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PO RINKIMŲ Sudie Viktorui Laukaičiui
LIBERALŲ PERGALĖ AUSTRALIJOJE

Spalio 18 d. Australijos 
federaliniuose rinkimuose 
šio krašto piliečiai pasisakė 
už liberalų - ūkininkų partijų 
koaliciją, kuri buvo krašto 
vadovybėje ir prieš 
rinkimus. Nežiūrint visų 

apklausinėjimų 
spaudoje bei televizijoje 
pranašavimų, kur tiesiog 
įtaigojančiai buvo
skelbiama, kad prie Austra
lijos vairo stos darbo partija 
su triuškinančia pergale, 
australai šioms propagandi
nėms sugestijoms nepasida
vė ir pasisakė už krašto sta
bilumą išreikšdami pasiti
kėjimą prieš rinkimus bu
vusiai vyriausybei. Tiesa, li
beralų koalicijos partijos 
atstovų skaičius parlamente 
po rinkimų išėjo kiek apkar
pytai, tačiau vis tiek val
dančioji partija (liberalų-ū- 
kininkų koalicija) turės 
reikšmingą daugumą, kad 
nereikės ieškoti paramos iš 
kitų partijų ar nepriklauso
mųjų. žodžiu australai iš
reiškė pasitikėjimą savo 
prieš tai turėtai liberalų vy
riausybei ir tuo pačiu minis- 
teriui pirm. M. Fraseriui, o

Ką žada R. Reagan?
Rašo DARŪNAS, mūsų specialus bendradarbis 

Šiaurės Amerikoje
Lapkričio 4-ji jau čia pat. 

Tą dieną galingiausios pa
saulyje valstybės piliečiai 
rinks savo prezidentą. Tai 
labai svarbus momentas, 
nes prezidento rankoje yra 
ne tik Amerikos, bet ir pa
saulio likimas. Iš turimų 
kandidatų Carteris ir Rea- 
ganas abu apylygiai turi ga
limybių laimėti. Nusverti 
gali čia net ir pašaliniai įvy
kiai, kaip Irane laikomų 
prieš rinkimus amerikiečių 
įkaitų paleidimas. Nuosai
kesni iraniečiai kaip tik ra
gina paleisti įkaitus, kad 
būtų užtikrintas Carterio 
laimėjimas, nes jei Reaga- 
nas laimėtų, tai iraniečiai 
neturėtų pasirinkimo - Rea- 
ganas jį padiktuotų.

Kubos Castro savo propa
gandoje ragina balsuotojus 
gerai pagalvoti, ar jie nori 
balsuoti už taiką (Carterį), 
ar už karą (=Reaganą). So
vietai pradžioje negalėjo 
apsispręsti, kas jiems būtų 
priimtinesnis - zigzaginės 
politikos vykdytojas Carte
ris, ar militaristas Reaga- 
nas, kuris galįs priartinti 
trečiąjį pasaulinį karą ar 
bent sudarytų sovietams 
rūpesčių. Dabar jie linkę už 
Carterį. Europoje Amerikos 
sąjungininkai (ypač prancū
zai ir vokiečiai) sako: jei 
Amerika iš 222 milijonų gy

nesileido į rizikingus politi
nius bandymus ar socialisti
nius eksperimentus. Gali
mas daiktas, kad šiuose rin 
kimuose turėjo didelės įta
kos ir 1972 m. į valdžią atė
jusios darbiečių partijos su 
jų lyderiu G. Whitlam 
eksperimentai, kurie baigėsi 
labai liūdnai, kad net gene
ralinis gubernatorius turėjo 
įsikišti ir to meto vyriausy
bę pašalinti.

Stebėtina, prasidėjus rin
kiminei kampanijai ir parti
jų vadams paskelbus savo 
rinkimines programas, pra
vesti eilės institucijų gy
ventojų apklausinėjimai ir 
gauti rezultatai pranašavo 
triuškinančią darbiečių per
galę. Po tokių pranašysčių 
biržoje staiga akcijos krito, 
kas liudijo Australijos atei
ties netikrumą. Vis dėl to 
Australijos balsuotojai, at
rodo, į reikalus pasižiūrėjo 
gana blaiviai ir be senti
mentų, ir nežiūrint priešrin
kiminėje kampanijoje kaip 
buvo piešiama vyriausybe, 
jai vis tiek buvo parodytas 
pasitikėjimas ir gražinta į 
savo vietą.

ventojų nesugeba rasti tin
kamesnio kandidato į prezi
dentus, kaip žeminių riešutų 
ūkininką ar kaubojų aktorių, 
tegu prezidentu būna 
betkas, tik ne Carteris. 
Amerikoje lietuviai linkę 
balsuoti už Reaganą: jis lie
tuvių etninei grupei skiria 
didesnio dėmesio, negu buvo 
galima tikėtis.

Daugumai Carteris jau 
gerai žinomas, bet kas tas 
Reaganas, iš nežymaus fil
mų aktoriaus besiveržiąs į 
prezidentus?

Reaganas yra labai kon
servatyvus respublikonas, 
žadąs laikytis prez. Eisen- 
howerio stiliaus Baltuosiuo
se Rūmuose. Jis žada pasi
rinkti stiprius pareigūnus ir 
neketina gilintis į kiekvieną 
smulkmeną, kaip Carteris, ir 
sau pasiliksiąs pagrindinius 
sprendimus. Daugeliu atve
jų jis bus visiška priešingy
bė demokratui Carteriui. 
Reaganas žada daug: 1. su
mažinti pajamų mokesčius; 
2. atgaivinti krašto- ekono
miją; 3. subalansuoti biu
džetą; 4. padidinti lėšas 
krašto gynybai ir t.t. Kad tai 
būtų įgyvendinama, Reaga
nas ketina sumažinti val
džios išlaidas (išskyrus 
krašto gynybą), išardyti įs
taigose įsisenėjusį biuro-
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Spalio 18 d. Australijos 
lietuvius ištiko skaudi žinia, 
kad sunkios vėžio ligos iš
kankintas Melbourne mirė 
Australijos Lietuviu Katali- 
kųFedSracijos pirmininkas, 
nuoširdus lietuvis patriotas 
ir gabus visuomenininkas 
Viktoras Laukaitispriešporą 
metų peržengęs 50 metų. 
Tai visapusiškai tauri asme
nybė, atsidavusi lietuvybei 
ir katalikybei.

Išbuvęs iš eilės kelias ka
dencijas Australijos Lietu
vių Katalikų Federacijos 
pirmininku po kelių metų 
pertraukos pernai Federa
cijos suvažiavime vėl buvo 
išrinktas pirmininku ir mirė 
būdamas siose pareigose.

ŽINIOS
TRECIASIS PASAULINIS 
KARAS PRIE SLENKSČIO

I
; Kiniečių neoficialus vadas 

Deng Xiaping neseniai kal- 
■ bejosi su italų žurnaliste 

Oriana Fallaci, ir pareiškė, 
kad trečiasis pasaulinis ka
ras netoli ir neišvengiamas, 
nes yra didžiosios galybės ir 

i jų imperializmas. To fakto 
neturėtume išleisti iš akių ir 

i tam reikia būti pasiruošu- 
siems. Pagal Deng busimojo 
karo židinys ir pradžia bus 
Europa, nors nebūtinai ka
ras turįs prasidėti Europoje. 
Betgi jeigu sovietai ir domi
nuotų didžiojoje pasaulio 
dalyje, bet neturėtų užėmę 
Europos, jų vaidmuo būtų 
menkas, nes Europa yra ne 
tik civilizacijos, bet ir da

Atsimename, kokia buvo 
aštri konfrontacija tarp 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės ir Australijos 
Liet. Katalikų Federacijos, 
kai kristalizavosi Australi
joje lietuvių politiniai fron
tai. Tačiau tik atėjus velio
niui Viktorui Laukaičiui į 
A.L.K. Federacijos vadovy
bę tie priešingumai jo pas
tangomis sutartinai su ALB 
vadovybe buvo pašalinti ir 
vėliau vyko sklandus ir nuo
širdus bendradarbiavimas. 
Tai vienas iš didžiųjų Vikto
ro Laukaičio įnašų Austra
lijos lietuvių gyvenime.

Kaip talentingas organi
zatorius ir gabus bei pasi
šventęs visuomenininkas 

barties pasaulio politinis 
centras. Kas kontroliuos 
Europą, tas bus pasaulio 
viešpats.
MOKSLININKAI 

BOIKOTUOJA 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Apie 8000 iškiliųjų moks
lininkų iš 44 tautų nutraukė 
mokslinius santykius su 
Sov. Sąjunga už mokslinin
kų disidentų persekiojimą ir 
priespaudą. Šitas moksli
ninkų boikotas bus patiektas 
ir Europos Saugumo Konfe
rencijai Madride.

* * *
Šių metų sausros Austra

lijai atnešė apie 8 milijardus 
dolerių nuostolių. Daugiau
siai nukentėjo javų ir gyvu
lių ūkiai. Labiausiai nuken
tėję N.S.W. ir Queensland© 
ūkininkai.

Viktoras buvo ypatingai 
aukštai vertinamas ne vien 
tik A.L.K. Federacijoje, bet 
ir ■ visoje Australijos Lietu-

Bendruomenėje. Tai 
buvo didžiai pasišventusi 
asmenybė, visas savo jėgas 
ir sugebėjimus skyrusi lie
tuvių tautai ir katalikybei 
įrodydamas savo pavyzdžiu, 
kad šie du dalykai yra pilnai 
suderinami.

A.a. Viktoras Laukaitis 
kaip visuomenininkas ir or
ganizatorius buvo išskirtinai 
įvertintas ne tik Australijo
je, bet visoje laisvojo pasau
lio Lietuvių Katalikų Bend
rijoje ir jam buvo 1979 me
tais paskirta premija kaip 
geriausiam lietuviui katah- 
kui visuomenininkui pasau
lyje. Gal į šitą faktą Austra
lijoje ir nebuvo atkreiptas 
didesnis dėmesys, bet šian
die, susumuojant Viktoro 
visuomeninę veiklą tiktai 
liudija, kokią didelę asme
nybę turėjome savo tarpe ir 
ko netekome.

