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XI Lietuviu Dienos 
Adelaidėje

Literatūros - Dainos vakaras
Buvo pasklidę pagrįsti 

gandai, kad į Lietuvių Die
nas Adelaidėje iš JA V-bių 
atvyksta šakotas kultūri
ninkas, poetas St. Santva
ras. Literatūros vakaro pla
nuotojų jam programoje 
buvo numatyti skirti ’’liūto 
dalį”. Tačiau šiai "atrakcijai” 
išsisklaidžius literatūros va
karo programoje visi savi — 
’’australai”. Galima būtų pa
vadinti "duona kasdienine”, 
bet žinant kad šiais techni
kos laikais lietuviui literatū
ra liko vienu iš pačių rečiau
sių dvasinio pasmaguriavi- 
mo ’’patiekalų’’, reikia tikėti, 
kad ta proga nebus daugelio 
praleista ir ”puotautojų’vbus 
pilna salė.

Literatūros ir dainos va
karo puotos meniu 
patenkins kiekvieno skonį. 
Jeigu pageidausite poezijos, 
turėsite retą progą išgirsti 
šioje srityje tris pačius di
džiuosius: J.A. Jūragis, V. 
Kazokas ir J. Mikštas. Jeigu 
įsigeistumėte 
pikantiškesnės abstrakcijos, 

Teatras
Turbūt rečiausiai puose

lėjama meno šaka,Australi
jos lietuvių bendruomenėje 
yra vaidybos menas.

Tautinių šokių grupes ar 
dainavimo ansamblius pa
jėgia įkurti ir mažesnės ko
lonijos, bet įsteigti ir išlai
kyti teatrą jau pasidaro 
sunkesnė užduotis.

Režisierių trūkumas ir 
vaidybon linkusių mėgėjų 
nedateklius, teatro meną
palieka paskutinėj vietoj.

Buvusiam, gan stipriam 
Melbourne teatrui ištirpus, 
liko tik judri Sydnejaus 
’’Atžala” ir Adelaidės "Vai
dila”.

Adelaidės teatras pats 
seniausias, pernai atšventęs 
30-ties savo gyvavimo su
kaktį.

Lietuvių Dienų parengi
mų programon įeina ir te
atro pastatymas, kuris su
važiavusių tautiečių kalen- 
dorėliuose, turėtų būti pa
žymėtas, kaip būtinas.

Lietuviškas žodis dramoje 
yra retas reiškinys, ypač 
periferijose gyvenantiems 
tautiečiams.

"Vaidila” ruošia St. Sant
varo 4-rių veiksmų dramą 
"Žvejai". Drama buvo iš
leista 1942 m. Kaune, kurios 
premjera įvyko tais pačiais 

modernesnių posmų, — pra
šom, jūsų skoniui L. Šimku
tės kūryba. Ir dar ne viskas. 
Jeigu sakysite, kad jūsų šir
džiai artimesnė proza, neiš- 
gąsdinkit literatūros vakaro 
"kelnerių", jie jums pasiūlys 
sodrų B. Mockūnienės kūry
binį žodį. Taip, tai ta pati, 
kuri 1978 m. laimėjo Skautų 
Akademikų D-jos paskelbtą 
romano konkursą. 0 jei už- 
sigeisite juokų,visą organiz
mą sukrečiančio humoro, — 
štai su savo feljetonu V. 
Baltutis.

Gerai suplanuotoje puo
toje visada patiekiama tre
čiasis saldus valgis. Litera
tūros vakare ’’ant trečio” 
bus lietuviška daina. Sol. J. 
Rūbas, sol. G. Vasiliauskie
nė, moterų kvartetas "Ne
muno dukros”. Tos pačios, 
kurių 1971 m. įdainuota 
plokštelė "Rankšluostin įau- 
siu - Lietuva tėvynė" buvo 
išpirkta per pusmetį. Žemų 
gaidų mėgėjai palepins savo 
reiklų skonį boso Rūbo dai
nomis, na, o apie sol. G. Va
siliauskienę nėra reikalo iš

metais balandžio 17-tą dieną 
Kauno Valst. Teatre, reži
suojant P. Kubertavičiui.

Drama išversta į estų, 
latvių, vokiečių kalbas ir 
buvo suvaidinta 50 kartų.

"Žvejuose” parodomas 
pajūrio kaimelio gyvenimas, 
daugiausiai susikoncentra
vęs Gerulių šeimoje. Ramus 
žvejų gyvenimas, meilė, in-

Jaunimo koncertas
Jaunimo koncerte Ade

laidė šį kartą pasirodys su 
skirtinga programa. Vietoj 
įprastinių vaizdelių ir pavie
nių pasirodymų, jaunimas 
pasirinko, Amerikoje gyve
nančio K. Ostrausko vaidi
nimą "Žaliojoj lankelėj".

Gaila, kad pastatyme 
dalyvių skaičius ribotas, bet 
išeiti su didesne grupe pasi
daro sunkumų, kada dauge
lis atsisako dėl laiko stokos.

Sveikintinas dalykas, kad 
jaunimas viską daro savo 
jėgomis - patys pasirinko 
veikalą, patys ir tvarkosi. 
Vyresniajai kartai jų nei 
stumt, nei traukt nereikia.

"Žaliojoj lankelėj”, auto
rius rūpinasi keletos žmo

vis kalbėti - jos pavardė yra 
geriausia reklama.

Literatūros ir dainos va
karas įvyksta gruodžio 26 d. 
8 vai. vak. Lietuvių Katalikų 
Centro salėje. Truputį 
anksti - antrą Kalėdų dieną, 
bet prie gerų norų kiekvie
nam įmanoma savo kelionę į 
Adelaidėj Lietuvių Dienas 
taip suplanuoti, kad tos die
nos vakare jau būtume 
Adelaidėje.

Maloniai kviečiame daly
vauti literatūros ir dainos 
puotoje.

Pr. Pusdešris 

trygos ir amžinoji kova su 
kartais klastinga, jūra, taip 
pat ir nežinia kiekvieną 
kartą išplaukiant "aukšto- 
jon” užgrūdina žvejų šei
mas. Dramoje pamatysite 
sau artimus charakterius, 
kurie kartais prajuokins, o 
kartais gal ir pravirkdins.

Veikalą režisuoja Jonas 
Neverauskas, vaidina ’’Vai
dilos" teatro dramos bran-
duolys, padedant jaunom, 
stipriom jėgom.

’’žvejai” statomi erdvame 
Royalty Theatre, 65 Angas 
St. gruodžio 28 d. 7 vai. va
kare. Bilietai 4 dol. Visos 
vietos rezervuotos.

Kaip adelaidiškiai taip ir 
svečiai, kviečiami pamatyti 
žinomo dramaturgo St. 
Santvaro dramą ir drauge 
su aktoriais pagyventi prie 
Baltijos jūros, pasidžiaugti 
gyvenimo ramybe ir pako
voti su gamtos negailestin
gais gaivalais.

nių gyvenimo būdo pasirin
kimu ir jų teise.

Smuklininkas Gus laiko ta
verną "Žaliojoj lankelėj”, 
tyliame, apleistame miesto 
kvartale. Gus yra ”dypu- 
kas”, palikęs savo šeimą 
Lietuvoje, norįs užmiršti 
savo kraštą ir buvusį gyve
nimą. Kalbėdamas lietuviš
kai, jis visą laiką įmaišo 
angliškų žodžių.

Nuolatiniai smuklės lan
kytojai yra DRAUGĖ ir PO
ETAS. POETAS dirba Hol- 
deno mašinų fabrike, o lais
valaikiu kuria poeziją.

Šį ypatingą vakarą į ta
verną ateina ŽMOGUS BE 
NAMŲ, kuriam pradeda ne
patikti smuklininko perdi-

Latvijos sukakčiai
1918.11.18 -1980.11.18

delis kišimasis į jo asmeniš
ką gyvenimą. Jiį ginčas pa
sibaigia tragiškai.

Du šachmatininkai, irgi 
nuolatiniai tavernos lanky
tojai, priduoda spalvos ir 
savo žaidime išpranašauja 
mirtį.

Vaidinimo tempas yra 
gana greitas, žadantis su
kelti žiūrovų domesį, kada 
jie pradeda atpažinti pana
šias scenas ir charakterius 
savo pačių gyvenime.

Veikalą režisuoja Leonas 
Vasiliūnas, vaidina Adelai
dės šaunusis jaunimas.

Šis Adelaidės jaunimo pa
ruoštas vaidinimas ir kitų 
kolonijų mielų svečių pasi
rodymai, be abejonės turėtų 
sutraukti žiūrovus iš visų 
amžiaus grupių.

"Žaliojoj lankelėj” — 
skaudūs gyvenimo faktai, 
liečia vienodai jaunimą ir 
senimą.

Jaunimo vakaras įvyks 
gruodžio 27 d. 7.30 vai. va
kare, Adelaide High School 
salėje, West Terc., kampas 
Glover Ave. Bilietai 4 dol., 
balkonas rezervuotas, 3 dol. 
Salė nerezervuota. Jauni
mui 2 dol. per organizacijas.

V. Marcinkonytė

ŽINIOS
V. ŠAKALYS ATVYKSTA 

Į AUSTRALIJA

P.L. B-nės Valdyba nuta
rė ir pakvietė neseniai į Va
karus prasiveržusį lietuvį 
rezistentą Vladą Šakalį 
vykti kartu su PLB pirmi
ninku Vytautu Kamantų į 
Australijos Lietuvių Dienas 
Adelaidėje.

* * *
Sovietų Sąjungoje pradė

ta propagandinė kampanija 
prieš rūkymą. Pasirodo, 
potvarkį tokiai kampanijai 
pasirašė pats Brežnevas,, 
kuris pats yra nepaliauja
mas rūkytojas ("chain 
smoker").

***
Ateinančių metų pirmoje 

pusėje Prancūzijoje bus 
renkamas prezidentas. Iš 
ryškesnių kandidatų bus 
kairiųjų socialistų vadas 
Marchand ir moteris Marie 
France Garaud, anksčiau 
buvusi politinių reikalų pa
tarėja prez. Pompidou • ir 
min. pirm. Chirac.
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Kaip ten viršūnėse?
Gyvendami tolimose peri

ferijose kaip Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės padali
niai daugiausia rūpinamės 
savo vietiniais reikalais ir 
tik is atsitiktinių pranešimų 
sukinome, ką veikia mūsų 
pačios viršūnės. Kalbame ir 
dedame viltis, kad mūsų po
litiniai ir kultūriniai organai 
išeivijoje dirba labai pozity
vų darbą lietuvybės išlaiky
me ir politinėje srityje ko
voje už Lietuvos laisvę. Bet 
ar sėkmingai?

Deja, ir šioje srityje 
sklandaus darbo nėra. Kas 
seka mūsų veiksnių darbus, 
nesunkiai galėjo įsitikinti, 
kad daugiau energijos ir lai
ko sugaištama tarpusavėje 
kovoje, negu dirbant nau
dingą darbą lietuvybei ir 
Lietuvai.

Kaip žinia, visos lietuvių 
išeivijos pačios viršūnės su
koncentruotos Amerikoje: 
ten ir Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba, ir pagarsė
jusi Amerikos Lietuvių Ta
ryba, sutrumpintai vadina
ma ALTa, kuri buvo sukurta 
vos Lietuvą okupavus bol
ševikams 1910 metais kaip 
išeivijos lietuvių politinis 
veiksnys.

Dabar jau kelinti metai, 
kaip tarp šių trijų "didžiųjų" 
vyksta gana skausmingas 
trynimasis dėl pirmumo ■ 
kas turi kokioje srityje 
veikti ir kad kitas toje srity
je nesikistų.

Atrodo, lietuvių nėra jau 
tiek daug, ir visiems, saky
tume, galioja vienas ir tas 
pats idealas ir tikslas - Lais
va Lietuva ir lietuvybės 
tęstinumas ne tik išeivijoje, 
bet ir pačioje Lietuvoje. Ir 
stebėtina, kiek^daug erzelio 
ir net karčios neapykantos 
liejama vieni kitiems tuose 
pačiuose veiklos rėmuose ir 
remiantis tais pačiais idea
lais. Ir čia nuostabiu būdu 
įveltas visiems bendras var
diklis - patriotizmas. Tačiau 
liūdniausia ir kartu gal 
mums visiems tragiškiausia, 
kad tas patriotizmas pasida
rė tarp mūsų veiksnių pačiu 
pikčiausiu skaldymo įrankiu, 
nes tiek VLIKas, tiek ALTa 

PADĖKA

Mūsų brangiai mamytei Marijai Bernotienei mirus, 
nuoširdžiai dėkojame visiems mieliems bičiuliams, arti
miesiems ir pažįstamiems, dalyvavusiems pamaldose ir 
ją palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą. Dėkui už jos 
pagerbimą gėlėmis, aukomis ir maldomis.

Ypač dėkingi kun. P. Butkui už religines apeigas ir pa
maldas bei šiltą žodį pamoksle. Ačiū Dr. A. Mauragiui už 
gražų atsisveikinimą bendruomenės vardu kapinėse.

Taip pat nuolankiai dėkojame visiems, mus nuoširdžiai 
užjautusiems asmeniškai, laiškais ir spaudoje.

