Jėzau, tetule, juk 
visos blauzdos kruvinos, pa
mėlusios! — sušuko mergai
tė, nutraukusi paskutinį 
tvarstį.

— Knygelių... kampai ge
ležėlėmis apspausti... tai ir 
sukruvino... Kitaip negalima 
buvo... Žandarai, kaip vil
kai... tik zuja... tik zuja... 
Paslėpkit greičiau... kur 
žinot... — prašneko Agota, 
šyptelėjo ir, visiškai nuvar
gusi, vėl pasinėrė į šiltą, 
malonią užmarštį.
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GRAŽŪS PRISIMINIMAI

Amerikos lietuvių jaunių 
sportininkų, viešėjusių pra
eitais metais Australijoje, 
vadovas Zigmas Žiupsnys su 
ponia, labai gražiai savo 
laiške prisimena viešėjimą 
Australijoje ir siunčia vi
siems australiečiams ge
riausius linkėjimus iš Čika
gos. Jis rašo:

Jau prabėgo šeši mėne
siai, kaip grįžome iš jūsų 
krašto. Laikas taip greitai 
praslenka. Ačiū už skubų 
"Mūsų Pastogės” siuntinėji
mą, įdomu pasiskaityti, nes 
dabar su žmona žinome, apie 
ką skaitome. Anksčiau buvo 
viskas svetima. Sporto pa
saulyje judame link 1983 
metų žaidynių. Jau Pas. 
Liet. Bendruomenės yra 
pakviestas Lietuvių Dienų 
pirmininkas Dr. Razma, ku
ris pasikvietė Valdą Adam
kų (pirmosios krepšininkų į 
Australiją grupės vadovą ir 
didelį Australiečių sporti
ninkų draugą. A.L.), Sporto 
Žaidynių Organizacinio Ko
miteto pirmininku. Tas jau 
yra oficialus reikalas. "Jis 
privalo sudaryti pagrindinį 
komitetą iki rugpiūčio galo. 
Lėšų nesimato perdaug,' 
todėl atsiųsk jūsų išvykos 
sąmatą. Pas. Liet. Bendruo
menei, mano adresu (Z. 
Žiupsnys yra sporto įgalio
tinis prie Pas. Liet. Bend
ruomenės. A.L.). Bus kiek 
nors skiriama. Gal pas tave 
atsiras žmonių, kurie dai
nuos ar vaidins. Tas paleng
vintų piniginį reikalą. Galu
tinę sumą nutars P.L. Dienų 
rengėjai.

Įdedu Čikagos Neries ■ 
mergaičių tinklinio 15-kos j 
metų amžiaus žaidėjų nuot-i 
rauką. Jos laimėjo visos j 
Amerikos tinklinio pirme- • 
nybėse trečią vietą. Manau' 
iš jų bus ne viena kandidatė 
ir į sekančią išvyką į Aus-!

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Bet kila klausimas: Ar ’’šventiesiems”, kurie bus 

draug-paveldėtojais Karalystėje, ir bendrais teisėjais, 
bus galima saugiai pavesti visiškai autokratinę valdžią?

Ištikrųjų kad taip! Kaip Kristus Jėzus priparodė, kad 
Jis turėjo daug savo Tėvo dvąsios, ir yra ’’Tėvo esmės 
paveikslas”, taip pat ir visi tie, iš kurių susidarys ’’maža
sis būrelis” Jėzaus draug-paveldėtojų Karalystėje, pirma 
turės priparodyti, kad ir jie turi ’’Kristaus dvasios” — 
šventosios meilės dvasios. Viena jų pašaukimo sąlyga 
yra, kad jie pasidarytų ’’tos pačios išvaizdos, kaip jo 
brangiausias Sūnus”, ir nė vienas kitas nebus pripažintas 
padarusiu savo pSšaukimą ir išrinkimą tikrą. Tos klasės 
nariai išrenkami iš tarpo silpnųjų ir netobulųjų todėl, kad 
jie galėtų atjausti silpnybes tų, kuriais jie turės rūpintis 
ir mokinti kaip reikia kovoti už teisybę ir tiesą ir prieš 
klaidas ir nuodėmes. Taip yra; kaip galima pilnai pasiti
kėti Vyriausiuoju karališkosios kunigijos Kunigu, taip 
pat be jokios .baimės galima pasitikėti žemesniais kuni
gais. Dievas suteiks jiems galybę ir valdžią, nes Jis pa
žįsta juos, ir tai yra geriausia garantija, kad jų galybė bus 
naudojama ištikimai, išmintingai ir meilingai, pasaulio 
palaiminimui.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bašinskas, 16 Burlington St., Holland Park. Qld. 4121

Pasirengimai 
išvykai 

į Čikagą
traliją. Šiame turnyre daly
vavo 88 komandos taip, kad 
pergalė buvo gana sunki. 
Naują ŠALFASS Centro 
valdybą Amerikoje rinksime 
spalio mėn.”