A.a. Viktoras Laukaitis 
mirė labai jaunas - sulaukęs 
vos 53 metų, tačiau jo talen
tas spėjo atsiskleisti, nors 
visi apgailestaujame, kad 
nebuvo jam skirta laiko jį 
pilnai išvystyti. Pasitraukęs 
į Vokietiją jis baigė lietuvių 
gimnaziją Eichstaedte ir at
vykęs stojo į visuomeninį 
lietuvišką katalikišką darbą 
ir ilgainiui iškilo kaip pirma
eilis veikėjas ne tik Austra
lijoje, bet ir plačiame lietu
viškame pasaulyje. Liūdesy 
paliko Viktoras ne tik žmo
ną, sūnų, bet ir visą Austra
lijos Lietuvių Bendruomenę, 
drauge su juo prarandant 
didelį lietuvybės ramstį ir 
tikėjimo milžiną.

Reikšdami užuojautą jo 
šeimai ir Australijos Lietu
vių Katalikų Federacijai 
drauge liūdime visi netekus 
didelio ir daug žadančio lie
tuvio, veikėjo ir organizato
riaus, kurio įnašas 
lietuvybei ir lietuviškai ka
talikybei paliks
neišdildomus pėdsakus.

Vos įstojęs į A.L.K. Fede
racijos vadovybę Viktoras 
Laukaitis pirmiausia ieškojo 
bendradarbiavimo ir kon
taktų su Mūsų Pastogės re
dakcija, kur jis susilaukė di
delio, palankumo, kas vėliau 
išsivystė per asmeniškus 
santykius į nuoširdų bend
radarbiavimą. Šitas bend
ruomeniškas ir sykiu asme
niškas bendravimas su a.a. 
Viktoru truko iki paskutinių 
jo gyvenimo akimirksnių. 
Ačiū, Viktorai, už palanku
mą, už mūsų pastangų deri
nimą ir bendradarbiavimą. 
Tikiu, kad Tavo darbai ir 
viltys pasiteisino ir Tu būsi 
tinkamai įvertintas ir pripa
žintas Aukščiausiojo aki
vaizdoje. v. Kazokas
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Problemų akivaizdoje
Pries akis ALB Tarybos 

suvažiavimas. Jau is eilės 
pasisakymų Mūsų Pastogėje 
patyrėme, kiek daug bend
ruomenė turi problemų, ir 
visos praktiškai laukia nea
tidėliotinai Bendruomenės 
kaip autoriteto sprendimo. 
Iki šiolei gal dėl to, kad tik 
vieną kartą į dvejus metus 
vyksta bendruomenės suva
žiavimai, tų problemų ren
kasi vis daugiau ir daugiau, 
suvažiavimuose ne visas ga
lima apsvarstyti bei spręsti, 
ir taip jos vis toliau atidė
liojamos, arba net pasitaiko 
net tokių keistenybių, kad 
ALB Tarybos suvažiavi
muose nebuvę ko svarstyti, 
nes bendruomenė problemų 
is viįp neturėjusi.

Tačiau tik pažvelkime į 
esamą padėti, kas saukiasi 
greito ir neatidėliotino 
sprendimo: jaunimo klausi
mai, bendruomenės statuto 
keitimai ir papildymai, 
švietimo reikalai, finansinės 
problemos, santykių spren
dimas tarp nepriklausomų 
institucijų, valdančių bend
ruomeninį turtą, ir dar eilė 
visokių kitokių, is kurių 
kiekvienas klausimas nėra 
antraeilis, o bendruomenei 
svarbus ir kuris atimtų ne
mažai laiko besvarstant, kad
būtų tinkamai išspręstas.

Kaip žinia, ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimas .yra 
labai ribotame laike, į kurį 
įeina ir visi formalūs daly
kai, kaip sveikinimai, pra
nešimai, įvairų suvažiavimo 
ir bendruomenės vyriausių 
organų rinkimai, apyskaitos 
ir j 1.1., taip kad platesnio 
masto svarstyboms taip ir 
nelieka laiko. Atsimename, 

'HA PADĖKA

Mielam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui a.a. Broniui 
Jurevičiui mirus, nuoširdžiai dėkojame kun. P. Butkui, 
Dainos chorui ir visiems mūsų draugams ir kaimynams 
už pareikštas užuojautas ir velionio pagerbimų gėlėmis, 
aukomis, žodžiu ir spaudoje.

Ypatingai dėkojame už jūsų visų palankumą gausiai 
dalyvaujant laidotuvėse.

Stasė Jurevičienė ir šeima

PADĖKA

Mylimai mamai a.a. Onai ŠLITERIENEI mirus, nuo
širdžią ir gilią padėką reiškiame visiems draugams ir pa
žįstamiems už pareikštą mums užuojautą ir mirusios pa
gerbimą maldomis, gėlėmis, aukomis Australijos Lietu
vių Fondui, Australijos Skautų Fondui, Aušros Tuntui, 
Mūsų Pastogei ir dalyvavusiems laidotuvėse.

Ypač esame dėkingi Sydnejaus lietuvių kapelionui kun. 
Petrui Butkui už visas atliktas laidojimo apeigas, M. 
Umbražiūnienei, B. Kiveriui, A. Kramiliui ir visiems cho
ristams, giedojusiems bažnyčioje, ir visiems dalyvavu
siems kalbant rožančių ir gausingai palydėjusiems a.a. 
mamą į amžipb, poilsio vietą.

Ačiū Elemitei Birkmanienei už rūpestingą šermenų 
paruošimą.

Viktoras ir Henrikas Šliteriai
' ir šeimos
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anksčiau tokiuose suvažia
vimuose būdavo įvesta po 
vieną ar dvi paskaitas, ku
rios kad ir kaip geros nepa
likdavo nei reikiamo efekto, 
nei įpareigojimo Įskeltomis 
mintimis ar idėjomis vado
vautis. Taip ir likdavo ALB 
Tarybos suvažiavimai sau, o 
gyvenimo praktika ir naujos 
valdybos uždaviniai bei jų 
užsimojimai vėl sau, nes 
bent iki šiolei be įsakmių 
įpareigojimų dažniausiai 
naujoji Krašto Valdyba 
susirinkusi pirmam posė
džiui nejuokais klausia — tai 
ką toliau darysime?

Kaip minėta, iškeltų 
problemų per vieną suva
žiavimą negalima aprėpti ir 
jų spręsti. Tačiau tam nėra 
pasiteisinimo, kad tik dėl to 
jos liktų neužkliudytos ir 
nesvarstytos. Jeigu nėra į 
įmanoma viename suvažia
vime atsiekti apčiuopiamų 
rezultatų, gal reikėtų tokius 
bendruomenės 
suvažiavimus saukti kelis 
kartus per dvejų metų lai
kotarpį ir išdirbti kokį 
konkretų planą bendruome
nės veiklai ir jos ateičiai. Gal 
dėl to ir pati bendruomenė 
su laiku praranda visuome
nės akyse autoriteto, nes 
praktiškai nelieka kuo rem

tis. Gal tuo bendruomenė 
igytų stipresnio autoriteto, 
krašto Valdyba turėtų 
konkrečias veiklos gaires ir 
patikimesni nugarkaulį

Jau dabar būtų pervėlu 
imtis kokių reformų, bet kol 
dar nėra paskelbtas ALB 
Krašto Tarybos suvažiavi
mo planas — programa, ga
lima būtų į svarstymų lauką 
įvesti ir šį - papildomą Kraš
to Tarybos posėdžių įvedi
mą. Tikriausiai ir tie patys 
ALB Krašto Tarybos nariai 
kad ir po pirmo suvažiavimo 
pasijustų, kad po sesijos jų 
pareigos dar nepasibaigu
sios ir kad kiekvienu metu 
jie gali būti pasaukti prie 
turimų pareigų.

Perkrauti suvažiavimą 
daugybe klausimų niekad 
nepasiteisina, nes tokiu at
veju jie tik prabėgomis pra
einami į juos neįsigilinus ir 
neišsvarsčius. Geriau tada 
apsiriboti pora pirmaeilės 
bendruomenei svarbos 
klausimų,, juos giliai išnag
rinėti ir net, jeigu įmanoma, 
sudaryti ir konkretų planą, 
kaip visa tai įgyvendinti. 0 
tai galima atsiekti ne skubos 
keliu, bet gerai įsigilinus į 
patį keliamą klausimą ir jį 
autoritetingai išsprendus. 
Taip dirbant būtų daug lai
mėta ir drauge pakeltas pats 
bendruomenės autoritetas.

Iv.k.)

Tautiniai

šokiai

Iki Lietuvių Dienų beliko 
vos kelios savaitės, tad gal 
bus įdomu, kaip ruošiamasi 
taut, šokių šventei ir ko ga
lima tikėtis.

Taut, šokių šventės šei
mininkai ir organizatoriai 
yra adelaidiškiai - Žilvino 
Ansamblis. Užkalbinau Žil
vino vadovą, kaip vyksta 
pasirengimai, ir štai jo in
formacija.

Neseniai sėkmingai atšo
kę savo metinį koncertą žil- 
viniečiai jaučiasi gana tvirti, 
bet nežiūrint to, repeticijos 
vyksta reguliariai visą laiką. 
Šventėje Žilvinas pasirodys
su visomis trimis grupėmis 
(jauniai, suaugę ir vaikai) 
dalyvaujant ir mergaičių 
choreliui "Eglutėms”.

Šventėje dalyvaus devy
nios taut, šokių grupės su
augusių ir dvi jaunių grupės. 
Ketina dalyvauti iš Mel
bourne dvi grupės suaugu
sių, iš Sydnejaus dvi grupės 
suaugusių ir viena vaikų, iš 
Pertho viena grupė, Can- 
berros viena, Brisbanės vie
na grupė, iš viso taut, šokių 
šventėje dalyvaus virš 200 
šokėjų.

Programoje numatyta 27 
šokiai. Visos grupės sutarti
nai šoks šešis šokius jauniai
vieną šokį, jaunės mergaitės 
vieną ir vaikai vieną šokį. 
Atskiros grupės pašoks po 
du šokius pagal pačių pasi
rinkimą. Šventės užbaigai 
visi bendrai sušoks vieną 
šokU i,t.