Iš širdies visiems dėkojame.
Aldona, Vytautas, Aleksas ir

Eugidijus Bernotai

'Mūšų’-Pastogė-Nr.’46,1980;11.24, psl.,2

ir pagaliau Pasaulio Liet. 
B-nės vadovybė tą patrio
tizmą savaip interpretuoja, 
o kai kurie is tų veiksnių 
netgi siekia iš viso perimti 
sau patriotizmo monopolį ir 
tik pagal jų versiją veikti 
politiškai ir kultūriškai.

Gal mus čia, Australijoje, 
labiau domina VLIKas ir 
PLB Valdyba, kuriai pri
klauso ir Australijos Liet. 
B-nė. Amerikos Lietuvių 
Taryba - ATLa yra grynai 
Amerikos lietuvių reikalas 
ir mes šioje vietoje niekuo 
dėti, nors netiesioginiai lie
čia ir mus, nes kada griau
nama lietuvių bendruome
nės pamatai, tas be abejo 
kliudo ir mus.

Nesileidžiant į aukščiau 
minėtų veiksnių kompetici- 
jas arba jų ribas ir neieškant 
tam priežasčių, mums kaip 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenei svarbu ir gal net 
tiesioginis interesas siekti ir 
žiūrėti, kad pati lietuvių 
bendruomenė liktų nepa- 
kirsta ir nesužalota. Tai gal 
vienintelė išeivijos lietuvių 
jungtis, apimanti visą išei
viją ir teikia mūsų veiklai 
vienalytę idealią formą mū
sų darbams ir lietuvybės 
ateičiai. Net ir Lietuvai at
gavus laisvę Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė nepraras 
savo reikšmės nei uždavinių,

SVEIKINDAMAS SU' ŠVENTĖMIS PER MŪSŲ 
PASTOGĘ PASIEKSI VISUS SAVO ARTIMUOSIUS 
ARTI IR TOLI!

Redakcija sveikinimus priima iki .GRUODŽIO 10 
dienos. Nevėluokite!

Sveikinimo kaina t i k 5 doleriai!

PLB Valdyboje
Lapkričio 4-11 d.d. Bogo

toje, Kolumbijoje įvyko lie
tuvių kultūros dienos, į ku
rias PLB Valdyba pasiuntė 
tautodailės specialistes 
Anastazija Tamošaitienę iš 
Kanados ir Aldoną Vesel- 
kienę iš JAV, solistus daini
ninkus Neriją Linkevičiūtę 
ir Bernardą Prapuolenį iš 
Čikagos, kurie taip pat ap
lankė ir Venecuelos lietu
vius.

Lapkričio 27-30 d.d. Čika
goje įvyks Lietuvių Teatro 

nes visados lietuvių buvo ir 
bus už Lietuvos ribų ir jiems 
lygiai bus reikalinga jungtis 
ir net globa. Pagaliau toji 
pati lietuvių bendruomenė 
duoda materialinį ir moralinį 
pagrindą ir visiems kitiems 
veiksniams, kurie šiandie 
gal yra ir konfrontacijoje su 
lietuvių bendruomene.

Artėjantis Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos suvažiavi
mas ir būtų gal geriausia 
proga išreikšti savo solida
rumą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei ir gal net 
pasisakyti ir kitų veiksnių 
atžvilgiu dėl santykių ar 
puolimų pačios bendruome
nės. Jau ne nuo šiandie 
Amerikoje monopolinio pat
riotizmo atstovai savo spau
doje viešai skelbia Liet. 
Bendruomenę Lietuvos 
okupanto bendradarbe ir 
sąjungininke. Užtenka tik 
pavartyti tokį Čikagos lie
tuvių dienraštį "Naujienas", 
kur kiekviename numeryje 
lietuvių bendruomenė puo
lama, juodinama labiau, ne
gu kad Lietuvos komunistų 
išeivijai skirti laikraščiai.

Šitoks tarpusavis nesuta
rimas tarp mūsų vyriausių 
veiksnių kaip tik silpnina 
kovą už Lietuvą o drauge ir 
griauna stipriausio lietuvy
bės bastijono išeivijoje pa
matus. Šioje vietoje ir mes 
Australijoje, neturėtume 
likti neutralūs. ,

Festivalis, kurį remia JAV, 
Kanados Liet. Bendruome
nės.

1981 m. vasario 11-15 d.d. 
Buenos Aires mieste, • Ar
gentinoje, įvyks Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongresas. 
Jame dalyvaus PLB pirm. 
V. Kamantas.

1981 m. lapkričio 25-29 
d.d. Čikagoje įvyks Lietuvių 
Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumas, į kurį kviečiami lie
tuviai iš visų kraštų.

1983 m. birželio 25 - liepos 
4 d.d. Čikagoje įvyks antro
sios Pasaulio Lietuvių Die
nos. Tokios pirmosios dienos 
1978 m. buvo surengtos To
ronte, Kanadoje.

Praeitais metais su dide
liu pasisekimu pastatytas 
Australijoje baletas "Anna 
Karenina" pagal garsųjį 
Tolstojaus romaną milži
niška pasisekimą turėjo 
Regent Teatre, Sydnejuje 
š.m. spalio - lapkričio mėn. 
Titulinėj rolėj pasaulinio 
garso Valentina Kozlova 
(buvusi Bolshoi balerina) ir 
Karenino rolėje - iškilus lie
tuvis baleto šokėjas Juozas 
Janušaitis.

PADĖKA

Taip staigiai ir nelauktai mums netekus mylimo 
tėvelio, uošvio ir senelio a.a. Antano Mikailos, reiškiame 
gilią padėką visiems mus užjautusiems.

Ačiū kun. Dr. P. Bačinskui, kun. P. Vaseriui, kun. Dr. 
I. Urbonui ir kun. A. Rubšiui už šv. Mišias ir N.P. Marijos 
seserims Putname už maldas. Ypatingai dėkojame p. 
Liūdai Petrauskienei ir p.p. Vailioniams. Ačiū adv. Bal
čiūnui už atsisveikinimo žodį, p.p. A. Zubrui ir L Aleknai 
bei J. Kojeliui už nekrologus.

Dėkojame visiems giminėms ir draugams, užprašiu
siems šv. Mišias už velionį ar paaukojusiems Jo prisimi
nimui spaudai ir lietuviškoms organizacijoms.

Mums būnant toli nuo Australijos, Austine, J.A. V-se, 
ačiū už mums siųstas telegramas bei paskambinimą tele
fonu: p.p. M.A. Reisgiams, LA. Milašams, V.B. ir R. Bar- 
kams, B.E. Pankevičiams. Dėkingi esame kun. P. Dauk- 
niui,pranešusiam šią liūdną žinią tėvelio draugams Mel
bourne.

Dėkojame už laiškus, korteles ir užuojautas spaudoje. 
Mums būnant užjūriuose, ir mūsų vaikams Pauliui, Ri-' 
mui, Mildai, Amandai ir Petrui ruošiant paskutinį patar
navimą jų mylimam seneliui, visų pagalba ir užjautimas 
buvo ypač svarbus.

Ačiū iš visos širdies.
Vida Kabailienė-Mikailaitė su šeima

Kyšis - gyvenimo būtinybė
Sov’. ■ Sąjungoje kyšinin

kavimas vaidina žymų vaid
menį - jis kartais svarbus 
akstinas visai pramonei. 
Kyšis senojoj Rusijoj irgi 
buvo plačiai praktikuojama 
ir net ne visada buvo laiko
mas nusikaltimu, į jį buvo 
žiūrima kaip į atsiteisimo 
priemonę pareigūnui už pa
tarnavimą. Pav. teisme tar
nautojui duotas kyšis pade
da užsigulėjusią bylą 
pagreitinti. Bet Sov. Sąjun
goje tai naudojama žymiai 
plačiau ir kartais jau atsi
duoda nusikaltimu, už kurį 
gresia nemaža bausmė. Bet 
kadangi be kyšio ne visada 
galima apsieiti, žmonės į jį 
kreivai nežiūri ir dažnai pa
tys ir duoda ir ima. Daž
niausia kasdieninėj apyvar
toj kyšio vienetas - butelis 
degtinės. Bet dažnai kyšis 
būna ir labai stambus. Štai 
keletas pavyzdžių iš sovietų 
spaudoje paskelbtų bylų ap
rašymų.

Ambulanso vairuotojas 
daro spaudimą į ligonį ar jo 
artimą asmenį vežant ligonį 
į ligoninę (galima rasti daug 
priežasčių vėluotis...). Pro
fesorius duoda garantijas, 
kad egzaminų metu laikantis 
juos praeis. Tarpininkas pa
žada, žinoma už užmokestį, 
parūpinti privatų butą kraš
te, kur butai daugiausia ko
munaliniai. Pirklys pristato 
baldus, kurių šiaip negalima 
gauti. Policininkas irgi 
neatsisako, kad ir nedidelio

Patirta, kad žadėjęs - 
dalyvauti Australijos Lietu
vių Dienose rašytojas Sta
sys Santvaras iš Bostono 
(USA) dėl daugelio priežas
čių negalės atvykti. Jo dra
mą "žvejus" Lietuvių 
Dienose stato Adelaidės 
teatras Vaidila.

* * *
Lapkričio 16 d. lietuvių 

katalikų savaitraščiui "Dar
bininkui”, kurį leidžia T.T. 
Pranciškonai Brooklyne 
(USA) suėjo 60 metų. Savu 
laiku Darbininkas buvo lei
džiamas du kartus per 
savaitę.

* * * 

kyšio. Muitinėse kartais 
naudojami labai įdomūs 
triukai. Atvykusieji į Mask
vą tuojau pastebi kyšio 
galią, kai muitų agentas pa
siūlo - net visai nesivaržy
damas - už butelį degtinės 
užmerkti akis, lyg tai būtų 
kalbama apie legalų mokes
tį. Jei savininkas, kurio vir
tuvės kranas laša, televizi
jos aparatas neveikia, ar 
blogai veikia automobilis, 
"nepateps" taisytojui delno, 
tai jo delnas nepalies atitin
kamo daikto. Kad įrengus 
virtuvės kriauklę, valstybės 
tarnautojas pareikalaus 
"apačia kriauklės” 120 
rublių, kas atitinka vidutinio 
ruso darbininko mėnesinį 
atlyginimą. Kyšio praktika 

■nepralenkia ir tokios gyvy
binės srities, kaip medicina. 
Neseniai Sovietskaja Rossi- 
ja pasmerkė tą praktiką, 
kad esą chiruięinėms opera
cijoms, injekcijoms ar gydy
mui kyšis virtęs papročiu. 
Vienas gydytojas laikydavo 
ant kėdės atlašos plačiai at- 
lopota kišene švarką. Paci
entai žinojo, kam tas daro
ma...

Mokytojai irgi
neatsilieka: du sovietų pro
fesoriai nubausti 17 ir 20 
metų kalėjimo, kaltinami iš 
anksto studentams pardavi
nėję egzaminų paruoštas 
kopijas ir 6 metų laikotar
pyje susirinkę 120.000 
rublių.

Yra ir "nesąžiningų” kyšių 
ėmėjų. Maskvoje viena 
tarpininkė, kuri pažadėjusi 
tą patį butą dešimtims ieš
kotojų (už iš anksto sumo
kėtą honorarą), surinko apie 
78.000 rublių, bet jais ne
spėjo pasinaudoti, nes teis
mas nubaudė 10 metų kalė
jimo. Viena moterėlė, kuri 
sakė galinti pagreitinti ma
šinų pristatymus, surinkusi 
136.000 rublių.

Lietuvos sovietinėje 
spaudoje randame nemaža 
aprašymų bylų, kada neat
sargūs kyšių davėjai ir ėmė
jai patenka į teismą. Vinco 
Kudirkos aprašytasis
Vakannalij Vziatkovic
Kruglodurov, nuo carų laikų 
įsitvirtinęs Rusijoje. Sovie- 
tijoje, kur visko trūksta, dar 
labiau įleidęs šaknis. Jisai su 
nesuskaitomais padėjėjais 
lankosi ir vargstančioj Lie
tuvoj.
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ALB Statuto reikalais
DĖL SIŪLYMŲ ALB STATUTUI KEISTI 

Vladas Jakutis

KRAŠTO TARYBA IR 
KRAŠTO VALDYBA

Krašto tarybos sesijai ar
tėjant, p. V. Neverauskas 
paskelbė asmeninius siūly
mus ALB statutui keisti (M. 
P., 1980.10.13).

ALB statutas yra svarbus 
ir reikšmingas dokumentas, 
tad siūlymai jam pakeisti 
privalūs dėmsio.
. Siūlymai geriau tvarkytis 
ar našiau dirbti laikytini tei
giamu reiškiniu, jei jais ne
siekiama iškreipti bendruo
menės organizacinių pag-, 
rindų.

Savo pastabomis, pradė
jęs bendrybėmis, paliesiu 
tik bendruomeninių institu
cijų — krašto tarybos ir 
krašto valdybos sudarymo 
būdą — dalyką, kurį, tarp 
kitų, siūlytojas kelia savame 
rašinyje.

BENDRINĖS PASTABOS

Bendruomenės organi
zacinė sandara, kaip ir kiek
vienos kitos visuomeninės 
organizacijos, tarnauja už
sibrėžtiems tikslams siekti.