SYDNEJIŠKIAI
PRADĖJO

Išlaidoms padengti, Išvy
kos Organizacinis Komitetas 
rengia didelio masto loteri
ją, kuriai paskirus prizus 
turi parūpinti visi Australi
jos lietuvių sporto klubai.

Čikagos ’’Neries” mergaitės iki 15 metų laimėjo trečią vietą Amerikos jaunių 
olimpinio tinklinio turnyre. Dešinėje vadovas Z. ŽiupsnysŽiemos sporto

Rugpiūčio 22 dieną trylik- 
toju kartu žiemos sporto 
mylėtojai susirinks varžy
boms į Mt. Buller, Victorijo- 
je. Xlll-sios Australijos lie
tuvių žiemos sporto šventės 
■šeimininkai - rengėjai yra 
Melbourne lietuvių slidinė- 

Pirmieji savo prizus paskel
bė Sydnejaus Kovas. Kovie- 
čių Garbės Narys Mykolas 
Zakaras, kuris visuomet 
sporto klubą paremia tiek 
moraliniai ir dar daugiau 
materialiniai ir šiai loterijai 
paaukojo puikų stereo apa
ratą. Mūsų žinomas meni
ninkas Leonas Urbonas, di
delis jaunimo ir sportininkų 
draugas, ne vieną kartą ir 
anksčiau parėmęs sporti
ninkus, išvykos loterijai pri
žadėjo duoti savo paveikslą. 
Anksčiau buvęs geras rugby 
league žaidėjas Viktoras 
Šliteris, kurį dabar pakeitė 
jo sūnus Rikis, žaidžiąs ko- 
viečių krepšininkų rinkti
nėje, niekada nepamiršta 
sportininkų ir savo dosnia 
ranka juos visuomet remia.

šventė čia pat!
B. Nemeika
jimo klubas ’’Neringa”. Ne
žiūrint, kad šventė turi 
prietaringą tryliktąjį skaičių 
tikriausiai tas šventei nepa
kenks...

Ši šventė žada būti viena 
iš įspūdingiausių. ’’Nerin
gos” klubas šventei organi
zuoti - pravesti iš anksto su- 
darė specialų komitetą. Šis 
komitetas nuoširdžiai padir-
bėjo ir atliko visus paruo
šiamuosius darbus.

Šventėje dalyvaus Syd
nejaus, Canberros, Adelai
dės ir Melbourno slidininkai. 
Pirmą sykį žiemos sporto 
šventėje Australijoje daly
vaus sportininkas iš užjūrio. 
Iš U.S.A. Los Angeles at
vyksta pajėgus slidininkas 
Darius Raulinaitis. Viso nu
matoma šventėje dalyvaus 
69 slidininkai, 34 svečiai, 
pareigūnai, stebėtojai. Tai 
tikrai rekordinis dalyviu 
skaičius. Atrodo, kad slidi
nėjimas populiarėja lietuvių 
tarpe. Pirmą sykį varžybose 
dalyvaus adelaidiškiai, nors 
savo valstijoje sniego 
neturi.

Varžomasi bus didžiajame 
slalome ir greitame nusilei
dime. Šiais metais prisnigo 
daug, prie geros laimės gal
būt ir saulutė pašvies. Beli
ko laukti įdomių varžybų.

Laiko skaičiavimą atliks 
’’Austrian Ski School” in-

į

Šiai loterijai jis paaukojo 
spalvotą televizijos aparatą. 
Nuoširdus sportiškas ačiū 
pirmiesiems išvykos loteri
jos prizų aukotojams.

LĖKTUVŲ BENDROVĖS
DOMISI

Išvykos Komitetas tyri
nėja paskiras oro bendroves 
dėl geresnių išvykai į Ame
riką ir Kanadą sąlygų. Jau 
gauta keletas pasiūlymų, 
tačiau ypatingą dėmesį rodo 
amerikiečių kaikurios oro 

struktoriai elektroniniais 
instrumentais.