A.A.
VIKTORUI LAUKAIČIUI

po sunkios ligos Melbourne mirus, gilią užuojautą 
reiškiame jo žmonai, sūnui su šeima ir visiems 
artimiesiems.

Antanas Laukaitis ir dukros
Regina ir Viktorija

Apgailėdami mirusį savo buvusį tarnautoją 
A.A.

VLADĄ MEDELĮ, 
nuoširdžiai užuojautą reiškiame jo žmonai, vaikams ir 
visiems artimiesiems.

Sydnejaus Lietuvių Klubas

Ką žada R. Reagan?
Atkelta iš psl. 1

kratizmą ir panaikinti para
lelines įstaigas. Mokesčių 
sumažinimas ir suvaržymų 
nuėmimas pramonei ir pre
kybai pakeltų ekonomiją ir 
sumažintų bedarbę. Jis nu
mato daugiau dėmesio skirti 
Europai ir Art. Rytams, ga
minti naujus bombonešius. 
Europą apginkluoti neutro
ninėmis raketomis, pagrei
tinti MX raketų gamybą, 
kurių labiausiai bijo sovie
tai, sustiprinti žvalgybą, 
duoti daugiau teisių gink
luotųjų pajėgų vadams, pa
didinti atlyginimus unifor
muotam personalui. Reaįja- 
nas pasisako prieš šeimų iri
mą, abortus, pornografiją 
bei lygių teisių moterims 
įrašymą konstitucijoje (pas
tarasis esąs atskirų valstijų 
reikalas). Jis sieks Ameriką 
dvasiniai atgaivinti ir’ pads- ’ 
ryti vėl ją didingą. Tad ir 
remia įvairias religines gru
pes, turinčias nuo 50 iki 100 
milijonų pasekėjų. Jis žavisi 
Anglijos min. pirm-kės M. 
Thatcher kietąja politika. 
Reaganas žada neapleisti nė 
vieno, kas sykį yra buvęs 
Amerikos draugas (pvz., ša
chas, Taiwanas ir t.t.). Jis 
nepasitiki jokiais komunis

Aplankyti visas grupes ir 
jas suderinti nebuvo gali
mybės. Tikimasi, kad didelių 
skirtumų nesusidarys, nes 
dauguma šokių buvo atlikta 
ankstesnėse taut, šokių 
šventėse, o ir šokėjų daugu
ma yra tie patys. Mažus 
skirtumus išlyginsime repe
ticijos metu. Tikimės, kad 
pavienių grupių šokių vado
vai laikysis tiksliai šokių va
dovėlių nurodymų.

Jau seniai visų šokių mu-. 
ziką įrašėme į juosteles ir 
jas išsiuntinėjome visų gru
pių vadovams. Tad visos 
grupės bus pripratintos 
šokti prie vienodos muzikos.

Šokėjams gros Žilvino 
Ansamblio orkestras, kuris 
jau spėjo kelis kartus viešai 
pasirodyti. Orkestrantai ap
rūpinti šokių muzikos gai
domis ir tikimės bus tinka
mai pasiruošę.

Taut. Šokių Šventei gauta 
Apollo salė - stadionas, kur 
vyko ir 1976 metais tautinių 
šokių šventė. Numatomas 
prieš šventę visų grupių va
dovų pasitarimas kur bus 
aptarta šventės formali 
pusė.

Šventė bus pradėta para
du - bendru visų grupių išė
jimu į aikštę grojant orkes
trui. Po šventės visiems šo
kėjams bus surengtos bend
ros vaišės. 

tais, kaip jie besivadintų, 
tačiau nežada nutraukti 
santykių su Kinija, nes ji 
reikalinga kaip avangardas 
prieš sovietus. Tačiau neža
da išduoti nė Taiwano. 
Ameriką jis vadina vienin
tele laisvę nešančia tvirtove, 
nes jei ji griūtų, tamsybių 
S užvaldytų pasaulį 

nečiams. Todėl Reaga
nas savo užsienio politiką 
žada grįsti ne idealizmu, 
kaip Carteris, bet praktiška 
realybe. ’’Mums nesvarbu, 
ar sovietams patiksime, ar 
ne, bet norime, kad su mu
mis skaitytųsi ir gerbtų”, 
sako Reaganas. Kai Carteris 
ginklavimosi srityje tenori 
tik susilyginti su sovietais, 
tai Reaganas nori pirmauti, 
kad sovietai neturėtų jokios 
galimybės prieš Ameriką. 
Tada ilgėm laikui būtų įgy
vendinta taika, nereikėtų 
taikytis prie sovietų, kad 
neužsigautų, nereikėtų mal
dauti Khomeinio, kad pa
leistų įkaitus ar kad sovietai 
pasitrauktų iš ne jiems pri
klausančių žemių, žodžiu, 
Amerika turi išlikti kaip 
laisvės nešėja ir gynėja, dėl 
to didinga ir nenugalima.

Taut, šokių šventės pa
ruošimas ir suorganizavimas 
bei pravedimas yra labai su
dėtingas darbas. Tokio pat 
pasiaukojimo rodo ir šokan
tis jaunimas. Tas pareika
lauja ne tik asmeniško pa
siaukojimo, bet ir išlaidų. 
Būtų tikrai gražu ir pras
minga, kad pavieniai asme
nys ir organizacijos šį jauni
mo žygį finansiniai paremtų. 
Dažnai apgailime ’’nubyrė
jusi” jaunimą, bet šis jauni
mas tebėra mūsų tarpe ir 
dirba mūsų visų džiaugsmui 
ir lietuvybės ateičiai.

Žilvino ir būsimos taut, 
šokių šventės vadovas V. 
Vencius nėra šioje srityje 
naujokas. Jau 1976 m. kaip 
taut, šokių šventės adminis
tratorius padėjo organizuoti 
ir pravesti visą šventę. 
Žinant jo atsidavimą ir pa
reigingumą tikimės, kad 
ateinanti Tautinių Šokių 
Šventė bus pravesta pasi
gėrėtinai.

Šventės programa jau pa
ruošta, kuri bus pilnumoje 
atskleista šventės metu 
aikštėje.

B. Straukas

I
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ADOMO VINGIO POMIRTINĖ PARODA
« UltWiiV

Nepramatomos jėgos, 
prieš laika nutraukiamos 
menininko gyvybę, pavertė 
Adomo Vingio taip lauktą 
individualinę parodą pirmą
ja pomirtine paroda.

Paroda buvo atidaryta 
spalio 5 d. Leveson galeri
joje Melbourne, kaip ir buvo 
paties menininko numatyta 
(mirė rugsėjo 26 d.).
Neskaitant aplankuose su
dėtų grafikos atspaudų, iš
statyta 26 tapybos darbai.

Neseniai Adelaidėje ir 
Sydnejuj surengtose A. 
Vingio grafikos darbų paro
dose menininkas prisistatė 
kaip abstraktus ekspresio
nistas. Grafikos darbuose 
Kristijono Donelaičio 
"Metų” parafrazėse A. Vin
gis išreiškė savo išgyveni
mus ir įsijautimą j gamtos 
nuotaikas linijų, plotmių ir 
spalvų įvairiais tarpusaviais 
santykiavimais 
apvaldydamas atsitiktinumo 
pasiūlytas konfigūracijas ir 
tonališkumą. Jo ’’Žiemos” 
serija įgavo dominuojantį li
nijinį charakterį ir ramiais, 
ilgais brūkšniais perteikė 
melsvų ir mėlynų spalvų 
skalėje sustingusiu apdaru 
paslėptą gyvybę. ’’Pavasa
riuose” šviežiu žalumu ir 
sprogstančia linijų dinamika 
jis išreiškė atgimstančios 
gamtos vitališkumą. ’’Vasa
rose" jis žymiai daugiau dė
mesio sukoncentravo spalvų 
stiprumui, o "Rudeniuose” 
išieškojo subtilių tonalinių 
perėjimų , suintensyvinda
mas pačių dėmių spalvinį 
sodrumą.

Tačiau parodoje tokių 
darbų buvo išstatyta tik ke
turi. Visi likusieji buvo 
tapybos darbai - akrilio da
žai ant drobės arba popie
riaus, kuriuose Vingis iš
reiškė savo ramią, harmo- 
nišką pasaulėjautą įvairių 
stambių formų deriniuose. 
Jo "Moteris”, biomorfinių 
masių sugretinimas trijose 
spalvose atskleidžia jam 
vienam težinomą asmeninę 
simboliką, kuri kitiems lieka 
vaizdine švelnia nuojauta. 
Su panašiu humanistiniu 
priėjimu atlikta kiti jo dar
bai, kaip ’’Mylimieji”.

Kitoks Vingis yra kons
truktyviniuose darbuose, 
kaip "Vienatvė garbėje” ar
ba "Sydnejaus garbei”. Tai 
du iš pačių didžiausių jo iš
statytų darbų (penkios pė
dos), atliktų drobėje akrili
niais dažais. Šiuose beasme- 
niškuose paveiksluose yra 
simboliškos užuominos į 
daiktinę fragmentiškai pa
naudotą tikrovę. Giedrių 
spalvų stambias plotmes jis 
suskaldo ir vėl savaip sude
da įterpdamas atpažįstamų 
objektų dalis. Panašiu me
todu jis nutapo ir mažesnio 
formato paveikslų, kaip 
"Pievos", Bažnyčia", kur 
atsižadėdamas betkokių 
detalių, per matomų ir viena 
kitą dengiančių plotmių 
dėka jis pasiekia monumen
talaus įspūdžio. Kituose di
delio formato darbuose "Sau 
saulėlydį pasilaikyk” arba 
"Tolimoji gamtovaizdžio 
pusė” Vingis šaltai ir apgal
votai subalansuoja didelių

Adomas Vingis Sydnejaus garbei (akrylis)

plotmių konstrukcijas. Į ka
talogą neįtrauktas paveiks
las "Buriavimas” nuosai
kiom baltom linijom per- 
skrosdamas mėlyno mono
chrome formas sužadina pa
ties plaukimo asociacijas. 
Daug šiltų rusvų ir auksinių 
spalvų randame paveiksle 
"Aukso ieškotojo poilsis”, 
kur juodos spalvos įvedimas 
sugestijonuoja giluminę 
perspektyvą suabstraktin- 
tose uolose.