Organizacijos pamatas 
yra jos nariai. Nariai, suėję 
susirinkimam, sudaro- 
sprendžiamąjį organą, kurs 
išrenka sau pavaldų vykdo
mąjį ir kitus junginius pa
dėti vienam ir kitam organui 
uždavinius atlikti.

Rašytinės taisyklės (įsta
tai, statutas) nusako tvar
kymosi būdą, paryškina or
ganams skirtą darbą, nuro
do pavaldumo tvarką, nu
mato priemones organų 
darbui talkinti. Tvarkos lai
kymasis laiduoja sėkmę.

Aukščiau pažymėtais 
bruožais ir yra suorganizuo
ta mūsų bendruomenė. Tad 
jų šviesoje žiūrėtina siūly
mai organizacijai pertvar
kyti.

Gi huomenei apie siūlo
mus pakeitimus susidaryti, 
praverstų juos priešpasta
tyti ALB statuto nuosta
tams.

KRAŠTO TARYBA

ALB statutas nusako, kad 
visi bendruomenės organai 
yra renkami ir tam tikra 
tvarka.

Pagal ALB statutą bend
ruomenės sprendžiamąjį or
ganą - krašto tarybą sudaro 
asmenys: (a) apylinkių susi
rinkimuose išrinktieji (vie
nas nuo šimto) ir (b) pačios 
krašto tarybos rinktieji pa
reigūnai (krašto valdybos 
nariai ir kt.).

Pagal p. Neverausko siū
lymą (žiūr. Nev., str. 9) 
krašto tarybą sudarytų, be 
išrinktųjų tarybos narių (ž. 
a.), dar ir bendruomenės or
ganų nerinktieji, - atseit, ta
ryboje rastųsi narių, kurių 

•mandatai savo kilme bptų 
skirtingi.

Patikslinus siūlomą 
tarybos narių sudėtį, maty
ti, kad joje būtų keturių ka
tegorijų nariai, būtent: 1) 
Bendruomenės apylinkių 
susirinkimuose rinktieji ta
rybos nariai per pusę ma
žesniu skaičiumi, negu kad 
yra dabar, nes siūloma rink
ti vieną tarybos narį nuo 
200, vieton esamų 100 rin
kėjų; 2) pačios krašto tary
bos išrinkti asmenys tam 

tikroms pareigoms, kurios 
duoda teisę būti tarybos 
nariu; 3) įvairių bendruo
menėje veikiančių organiza
cijų (taip pat ir inkorporuo
tų) paskirti ar deleguoti as
menys; ir 4) pavieniai as
menys, kurie dėl jų darbo, 
charakterio laikomi tarybos 
nariais.

KRAŠTO VALDYBA

Pagal ALB statutą vy
riausias organas — Krašto 
Taryba renka septynių 
narių krašto valdybą, statu
tu nusakytoms pareigoms.

P. Neverauskas patiekia 
šitokį siūlymą (žiūr. Nev., 
str. 22, a,b,c): (1) padidinti 
krašto valdybos narių skai
čių nuo septynių ligi devy
nių; (2) apriboti vyriausiojo 
organo teisę rinkti krašto 
valdybą, leidus jai rinkti ri
botą valdybos narių skaičių 
ir tik tam tikroms parei

Pasitinka ganytoją

STUDIJUOJANTIS 
JAUNIME!

Kasmet gražus skaičius 
mūsų jaunimo baigia studi
jas, bakalauro bei aukštes
niais laipsniais. Būtų gražu, 
jeigu kiekvienas studentas, 
baigiantis aukštesniuosius 
mokslus, galėtų įteikti po 
vieną kopiją savo tezės A.L. 
F. Krauso Vardo Šaltinių 
Bibliotekai. Nesirūpinkite, 
jeigu jūsų užbaigiamasis 
darbas ne lituanistine tema 
rašytas. Biblioteka priima 
įvairių sričių darbus. Taipo
gi, nesirūpinkite, jeigu jūsų 
darbas be puikių viršelių, 
Įrišimu pasirūpins bibliote
ka. šaltinių bibliotekai 
svarbu, kad sukaupus ko 
daugiau mokslinės medžia
gos, Australijos lietuvių pa
ruoštos. Taigi jei patys bai
giate mokslus, arba pažįsta
te kitus jau baigiančius, pa
sistenkite bei paraginkite 
savo draugus paaukoti savo 
kūrybą šaltinių bibliotekai 
kuri yra Melbourne Lietuvių 
Namuose.

A.L.F. Antano Krauso 
Vardo Šaltinių Bibliotekos 

vedėja

Dėmesio!!

goms; (3) suteikti krašto 
valdybai teisę pasikviesti 
valdybos nariais asmenis, 
jos pačios pasirinktus; (4) 
suteikti teisę krašto valdy
bai jos narių ypatingas pa
reigas paskirstyti asme
nims, pakviestiems būti val
dybos nariais.

*****
Iš atpasakotų siūlytojo 

patiekiamų ’’būdų” bend
ruomenės organams suda
ryti matyti, kad jie pagrin
dinai skiriasi nuo dėsnių, ra- 
surašytų ALB statute.

Iš ryškesnių kitų skirtin
gumų galima būtų dar pa
minėti: 1) bendruomenės 
nario vaidmens aprėžimas 
bendruomenės .interesų ne
naudai; 2) įvesdinimas į 
bendruomenės organus 
bendruomenės nerinktųjų 
asmenų, kas nesiderina su 
tiesioginio tvarkymosi pra
du; 3) bendruomenės organų 
kompetencijų, taip pat ir 
hierarchinių santykių api
pavidalinimas, ardąs darbo 
sričių padalą ir iškreipiąs 
organų tarpusavį santykia
vimą.

Priedui gal pritiktų išryš
kinti,- kad, nesuardžius 
tvarkingo organizacijos

m

KALĖDINIS PAVEIKSLŲ PARDAVIMAS 
ARO SODYBOJE

Dail. Leonas Urbonas kviečia įsigyti jo kūrinių kalėdi
nėms dovanoms sau ar savo artimiesiems, nes menas 
dažnai gyvena ilgiau už jo kūrėją.

Pardavimas nuo lapkričio 28 d. iki Kalėdų kasdien. 
Parduodamų paveikslų skaičius ribotas. Galima iš anksto 
susitarti tel. {048) 785 181.

Maloniu dailininko sutiku iš kiekvieno nupirkto pa
veikslo, kurį įsigyja lietuvis, nuo gautos sumos 5 % ski- 
riams Mūsų Pastogei.

Aro Sodyba: Allambie Rd. Mittagong.

funkcionavimo, nėra galima: 
a) krašto tarybai atsisakyti 
teisių ir priveliu rinkti kraš
to valdybą, ar ir tvarkyti 
bendruomenės finansus, 
t.y., sudarytą sąmatą, tvir
tinti jos atskaitą; b) krašto 
tarybai bandyti aprėžti 
aukštesnio organo turimas 
teises.

Pabaigai - pridėti: gerų 
norų vedini siūlymai pagy
vinti bendruomenės kultū
rinę veiklą, - tokia yra, jei 
būsiu teisingai supratęs, 
siūlymų vedamoji mintis, - 
yra įgyvendinami, panaudo
jus ALB statutu parūpintas 
priemones.

KRAŠTO VALDYBA IR 
KULTŪROS TARYBA

Kiek suvokiu, p. Neve- 
rausko sumanymai (M.P., 
1980.10.13), gerų intencijų 
sukelti, siekia padidinti 
švietimo pastangas, daugiau 
įjungti jaunimo ir jų organi
zacijų į bendruomeninį dar
bą - žodžiu, pagyvinti 
bendruomenės veiklą, 
sustiprinti bendruomenę.

Atrodo, tais motyvais ir 
buvo siūlyta įvesdinti kito
nišką tvarkymosi formą 
bendruomenėje nepriėmus 
dėmesin tame pačiame ALB 
Statute nusakytųjų būdų 
sumanytojo norimam sieki
mui gyvendinti.

Mūsų bendruomenė yra 
sukurta ypatingam reikalui -

irej viršuj: kun. P. Butkus ir Syd. apyl. pirm. Dr. A. 
Mauragis pasitinka vysk V. Brizgi Sydney aerodrome. 
Dešinėje būrelis Sydnejaus lietuvių susitikę su svečiu 
ganytoju.

VLIKO DELEGACIJA 
IŠVYKO Į MADRIDĄ

Lapkričio 7 d. VLIKo de
legacija, vadovaujama Dr. 
K. Bobelio, išvyko į Madri
dą. Ten bus bandoma įvyks
tančiuose Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijos pasitarimuose 
kelti Lietuvos reikalą. 
VLIKo pirmininkas nuo 
rugsėjo 10 d. iki spalio 10 d. 
praleido Europoje lankyda
mas Konferencijos signata.- 
rinių valstybių vyriausybes 
kalbėdamas šiuo reikalu ir 
įteikdamas Lietuvos Diplo
matijos Šefo, Stasio Lozo

išsaugoti tautinę kultūrą ir 
jos visokeriopas apraiškas.

Tuo dalyku rūpinasi 
bendruomenės organai. 
Jiems taikanti yra ALB sta
tute numatyta specialios 
paskirties institucija - Kul
tūros taryba, vykdomojo 
organo, krašto valdybos pa
tarėja kultūros reikalams. 
Šiai įstaigai ALB (1958) sta
tutas teikė ypatingos reikš
mės kultūriniam darbui iš
plėsti bendruomenėje, ir jai, 
palyginus su kitais bend
ruomenės organais, buvo 
duota ilgesnė penkerių metų 
kadencija, kad būtų pajė
gesnė darbą tęsti, dažnų 
rinkimų ar perrinkimų ne
trukdoma. Kultūros taryba 
ligi šiol tebėra nesudaryta, 
nors ją turėti įpareigoja 
ALB statutas pačios krašto 
valdybos ir, apskritai, bend
ruomenės darbui talkinti.

Reiktų pasakyti, kad ALB 
(1958) statutą paskelbus, — 
jis tebegalioja, papildytas, 
keistas, — ir vėliau, dėl anuo 
metu buvusių aplinkybių bei 
nepalankių sąlygų tautiniam 
soUdarumui suklestėti, rei
kiamos apimties Kultūros 
taryba likosi neįsteigta.

Likosi ji raidė statute ir- 
tada, kai tautiečiai suėjo po 
vienu Lietuvių Namų stogu.

Tiesa, nepasigęsta plates
niu mastu organizuotų pas
tangų, apjungtų Kultūros 

Nukelta į psl. 4

raičio ir jo pasirašytą me
morandumą.

Su Dr. K. Bobeliu dabar 
kartu vyksta VLIKo vice
pirmininkas Dr. Kostas 
Jurgėla, iš okupuotos Lietu
vos neseniai pabėgęs Vladas 
Šakalys, ir ALTOs atstovas, 
Dr. Jonas Genys. Taip pat į 
Madridą atvyksta BALFO 
pirmininkė, p. Marija Ru
dienė ir VLIKo atstovas Ar
gentinoje, Aleksandras Mi- 
čiūdas.

Dr. Bobeliui būnant Eu
ropoje VLIKo pirmininko 
pareigas eis vicepirmininkas, 
inž. Liūtas Grinius.

ELTA
■I Mūsų Pastdgė Nr;-46, 1980.1-l-.24i; ps), 3
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[amie ir svetur
RAMOVĖNŲ POPIETĖS

LKVS Ramovės Melbour
ne skyrius kiek laiko buvo 
prisnūdęs. Dėl to kai kurie 
ramovėnai pradėjo neri
mauti. Privačiuose pašne
kesiuose tartasi saukti 
pusiau privačius pobūvius - 
popietes su trumpomis pas
kaitomis, skyriaus veiklos, 
ir Lietuvą liečiančiomis dis
kusijomis.

Ramovėno K. Prašmuto 
iniciatyva buvo pradėta pir
moji tokia popietė, davusi 
pradžią tolimesnei tokio po-

ALB Statuto...
Atkelta iš psl. 3 

taryboje, kuri planuotų ir 
koordinuotų kultūrinį darbą, 
telktų ir ugdytų kultūrines 
pajėgas ir, iš viso, rikiuotų 
kultūrinę veiklą.

Nepasigesta tokios pas
kirties institucijos, nes kul
tūriniai poreikiai vis dėlto 
buvo rūpinami ir tenkinami 
pavienių asmenų ar jų 
grupių iniciatyva ir triūsu, 
tačiau proginiai, nesiste- 
mingai.

Šiuo kartu p. Neverausko 
siūlymai, kad ir nepriimtini, 
laikytini ženklu, kad Kultū
ros tarybos sudarymo 
klausimas tampa aktualiu 
uždaviniu, krašto valdybos 
atliktinu.

Kultūros taryba, neturė
dama nei sprendžiamojo, nei 
vykdomojo organo savybių, 
ir į jas nepretenduodama, 
tad nesueidama į konfliktą, o 
tik bendraudama su krašto 
valdyba, galėtų sutelkti žy
mių jėgų planingam kultū
ros darbui dirbti.