Vyrų- “ varžybbse —• dėl^ 
asmeninio titulo bus kieta 
kova. Įdomu bus pamatyti 
svečio amerikiečio stilių ir 
pajėgumą. Į titulą labai 
stiprias pretenzijas pareikš 
V. Bagdonas. Tai stiprus, 
gerai nušlifuotas slidininkas. 
Ant kulnų jam lipa A. Pilka 
ir P. Aniulis. Didelius koze- 
rius turi anksčiau daug lai
mėjimų pasiekęs Juozas
Vaitiekūnas. Nereikėtų 
stebėtis, kad titulas atitektų 
Juozo jaunesniam broliui, 
Algiui. Šis jaunuolis dina
miškas slidininkas. Be čia 
išvardintų į laurus tykos ir 
J. Mašanauskas (jun.), taip 
pat ir G. Mackevičius. Var
žybų rezultatams didelės 
įtakos turės oras.

Moterų klasėje taip pat 
bus audringų momentų. 
Stipriausios konkurentės 
bus Ugnė Kazokaitė ir Nijo
lė Mikolajūnaitė. Gali neti
kėtumų parodyti Aldona 
Cuguraitė. Lengvai nepasi
duos daugelį sykių čempijo- 
nės titulą iškovojusi O. Pil- 
kienė. Galbūt kad būdama 
’’namuose” auksą pasisavins 
Nijolė.

Jaunių berniukų iki 18-kos 
metų grupėje yra gerų slidi
ninkų. Aukšto lygio pasie
kęs P. Wolf. Petras galėtų 
būti pajėgus varžovas ir 
vyrų grupėje. Jam rimti 
konkurentai A. Alekna ir J. 
Mikolajūnas.

bendrovės, kurios, jeigu at
sirastų tinkamas ir reikalin
gas skaičius žmonių, net 
atskirą lėktuvą duotų. Ko
mitetas, turėdamas dar ne
mažai laiko, tiria visas ge
riausias sąlygas ir, laikui 
atėjus, paims kas bus iš viso 
geriausia.

Taip pat komitetas krei
pėsi į Amerikos konsulatą ir 
tas jiems prižadėjo duoti vi
sas informacijas, kaip geriau 
ir pigiau yra keliauti Ameri
koje ir ką įdomiau būtų galį- 
ma ten pamatyti.

Visi ir ne aktyvūs sporti- ■, 
ninkai, jau dabar turi pagal
voti ir nutarti savo važiavi
mo reikalą, nes kuo bus di
desnė keliautojų grupė ir 
kuo anksčiau Išvykos Komi
tetas apie tai žinos, tuo 
jiems bus lengvesnis darbas.

A. L-tis

Jauniausi slidininkai ber
niukai ir mergaitės iki 
13-kos metų taip pat žada 
narsiai pasirodyti. Į meda
lius pretenduos brolis su se
sute — Dagiai, Daukutė, D. 
Wallis ir kiti.

Vyrų veteranų grupėje 
’’virš 45-kių” visi varžovai 
yra išlaikę gerą sportinę 
formą. Tai ne archyvinė me
džiaga, bet gerą patyrimą 
turį aktyviai sportuoją slidi- 
ninkai. Čia trasose susitiks
R. Dagys, J. Mikolajūnas, J. 
Kriaucevičius, A. Vaitiekū
nas, A. Staugaitis, V. Alek
na, R. DaukuS.ir V.' Binkis. ^ 
Mano trejetukas būtų: R. 
Dagys, J. Kriaucevičius ir 
A. Staugaitis. Raimondas, 
jeigu nepamirš.užsirištį sayp, 
laimingą skarikę, gali suži
bėti auksu. Žinoma, pirma 
reikės jam nugalėti kietąjį 
Jumbo. Lygiavertis varžo
vas A. Staugaitis. Negalima 
pamiršti nuolatinio žiemos
švenčių dalyvio V. Vaitie
kūno galimybių.

Laimėtojams pagal dail. 
V. Simankevičiaus projektą 
pagaminti dailūs medaliai. 
Medaliai keturių rųšių: auk
so, sidabro, bronzos ir nike
lio. Nikelio medalius gaus 
visi kurie dalyvaus varžy
bose.