Dauguma Vingio tapybos 
darbų yra griežtai dviejų di
mensijų išryškinę plokštu-

mo aspektą. Jiems įdomiai 
kontrastuoja stiprus faktū
ros iškėlimas paveiksluose 
"Anties kritimas" arba "Po
piečio valandos”.

Nežiūrint kelių stiprių 
faktūrinių darbų bendra 
Adomo Vingio tapybos cha
rakteristika yra plokštūini- 
nis konstruktyvizmas, 
stambių planų harmonizavi
mas, rami elegancija ir ap
galvotas santūrumas. Paro
doje išstatyti darbai liudija 
Vingį palikus abstrakčiojo 
ekspresionizmo spontanišką 
eksperimentaciją ir pasie-

kus poetinio jautrumo, tai
kingose, ramiose formose 

: : kartais pasinaudojant ir re
alios tikrovės fragmentais.

Vertingas Adomo Vingio 
meninis palikimas, kurio tik 
maža dalele teko gėrėtis 
šioje parodoje, prašosi di
desnės studijos, kurioje visų 
laikotarpių darbai būtų 
giliau išnagrinėti. Gaila, kad 
iš paties menininko jo pa
žiūrų ir užsimojimų nebebus 
galima išgirsti, nors likę 
draugai tikriausiai yra iš
saugoję apie jį prisiminimų.

Gyvenime dailininkas bu
vo gana užsidaręs, neturėjo 
laiko linksmoms draugijoms 
ir į visuomenę išeidavo vie
nu tikslu - jai dirbti, ne 
linksmintis. Neturėjo jis 
plačių pažinčių ir australų 
menininkų tarpe, kuklinosi 
ir nedavertino savo darbų. 
Adomas Vingis, nors buvo 
linkęs į meną nuo pat jaunų 
dienų, rimtai tapybai atsi
dėjo tik būdamas 43 metų 
amžiaus. Nuo 1960 m. seniai 
rusenantis menininko talen
tas stiprią! prasiveržė gau
siuose kūriniuose, kurių 
paskutinę ; fazę pamatėm 
Leveson galerijoje. Ar jam 
gyvam esant daug darbų 
buvo parduodama, ar ne, 
nežinau, bet pomirtinėje pa
rodoje pariiudt'a stebėtinai 
dnusr5‘ Geno^gitė Kazokienė

S«u<.
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Australijos 
Lietuviu- 
Fonde

AUKOS AUSTRALIJOS
. LIETUVIŲ FONDUI

$ 20 M. Gailiūnas NSW 
(120).

Pagerbdami a.a Adomą 
Vingį vietoj gėlių: $ 25 Vik. 
Baltutis (43), $ 20 V.R. 
Aniuliai (95). $ 15 B. Vana
gas (241). Po $ 10 - J.B. 
Vingriai (80), A.A. Kęsminai 
(45), G.A. Karazijai (30), 
J.S. Meiliūnai (377), V.R. 
Pumpučiai (20), V.D. Si- 
mankevičiai (220), F.M. So- 
daičiai (63), J. Širas (105) - 
naujas šimtininkas, B. Za
biela (50), A. Muceniekas 
(60) ir V. Ališauskas (120). 
Po $ 5 - L.J. Balčiūnai (50),
I. O. Aleknai (225), L.J. Bar- 
kai (35), V.A. Baltrukoniai 
(40), J. Balbata (75), V. Di
delis (9), J.E. Kalnėnai (70),
J. Mikštas (83), K.V. Kaz
lauskai (15), K. Kuzmickas 
(10) ir Ant. A. Ramanauskai 
(39).

Pagerbdami a.a Petrą 
Maikauską: po $ 10 - J. Nor
mantas (75) ir L.E. Chmie- 
lauskai (30).

A.a. Prano Kazakausko 
pagerbimui: $ 10 A.I. Šab- 
rinskai ir $ 7 A.E. Eskirtai 
(76).

Sveikinu naują šimtininką 
ir ačiū visiems už aukas.

V. Ališauskas 
A.L. Fondo iždininkas

Skelbiame Meno Dienų metu vykstančių parengimų 
detales, bilietų kainas ir įsigijimo tvarką, kartu patiks
lindami kai kurių parengimų laiką.

PENKTADIENIS, GRUODŽIO 26 d.

1.00 vai. p.p. Iškilmingas Lietuvių Dienų atidarymas 
Adelaide Town Hall, King William Str., 
dalyvaujant Jo Ekselencijai Pietų Austra
lijos Gubernatoriui ir kitiems aukštiems 
svečiams.
Įėjimas nemokamas

8.00 vai. vak. Literatūros Vakaras Lietuvių Katalikų 
Centro salėje, 6 Third Ave., St. Peters.
Įėjimas $ 4.00. Vietos nenumeruotos.

ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO 27 d.

7.30 vai. vak. Jaunimo Koncertas Adelaide High School 
salėje, West Terrace, kampas Glover Ave., 
Adelaide.
Įėjimas; $ 4.00 - Rezervuotas balkonas

S 3 - Nerezervuota salė
$ 2.00 - Jaunimas per organizacijas

SEKMADIENIS, GRUODŽIO 28 d.

7.00 vai. vak. Adelaidės Lietuvių Teatro "Vaidila” spek
taklis, St. Santvaro drama "Žvejai”, 
Royalty Theatre (buv. Australia Hall) 65 
Angas St. Adelaide.
Įėjimas $ 4.00 - Visos vietos rezervuotos.

Lietuvių Dienos 
Adelaidėje

PIRMADIENIS, GRUODŽIO 29 d.

7.30 vai. vak. Tautinių Šokių Šventė Apollo Stadium, 
40 Kingston Ave., Richmond.
Įėjimas: $ 5.00 - Rezervuota "lounge" su 

minkštomis kėdėmis.
$ 4.00 Nerezervuotos kietos kėdės 
$ 2.00 - Jaunimas per organizacijas

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 30 d.

7.30 vai. vak. Dainų Šventė Adelaide Town Hall.
$ 5.00 - Numeruotas pirmas balkonas.

Rezervuotos eilės salės priekyje 
$ 4.00 Rezervuotos eilės salės vi

duryje ir gale.
$ 2.00 - Jaunimas per organizacijas 

antrame balkone.

Visi bilietai gaunami pas ALD Komiteto iždininką 
Leoną Gerulaitį, 19 Wilford ve., Underdale, S.A. 5032. 
Tel. 43 4O44.Patartina bilietus užsakyti iš anksto, pri- 
siunčiant reikiamai sumai čekį ar Money Order, išrašytą 
"Australian Lithuanian Festival” vardu. Visi į užmiestį 
išsiųsti bilietai bus įtraukti į atitinkamus sąrašus, ir pa- 
metusiems ar negavusiems (dingus pašte) bus galima 
gauti dublikatus. Neapmokėjusiems bilietai nebus rezer
vuojami. Kartu prašome prisiųsti didelį voką su pašto 
ženklu ir adresu bilietų atsiuntimui.

Jaunimas papigintus bilietus ($ 2) gaus per tautinių šo
kių grupes ir sporto klubus Adelaidėje.

Apsirūpinkime bilietais iš anksto - nereikės stovėti ei
lėse prie kasos.

Australijos Lietuvių Dienų Komitetas

»»»
Už tautinę — patriotinę 

veiklą Lietuvoje nuteistas 
Antanas Terleckas ir Julius 
Sasnauskas. A. Terleckas 
buvo jau baustas anksčiau, 
bausmę atlikęs Sibire. J. 
Sasnauskas nubaustas, kad 
pasirašęs pernai 45 pabal- 
tiečių protestą dėl Pabaltijo 
okupacijos.

*«•
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The Directors submit 
their Annual Report, 
together with the Audited 
Accounts for the year ended 
30th June 1980 and report 
as follows:

The names of the 
Directors in office at the 
date of this Report are as 
follows:

Vytautas PATAŠIUS
— President 

Laurence D. COX 
Victor JARAS 
Donatas KAIRAITIS 
Allen A. MILASAS 
Ramutis ZAKAREVIČIUS

The principal activities of 
the Society are in the pub
lishing of Australian Lithu
anian Weekly "Our Haven”.

The Society was incor
porated on 5th October, 
1977 and on 1st December, 
1977 took over the funds and 
other assets and the 
liabilities of the unincorpo
rated associations then 
known as ’’Musu Pastoge” 
and "Our Haven" 
Adminstrative Committee.

The Society is a Company 
limited by guarantee. The 
profits, income and property 
of the Society, when
cesoever derived, may not 
directly or indirectly be 
distributed or transferred to 
the members of the Society.

For the twelve months to 
30th . June, 1980, after 
charging $ 824 by way of 
Depreciation of Fixed 
Assets, Income exceeded 
Expenditure by $ 331. The 
balance of the increase in 
Accumulated Funds arose 
from donations from the 
subscribers of Australian 
Lithuanian Weekly "Our 
Haven” amounting to $ 
7,078 and from fund raising 
activities which produced a 
net income of $ 1,512. Con
tingent Liability to sub
scribers of the Australian 
Lithuanian Weekly "Our 
Haven” who advanced in
terest free loans for the 
acquisition of printing 
equipment was assessed at $ 
398 as at 30th June, 1980.

An amount of $ 824 was 
transferred from the 
Accumulated Funds to the 
Plant Replacement Reserve 
to provide funds for the 
replacement of Fixed 
Assets.

The Accumulated Funds 
generated by the Members’ 
Entrance Fee amounted to 
$ 2,875 as at 30th June, 1980 
and were represented by:
(a) Group Membership - 
Australian Lithuanian 
Foundation Inc.