Kultūros tarybos nariais, 
krašto valdybos tarimu, 
galėtų būti įvairių organiza
cijų atstovai ar delegatai, 
taip pat ir pavieniai asme
nys, ne tik ekskliuzyvinių 
profesijų, bet ir kitų įvairių 
specialybių, pav., filosofai, 
sociologai, rašytojai ir kiti. 
Tuo būdu, įsivaizduoju, rea- 
lizuotųsi ne tik ALB statutu 
numatytų priemonių panau
dojimas, bet drauge ir mūsų 
siūlytojo mintys, kaip ’’or
ganizacijas labiau pririšti 
prie bendruomenės”. Tada 
rastųsi ir didesnė galimybė 
įgauti rūpimą "bendruome
nės pulso pajutimą”, rodantį 
kultūrinio gyvenimo vyks
mą bendruomenėje.
Bendruomeninėmis, statuto 
nusakytomis priemonėmis 
siekiant bendruomeninių 
tikslų, liksis nesužalota 
bendruomenės sandara, 
nebus sutrikdytas organų 
tarpusavis santykiavimas.

Dar viena, grynai prak
tiško pobūdžio pastaba: 
Kultūros tarybą sudarant, 
reiktų grįžti prie pirminės, 
1958 metų ALB statutu nu
sakytos, tos institucijos or
ganizacinės struktūros, 
būtent: —

Krašto Kultūros tarybos 
nariais laikyti apylinkių val
dybų narius kultūros reika
lams ir, antra, kadencijos 
klausimu atstatyti būtą pa
dėtį: Kultūros tarybos 
nariai kviečiami penkeriems 
metams, bet ne dviems, kaip 
kad buvo vėliau "pataisyta’’, 
nesuvokus 1958 metų ALB 
Statutu teikiamos reikšmės 
šiai institucijai.

V. Jakutis 

Mūsų Pastogė nr. 46,1980.11.24, psl. 4

būdžio veiklai. Antroji po- 
Eietė suruošta ramovėno 

ipčiaus rugsėjo 7 d., kuri 
praėjo gana sėkmingai. 
Spalio 19 d. įvyko jau trečias 
narių susirinkimas ramovė
no V. Pleškūno sodyboje 
Sunbury. Pats šeimininkas 
skaitė paskaitą apie šių die
nų politinių įvykių raidą. 
Sekė diskusijos ir meninė 
programėlė, kurios metu 
savos kūrybos eilių skaitė S. 
Eičienė. Esant šiltai dienai 
šeimininkai negailėjo gaivi
nančių gėrimų, o Prašmutų 
šeima paruošė užkandžių.

Popietės darosi vis turi
ningesnės ir nutarta ir toliau 
veikti šia kryptimi.

Mielagėnas

ŠAULIŲ VEIKLA

Sydnejaus Dariaus ir Gi
rėno Šaulių Kuopos narių 
susirinkimas, įvykęs spalio 
19 d. Lidcombe parapijos 
salėje, aptarė veiklos reika
lus ir padarė kai kuriuos 
svarbius nutarimus. Vietoj 
pasitraukusio š.k. valdybos 
nario J. Lizdenio, vienbalsiai 
patvirtintas kooptuotas val
dybos narys nepriklausomos 
Lietuvos šaulys - veteranas 
J. Gatavičius. Valdybos 
kandidatu išrinktas P. Dai
lidė.

Apie šaulių kuopos vėlia
vos įsigijimo reikalingumą 
referavo š.k. pirmininkas St. 
Pačėsa pabrėždamas, kad 
1981 m. vasario 15 d. sueina 
5 metai nuo šaulių dalinio 
įsisteigimo Sydnejuje, todėl 
jau laikas įsigyti vėliavą, nes 

Eiti su laiku
Daug ta tema jau straipsnių, knygų prirašyta, 

daug seminarų ruošta, paskaitų skaityta.
Ir nuomonių daug įvairių: reik atsargiai, iš lėto; 
ne, tik griežtumas šituo atveju padėt galėtų; r 
nors kūnas sensta, išlaikyti turim jauną sielą;
ką bedarysi — tilto į jaunimą jokio nėra...
— Kalbu apie, didėjantį tarp generacijų, tą gilų plyšį.

Na, aišku, kad šitas problemos neišriši 
vien bedejuodamas. Jei tiltas - per sunku, statyk lieptelį. 
Bet kas jaunuosius šiais laikais suprasti gali?

Mažajai pasakų knygelę dovanojau iliustruotą. 
„Ak Mama! Pasakos užtemdo protą

■ bei realistišką galvojimą sumaišo,” — ji man taria 
ir vėl nusisuka į televiziją, ir žvaigždžių Karą. 
„Lietuviškai kalbėk,” - aš sūnų subaru griežtai (kaip

tėtis).
„Plataus pasaulio” - jis atsako išdidžiai, - „esu pilietis! 
Nes tie, kurie iš tautiško neišlipa vis gardo, 
lygybei kenkia ir žmonijai taiką ardo."
Vyriausios kambario atidarytos durys — 
paskęstam muzikoj. Oi, pešas katės, riejas šunys... 
Tai užrėkiau: „Ar negali bent kiek pristoti?” 
Tuoj priekaištai, kad jai trukdau aš medituoti!
— Atsimuši, lyg į storiausią mūro sieną.

Vistiek bandau (čia panaudodama tą „jauną sielą”). 
„Ko lauki dar?” - prie televizijos varau mažiausią. 
Pasiguodžiu vyresnei: „Nuo tylos man gelia ausį — 
tau medituoti laikas. ” Perspėju rimtai ir sūnų^ 
„Vartoji kalbą per dažnai lietuvių."

1 Atsikreipia akių trys (pasipiktinusios) poros: 
„Jaunųjų laisvei ir Teisėms — baisus pavojus!! 
Tėvai vis nesiliauja, mums savas idėjas kišę...”
— Lieptelio vietoj, tik pagilinau, taigi, aš plyšį.

Julija

be jos šaulių dalinys negali 
tinkinai reprezentuotis. 
Valdybos tikslas, kad per 5 
metų veiklos jubiliejų vėlia
va būtų įsigyta ir iškilmingai' 
pašventinta. Susirinkimas 
dauguma balsu nutarė, kad 
vėliava būtinai reikalinga ir 
pavedė š.k. valdybai tą dar
bą įvykdyti.

S.P.

LIETUVIŲ SODYBOJE

Lapkričio 9 d. Lietuvių 
Sodyboje įvyko metinė tra
dicinė iešminė.

Tą dieną nuo pat ryto ne
paprastai lijo, bet vis dėlto 
svečių susirinko gana gau
siai. Marina Cox su savo 
’’Sūkurio” grupe mus visus 
paskaidrino. Taip gera buvo 
stebėti sodyboje tiek daug 
jaunimo su tėveliais. Jauni-
mas šoko linksmai, svečiai 
tinkamai juos ir įvertino. 
Nuoširdžiai dėkui Marinai ir 
jos šokėjams!

Kun. P. Butkus atlaikė šv. 
Mišias tai buvo pirmą kartą 

naujoj seklyčioj.

Ir sumainė žiedelius...
Spalio 5 d. susituokė Ele

onora Šatkauskąitė ir Pete
ris Kains.

Moterystės sakramentą 
suteikė kun. P. Butkus. Mi
šių metu giedojo choras 
"Daina” vad. Br. Kiverio. 
Eleonoros tėvelis choro se
nas daininkas, todėl ir visas 
choras mielai pagiedojo ves
tuvinėse pamaldose.

• O’Cr- A,J '--r -,’'5r~ "f.

L.B. Spaudos Sąjungoje

Spaudos Sąjungos Valdyba ir Mūsų Pastogės darbuoto
jai. Prieky iš k.: L. Stašionienė - administratorė, V. Ka
zokas - redaktorius, A. Jablonskienė - rinkėja. Antroj ei
lėj: V. Jaras, Dr. D. Kairaitis, V. Patašius - pirm., A. Mi- 
lašas. Trūksta V. Bukevičiaus ir K. Stašionio.

Skelbiama loterija - spal
vuota kilnojama T.V. buvo 
traukiama. Laimingą bilietą 
ištraukė mums visiems ge
rai žinomas sportininkas p. 
Antanas Laukaitis. Jam

Jungtuvių vaišės vyko 
Bankstown Sporto Klube, 
dalyvaujant virš 80 svečių.

Vaišių, sveikinimų bei te
legramų metu kun. P. But
kus sveikindamas jaunuo
sius įteikė popiežiaus palai
mintą rožinį sakydamas: 
"Eleonora, tu antrą kartą 
verkei. Pirmą kartą, kada 
tave krikštijau, ir antrą, ka-

GEELONG
APYLINKĖS

SUSIRINKIMAS

Lapkričio 2 d. įvyko ALB 
Geelongo Apylinkės susi
rinkimas, kurio metu išrink
ti trys atstovai į ALB Kraš
to Tarybą: Juozas Gailius, 
Petrė čerakavičienė ir Jo
nas Normantas.

Taip pat susirinkime ap
tarta gautoji iš Liet. Kredito 
Draugijos Talkos parama 
(200 dol.) Geelongo lietuvių 
bibliotekai. Nutarta visus 
gautus pinigus tam tikslui ir 
sunaudoti ir siūlyta biblio
tekai nupirkti Lietuvių En
ciklopediją. Susirinkimui 
pirmininkavo S. Slavickas, 
sekretoriavo apyl. pirm. Dr. 
S. Skapinskas.

Geelongo skautų Šatrijos 
tuntas lapkričio 23 d. 

labai ačiū. Laimikis atiteko 
R. Hadfield, 26 Wollybutt 
Rd., Engadine. Bilietas Nr. 
964.

Tos dienos einamosios lo
terijos laimingus bilietus 
traukė p. Dalė Jurkšaitienė.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, atėjusiems valdybai į 
talką platinant loterijos bi
lietus, aukojusiems fantus ir 
daiktelius bazarui.

Visiems, talkininkavu
siems, sodybiečiams, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
atėjo valdybai pagalbon, 
nuoširdus ačiū! Ypač sve
čiams.

da sujungiau moterystės 
gyvenimui. Linkiu, kad 
įvyktų lietuviškas priežodis: 
— Kas verkia prie altoriaus, 
tos gyvenime džiaugiasi."

Jauna būdama priklausė 
skautams, baigusi lietuvišką 
savaitgalio mokyklą, "Kovo” 
sportininkė - krepšininkė.

Pora kartų laimėjusi gro
žio konkursus ir keliones po 
Pacifiko salas, Mėgo keliau
ti; sutaupius pinigų 6 mėn. 
keliavo po Europą.

Peteris Kains - latvių kil
mės. Baigęs Bass Hill High 
school. N.S.W. Technical 
College. Dirba Sydney fir
moje braižytoju. Aktyvus 
futbolo žaidėjas Georges 
Hall Socer Klube.

Linkime laimės

Dalyvavęs

atšventė savo 30 metų veik
los sutartį. Sukakties minė
jimas pradėtas iškilmingom 
pamaldom, po to Lietuvių 
Namuose surengta kavutė, 
'skautiška parodėlė ir iškil
minga tunto sueiga, kuriai 
pasibaigus įvyko bendri pie
tūs. Iškilmėse dalyvavo 
gausiai geelongiškių.

Nesukite galvos dėl svei
kinimų su ateinančiomis 
šventėmis ir nedarykite di
delių išlaidų, o tik parašyki
te M. Pastogės redakcijai 
kas ir ką nori pasveikinti ir 
viskas bus sutvarkyta pri
mokant 5 dolerius. Sveikini
mus ir kitokią informaciją 
siųskite iki gruodžio 10 d., 
jeigu norite, kad viskas pa
tektų i paskutini š.m. M.P. 
nuinerį.
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Laiškas iš Čikagos
DARBAI IR UŽSIMOJIMAI Talkos pranešimas e

Rašo Jurgis Janušaitis

LIETUVIAI SUDĖJO DU 
MILIJONŲ DOLERIŲ

Lietuvių Fondo idėja JAV 
gimė maždaug prieš dvide
šimtį metų. Buvo užsimota 
šiame fonde sutelkti milijo
ną dolerių būsimajai nepri
klausomai Lietuvai, gi iš 
gaunamų palūkanų finan
suoti mūsų kultūrinio gyve
nimo darbus, lituanistinį 
švietimą, leisti ypatingus, 
Lietuvą liečiančius, leidi
nius. žodžiu, Lietuvių Fon
das remia visus projektus, 
kurie tarnauja lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje.

LF idėja susilaukė stip
rios kritikos. Buvo net tei
giama, kad tai neįmanomas 
dalykas.

Tačiau ši mintis, įsteigti 
milijoninį Lietuvių Fondą, 
patiko mūsų jauniems idea
listams daktarams, kaip dr. 
Antanui Razmai, dr. Kaziui 
Ambrozaičiui, dr. Jonui Va
laičiui, dr. Gediminui Balu- 
kui, dr. Petrui Kisieliui ir dr. 
F. Kaunui. Šie jauni vyrai 
ėmėsi konkretaus darbo 
Lietuvių Fondą įkurti ir su
telkti milijoną.

1962 m. kovo 18 d. valdi
nėse įstaigose LF įregis
truojamas. Pradedamas 
darbas. Iniciatoriai pirmieji 
kloja tūkstantines. Prade
dama stipri propoganda už 
LF idėjos įgyvendinimą. Ir 
štai nuostabiai geri rezulta
tai. Nutilo skeptikai. Milijo
ninis fondas kasmet auga ir 
auga. Ir po didelių pastangų, 
per 12 metų, 1974 m. užbai
giamas pirmasis milijonas.