Prieš varžybas, rugpiūčio 
21 d. ’’Neringoje” įvyks ko
mandų vadovų susirinkimas. 
Čia bus galutinis sportinin
kų užsiregistravimas, 
numerių išdalinimas, burtų 
keliu išsprendžiant starto 
eilę. Varžybos bus prave
damos pagal ALFAS 1979 
metais išleistas taisykles.

Po varžybų "Neringos" 
klubo patalpose įvyks lai
mėtojams medalių - trofėjų 
įteikimas ir vėliau bendra 
vakarienė.

Daugelis sportininkų į Mt. 
Buller atvyks anksčiau, kad 
galėtų pasitreniruoti. Šeš
tadienio rytą 9.30 vai. visi 
stos į startą
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SYDNEJAUS
LIETUVIAMS

Šiuo metu Australijos 
Lietuvių Bendruomenę lan
ko iš Kanados atvykusi j 
viešnia Laima Beržinytė, 
Kanados Lietuvių Jaunimo ■ 
Sąjungos pirmininkė. Laima 
yra Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos atsiųsta tal
kininkė į Australiją susipa- j 
žinti su Australijos lietuvių 
jaunimo veikla. Viešnia į 
Sydnejų atvyksta rugpiūčio 
13 d. ir nori susitikti su visų 
jaunimo organizacijų atsto- j 
vais ir nariais, nori supažin
dinti su PLJS ir jos ren
giamais kongresais, turi 
atsivežusi Jono Mockūno 
pagamintą IV-jo PLJ 
Kongreso filmą.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba rugpiūčio 22 d., 
šeštadienį, 7 vai. p.p. orga
nizuoja susitikimą su 
viešnia. Tame susitikime 
dalyvaus iš Melbourne at
vykusi ALB Krašto Valdy
bos narė jaunimo reikalams 
Birutė Prašmutaitė. Atvy
kusieji į susirinkimą turės 
progos susipažinti su 
lietuvių jaunimo veikla, o 
taip pat ir su ruošiamu V-ju 
PU Kongresu Šiaurės 
Amerikoje, 1983 m., pama
tyti IV PU Kongresą Euro- , 
poje filme.

Visus maloniai prašome 
atvykti į susirinkimą, o ypač 
jaunimą.

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

SVARBUS PRANEŠIMAS 
SYDNEJAUS MOTERIMS!

atidarymas. Prezidiumo su
darymas. Mandatų komisi
jos, sudarymas. Pereito me
tinio susirinkimo protokolo 
skaitymas. Pirmininkės 
pranešimas. Iždininkės pra
nešimas. Ligonių reikalų 
vedėjos pranešimas. Kont
rolės komisijos pranešimas. 
Diskusijos dėl pranešimų. 
Naujos valdybos rinkimai. 
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiame kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti. 
Visos naujos ir buvusios na
rės jauskite pareigą savo 
moterų susirinkime būti.

Valdyba

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE j
? 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414'1

Sekm., rugpiūčio 9 d. 3 val. 
kviečiame visus atsilankyti į Skautų 
židinio rengiamą

Literatūrinę popietę
|| šešt., rugpiūčio 8 d., 7.30 vai. šešt., rugpiūčio 15 d. 7.30 vai.
M Visi kviečiami atsilankyti į skautų
J Captive Nations balius

.Įėjimas $ 2 asmeniui. Programoje
Sūkurio mergaičių chorelis

KAUKIŲ BALIŲ

Įėjimas $ 6 asmeniui. Pensininkams! 
nuolaida

Maloniai kviečiame visus į Sydnejaus skautų

Tradicinį Kaukių Balių
rugpiūčio 15 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro Lietuvių Klube, Bankstown.

Kaukių paradas, premijos geriausioms kaukėms, loterija, laimės šulinys ir 
t.t.

Bilietai: suaugusiems $ 6,
pensininkams, moksleiviams $ 3

Bilietus bei stalus užsisakyti klube pas klubo vedėją p. Lašaitį ar kreiptis 
pas p. B. Barkų (tel. 73 3984)

’’AUŠROS”. TUNTAS

Viešnia iš Kanados
MŪSŲ PASTOGEI’ 

AUKOJO:

Pagerbdamos a.a. K. Rei 
šoną vietoj gėlių Mūsų Pas
togei skiriame 20 dolerių. 
Antanina Žilienė ir Liucija 
Žilytė.