1 Member $ 100
(b) Individual Memberships

-108 Members $ 2,700
(c) Deceased Memberships

3 Members $ 75

The Directors took 
reasonable steps before the 
Income and Expenditure 
Account and Balance Sheet 
of Lithuanian Community 
Publishing Society Limited 
were made out, to ascertain 
that all known bad debts 
were written off. No 
provision for doubtful debts 
was tonsidered necessary.

Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Annual Report 30TH june.wso

At the date of this Report, 
the Directors were not 
aware of any circumstances 
which could require any 
substantial provision for 
daubtful debts.

The Directors took 
reasonable steps, before the 
Income and Expenditure 
Account and Balance Sheet 
were made out, to ascertain 
that the current assets of 
the Society, other than deb
tors, were shown in the 
accounting records of the 
Society at a value equal to 
ar below the value that 
would be expected to be 
realised in the ordinary 
course of business.

At the date of this Report, 
the Directors are not aware 
of any circumstances which 
would render the values 
attributable to the current 
assets in the Society’s 
accents misleading.

No charge on the assets of 
the Society has arisen since 
the end of the financial year 
to the date of this Report to 
secure the liabilities of any 
other person.

No contingent liability has 
arisen since the end of the 
financial year to the date of 
this Report.

No contingent or other 
liability has become enfor
ceable or is likely to become 
enforceable within a period 
of twelve months after the 
end of the financial year 
which, in the opinion of the 
Directors, will or may affect 
the ability of the Society to 
meet its obligations as and 
when they fall due.

BALANCE SHEET

L . jx 

. A 
PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY "OUR HAVEN"

as at June 30, 1980

1980 1979
s S

ACCUMULATED FUNDS

Members' Entrance Fees 2,875 2,325
General Funds 29,357. 21,260
Plant Replacement Reserve 6,261 ’ 5,437

38,493 29,022

REPRESENTED BY:

FIXED ASSETS

Plant & Equipment 8,241 ' 8,241
Loss: Depreciation 4,514 3,690

——

TOTAL FIXED ASSETS ‘ 3,727 4,551
■ ■■

MEMBERSHIP

Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 -
.... —--------

CURRENT ASSETS

Stock of Publishinq Materials
on hand at cost 40 240

Commonwealth Savings Bank, Ryde 682 319
Commonwealth Trading Bank, Fairfield 1,909 5,841
Lithuanian Co-operative Credit Union

"Talka" - Term Deposits 18,000 5,000
- Deposits on Call 1,574 8,269

Lithuanian Club Limited -
Interest Bearing Deposits plus
Interest Accrued 1,843 1,691

N.S.W. Permanent Building Society Ltd.
- Term Investments. 5,000
- Current Deposits 2,087

31,135 ' 21,360

Unpaid Subscriptions:
- Current Year 7,868 7,560
- Previous Periods 1,889 1,574

9,757 9,134

Unpaid Advertising Charges:
- Current Year 864 1,189
- Previous Periods 158 97

1,022 1,286

TOTAL CURRENT ASSETS 41,914 31,780

TOTAL ASSETS 45,741 36,331

At the date of this Report, 
the Directors are not aware 
of any circumstances not 
otherwise dealt with in the 
Report or Accounts which 
would render any amount 
stated in the accounts 
misleading.

The results of the 
Society’s operations during 
the financial year have not, 
in the opinion of the Direc
tors, been substantially 
affected by any item, 
transaction or event of a 
material and unusual 
nature.

Since 30th June, 1980 and 
to the date of this Report, in 
the opinion of the Directors, 
no item, transaction or 
event of a material or 
unusual nature, which 
would affect substantially 
the results of the Society for 
the next succeeding 
financial year, has occurred.

No Director, since the end 
of the previous financial 
year has received or has 
become entitled to receive a 
benefit by reason of a 
contract made by the 
Society or a related corpo
ration with the Director or 
with a firm of which he is a 
member or with a Company 
in which he has a substantial 
financial interest.

On behalf of the Board

V. Patašius - Director

L.D. Cox - Director
■ ; v • i

August 29,1980

LITHUANIAN COMMUNITY 
PUBLISHING SOCIETY 
LIMITED

STATEMENT BY 
DIRECTORS

In accordance with a 
resolution of the directors of 
the Company we state that 
in the opinion of the 
directors:

(i) The attached Income & 
Expenditure Statement of 
the Company is drawn up so 
as to give a true and fair 
view of the profit of the 
company for the period 
ended 30th June, 1980; and

(ii) The attached Balance 
Sheet of the company is 
drawn up so as to give a true 
and fair view of the state of 
affairs of the company as at 
30th June, 1980.

On behalf of the Directors 
V. Patašius - Director 

L.D. Cox - Director
Sydney August 29, 1980

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE 
PERIOD ENDED 30lH JUNE, 1980

1980 1979

INCOME
Subscriptions "Our Haven" 21,756 20,415
Advertising 7,562 6,174
Interest Received 1,642 1,516

J V- 30,960 28,105

EXPENSES

Salaries - Editor 6,545 5,989
- Administrative 1,134 1,040
- Typesetting 2,242 2,112 \

Printing Costs 7,973 8,123 |
Despatch 1,058 1,078
Postage - "Our Haven" 6,139 5,690
Transport 384 392
Editor's Office Expenses 3,255 2,994
Administrative Office Expenses 431 410 ’
Insurance - Workers 1 Comp & Fire 254 \181
Commissions 67 | 97
Maintenance & Supplies 323 403
Depreciation 824 i 824

30,629 1 29,333

Less: Surplus/(Excess) Expenditure
over Income 331 (1,228)

$30,960 $28,105

ACCUMULATED FUNDS - GENERAL ACCOUNT

' t

Balance at beginning of period 21,260 19,241
Plus: Donations Received 7,078 2,654

Net Income from Fund
Raising Activities 1,512 1,417

29,850 23,312
Plus: Surplus/(Excess) Expenditure

over Income 331 (1,228)

30,181 22,084
Less: Transfer to Plant Replacement

Reserve 824 824

BALANCE AT END OF PERIOD $29,357. $21.260

less:
1980 1979

CURRENT LIABILITIES

Trade Creditors 1,173 825
Prepaid Subscriptions 5,804 6,232
Amounts specially allocated for

Expenditure relating to Studies
of Lithuanian Language 271 252

7,248 7,309 . ■
a a aa a « » — — —

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 38,493 29,022
aeaa aa «s=aaam

CONTINGENT LIABILITY exists to some subscribers of the
Australian Lithuanian Weekly "Our Haven" who advanced interest

free loans for the acquisition of printing equipment. This

Contingent Liability as at 30th June 1980 was assessed at $398

Mūsų Pastogė Nr.i42,1980.10.27-, psi. ;

STATEMENT BY 
PRINCIPAL

ACCOUNTING OFFICER

To the best of my know
ledge and belief the 
attached accounts give a 
true and fair view of the 
matters required to be dealt 
with therein by section 162 
of the Companies Act, 1961.

A.A. Milasas 
Principal Accounting Officer 
Sydney August 29, 1980.

AUDITORS’ REPORT

TO THE MEMBERS OF 
LITHUANIAN

COMMUNITY 
PUBLISHING SOCIETY 

LIMITED

In my opinion:
(a) The attached Balance 
Sheet and Income & Expen
diture Statement are 
properly drawn up in accor
dance with the provisions of 
the Companies Act, 1961, 
and so as to give a true and 
fair view of:

Continued on- p. 6
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Lietuviai Čikagoje
Rašo Jurgis Janušaitis

JAV PREZIDENTO 
RINKIMAI IR LIETUVIAI

Lapkričio mėn. rinksime 
JAV prezidentą. Taip pat 
perrinksime ar naujus iš
rinksime dalį senatorių ir 
kongreso narių. Taigi šie 
prezidentiniai rinkimai JAV 
labai svarbūs. Tik gaila, kad 
amerikiečiai dažniausia pre
zidento kėdėn pasodina ne- 
visada tinkamiausius ir ga
biausius vyrus. Rinkimus 
lemia didelė propoganda ir 
partijų apsukrumas.

Šiais metais turime į pre
zidentūrą tris kandidatus: 
dabartinį prezidentą Jimmy 
Carter - demokratą, R. Rea
gan - aktorių ir sen. respub
likoną ir John Anderson - 
nepriklausomą jokiai parti
jai. Šiuo metu vyksta aštri 
rinkiminė kova. Stebėtojų 
nuomone, visi trys kandida
tai ir silpni, nors jie patys 
apie save kalba, kad tai bū
sią tauios ir valstybės lyde
riai. Tąžątjėjdįir dabartinis 
prezidentas 5 Jimmy Carter 
prieš ketverius metus. Deja, 
išėjo ąį,yjrk|čiai. Užsienio 
politikoje pasirodė silpnai, 
komunizmo, .slinkimas nesu
stabdytas,) j diplomatai neiš
vaduoti, . 1(yisur sovietams 
nuolaidžiauta. Vidaus politi
ka bloga. Infliacija, kainų
kilimas, bedarbė, įmonių 
produkcijos mažinimas, do
lerio smukimas kaip tik sun
kina eilinio amerikiečio gy
venimą. Taigi tikrumoje ir 
reikia Amerikai lyderio, kad 
šios valstybės prestižas 
būtų atstatytas ir kitų vals
tybių akyse, ko šiuo metu 
nebeturime. Kaip ten bebū
tų, šių metų rinkimai bus 
įdomūs. Jie parodys, ar 
amerikiečiai kiek giliau gal
voja, arba pasitiki propo
ganda .

Tačiau su prezidentais ir 
kandidatais reikalų turi ir 
lietuviai.

Ruošiant šeštąją tautinių 
šokių šventė buvo tikėtasi, 
kad į šventes atidarymą at
vyks bent prezidentienė ar 
kitas aukštas Baltųjų rūmų 
reprezentantas. Komitetas, 
vadovaujamas respublikono

Annual
Report

Continued from p. 5

(i) the state of affairs of 
the company at 30th June, 
1980, and of the results of 
the company for the period 
ended on that date; and

(ii) the other matters 
required by Section 162 of 
that Act to be dealt with in 
the accbuntsr- —

(b) The accounting records 
and other records, and the 
registers required by the 
Act to be kept by the 
company have been 
properly kept in accordance 
with the provisions of that 
Act.