Nebesustojama vietoje. 
Siekiama antrojo milijono. 
Antrąjį milijoną su tūkstan
tine įnašo pradeda Čikagoje 
žinomieji prekybininkai, 
PARAMOS savininkai Jur
gis Janušaitis ir Jurgis Ma
žeika su šeimomis.

Antrojo milijono kelias 
daug sėkmingesnis. Po še- 
šerių įtempto darbo metų, 
1980 m. spalio 11 d. užbai
giamas ir antras milijonas. 
Jį užbaigia su savo tūkstan
tiniu įnašu akcijų brokeris 
Albinas Kurkulis. Tai didelė 
šventė. Antrojo milijono už- 
baigtuvės įvyksta puošnia
me Čikagos restorane, su 
menine programa.

Tą dieną Lietuvių Fondo 
valdytojai taria: pradedame 
tretįjį milijoną. Tretįjį mili
joną su tūkstančiu dol. įnašu

Neseniai sulaukęs 75 
metų bendruomenės ilga
metis darbuotojas Liudas 
Simanauskas (žiūr. aprašy
mą M.P. Nr. 44)

pradėjo Jurgis ir Veronika 
Janųšąičiai,. čikagiškiai, 
įamžindami Jurgio Janušai- 

, čio brolį Joną ir jo žmoną 
Mariją, kurie 1941 m. bolše
vikų buvo išvežti į Sibirą ir 
kur Jonas žuvo nuo nepake
liamų kančių Krasnojarsko 
rajone.

Taigi dabar LF kelias į 
tretiji milijoną, atrodo, bus 
dar lengvesnis. Susilaukia
ma palikimų ir kitokių įnašų.

Šiuo metu LF turi 4815 
narių. Per visą laiką jau 
įvairiems tikslams paskirstė 
643.000 dol.

Ateinančiais metais nu
matoma išleisti LF vardyną, 
kuriame tilps LF įsteigimo, 
veiklos aprašymai, bei narių 
sąrašai ir fotografijos.

Šiuo metu LF vadovauja 
Valdybos pirmininkas Dr. 
Gediminas Balukas ir Tary
bos pirmininkas Dr. Anta
nas Razma.

Pelną skirsto speciali ko
misija, kurią sudaro LF ir 
LB atstovai. Lietuvių Fon
das Amerikoje yra didelė fi
nansinė jėgainė, kuri maiti
na lituanistinį švietimą ir 
kitų institucijų didžiuosius 
užmojus.

ĮDOMUS KONCERTAS, 
PAGERBTAS

KOMPOZITORIUS 
JERONIMAS KAČINSKAS

Lietuvių Fondo vadovybė 
spalio 25 d. Čikagoje, Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje suruošė išskir
tinai įdomų koncertą. Šiuo 
koncertu norėta atžymėti 
LF sėkmingą veiklą, užbai
giant antrąjį milijoną ir pra
dedant tretįjį, tuo pačiu pa
gerbti ir mūsų žymų kom
pozitorių Jeronimą Kačins-

Koncertą atliko Berklee 
muzikos kolegijos studentų 
choras ir instrumentalistai, 
drauge su šios kolegijos

profesoriais, kur profeso
riauja ir mūsų kompozito
rius Jeronimas Kačinskas.

Ypatingai gerai išlavintas 
choras labai gera lietuvių 
kalbos tarsena, padainavo 
keletą Jeronimo Kačinsko 
kūrinių lietuviškai. Instru
mentalistai grojo komp. Je
ronimo Kačinsko kūrinius, 
žodžiu, šis koncertas buvo 
skirtas komp. Jeronimo Ka
činsko kūriniams. Tai labai
retas dalykas, kad ameri
kiečiai ištisą koncertą duotų 
lietuvių kalba arba atliktų 
vieno lietuvio kompozito
riaus kūrinius.

Koncertui pasibaigus 
kompozitorių Jeronimą Ka
činską ir programos daly
vius šiltais padėkos žodžiais 
ir linkėjimais pasveikino LF 
vadovybės vardu valdybos 
pirmininkas Dr. Gediminas 
Balukas ir Lietuvos genera
linė konsule Juzė Daužvar- 
dienė, išreiškus savus svei
kinimus drauge su Tarybos
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Tautos Fonde
CANBERRA

Mirus Jonui Janulaičiui, 
Canberros lietuviai per T.F. 
Įgaliotinį Antaną Švedą, jo 
atminimui aukojo Lietuvos 
laisvės reikalams.

Po $ 20 - A. Balsys, Z. Si
pavičius. $ 15 - p.p. Augu
čiai. Po $ 5 - V. ir K. Kerai- 
čiai, M. ir A. švedai, J. Jab
lonskis, J. Levickas, M.. 
Martišienė, p. Juozas, B. 
Minius, J. Vitartas, V. Ži
linskienė ir E. Lauroninis. 
Po $ 4 - F. Katauskienė, R. 
Venclovas. Po $ 3 - L. Velio- 
niškienė, P. Velioniškis. Po $ 
2 - G. Petys, P. Dabrega, P.

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija "Talka" Ltd. 
praneša, kad nuo 1981 m. sausio 1 d. pakeliami procentai 
už indėlius.
TERMINUOTI INDĖLIAI — 11 %. Priimami sumomis 
po 500 dolerių ir turi išbūti iki finansinių metų galo - bir
želio 30 d. Už atsiimtus metų bėgyje - 4 %. Už visus indė
lius, kurie dabar toje sąskaitoje yra ir už visus naujus nuo 
sausio 1 d., terminui suėjus, birželio 30 d. bus užskaityta 
11 %.

VIENO MĖNESIO PRANEŠIMU - 9 %. Nuo sausio 1 
dienos atidaroma nauja sąskaita. Joje esantys indėliai 
atsiimami pranešus vieną mėnesį iš anksto. Pranešimas 
padaromas užpildant pinigams išimti (geltoną) lapelį pa
žymint datą (nemažiau 30 d. į priekį) ir įteikiant kasinin
kui arba prisiunčiant paštu. Terminui suėjus, pristačius 
knygutę, išmokamas indėlis.

EINAMOSIOS SĄSKAITOS - 8 %. Už visus indėlius 
einamosiose sąskaitose (pn call) nuo sausio 1 d. mokama 
8%. Norint atsiimti didesnę sumą pinigais (virš 500 dole
rių) pranešama bent vieną savaitę iš anksto. Čekiai išmo
kama be jokio pranešimo. Už čekius joks mokestis nei
mamas.

Norint perkelti indėlius iš vienos sąskaitos į kitą, už
pildomas indėliams perkelti lapelis ir kartu su knygute 
įteikiamas kasininkui.

Procentai už visus indėlius užskaitomi birželio 30 d. už 
kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį ir įrašomi į einamą
sias sąskaitas.

Procentai už paskolas taip pat pakeliami. Paskolos tei
kiamos iki 15.000 įkeičiant nekilnojamą turtą (1st Mort
gage) iš 12 %, asmeninės paskolos iki 5000 su garantuo- 
tojais iš 13 % ir be garantijų (pasirašant paskolos sutartį 
- loan agreement) iki 2000 iš 14 %. Asmeninėms pasko
loms reikalingas gyvybės draudimas, kuris papildomai 
kainuoja Vz %. Procentai už visas paskolas užskaitomi 
kas 3 mėnesiai (sausio 1 d., balandžio 1 d., liepos 1 d. ir 
spalio 1 d.) nuo likusios nesumokėtos sumos.

Nekilnojamo turto paskolos duodamos 10 metų, asme
ninės - 5 metams išmokant kas mėnesį nustatytą mini
malią sumą. Jokių suvaržymų nėra mokėti daugiau negu 
nustatyta arba sugrąžinti visą paskolą terminui nepasi
baigus. Susidarius nenumatytiems finansiniams sunku
mams ir negalint nustatytų mokėjimų ištesėti, parašo
mas prašymas valdybai, nurodant priežastis, kad mokė
jimai būtų sumažinti ar kuriam laikui atidėti, kitaip val
dyba bus priversta imtis teisinių priemonių paskolai iš
ieškoti.

'Taip pat teikiamos investacinės paskolos iki 66 % pri
statyto turto įvertinimo (sworn valuation) sumos iš 13 %. 
Investacijos daromos 3 metams mokant kas 3 mėnesiai 
procentus arba pagal susitarimą (pranešus mėnesį iš- 
anksto) sugrąžinama paskolos dalis. Terminui suėjus su
grąžinama visa paskola arba pagal susitarimą gali būti 
pratęsiama dar 3 metams.

Talkos pelnas
LIETUVYBEI

TALKOS PELNO

PASKIRSTYMAS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka” 
Ltd. praėjusiais finansiniais 
metais (1979/80) turėjo 
29.447 dolerius gryno pelno. 
Pagal įstatus iš šio pelno 5% 
t.y. 1472 doleriai atskaityta į

Grušauskas, J. Petronis, 
Neville XXX. Po $ 1 - p. So- 
daitis ir R. Katauskas.

Tai nevystančių gėlių 
puokštė, kurią vieną dieną 
prisimins laisvę išvydusi tė
vynė Lietuva.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydnejus

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų. Pastogę!
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Talkos Valdyba

statūtinj atsargos kapitalą. 
Už įnašus išmokėta 10% — 
1571 doleris dividendo Nuo 
gryno pelno 10% — 2.945 
doleriai paskirta lietuvių 
kultūriniams reikalams. Li

nkutis — 23.459 doleriai per
vesta į bendrąjį atsargos 
kapitalą.

Valdybai pasiūlius ir susi
rinkimui nutarus 2.945 dole
riai lietuvių kultūriniams 
reikalams paskirstyta:

$ 500 Adelaidės lietuvių 
kultūriniams reikalams.
$ 300 Sydnejaus lietuvių 
kultūriniams reikalams.

$ 300 Melbourne lietuvių 
parapijos sekmadienio mo- 
kjrkl&i

$ 500 A.L.B. Melbourne 
Apylinkės Bibliotekai 
įrengti.

$ 200 A.L.B. Melbourno 
Apyl. Bibliotekai naujom 
knygom.

$ 200 A.L.B. Geelongo 
Apylinkės Bibliotekai.

$ 300 HELLP Baltic News 
Tasmanijoje.

$ 200 Rajoninei Skautų 
Stovyklai Adelaidėje.

$ 100 LKB Kronikoms 
Leisti Sąjungai.

$ 345 Lietuviškai Spaudai 
Melbourno Liet. Klube.

Šiuo metu draugijos pag
rindinį kapitalą, iškaičius 
įnašus ir abu atsargęą, su
daro 96.243 doleriai.

P.B.
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TAUTA IR KALBA
A. Zubras

Kalba susideda iš žodžių. 
Žodis yra žmogaus komuni
kacijos priemonė. Tik labai 
retais atvejais žodis yra 
vienagarsis (šauktukai - 
exclamation, a, o, ū!), šiaip 
jau garsų liedinys. Dėl garsų 
tarimo bei jų liedinimo būdo 
(fonetikos), dėl žodžių įvai- 
ravimo, dėl skirtingo opera- 
vimo priešdėliais, intarpiais, 
priesagomis, galūnėmis bei 
jų nebuvimo, dėl naujų bei 
giminingos prasmės žodžių 
darybos, dėl kirčiavimo, dėl 
saviško žodžių apjungimo į 
sakinius susidarė ir ateityje 
per metų metus gali susida
ryti kalbų skirtumai - atski
ros kalbos.

Iš visų gyvių tik žmogus 
įstengė susikurti sudėtingas 
kalbas ir jau nuo pat žmoni
jos pradžios. Kalba nėra už
baigtas kūrinys, o nuolati
nėje kūrybos stadijoje. Tai 
dėl vis naujai kylančių 
abstrakčių sąvokų, dėl pa
žangos moksluose ir techno
logijoje bei pasigaminimo 
naujų įrankių, dėl skolinių iš 
svetimų kalbų ir jų perdir
bimo į savąją, dėl kaimyni
nių kalbų įtakos ypač fone
tikai ir akcentui^ Greta žmo
gaus ir kai kurie gyviai 
bendrauja garsų pagalba, 
bet labai ribotai: lyties rei
kalo iššūkiui, gyvastingumo 
pabudimo palydai (paukščių 
čiulbėjimas), bandomis gy
venantiems gyviams maisto 
suradus, pavojui įspėti.