Mielos ponios,
rugpiūčio. 16 d., sekma

dienį. 1.30 vai. Liet. Klube 
Bakštov/ne įvyks Sydney 
Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugi ■ visuotinis 
mętinis susirinkimas šia 
darbotvarke: Susirinkimo

PADĖKA

Sydnejaus tautinių šokių 
grupė Sūkurys ir valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Funerals 
of Distinction (K. ir N. But- 
kai) už piniginę 150 dolerių 
auką.

Sydney
Liet. Klube

PRANEŠIMAS

Klubo nariai kviečiami 
siūlyti kandidatus į 1981/82 
metų Sydnejaus Lietuvių 
Klubo Valdybą.

Pasiūlymai gali būti pa
daryti ant oficialių Klubo 
Sareiškimų, kurie gaunami 

Jubo raštinėje arba pas 
Klubo vedėją.

Pasiūlyti kandidatus gali 
2 Klubo nariai gaudami siū
lomo kandidato sutikimą. 
Pareiškimai su siūlomais 
kandidatais turi pasiekti 
Klubo Valdybos sekretorių 
ne vėliau rugpiūčio 28 . d. 4 
vai. p.p.

Pranešame visiems klubui 
terminuotų paskolų davė
jams, kad nuo liepos 1 d. už 
įmokėtas ir įdedamas pas
kolas bus mokama 12 % me
tinių palūkanų.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba
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Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos (PLJS) Valdy
ba, Čikagoje, siekdama pa
laikyti glaudesni ryšį su visų 
kraštų lietuvišku jaunimu, 
jau eilė mėtų siunčia talki
ninkus susipažinti su kitų 
kraštų jaunimo padėtimi 
ir jiems padėti. Šiuo metu iš 
J.A.V., PLJS Valdyba yra 
pasiuntusi Rasą Šoliųnaitę į 
Pietų Ameriką ir kun. An
taną Saulaitį į Europą.

Džiaugiamės, kad PLJS 
Valdyba rado žmogų, kuris 
galėjo atvažiuoti į Australi
ją. Tai Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Valdybos 
pirmininkė Laima Beržiny- 
tė. Laima atvažiavo į Aus
traliją susipažinti su Aus
tralijos lietuvių jaunimo 
veikla, pasidalinti savo 
patirtimi ir siūlymais. PLJS 
Valdyba apmoka visas ke
lionės išlaidas.

Laima Beržinytė yra pra
džios mokykloje Toronte, 
pranzūzų kalbos dėstytoja, 
tai galėjo skirti savo vasaros 
atostogas kelionei į Aus
traliją. Kelionės maršrutas: 
Melbourne - liepos 10-16 d.d. 
Adelaide - liepos 17-28 d.d. 
Melbourne - liepos 29 - rug
piūčio 6 d.d.
Perth - rugpiūčio 6-12 d.d. 
Sydney - rugpiūčio 13-25 
d.d.

Žinių apie Laimos Berži- 
nytės viešnagę, prašome 
Adelaidėje kreiptis pas Joną 
Mockūną, Melbourne pas 
Algį Karaziją ar Birutę 
Prašmutaitę, Perthe pas 
Eugenijų Stankevičių ir 
Sydnejuje pas Dr. A. Mau- 
ragį.

Aplink Australiją Laima 
vežasi su savim adelaidiškio 
Jono Mockūno suktą IV Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Europoje filmą, 
kurios pagaminimui Aus
tralijos Lietuvių Fondas 
buvo paskyrę $ 100. Savo 
atvykimu Laima Beržinytė 
turės progos skatinti Aus-

tralijos jaunimą dalyvauti 
V-tame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese, kuris 
įvyks Šiaurės Amerikoje, 
1983-čiais metais.

J. Vingrienė VIC $ 100.00
I.S. Ruveliai ACT$ 50.00 

‘ Syd. proferansininkai
NSW$

K. J. Beinoravičiai

I. Norvydienė Vic. $ 5.00 
A. Cwalinska Tas $ 5.00 
F. Lange-Rimšienė

SA $25.00
S. Jelionienė USA $ 21.56
M. Kavaliauskienė

NSW $ 10.00
NSW $ 5.00 
USA $ 15.00 
Vic. $ 20.00 
WA $ 10.00

Nsw $
50.00

5.00

Laima Beržinytė, būdama 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkė, auto
matiškai įeina į Kanados 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybą, kaip narė 
jaunimo reikalams.