Leon R. Milasas
Registered under the 

Public Accountants Regis
tration Act, 1945, as 
amended.

Sydney, Augus 29,1980

Jono Talandžio, dėjo pas
tangų atsikviesti poną pre
zidentą, arba prezidentienę. 
Deja komitetas nesulaukė 
ne tik svečio, bet net ir svei
kinimo į leidinį. Žinoma, lie
tuviai pyktelėjo. Juk anks
tyvesnes šventes pagerbda
vo prezidentienės arba kiti 
prezidento šeimos nariai. 
Pyktis su pagrindu.

Kai į Lietuvių dienas, 
ruoštas TŠŠ metu, Mar
quette Parkan atvyko Čika
gos miesto majore J. Byrne 
pasižvalgyti po Liethuanian 
plazą Ct., tai viešnią pasitikę 
Jonas Talandis ir respubli
konų veikėjas Algis Regis 
užsiminė ir apie prezidento 
kvietimą ir jo neatsiliepimą. 
Aštriau prabilo šventės ati
darymo metu Čikagos amfi
teatre inž. Antanas Rudis, 
aiškiai pažymėjęs, kad lie
tuviai nepamirš J. Carterio 
rinkimų dieną už jo nedaly
vavimą šokių šventėje. Ži
noma, ta žinia tuojau paskli
do visoje Amerikoje. Laik
raščiai kartojo Talandžio ir 
Rudžio išsireiškimus, teisino 
prezidentūrą, darė televiziją 
su J. Talandžiu interweu. 
žodžiu mažas kupstelis ge
rokai stuktelėjo į didelį ve
žimą. Pagaliau pažadėta lie
tuvių neužmiršti...

V I
PULGIO ANDRIUŠIO 

MINĖJIMAS

Spalio 12 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klube P. Rūtenio ir 
V. Kazoko pastangomis bu
vo surengtas įspūdingas 
prieš dešimtį metų Adelai
dėje mirusio rašytojo Pulgio 
Andriušio minėjimas. Į mi
nėjimą susirinko palygina
mai gana gausiai dalyvių. 
Atitinkamai paruoštoje A. 
Dudaičio rūpesčiu scenoje 
pasirodo didelis iš skaidrės 
P. Andriušio portretas ir 
pasigirsta pats Andriušis, 
skaitąs iš savo kūrybos. Se-

ANNUAL CONTRACTS 
FOR CO-ORDINATORS 
AND BROADCASTERS

MELBOURNE
The Special Broadcasting Service is call
ing for applications from people inter
ested in being contracted as Co-ordina
tors or Broadcasters with Radio 3EA in 
the following languages:

ESTONIAN 
FRENCH 
GERMAN 
HEBREW 
INDIAN (Urdu, Punjabi, Hindi) 
INDONESIAN 
LATVIAN 
LITHUANIAN 
MALTESE 
RUSSIAN
SINHALESE/TAMHIL 
SLOVAK 
SLOVENIAN 
UKRAINIAN 
YIDDISH

For further information and application 
forms, please telephone (03) 699 9099 or 
write to:

The Station Manager 
Radio 3EA 
35 Bank Street
South Melbourne 3205

by: 14 November 1980.

Po šių įvykių Čikagon 
Atskubėjo su rinkiminėm 
šnektom respublikonų kan
didatas R. Reagan. Ta proga 
panoro stabtelėti lietuvių 
didžioje Marquette Parko 
kolonijoje, Lithuanian 
plaza Ct. (buvusioje 69-toje 
gatvėje), žinoma, lietuviams 
didelis įvykis ir garbė. Poną 
Reaganą atlydėjo didelė ar
mija saugumo valdininkų, 
televizijos, radio ir spaudos 
atstovų. Jis keletą blokų, 
minios saugumo ir reporte
rių apsuptas, ėjo pėsčias, 
sveikinosi su lietuviais, šyp
sojosi, gėrėjosi lietuvių di
dele minia. Pagaliau užsuko 
į ’’Ramunės” restoraną, kur 
išgėrė kavos, užkando lietu
viškais delikatesais ir šnek
telėjo su lietuvių respubli
konų veikėjais Ch. Uksu, 
Algiu Regiu, A. Milūnu ir 
kitais.

Restorano savininkės p. 
Kunkulevičienės paklausė, 
ko pageidautų iš jo, prezi
dento, jeigu būtų išrinktas. 
Ponia nedvejodama paprašė 
— Laisvės Lietuvai. Jis at
sakė, kad tikįs, kad Lietuva 
bus laisva.

Tuo pačiu metu keliavo ir 
Illinois gubernatorius 
Thompson, kuris po iškilmių 
užsuko į ”Romos’f užeigą at
sigaivinti šaltu alučiu ir 
turėjo progos su lietuviais 
apie valandą pasikalbėti.

Reagano lankymąsi Mar
quette parke plačiai pami
nėjo televizijos stotys ir di
džioji bei lokalinė amerikie

S A I
kė V. Kazoko pranešimas - 
Pulgio Andriušio legenda, o 
toliau buvo skaitoma iš pa
ties Andriušio veikalų. 
Skaitė D. Labutytė-Bieri, 
aktorius Henrikas Kačins
kas (iš juostelės), V. Šlioge
ris, J.A. Jūragis, P. Rūtenis 
ir S. Skorulis. Paįvairinant 
skaitymus minėjimo vidury 
dar P. Rūtenis padainavo 
keletą lietuvių liaudies dai
nų, parinkęs pačias P. And
riušio mėgiamąsias.

P. Andriušis mirė 1970 m. 
gruodžio 19 d. Adelaidėje, 
sulaukęs 63 m. amžiaus. Tai 
išskirtina lietuvių raštijoje 
ir kultūroje asmenybė, kurį 

čių spauda.
Tenka pagirti lietuvius 

respublikonus už gerą orga
nizaciją ir gražų prezidenti
nio kandidato sutikimą bei 
priėmimą. Lietuvių minia 
parodė svečiui išskirtinai 
šiltą dėmesį.

0 jeigu jį išrinksime pre
zidentu, tai be abejo lietu
vius jis prismins. 0 gal ir vėl 
stabtelės kokia proga lietu
viškajame Marquette 
Parke.

LAUKIAME TEATRO 
FESTIVALIO

Chicagoje įvairių gerų ir 
silpnesnių renginių niekada 
nestokojame. Tik deja su 
scenos veikalais kiek blo
giau. Neturime net pasto
vios vaidintojų grupės, kuri 
puoselėtų šią meno šaką. 
Kiek šviesesnių prošvaisčių 
įneša JAV LB Kultūros Ta
rybos retkarčiais ruošiami 
Teatro festivaliai. Ir šiais 
metais toks festivalis įvyks 
lapkričio mėn. pabaigoje, 
Padėkos dienos savaitgaly
je. Festivalio ruošimu uoliai, 
kaip ir anksčiau, rūpinasi 
rašytojas Anatolijus Kairys, 
kuris taip pat yra parašęs ir 
scenos veikalų - dramų, ko
medijų. Tikimasi, kad festi
valyje dalyvaus iš JAV ir 
Canados keletas teatralų 
grupių. Festivalis vyks Jau
nimo centro salėje.

P
gal reikėtų minėti ne kas 
dešimtmetis, bet kasdien 
skaitant jo veikalus ir gė
rintis jo nuostabia kalba ir 
stilium. Ačiū rengėjams/ 
kad šioji sukaktis Sydnejuje 
nepraėjo tylomis.

* * *

Bankstowniškei ir Mūsų 
Pastogės administracijos 
talkininkei Reginai Mickie
nei neseniai padaryta skaudi 
kojų operacija. Išbuvusi ke
letą savaičių ligoninėje ji 
sveiksta namuose. Linkime 
sveikatos.

* * *

SEPTINTAS LIETUVIŲ 
VIEŠASTURNYRAS

Sydnejaus lietuvių 
šachmatų klubo ruošiamas 
viešas turnyras prasidėjo 
spalio 22 d. (trečiadienį)

Baltieji: V. KOZENIAUSKAS

Juodieji : C.J. PŪRDY

RUOŠIAME
SPORTININKUS Į JŪSŲ 

PADANGĘ

Su gruodžio 20 d. išvyks
tančia lietuvių ekskursija, į 
Australiją vyksta ir mūsų 
jaunieji sportininkai. Šį kar
tą, anot išvykos vadovo Zig
mo Žiupsnio, ’’žvaigždes” 
paliksime namie, o vyks re
prezentacinės jaunų sporti
ninkų komandos: mergaičių 
ir vyrų tinklinio, berniukų 
krepšinio komandos, kiek
vienoje po 8 žaidėjus ir lau
ko teniso du žaidėjai - ber
niukas ir mergaitė. Žaidėjų 
atranką daro ŠALFASS va
dovybė. Didžiausia proble
ma - lėšos kelionei apmokėti. 
Sąmatoje numatyta viso 
46.000 dol. Pažymėtina, kad 
vykstą sportininkai patys 
užsimoka pusę keliones iš
laidų. Taigi visuomenė turė
tų sudėti dar 23.000 dol. Šį 
kartą gana menkokai spor
tininkų išvyką paremia PLB 
valdyba ir pats išvykos or
ganizatorius ŠALFASS. Ti
kimasi iš Lietuvių Fondo 
Amerikoje ir Canadoje.

Turint galvoje, kad Ame
rikos ir Canados lietuviai 
yra finansiniai pajėgūs, di
diesiems renginiams, kaip 
šokių ir dainų šventėm, jau
nimo kongresam sudeda 
nuostabiai dideles sumas, 
tikimasi, kad ir sportininkus 
Australijon išlydėsime sėk
mingai.

Lietuvių Klube Bankstow- 
ne. Šiame turnyre kasmet 
dalyvauja didelis skaičius 
australų šachmatininkų, jų 
tarpe ir lietuviai.

Praėjusiais metais išmo
kėtų premijų suma viršijo 
virš 600 dolerių.

Visi Sydnejaus lietuviai 
šachmatininkai kviečiami 
dalyvauti turnyre, kuris yra 
paskutinis šių metų klubo 
parengimas.