Žydų seniausioje literatū
roje (Senajame testamente) 
randame užuominų apie kal
bą. Pirmojoj'Mozės knygoje 
skaitome Dievui tik ką su
tverus Adomą: "Ir žmogus 
davė kiekvienam gyvuliui ir 
paukščiui ir laukų žvėrims 
jųjų vardus” (Gen. 2.20.). 
Toje pačioje knygoje kiek 
toliau: "Ir turėjo visas pa
saulis vieną šneką ir kalbą” 
(Gen. 11.1.). Bet žmonėms 
pasišovus pasistatydinti 
bokštą, kurio viršūnė dangų 
siektų - Babelio bokštą (Gen. 
11.4-9.), bausdamas už tai 
Dievas, sumaišė jų kalbą ir 
sunaikino vienalytę tautą. Ir 
taip Adonio kilties vaikus 
išsklaidė po visą žemę. Ži
noma, čia vaizdingas litera
tūrinis padavimas, bet gilios 
išminties. Vaikas nėra są
moningas savo tautinės pri
klausomybės, bet nuo lopšio 
motinos kalbinamas savo 
kilmės kalba ir vėliau ja 
bendraudamas su platesnią
ją aplinka, pasijaučia esąs 
vienos ar kitos tautos narys. 
Genezės knygoje tat visi 
žmonės iš Adomo kilties. 
Kalbų atsišakojimas po Ba
belio bokšto statybos būtų 
tat vykęs iš vienos ir tos pa
čios prokalbės.

Antropologijos moksli
ninkai linkę laikyti žmogų 
atsiradus įvairiose žemės 
kontinentų vietovėse ir 
skirtingais laikotarpiais. 
Juos remia ir archeologijos 
mokslas. Įvykę tai tada, kai 
žemėje žmogui susidarė pa
lankios sąlygos. Žemės 
sluoksnių tyrimai rodo, kad 
pradžioje atsirado flora, vė
liau primityvi vandenų gy
vybė, o paskiausiai sausu
mos gyvūnija. Dėl žmogaus 
kilmės tarp antropologų yra 
įvairių teorijų, bet nė viena 
nėra tikrai moksliškai pag
rįsta. Kiek tikresnių žinių 
turime jau apie mąstančio ir 
kalbančio žmogaus pėdsa
kus. Seniausiomis žmogaus 
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liekanomis laikyta Javos ir 
Pekino apylinkėse atkasti 
griaučių likučiai. Neseniai 
surasta Afrikoje žmogaus 
liekanos, kurioms priskiria
ma milijonas metų.

Įvairiavietis žmogaus at
siradimas lyg ir suteikia ge
resnį pagrindą kalbinių šei
mų reiškiniui. Greta indoeu
ropiečių fleksinių bei kaito
mųjų kalbų šeimos turime 
dar aglutacinių - lipdytų (es
tų, suomių, vengrų, turkų), 
izoliacinių, inkorporuotinių

Mūsų buity
Kad ir labai negausi Sale 

seniūnija , vis dėl to šalia 
savo vietinių rūpesčių prisi
mena ir lietuvišką spaudą. 
Štai neseniai iš Sale seniū
nijos Mūsų Pastogė gavo 20 
dolerių paramą. Ačiū labai! 
Bendrai iš bendruomenės 
mažųjų vienetų ir atskirų 
organizacijų Mūsų Pastogė 
susilaukia dėmesio ir para
mos, ko iki šiolei negirdėjo- 

•me iš didžiųjų apylinkių.
Kaip žinia, Mūsų Pastogė 

nemokamai skelbia visų 
Bendruomenės ir Krašto 
Valdybų pranešimus, in
formacijas, lygiai ir visų 
bendruomenės ribose vei
kiančių organizacijų veiklos 
aprašymus, pranešimus, ta
čiau reta kuri organizacija 
ar bendruomenės padalinys 
susipranta bent maža auka 
atsidėkoti už visus patarna
vimus. Sale ir taip pat Lat
robe Valley seniūnijos šiuo 
atveju yra retas pavyzdys. 
Ačiū.

KRAŠTO TARYBOS 
NARIŲ PASITARIMAS

Lapkričio 16 d. Sydnejaus 
Apylinkės Valdyba buvo su
šaukusi visus naujai išrink
tuosius apylinkės atstovus į 
bendrą pasitarimą prieš 
vykstant į ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimą Adelai
dėje. Beveik visiems draus
mingai susirinkus visą pasi
tarimą - posėdį pravedė Syd. 
apyl. pirm. Dr. A. Mauragis.

Svarstymų ir klausimų 
buvo apsčiai. Dr. A. Maura
gis visus supažindino su 
ALB Kr. Valdybos pirmi
ninko siūlomais bendruome
nės statuto pakeitimais, kur 
yra didelių spragų ir abejo
nių. Taip pat buvo svarsty
tas klausimas apie Krašto 
Tarybos nario pareigas ne 
tik Taryboje, bet juo labiau 
savoje apylinkėje. Nusi- 
skųsdamas daugybe darbų, 
kurie gula ant apylinkės 
valdybos, pirmininkas ape
liavo į Kr. Tarybos narius 
valdybai talkinti. Diskusijo
se buvo daugiau aiškintasi 
dėl formos, kaip būti nau- 
dingesniam ir produktyves- 
biam ALB Krašto Tarybos

ADELAIDE
PRISIMINTI MIRUSIEJI 

ADELAIDIŠKIAI

Kiekvieno šeštadienio ry
tą 9 vai. dauguma adelaidiš- 
kių susiburiam prie radio 
firiimtuvų ir sąžiningai pra- 
eidžiame visą valandą besi

klausydami lietuviškos 
programos, kuri yra įdomi ir 
pasigėrėtinai pravedama. 

kalbų grupes bei šeimas. 
Minima tai tik pavyzdžiui. 
Aglutacinės kalbos operuoja 
ne galūnėmis, bet priešdė
liais, intarpais, priesagomis. 
Turkų kalboje sev reiškia 
mylėti, sevišmek - vienas 
kitą mylėti, sevišdir - pri
versti vienas kitą mylėti. 
Uralo - Altajaus kalbos taip 
pat tos šeimos. Kiniečių gi 
kalba bei kalbos priklauso 
jau izoliacinių kalbų šeimai. 
Žodis kaip ir aglutacinėse 
kalbose neturi kaitomų for
mų, bet jo reikšmė supran
tama iš žodžio vietos saki
nyje ir iš intonacijos bei lo
giškojo kirčio. Amerikos in
dėnų kalbos yra inkorpo- 
ruotinės grupės. Čia dauge- 

nariui savoje apylinkėje, bet 
visi principe sutiko, kad Ta
rybos narių pareigos nesi
baigia vien vienkartiniu Ta
rybos suvažiavimu.

Suprantama, čia jokių nu
tarimų nepadaryta, nes 
tame pasitarime visos kliu
dytos temos liečia patį su
važiavimą, bet atkreiptas 
dėmesys į atitinkamus 
punktus, liečiančius visą 
Bendruomenę ir palikta pa
tiems Tarybos nariams savo 
nuožiūra Tarybos suvažia-

l-__L---- --------------—21.

Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli į
DAINOS SAMBŪRIO

Metinį koncertą
lapkričio 30 d., sekmadienį, 2.30 vai. Lietuvių Namuose, 
North Melbourne.

Įėjimas asmeniui $ 4, pensininkams ir moksleiviams $ 3

«L- " ..........

Vėlinių išvakarėse, lap
kričio 1 d. radio programa 
buvo skirta mirusiems ade- 
laidiškiams spaudos dar
buotojams prisiminti. Buvo 
perduotas veiklos ir biogra
finės apybraižos, kurias pa
ruošė B. Mockūnienė ir B. 
Straukas apie P. Andriušį, 
J. Arminą, J. Gučių, J. Moc- 
kūną, L. Pakalnį ir V. Ra
dzevičių. Programos vado
vas V. Baltutis savo įžangi
niame žodyje pažymėjo, kad 
norėtume šia proga ir dau
giau prisiminti nusipelniusių 
ir amžinybėn iškeliavusių 
bendruomenės narių, bet dėl 
riboto programos laiko to 
padaryti neįmanoma. Šį 
kartą prisimenam tik ryš
kiausius spaudos bendra
darbius, kurie savo plunks
na pasitarnavo mums vi
siems. Jie informavo visą 
mūsų bendruomenę ne tik 
apie daugelio asmeninį įnašą 
visuomeninėj veikloj, bet 
taip pat ir apie Adelaidės 
lietuvių bendruomenės vi
suomeninius bei kultūrinius 
atsiekimus.

Sparčiai mažėjant 
spaudos darbininkų skaičiui 
ir nesitikint bei nesulau
kiant naujų papildymų šių 
asmenų netekimas mus nu
teikia dar liūdniau ir kelia 
klausimą, kas bus su lietu
viška išeivijos spauda. 
Laikraščiai gali užsidarinėti 
ne dėl skaitytojų, bet grei
čiau dėl bendradarbių trū
kumo. bs 

lis sakinio žodžių suliejama į 
vieną sudėtinį žodį. Semitų 
kalbų šeima (arabų, senųjų 
egiptiečių, finikiečių, babi
loniečių, hebrajų, aramajų, 
kananiečių) gramatikos po
žiūriu artima Seksinėms in
doeuropiečių kalboms, bet 
neturi ar 'neatsekama eti
mologinė giminystė. Jėzus 
Nazarietis kalbėjo aramajų 
kalba. Senojo testamento 
didžioji dalis rašyta hebrajų 
kalba.

■ Kalbotyros moksle ilgą 
laiką vyravo istorinis lygi
namasis metodas. Tai gili
nantis į indoeuropiečių kal
binės šeimos giminystę, is
torinę kalbų raidą iki ban
dymo atkurti tos šeimos 
prokalbę. Tos kalbotyrinės 
mokyklos pradininkais buvo 
anglas W. Jones, danas R. 
Rask, austras A. Schleicher, 
vokietis P. Bopp. Greta se
nųjų lotynų ir graikų kalbų 
ypač susidomėta sanskritu, 

vime pasisakyti ir spręsti. 
Bet iš viso buvo labai teigia
mai priimta, kad toks pasi
tarimas apyl. valdybos buvo 
sušauktas ir kad jame buvo 
draugiškai ir pozityviai išsi
kalbėta ir pasisakyta. Iš pa
sisakymų suprasta, kad to
kie pasitarimai turėtų būti 
rengiami dažniau.

Darbai ir...
Atkelta iš psl. 5

pirmininku Dr. Antanu 
Razma LF vardu įteikė 
komp. Jeronimui Kačinskui 
ir choro dirigentui Lietuvos 
prezidentų ir Vilniaus me
dalius.

Koncertas buvo aukšto 
muzikinio lygio, išskirtinai 
įdomus ir tuo pačiu lietuviai 
pagerbė savo kūrėją komp. 
Jeronimą Kačinską.

KETVIRTASIS MOKSLO 
IR KŪRYBOS

SIMPOZIUMAS

1981 m. lapkričio 25-28 
d.d. Čikagoje yra ruošiamas 
Ketvirtas mokslo ir kūrybos 
simpoziumas. Ji ruošia su
tartinai Lituanistikos insti
tutas, Pasaulio lietuvių gy
dytojų sąjunga, Pasaulio 
lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjunga ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Krašto 
Valdyba. Kaip matome šį 
simpoziumą ruošia pačios 
tvirčiausios institucijos. 
Simpoziume numatyta virš 
šimto paskaitininkų, kurie 
kalbės 30 sesijų. Jau suda
rytas. simpoziumo organiza
cinis komitetas, kuriam 
vadovauja inž. Juozas Rim
kevičius.

Mokslinės programos ko
mitetui vadovauja Pranas 

o taip pat gyvosiomis baltų 
kalbomis, pabrėžtinai lietu
vių, išlaikusiai iki šių dienų 
senąsias morfologines for
mas, nepastovų kirtį ir prie
gaidės. Su prancūzų kilmės 
šveicaru F. de -Saussure, 
profesoriavusiu Ženevoje, 
kalbotyroje iškilo sinchroni
nis priėjimas prie kalbų. Į 
kalbą pažiūrėta kaip į gyvą 
visumą bai dabarties ap
raišką, ne tiek besigilinant į 
istorinę raidą, bet nepanei
giant ir diachtoninio priėji
mo. Savo veikaluose Saus
sure operavo lietuvių kalbos 
duomenimis, tyrė lietuvių 
kirčiavimą ir suformulavo 
toje srityje iki šiol išlikusį 
lietuvių kalbos akcentologi
jos dėsnį. Jo yra eilė 
straipsnių bei apybraižų 
mūsų kalbos reikalu. Apie 
lietuvių kalbą jo žodžiai: 
"Lietuvių kalba, rašto pa
minklais paliudyta tik nuo 
1540 m., tačiau.ir šioje vėly
voje epochoje ji pateikia 
apskritai tiek pat tikrą in
doeuropiečių prokalbės 
vaizdą, kaip III š. prieš Kr. 
Lotynų kalba" (A. Saba- 
lausko išsiversta citata iš 
Saussure "Cours de linguis- 

.tique generale". Paris, 1972, 
45 p.).

Saussure posūkis kalbo
tyroje davė pagrindo susi
kurti struktualistinei mo
kyklai, kurios pagrindinis 
dėmesys kalbos sandarai bei 
vidinei struktūrai. Tos mo
kyklos auklėtinis yra čekų 
kilmės prof. J. Marvan, dės
tąs Monash universitete. 
Lygiagrečiai XIX š. pabai
goje pasirodo semantinė 
mokykla - kalbinių simbolių 
bei kalbinio prasmingumo, 
sintaksės logiškume moks
las. Tarp mūsiškių to atsto
vas yra prof. A. Greimas, 
dėstąs Paryžiuje.