Laima užaugo mažoj lie
tuvių kolonijoj Delhi, Onta
rio, ir buvo ”Palangos” tau
tinių šokių ansamblio akor
deonistė. Baigė pranzūzų - 
ispanų kalbų mokslus 
Guelph Universitete. Būda
ma studentė įsteigė ir pir
mininkavo Guelph Univer
siteto lietuvių studentų klu
bui. Buvo III Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso, 
Pietų Amerikoje, dalyvė 
1975-76 m., o IV PU Kong
reso, Europoje, atstovė, 
1979 m. Prieš IV PU Kong
resą nuvyko į Angliją tal
kinti PU Sąjungos vardu. 
1981 m. Laima yra Kanados 
Lietuvių Dienų komiteto 
narė.

Rugpiūčio 3 d. Krašto 
Valdyba kartu su ALB 
Melb. Apylinkės Valdyba 
turės posėdį su Laima Ber- 
žinyte aptarti bendrus klau
simus.

Australijos L.B. Krašto

$ 
Qld. $ 
Qld. $ 
Vic. $ 
Qld. $ 

NSW $

S. Sagatienė 
J. Feder 
A. Žvirblis 
J. Zablockis
I. Jonaitis
P. Sakalauskas NSW $
J. Kapočius 
J. Sadauskas 
G. Van Hoof 
V. Rimka 
J. Paškevičius 
V. Bernotas 
J. Rapkauskas 
J. Vizbaras 
V. Žygas 
E. Karblane
T. Kašauskas

40.00 
10.00 
5.00 
5.00
5.00

10.00
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 10.00

Tas$ 5.00
NSW $ 5.00

Vic. $ 5.00
Vic. $ 10.00
Vic. $ 10.00 
Vic. $ 5.00
SA$ 5.00

S. Gintalienė 
P. Sirgedas 
V. Pažereckas 
A. Klimaitis 
V. Deikus
J. Šeštokas

Blackburn Vic. $ 
L. Vacbergas
K. V. Bitinai
A. Srutis
A. Eskirtas 
V. Kalvaitis
D. Martin 
J. Jasiūnas 
V. Aukštiejus
E. Šidlauskas 
Br. Leitonas 
A. čeičys
Latrobe Valley S-ja

Vic. $50.00
V.V. Koženiauskai

Vic. $ 30.00 
NSW $ 5.00 

WA $ 10.00

5.00 
7.23 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
2.00 
5.00

USA$ 
NSW $ 
NSW $ 

Vic. $ 
Vic. $ 

NSW $ 
NSW $ 

Vic. $ 
Vic. $ 
Vic. $ 10.00 

ACT $20.00

Valdybos vardu sveikinu 
Laimą atvykusią į Australi
ją. Linkiu sėkmės savo susi
tikimuose su Australijos 
jaunimu, ir kad mūsų jauni
mas galėtų pasisemti naujų 
įdėjų ir entuziazmo savo or
ganizaciniam veikime.

A. Jakštas
A. Klimaitis
Syd. proferansininkai

NSW $ 50.00
J. Venclovienė NSW $15.00
E. Svirklienė NSW $ 20.00
A. Krupa NSW $ 5.00
A. Kairaitis Vic. $ 5.00

Birutė Prašmutaitė 
ALB Krašto Valdybos narė 

jaunimo reikalams

Visiems mieliems aukoto
jams tariame nuoširdų Ačiū!

’Mūsų Pastogės” 
Administracija

mt$M PaiUfi
AUSTRALIAN LITHUANIAN WE 

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd.
P.O. Box 550

Bankstown. N.S.W., 2200
Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reizgys, V. 
Patašius.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
St. Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395 
Administracijos adresas:..
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200 J

Prenumerata:
Australijoje metams

Oro paštu kitur
Atskiro nr. kaina 50 centu

Redakcija rašinius taiso 
skelbia savo nuožiūra. Už s

Fvinted by Rotor Presą Pty<
■

8


	1981-08-03-MUSU-PASTOGE_0001
	1981-08-03-MUSU-PASTOGE_0002
	1981-08-03-MUSU-PASTOGE_0003
	1981-08-03-MUSU-PASTOGE_0004
	1981-08-03-MUSU-PASTOGE_0005
	1981-08-03-MUSU-PASTOGE_0006
	1981-08-03-MUSU-PASTOGE_0007
	1981-08-03-MUSU-PASTOGE_0008