Turnyro atidaryme daly
vavo NSW šachmatų sąjun
gos pirm. R. Teastone. Dr. L 
Venclovui išvykus į Europą 
šachmatų klubo pirmininko 
pareigas laikinai perėmė V. 
Patašius.

PRISIMINTINAS 
LAIMĖJIMAS

Prieš dvidešimt metų 
Sydnejaus lietuvis šachma
tininkas Vytautas Kože- 
niauskas, dalyvaudamas 
australų šachmatininkų tur
nyre nugalėjo šachmatų 
didmeisterį C.J Purdy. Bū
damas kuklus V. Kože- 
niauskas savo laimėjimu ne- 
sigarsino, ir jo laimėta par
tija, užrašyta kartu su pra
laimėtojo parašu, jam mirus 
ir paliko dulkėti stalčiuose. 
Tik per Antaną Laukaitį 
partijos užrašai nežuvo, ir 
dabar turime progos pastu
dijuoti Vyto sugebėjimus 
žaidime, kur buvo parklup
dytas didmeisteris.

Prieš žaidimo pabaigą V. 
Koženiauskas turėjo vieno 
pėstininko persvarą. Prieši
ninkas C.J. Purdy paėjo 
Bdl-d4. Po šio ėjimo V. Ko
ženiauskas rado sekantį ėji
mą, po kurio priešininkas 
pasidavė.

Šachmatininkai kviečiami 
pastudijuoti paduotos parti
jos baigmę ir rasti Vyto 
padarytą lemtingą ėjimą.

Prenumeruokite 
"Mūšy Paatogt”

Mfisų Pastogė Nri W1980.10.27, psL 6
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REKORDINĖ SPORTO ŠVENTĖ
Robertas Sidabras

/P OPTA
Šių metų pabaigoje, lietu

viškų ’’atlaidų” metu Ade
laidėje įvyks rekordinė, 
31-moji Australijos lietuvių 
sporto šventė. Rekordinė ne 
tik savo amžium, bet ir 
sporto šakų gausumu, nes 
šalia krepšinio, tinklinio, 
lauko bei stalo teniso, 
skvuošo, golfo, šachmatų, 
prijungiamas ir plaukimas, 
kur pramatoma dominuos 
prieauglis,bei bilijardas, ku
ris yra labai mėgiamas mūsų 
sporto veteranų.

Rekordinė ši sporto 
šventė bus ir dalyvių gausu
mu ir pirmų kartą perženg
sime 400 sportininkų ribą, 
kurie atstovaus Adelaidės 
’’Vytį”, Canberros ’’Vilką”, 
Geelongo ’’Vytį”, Hobarto 
’’Perkūną”, Melbourne 
’’Varpą”, Pertho "Taurą" ir 
Sydnejaus "Kovą". Bet mus 
labiausiai džiugina šioje re
kordinėje šventėje pamatyti 
Šiaurės Amerikos lietuvius 
sportininkus, kurie šioms 
žaidynėms priduoda labai 
daug svorio ir garbės. Tad ir 
pasiruošimas šiai rekordinei 
Sporto Šventei vyksta su 
nepaprastu užsidegimu. 
Todėl tikimės, kad Adelai
dės ’’Vyties" valdyba, pa
rengimų komitetas, sporto 
šakų vadovai bei talkininkai 
neapvils skaitlingai suvažia
vusių sportininkų.
Varžyboms užsakytos pui
kiausios patalpos, tad šia 
proga ir supažindinsime su 
žaidynių vietovėmis ir pir
menybių organizatoriais.

KREPŠINIS

Tai sporto šaka, kuri davė 
pradžią mūsų sporto švenčių 
istorijai. Krepšinis visuomet 
buvo ir dabar yra žaidynių 
dėmesio centru, tad vyrų 
pirmenybėse matysime ko
mandas, kurios atstovaus 
visus aukščiau paminėtus 
klubus, o taip pat ir Š. Ame
rikos rinktinę. Įdomių rung
tynių nestokoja ir moterų 
krepšinio pirmenybėse. Šios 
grupės varžybose matysime 
Adelaidės, Canberros, Gee
longo, Melbourne ir Sydne
jaus klubų atstoves. Pridė
jus jaunių berniukų ir mer
gaičių pirmenybes bei mūsų 
rinktinių pasirodymus, 

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
BIBLIJOS STUDENTŲ KNYGOS

Didžiausias Mokytojas ir Tiesos Skelbėjas, Viešpats 
Jėzus Kristus, pasakė: Pažinsite Tiesą ir tiesa padarys 
jus laisvus. Jei tada perskaitęs šią knygutę norėsi dau
giau susipažinti su Tiesa, kuri yra Dievo Žodis, reikalauk 
daugiau panašios, Tiesos - literatūros, už prieinamą kainą 
gali gauti sekančias knygutes. Gražus Giesmių Rinkinys, 
190 giesmių, kaina 50 c. Štai Jūsų Karalius, 145 psl., 
kaina 25 c. Kasdieninė Manna su kiekvienos dienos teks
tu ir paaiškinimu 50 c. Dievas ir Protas,45 psl. kaina 10 c. 
Pragaras 10 c.

Už aukščiau pažymėtas kainas prisiusime knygutes į 
namus. Reikalaukite taip pat veltui duodamos literatū
ros, su mielu noru prisiusime kokios turėsime. Visus už
sakymus ir pareikalavimus siųskite šiuo adresu: Lithua
nian Bible Students 212 E. 3rd Str., Spring Valley, Ill. 
61362

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

31-mos sporto šventės krep
šinio varžybose bus sužaista 
apie 50 rungtynių. Visos 
krepšinio rungtynės, kaip ir 
Sporto Šventės atidarymo 
bei uždarymo iškilmės vyks 
mums visiems jau labai 
gerai žinomame Forestville 
stadione. Šias varžybas pra
ves Edas Taparauskas, Ro
bertas Sidabras ir Aleksas 
Talanskas ir jiems talkinin
kaus Romas Jablonksis, Al
dona Mikalainienė bei 
Cynthia Dagys.

TINKLINIS

Tinklinio pirmenybės taip 
pat įvyks Forestville stadio
ne. Tai labai smarkiai popu
liarėjanti sporto šaka, tad 
31-moje šventėje dalyvaus 
Adelaidės, Geelongo, 
Hobarto, Melbourne,
Sydnejaus, o taip pat ir Či
kagos "Neries” perspekty
vios mergaitės, ir galimas 
dalykas, kad pamatysime ir 
Š. Amerikos lietuvių ber
niukų kombinuotą rinktinę. 
Varžybos įvyks vyrų ir 
moterų grupėse. Tinklinio 
pirmenybes praves Alius 
Daniškevičius.

Svečių belaukiant
Šių metų pabaigoje į Aus

traliją atvyksta virš dvide
šimties jaunųjų sportininkų 
iš Amerikos ir Kanados, da
lyvauti Adelaidės Lietuvių 
Dienose ir 31-je mūsų Spor
to Šventėje. Per visą mūsų 
gyvenimo istoriją Australi
joje, tai bus antroji užsienio 
lietuvių sportininkų išvyka 
pas mus. Labai gerai dar. at
simename pirmąją krepši
ninkų išvyką 1964 metais, 
kada Amerikos lietuviai 
savo pergalėmis džiugino ne 
tik mus, bet taip pat garsino 
ir lietuvių vardą visoje Aus
tralijoje. Tai buvo rinktinė, 
sudaryta iš daugumos krep
šininkų ’’žvaigždžių”, paro
dę krepšinio meną Australi
joje. Busimoji svečių rinkti
nė yra visai kitokia. Ją 
atstovaus grynai jauniai 
mergaitės ir berniukų krep-

PLAUKIMAS

Tai nauja sporto šaka 
sporto švenčių programoje, 
tačiau tai nereiškia, kad la
bai pajėgių plaukikų mes 
stokojame. Plaukimo pir
menybės bus pravestos gre
ta Forestoville stadiono 
esančiame baseine - ’’Unley 
Memorial Swimming Pool”. 
Plaukimo varžybas, kuriose 
dominuos aukšto standarto 
prieauglis, praves Leonas 
Baltrūnas, Virgilijus Užu- 
balis ir Robertas Sidabras.

LAUKO TENISAS

Šios pirmenybės įvyks 
"Memorial Drive” teniso 
pievos aikštelėse. Tačiau 
nepalaunkaus oro atveju, 
varžybos bus pravestos ant 
sintetinių aikštelių. Lauko 
teniso pirmenybėse taip pat 
pramatoma įdomių rungty
nių, ypatingai jei dalyvaus 
Dana ir Paulius Gvildžiai iš 
New Yorko. Varžyboms va
dovaus Alfonsas Remeikis ir 
Robertas Sidabras.

šininkai, tinklininkai ir kele
tas lauko teniso žaidėjų. 
Svečių tikslas šį kartą nebus 
nustebinti australus, atsie
kiant prieš juos laimėjimų, 
bet noras tęsti tą pradėtą 
anksčiau bendradarbiavimą, 
tarp Amerikos, Kanados ir 
Australijos sportinio jauni
mo. Dar ir dabar mūsų 
sportininkai atsimena savo 
pirmąją krepšininkų išvyką 
ir vėliau dalyvavimą Pasau
lio Lietuvių Dienose ir 
Sporto Šventėje Toronte, 
Kanadoje, gastrolėse Ame
rikoje. Kaip australiečiai 
labai gražiai reprezentavo 
savąją bendruomenę, lygiai 
tai pat Amerikos ir Kanados 
lietuviai juos priėmė ir nuo
širdžiai broliškai globojo per 
visą jų viešnagę. Ir globojo 
bei žiūrėjo jie ne tik pačius 
sportininkus, bet ir su jais 
visur važiavusius australie- 
čius svečius.