Grįžtant prie kalbos gy
vybės, tenka ja apskritai 
sieti su tauta ir teritorija. 
Yra tačiau ir išimčių. Pa
vyzdžiui minėti semitų kil
mės Lietuvoje gyveną ka
raimai. Jau šimtmečius iš
laiko savo kalbą.

Zunde.
Simpoziumas apims 

griežtuosius mokslus, tech
nologiją, architektūrą, me
diciną, humanitarinius ir so
cialinius mokslus, muziką, 
menotyrą, teisės sritis ir kt. 
Programa labai plačios 
apimties, įdomi. Simpoziu
mais, paprastai, domisi gana 
daug žmonių.

Nebus pamirštas ir kultū
rinis momentas. Bus su
ruoštos architektūros ir dai
lės parodos, geras koncer
tas, na, ir socialiniam pa
bendravimui susipažinimo 
vakaras bei banketas.

Tokių simpoziumų tikslas 
yra: "Burti laisvojo pasaulio 
lietuvius mokslo ir kūrybos 
darbuotojus, sudaryti jiems 
sąlygas pasidalinti savo ži
niomis ir patirtimi, stiprinti 
jų ryšį su lietuvių visuo
mene ir skatinti svaresnį 
įnašą į pasaulinį mokslo lo
byną...”
Kaip žinia, lietuvių išeivijo

je yra išaugę nuostabiai ga
bių mokslo žmoniųkurie va
dovauja didžiosioms mokslo 
institucijoms.

Simpoziumuose lietuviai 
turi progos arčiau pažinti ir 
mūsų žymiuosius mokslinin
kus. Be abejo, gal sulauksi
me mokslininkų ir iš tolimos 
Australijos.
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Jūsų patarnavimui
PASIGENDATE LIETUVIŠKOS KNYGOS? - ŠTAI!

Sydnejaus Lietuvių Klubo bibliotekos patarnavimais 
tikrai negalima skųstis. Biblioteka didėja naujais leidi
niais ir didelis pasirinkimas knygų pardavimui. Šiuo me
tu biblioteka pardavimui turi apie 120 įvairių leidinių 
Eradedant grožine literatūra ir įvairiomis temomis apie 

ietuvą; virš 60 atskirais pavadinimais leidinių vaikams 
ir jaunimui. Iš daugelio jų keletą paminėsime. Pasirinkite 
sau, švenčių dovanoms savo artimiesiems.

E. Juciutė. PĖDOS MIRTIES ZONOJ. Autorės išgy
venimai sovietiniame gulage.

K. Ališauskas. KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS. Lietuvos nepriklausomybės kovų is
torija.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS. 
Keli tomai.

B. Kazlas. THE USSR - GERMAN AGRESSION 
AGAINST LITHUANIA. Dokumentinė knyga apie vo
kiečių nacių - sovietų santarvę ir Lietuvos okupavimą. 
Angliškai.

K. Škirpa. SUKILIMAS. Lietuvos aktyvistų sukilimas 
prieš rusus 1941 m.

A. Bordeaux. LAND OF CROSSES. Knyga apie tikin
čiųjų persekiojimą pokarinėje okupuotoje Lietuvoje.

S. Yla. A PRIEST IN STUTUHOF. Autoriaus išgyve
nimai ir patirtis nacių konclageryje. Angliškai.

V. Juodeika. DIDŽIOJI ILIUZIJA. Komunizmas teo
rijoje ir praktikoje. Du tomai.

B. Raila. VAIVOS RYKŠTĖ. Autoriaus akimirkų 
kronikos.

Taip pat gaunami Liet. Katalikų Akademijos leidiniai, 
monografijos apie M. Valančių, J. Šliūpą, M. Krupavičių, 
P. Plechavičių. Didelis pasirinkimas mūsų žymiųjų groži
nės literatūros autorių apysakų, romanų, eilių. Gaunama 
naujausias J. Andriaus paruoštas Lietuvos žemėlapis, 
lietuviškų pašto ženklų, banknotų, monetų, lįpinukų, 
anglų - lietuvių kalba žodynų ir t.t.

Būdamas Sydnejuje neužmiršk užsukti į Liet. Klubo 
biblioteką 16-18 East Terrace. Bankstown. Biblioteka at
vira sekmadieniais 1.30 —.4 vai.

Sportininkai

Jau metai laiko praėjo 
kaip netekome mūsų žino
mojo dailininko Henriko 
Šalkausko. Jo mirtis sukrėtė 
ne tik Sydnejaus lietuvius, 
jo čia gyvenančią motiną, 
kolegas dailininkus, jam ar
timus sportininkus, bet taip 
pat jo netekimą pastebi ir 
visi Australijos lietuviai. Jo 
motina, Lietuvos savanorė- 
kūrėja O. Šalkauskienė, sa
vo sūnaus atminimui, paau
kojo nemažą sumą pinigų 
įvairioms lietuvių organiza
cijoms ir Sydnejaus Meno 
Galerijai, kuri įsteigė jo 
vardo meninę premiją. Tai 
yra maža dalis pagerbimo 
šio mūsų buvusio vieno iš 
žymiausių Australijos lietu
vių dailininkų.

Australijos ir ypatingai 
Sydnejaus lietuviai sporti
ninkai, savo širdyse taip pat 
nepamiršo šio aukštojo 
krepšininko, kuris gynė 
Sydnejaus "Kovo" ir lietu
vių garbę įvairiuose krepši
nio turnyruose, žaisdamas 
centro puolėjo ar gynėjo po
zicijose. Vėliau, pakeitęs 
krepšinį į jam artimą meno 
gyvenimą, Henrikas nie
kuomet neatsiskyrė nuo 
sportinio ir "Kovo" gyveni
mo. Jo dvasia ir materialinė

Dvi daugiakultūrinės
T.V. stotys

Daugiakultūrinė televizija Sydnejuje ir Melbourne 
pradėta spalio 24 d.
Ji transliuojama per dvi stotis: viena labai aukšto daž

numo bangomis VHF (Very High Frequency) — stotis 0, 
ir kita ypatingai aukšto dažnumo UHF (Ultra High 
Frequency) bangomis — stotis 28.

STOTIS O(VHF)
SYDNEY
Pakenčiamai pagaunama mieste ir apylinkėse iki 

Hawkesburry upės šiaurėje, Mėlyntyų Kalnų vakaruose 
ir iki Royal National Park pietuose. Šios stoties translia
cijoms pagauti reikia specialių antenų.

MELBOURNE
Patenkinamai pagaunama mieste ir apylinkėse iki 

Dandenong Ranges rytuose, Great Dividing Range šiau
rėje ir vakaruose.

STOTIS 28(UHF)
SYDNEY
Jos apimtis UHF spinduliu Sydnejuje. Gal kiek silp

niau veikia, negu stotis 0, bet palyginus Sydnejų aptar
nauja gerai.

MELBOURNE
UHF apimtis Melbourne labai panaši kaip ir VHF.
Jūsų priimtuvams gal bus reikalinga pareguliavimų 

arba pritaikymų norint pagauti UHF transliacijas.
Jeigu jūsų aparatas nepagamintas priimti UHF trans

liacijas, jums reikės taip vadinamo UHF konverterio 
(UHF down converter). Prieš perkant pasitikrinkite 
telekomunikacijos departamente.

Prieš perverčiant jūsų priimtuvą ant kitų bangų pasi
tarkite su prityrusiu televizijos techniku.

Daugiau informacijų teikia:
State Engineer 

Postal Telecommunication Department
657 Pacific Highway

St. Leonards, N.S.W. 2065 
Tel. (02) 430 615

Postal and Telecommunication Department
14 Queens Rd.

Melbourne, Vic. 3004
Tel. (03) 262 921

Laiškai Redakcijai

Mielas Redaktoriau,
Geriausi linkėjimai jau iš 

šaltėjančios Čikagos. Kaip 
matot, sumetu po žiupsnelį 
žinių. Ruošiamės kelionei 
Australijon. Gruodžio 22 d. 
jau būsime Sydnejuje. Būtų 
malonu susitikti.

Mūsų Pastogė mane pa
siekia greitai. Nenutraukite 
prenumeratos. Atvažiavęs 
atsilyginsią. Geriausios sėk
mės Jums ir visam štabui.

Nuoširdžiai Jūsų

J. Janušaitis, 
Čicago

Gerbiamas p. Redaktoriau,
■ "Mūsų Pastogės” Nr. 45 
patalpintas straipsnis kriti
kuojantis šaulių kuopos vė
liavos įsigijimo reikalą. 
Straipsnio autorius pasirašė 
"Šaulių Bičiulis”.

Jei straipsnio autorius 
teigia, kad vėliavos įsigijimo 
reikalas nėra lietuvių bend
ruomenės interesas, o tik 
organizacijos, tai labai 
klysta. Šaulių vadovybė ra
do reikalo prašyti liet, 
bendruomenės paramos, tai 
vykdė šaulių kuopos narių 
spalio 19 d. susirinkimo nu
tarimą. Kiekvieno šaulių 
dalinio tikslas ir pasididžia
vimas turėti savo vėliavą. 
Kuo daugiau organizacijos 
turės vėliavų, tuo bus di
desnis protestas prieš oku
pantą. LŠST, imant bendru 
mastu, yra viena iš pagrin
dinių organizacijų, kuri deda
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pagerbia H. Šalkauską

bei moralinė parama visuo
met būdavo su sportinin
kais. Jis visuomet dalyvau
davo įdomesnėse rungtynė
se, jis visuomet jaudindavo
si dėl lietuvių laimėjimų, jis 
visuomet duodavo savo pa
veikslus, loterij.oms 
iš kurių būdavo padaromi 
pinigai tolimesnei sportinin
kų veiklai. Ir kaip Pasaulio 
Lietuvių Sporto Šventėje 
Kanadoje ir vėliau Ameri
koje, taip gražiai pasirodė ir 
taip gražiai reprezentavo 
Australiją. Ne vieną kartą 
jis tai man pasakė ir, spaus
damas ranką, užtikrino, kad 
sekantį kartą jis ir pats su 
sportininkais važiuosiąs. 
Gaila, mirtis išplėšė šį puikų 
vyrą iš mūsų tarpo ir neleido 
jam pasidžiaugti ir pačiam 
dalyvauti būsimoje Čikagos 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Šventėje.

H. Šalkausko mama, kuri 
pati visuomet būdavo savo 
sūnaus ir koviečių krepši
ninkų didžiausia rėmėja, pa
gerbdama savo sūnų, jo at
minimui, paaukojo Sydne
jaus Sporto Klubui "Kovui" 

visas pastangas Nepriklau
somos Lietuvos atstatymo 
darbuose. Ant kiekvieno 
šaulių dalinio vėliavos yra 
užrašyta šūkis - Nepriklau
somai Lietuvai.

Paskelbus pranešimą, 
apie įsigijimą šaulių dalinio 
vėliavos, labai greitai atsi
rado keletas lietuvių pat
riotų vėliavos fundatorių, iš 
kurių gauta pakankama su
ma pinigų vėliavai įsigyti. 
Vėliavos įsigijimo reikalai 
greitu tempu vykdomi ir 
reikia manyti, kad per šaulių 
dalinio 5-kių metų įsikūrimo 
sukaktį, vėliava bus iškil
mingai pašventinta.

S. Pačėsa 
Š.K. pirmininkas

PRANEŠIMAS

Dar yra laisvų vietų auto
buse, kurį Sydnejaus Dainos 
choras užsakęs vykti į Ade
laidės Lietuvių Dienas. Iš
vykstama gruodžio 27 d. ir 
vykstama be sustojimo iki 
Adelaidės. Išvyka bus pi
gesnė, negu kitom, net ir 
privačiom priemonėm. Au
tobusas liuksusinis, su viso
kiais patogumais ir vėsini
mu. Norį prisidėti skubiai 
kreipiasi į A. Kramilių tel. 
727 3131 arba E. Lašaitį tel. 
73 4118 arba Liet. Klube 
708 1414. 

nemažą sumą pinigų. Klubo 
valdyba iš šios sumos, norė
dama pagerbti savo buvusį 
krepšininką ir didelį "Kovo” 
rėmėją, susitarę su dabarti
ne ALFAS Valdyba Adelai
dėje, įsteigė "Henriko Šal
kausko Vardo Vertingiausio 
ir Mandagiausio Žaidėjo 
Medalį”. Sekantieji yra čio 
medalio nuostatai.

1. Medalis - medalionas 
įsteigtas atžymėti vertin
giausią ir mandagiausią vy
rų, moterų, berniukų ir 
mergaičių krepšinio ir tink
linio komandų žaidėją.

2. Laimėtojai atrenkami 
pagal sistemą, naudojamą 
australų sporto organizaci
jose, kuri yra tokia: a) šven
tės rengėjai paruošia spe
cialų lapelį su vieta trims 
pavardėms. b) Pirmas ge
riausias žaidėjas rungtynėse 
gauna 3 balsus; Antras ge
riausias žaidėjas rungtynėse 
gauna 2 balsus; trečias ge
riausias žaidėjas rungty
nėse gauna 1 balsą.

3. Pavardes įrašo rungty
nių teisėjas, įdeda lapelį į 
nepermatomą voką ir po 
kiekvienų rungtynių įteikia 
šventės rengėjams.

4. Krepšinio ir tinklinio 
varžyboms pasibaigus, 
šventės rengėjai, dalyvau
jant iš kiekvieno dalyvavu
sio lubo atstovui, atidaro 
vokus ir sudeda taškus. Lai
mėtojas yra daugiausiai su
rinkęs taškų.

5. Daugiau negu vienam 
žaidėjui surinkus tiek pat 
taškų, įvyksta perskaičiavi
mas ir laimėtoju tampa žai- 
dėjas-a, surinkę daugiausiai 
pirmų vietų. Jei ir po to a- 
sirastų lygiai taškų, gauna 
tas kas laimi daugiau antrų
jų vietų.

6. Medalionas yra vien
kartinė trofėja.

7. Medalioną pagamina 
Sydnejaus S.K. "Kovas” ir i 
kiekvieną šventę atveža: 4 
krepšinio ir 2 tinklinio žai
dėjams skirtus medalionus.

8. "Henriko Šalkausko 
Vardo” medalionas įteikia
mas kasmet iki to laiko, kol 
Sydnejaus "Kovo" vadovybė 
nutars sustabdyti šios tro- 
fejos įteikimą. ("Kovas” nu
matęs šią trofeją skirti per 
sekančius 20-tį metų). 
Sustabdžius trofėjos teiki
mą, "Kovas” privalo pra
nešti ALFAS valdybai ne 
vėliau 6-šis mėnesius prieš 
sporto šventę.

Dėkojant p. O. Šalkaus
kienei už finansinę paramą 
ir sveikinant Sporto Klubą 
"Kovą”, už šį gražų medali
ono įsteigimą, sportininkai 
ne tik šiandien ir būsimoje 
Adelaidės Sporto Šventėje 
pagerbs šį įžymų mūsų dai
lininką ir sportininką, bet 
taip pat per sekančius 20-tį 
metų, mūsų jaunimas žinos 
ir girdės šio didelio lietuvio - 
Henriko Šalkausko vardą.

A. L-tis

KREDĮTOAD-JA "TA L K A" veikia visų naudai... <xE
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Infor
PAREGIMŲ KALENDO
RIUS ATEINANTIEMS 
METAMS

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba gruodžio 14 d., 
sekm. 3 vai, Sydnejaus Lie
tuvių Klube šaukia organi
zacijų atstovų pasitarimą 
ateinančių metų lietuviškų 
{larengimų Sydnejuje ka- 
endoriaus reikalu. Visos or

ganizacijos prašomos nusi
statyti savo parengimu datas 

.ateinančiais metais ir per 
savo atstovą tame pasitari
me pareikšti. Parengimų 
kalendorius bus paskelbtas 
spaudoje, ir visi bent mora
liai yra įsipareigoję tų datų 
laikytis. Galima daiktas, kad 
su laiku gali būti visai nenu
matytų parengimų, bet jie 
bus derinami, kad nustaty
tomis datomis niekas nesu
sikirstų. Organizacijos pra
šomos rūpestingai parinkti 
savo numatytų parengimų 
datas ir gruodžio 14 d. pasi
tarime patiekti.

Syd. Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS

Canberros Apyl. Valdyba 
praneša, kad Kalėdų eglutė 
apylinkės vaikams įvyks 
gruodžio 7 d., sekmadienį, 
2.30 vai. Lietuvių Klube, 
Wattle St., Lyneham. Tėvai 
prašomi vaikus užregistruo
ti iki gruodžio 1 dienos pas 
apylinkės valdybos narius 
arba klube.

Canberros Apyl. Valdyba

Metinis
DAINŲ KONCERTAS -

RUOŠIA BALIUS
Sydnejaus Dainos choras

Įvyks gruodžio 6 d., šeštadienį. Lietuvių Klūbe, 18 
East Terrace Bankstown, pradžia 7.30 vai. vak.

Programoje: solistas PAULIUS RŪTENIS solo ir 
kartu su Dainos choru. Dainos choras pasirodys vyrų, 
moterų ir mišraus choro junginiuose. Po programos lote
rija Dainos choro kelionei į Adelaidę paremti ir linksmi 
šokiai, grojant klubo kapelai. Kviečiame į šią metinę 
šventę visus iš arti ir toli. Įėjimas nemokamas.

Sydney Lietuvių Klube
Šiandien sunkiai įsivaiz

duotume Sydnejuje visą lie
tuvišką kultūrinę ir socialinę 
veiklą be Lietuvių Klubo. 
Klubo patalpomis, nemoka
mai naudojasi visos organi
zacijos ir kultūriniai viene
tai, tuomi klubas prisideda 
prie visų tų organizacijų ir 
kultūrinių vienetų išlaiky
mo.

Dabartiniu metu, jau 
gautas klubui leidimas dvi 
dienas savaitėje, kuriomis 
galės klubą lankyti ir žemiau 
18 metų amžiaus jaunuoliai 
ir vaikai.

Naujoji klubo pastato sta
tyba jau įpusėjo, greit bus 
uždengtas naujo pastato 
stogas. Pabaigus statybą, 
žymiai pagerės sąlygos visai 
lietuviškai veiklai. Pastatui 
galutinai užbaigti ir įrengti 
klubui dar reikalingos jūsų 
paskolos. Investuodami į 
klubo pastato statybą, jūs 
investuojate į tolimesnio

ATNAUJINKITE 

M.P. PRENUMERATA
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m a c i j a
Liet. Kredito Draugijos 

Talkos Sydnejaus Skyrius 
lapkričio 30 d., sekm., 3 vai. 
Lietuvių Klube Draugijos 
narių informacinį susirinki
mą. Bus svečias ir iš Talkos 
centro Valdybos Melbourne.

Visi Talkos nariai ir susi
domėję kviečiami susirinki
me dalyvauti. Po susirinki-, 
mo bendri pasikalbėjimai su 
užkandžiais ir atsigaivini
mais.

PRANEŠIMAS

"Mūsų Pastogė” Nr. 43 
paskelbtas pranešimas, kad 
Šaulių Kuopos Valdyba vė
liavos įsigijimo reikalams 
pinigus rinks iki gruodžio 15 
d. Visuomenė labai įvertino 
šaulių vėliavos įsigijimo rei
kalingumą; greit atsirado 
keletas fundatorių, iš kurių 
gauta pakankama suma pi
nigų vėliavai įsigyti. Tokiu 
būdu tenka pranešti, kad pi

PIRMĄ KARTĄ! PIRMĄ KARTĄ!
Lapkričio 29 d. Sydnejaus Lietuvių Klube rengiamas

Žvejų balius
Programoje tautinių šokių grupė

Gintaras
ir įvairios staigmenos, loterija, žvejų išdaigos
Pradžia 7.30 vai. Įėjimas nemokamas

Dainos choras 

lietuviško gyvenimo ateitį 
Australijoje.

Paskolos sąlygos:
1. Už neterminuotus in

dėlius bus mokama 9% me
tinių palūkanų.

2. Už terminuotas pasko
las ne mažesnėmis sumomis 
$ 1000 ir investavimo laikas 
ne trumpiau kaip vieniems 
metams mokama 11% meti
nių palūkanų.

Suinteresuotieji inves
tuoti savo pinigus į klubo 
statybą prašomi kreiptis į 
klubo valdybos iždininką p. 
A. Migų po darbo valandų 
tel. 726 4139 arba klubo ve
dėją p. V. Binkį asmeniškai 
klube arba tel. 708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo' 
Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414
šešt., lapkričio 29 d., 8 vai. v.

Kviečiame visus iš arti ir toli atsi
lankyti į

Žvejų Balių
Šalia visokių staigmenų programoje 

pasirodys ir žinoma Sydnejaus tautinių 
šokių grupė GINTARAS, vadovauja
mas K. Kazoko ir R. Milašo.

Įėjimas nemokamas.

Sekmadienį, lapkričio 30 d., 2.30 vai.
TUGAUS DIENA

Daugybė vertingų prizų. Kviečiame 
kuo skaitlingiau dalyvauti ir išbandyti 
savo laimę!

šešt., gruodžio 6 d., 8 vai. v.
ŠOKIAI 

grojant Klubo kapelai

šešt., gruodžio 13 d., 8 vai. v.
ŠOKIAI 

grojant Klubo kapelai. Programoje 
solistė

J GRAŽINA ZIGAITYTĖ—HURBA K
Srarstr.ajrujrararuarurji* »■&&&& it*

*

nigų rinkimo vajus baigtas 
mėnesiu anksčiau.

Šaulių Kuopos Valdyba, 
visiems vėliavos fundato
riams nuoširdžiai dėkoja. 
Visi vėliavos fundatoriai bus 
įrašyti į vėliavos šventinimo

v i s
FAUSTAS LIET. KLUBE.

Rugsėjo 20 d. Mūsų Pas
togės spaudos baliaus prog
ramoje buvo pastatyta šar
žuotos "Fausto" operos iš
traukos. Matyt, kad tas pas
tatymas taip patiko, kad 
Sydnejaus Liet. Klubas tą 
pasirodymą įtraukė į savo 
Erogramą, ir štai Sydnejaus 
iet. Klubo lankytojai lap

kričio 15 d. galėjo su malo
numu pasigėrėti lietuviškos 
versijos "Faustu”, kurį sce- 

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Klubui 
reikalingas Klubo vedėjo 
padėjėjas (Assistant Secre
tary Manager). Prašymai 
raštu turi būti patiekti 
Klubo valdybai nevėliau 
gruodžio 14 d. nurodant sa
vo amžių, išeitą mokslą, da
bartinį darbą.

Smulkesnių informacijų 
dėl darbo sąlygų ir atlygini
mo teirautis pas klubo ve
dėją, asmeniškai arba tel. 
708 1414 arba pas visus 
klubo valdybos narius.

Prašymus galite įteikti 
klubo raštinei arba paštu: 
P.O. Box 205, Bankstown, 
N.S.W. 2200.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

aktą, o jų pavardės bus pas
kelbtos per vėliavos šventi
nimo iškilmes, kurios yra 
numatomos 1981 m. pra
džioje.

Šaulių Kuopos Valdyba 

PRANEŠIMAS

Canberros Lietuvių Ka
riuomenės Šventės minėji
mas įvyks lapkričio 30 d. 
Pamaldas laikys svečias iš 
Amerikos J.E. vysk. V. 
Brizgys St. Marys koplyčio
je 12.30 vai. ir po to 2 vai. 
Lietuvių klube oficialioji da
lis - paskaita, ir meninė 
programa, kurią atliks 
skautai ir taut, šokių vietinė 
grupė. Po programos pietūs 
ir susitikimas su svečiu vys
kupu.

LKVS Canberros
Skyriaus Valdyba

A I P
nai paruošė p. D. Skorulie- 
nė.

Šį kartą "Faustas” buvo 
papildytas dar vienu veiks
mu, kuris gal ir buvo pasta
tymo viršūnė. Žinome, kad 
legendarinis Faustas, vel
niui pardavęs sielą ir atga
vęs jaunystę, taip ir paliko 
jaunas, tuo tarpu Margarita 
su laiku paseno ir nusivylusi 
pati šaukėsi velnio, kad jis 
grąžintų jai jaunystę ir ne
prarastų Fausto. Velnias 
pribuvo, bet čia moteris ap
statė velnią: ji sudrasko 
velnio kontraktą su Faustu. 
Faustas staiga pasensta, o 
velnias, bobos apgautas, 
danginusi į pragarą nieko 
nelaimėjęs. Išėjo pagal seną 
lietuvišką išmintį — boba ir 
velnią apstato.

Apypilnė klubo šeštadie
nio auditorija turėjo kuo pa
sigėrėti ir pasidžiaugti. 
Ypatingi kreditai p. D.
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VIETOJ 
GĖLIŲ

Pagerbdamos a.a. dail. 
Adomą Vingį vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei po 25 dole
rius aukojo: Liucija Pilipo- 
nytė-Mažeikienė ir Giedra 
Gudauskienė, abi iš Los 
Angeles (USA) Ačiū.

Pagerbdami a.a. Juozą 
Kožiką ir Vincą Milinkevičių 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
20 dolerių aukoja P. ir M. 
Šiaučiūnai. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Vincą 
Milinkevičių vietoj gėlių 
aukoja Mūsų Pastogei 10 
dolerių V. ip K. Mikelaičiai. 
Ačiū.

Skorulienei, kuri garsiąją 
operą Faustą gražiai pers
tatė lietuviškai ir meliodijo- 
mis, ir visa prasme. Vaidino: 
Faustą - E. Lašaitis, Marga
ritą — K. Bitinienė, Sybelį 
— O. Asevičienė, Velnią 
(Mefisto) — V. Asevičius.

Malonu buvo pasigėrėti 
mūsų menininkų sumanu
mu. Gal dėl pašto sutrikimų 
Sydnejuje (kai kurie negau
na Mūsų Pastogės jau kelin
tą savaitę) žiūrovų nebuvo 
labai gausiai, bet dalyvavę 
nesigailėjo.

DĖMESIO, 
MELBURNIŠKIAI!

Melbourne Mūsų Pasto
gės prenumeratas. Kai. 
sveikinimus ir mokesčius už 
pristatytas sąskaitas priima 
Talka Liet. Namuose, F. So- 
daitis parapijos kioske ir Ig
nas Alekna bet kokiu metu 
sutiktas.
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