Atvykstantiems sporti
ninkams vadovauja čikagie- 
tis sporto veteranas ir jau 
36-rius metus vadovaująs ir 
treniruojąs Čikagos jaunius 
tinklininkus, bei kitus spor
tininkus. Jo vadovaujami 
jauniai šiais metais laimėjo 
Amerikos jaunių tinklinio 
pirmenybes ir jie labai gerai 
pasirodė AAU Jaunių Olim
piadoje. Z. Žiupsnys, kone 
visą savo laiką atiduodamas 
sportui ir lietuvių sporti
niam jaunimui, taip pat yra 
ir sporto atstovas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje, 
valdyboje kuri taip pat pri
sideda prie šios jaunių spor
tininkų išvykos. Kaip jis iš
sireiškė, į Australiją vyksta 
ne ’’žvaigždės”, bet gražus 
būrys gerai sportuojančio 
jaunimo, iš kurio bus suda-, 
rytos reprezentacinės krep
šinio ir tinklinio komandos. 
Iš viso atvyksta: viena mer
gaičių tinklinio, viena ber
niukų krepšinio, viena vyrų 
tinklinio komandos, kuriose 
žais po 8 žaidėjus ir po vieną 
berniuką ir mergaitę lauko 
tenisinnįkuŽ^^“*^“*3““5“

STALO TENISAS

Tai yra ’’mirštanti” sporto 
šaka mūsų sporto šventėse, 
tačiau šiemt tikimės pama
tyti keletą perspektyvių 
stalo teniso žaidėjų. Šios 
varžybos įvyks ’’Sturt” stalo 
teniso stadione: 96 Glen- 
osmond Road. Pirmenybėms 
vadovaus Onutė Bone-Mi- 
kalainytė, Aldona Playford- 
Snarskytė ir Petras Snars- 
kis.

SKVUOŠAS
tai labai smarkiai popu

liarėjanti sporto šaka mūsų 
sporto šventėse. Šios varžy
bos vyks Lifestyle sporto 
centro patalpose, 185 Cross 
Rd., netoli nuo Forestiville 
stadiono. Skvuošo pirmeny
bes praves Valdas Ramo- 
naitis-Raymond.

GOLFAS
taip pat labai smarkiai 

populiarėjantis sportas, tad 
šioje šventėje tikimės daug 
dalyvių. Žaidynės vyks 
North Adelaide golfo aikš
tyne, pietinėse aikštelėse.

Į Sydnejų sportininkai 
atvyksta gruodžio 21 dieną. 
Čia jie treniruosis, pripran- 
tant prie vietinių sąlygų, 
sužaidžiant ir draugiškas 
rungtynes, iki gruodžio 25 
dienos. Tą dieną, jie kartu 
su koviečiais sportininkais 
išskris į Adelaidę, kur daly
vaus Lietuvių Dienose ir 
Sporto Šventėje. Sausio 2 d. 
jie išvyksta į Melbourną. Čia 
būnant sausio 4 d. svečiuosis 
Geelonge. Sausio 6 dieną iš 
Melbourne išvykstama į 
Canberra ir sausio 8 d. grįž
tama į Sydnejų iš kur į 
Ameriką išskirs sausio 10 d.

Šiuo metu išvykos dalyvių 
pasiruošimas eina prie 

pabaigos. Visa problema 
Amerikoje yra finansai. Ši 
išvyka pareikalaus 46.000 
dolerių, iš kurių pusę apsi
moka patys sportininkai. Iš
laidų padengimui Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjunga duoda 
5000 dol . ir iki šiol Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė pas
kyrė tik 1500 dol. Kitą pini
gų sumą tikimasi surinkti iš 
paskirų organizacijų ir 
sporto rėmėjų. Mūsų akimis 
žiūrint, yra tikrai keista, 
kad P.L. Bendruomenė, kuri 
iki šiol siuntė ir apmokėjo 
dideles pinigų sumas paski
riems menininkams, tauti
nių šokių šokėjams, daini
ninkams ir ypatingai Jauni
mo Kongresui, paskyrė to
kią, palyginti labai mažą su
mą, vykstantiems jauniams 
sportininkams, kurie tikrai 
yra daugiausiai pašalpos 
reikalingi, nes beveik visi iš 
jų yra besimokąs jaunimas.

Iškovojusios leidimą 
Lenkijos darbininkų profe
sinės Sąjungos išaugo mili
joniniais skaičiais, kurios 
pagal susitarimą atsisakė 
komunistinės kontrolės ir 
tvarkysis savarankiškai. Jų 
skaičius prašoko oficialų ko
munistų partijos skaičių 
krašte ir Siekia virš . trijų 
milijonų. Daugelis darbinin
kų oficialiai ištoja iš komu- 
nistų partijos. j 

Nuo kalno matosi labai gra
žus Adelaidės miesto vaiz
das ir visai pašonėje rung
tyniaus mūsų lauko teniso 
žaidėjai. Golfo pirmenybes 
praves Antanas Norkeliūnas 
ir Petras Snarskis.

BILIJARDAS
taip pat nauja sporto ša

ka mūsų sporto šventėse, 
tačiau dalyvių gausin- 
gumu. tai juos viršyti gali 
tik krepšinio ir tinklinio 
sporto šakų dalyviai. Varžy
bos vyks ištaigingose 
Sportsmens Sąjungos patal
pose, 148 Greenhill Rd., taip 
pat labai arti Forestville 
stadiono. Bilijardo pirmeny
bes praves Edas ir Vladas 
Lazauskai.

ŠACHMATAI
tai taip pat galima pava

dinti "mirštančia” sporto 
šaka, kas liečia mūsų sporto 
švenčių programą. Tačiau 
šiemet ir šiose varžybose ti
kimės daugiau dalyvių ne tik 
iš suaugusių pusės, bet ir iš 
jaunimo gretų. Rungtynės 
vyks Adelaidės Šachmatų 
Centro patalpose pačiame 
miesto centre, 104 Gawler 
PI. Šachmatų pirmenybes 
praves Bronius Slamanas.

Adelaidės L.S.K. "Vytis" 
pagrįstai didžiuojasi parūpi
nę kuo puikiausias patalpas 
bei aikšteles 31-mos Sporto 
Šventės pirmenybėms. Taip 
pat džiugu, kad visos žaidy
nės vyks suglaustose dis
tancijose. kas palankiai iš
sprendžia transporto prob
lemas, o taip pat susitaupo 
daug laiko, kurio mes stoko
jame šventės metu.

Jau pagaminti ir 31-mos 
Sporto Šventės ženkliukai.

Dabar Adelaidės L.S.K. 
"Vytis” valdyba laukia kuo 
skubiausiai sporto šventės 
dalyvių sąrašų, nes po to 
seks pati sunkiausia šventės 
pasiruošimo dalis - progra
mos sudarymas,

ižyii 

aunifir:
Sveikinant atvykstančius 

Amerikos ir Kanados spor
tininkus, parodykime visi 
jiems draugišką Australijos 
lietuvių ranką. Priimkime 
juos, kaip kad ir jie mus taip 
gražiai priėmė. Atidarykime 
jiems ne tik savo gražius 
namus, bet ir savo lietuviš 
kas širdis, kad jie pajustų tą 
artimą šilumą ne tik iš aus
trališkos vasaros saulės, bet 
ir iš mūsų visų. Ir tikėkimės, 
kad jų atsilankymas pas mus 
bus toks pat sėkmingas, 
kaip kad buvo ir jų pirmta- 
kūnų 1964 metais, parodant, 
kad užmegsta draugystė 
nepasibaigė, bet ji tęsiasi ir 
tęsis dar ilgus, ilgus metus.

A. L-tis

* * *
Pasaulinis lauko teniso 

žaidėjas Vytas Gerulaitis 
dalyvavo teniso varžybose 
Australijoje. Spalio 19 d. 
Vytas žaidė su garsiuoju 
McEnroe, kuriam turėjo 
Vytas nusileisti. '

* * *
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Informacija
IEŠMINĖ LIETUVIŲ 

SODYBOJE

Sydnejaus Lietuvių Mo
terų Soc. Globos Draugija 
lapkričio 9 d., sekmadienį, 
Lietuvių Sodyboje Engadine 
rengia savo tradicinę metinę 
iešminę. Šalia pasisvečiavi
mų, iešminė, ir kitokių tos 
dienos staigmenų programą 
svečiams atliks ir Sydnejaus 
’’Sūkurio” jaunimas. Taip 
pat bus traukiama ir jau se
niai garsinama Draugijos 
loterija, kur be įvairių kitų 
fantų bus leidžiama ir ranki
nis spalvotas televizijos pri
imtuvas.

Visi maloniai kviečiami su 
šeimomis atvykti ir pasi
džiaugti gražioje aplinkoje ir 
savųjų draugystėje.

Pradžia 12 vai. Pabaiga 
pagal kiekvieno skonį. At
vykę nesigailėsite.

Valdyba

SŪKURIO VEIKLOJE

Spalio 12 d. Sydnejaus 
garsioje arklių lenktynių 
Warwick aikštėje stebint 
tūkstantinei miniai, Sūkurio 
jaunieji šokėjai labai sėk
mingai pasirodė pašokdami 
penkis šokius.

Sekantis Sūkurio pasiro
dymas bus lapkričio 9 d. 
Lietuvių Sodyboje Engadine 
kur atliks metinėje Moterų 
Draugijos iešminėje prog
ramą.

Taip pat pranešame, kad 
Sūkurio vakaras - balius 
rengiamas lapkričio 22 d. 
Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Programoje numatoma Sū
kurio jaunimo ir veteranų 
pasirodymai, dainininkės iš 
Newcastle "Trio + 1”, E. 
Lašaičio paruoštos jumoris
tinės vietos aktualijos.

* * ♦
Jeigu ir toliau dalykai taip 

sėkmingai klostysis, tai gal 
netrukus į Sydnejaus Lietu
vių Klubą bus perkeltas ir 
garsusis Sydnejaus ’’Peddy 
Market”. Jau antrą kartą 
spalio 18 d. buvo surengtas 
turgus, kuris praėjo dar 
sėkmingiau, negu pirmasis - 
bandomasis. Skirtumas 
toks, kad turguje mokama 
nustatyta kaina pinigais, o 
klubo turguje įsigyjami pro
duktai loterijos keliu per
kant bilietėlius centais, o 
produktų gali įsigyti kelių 
dešimčių dolerių vertės. Šį 
kartą susidomėjimas turgu
mi buvo daug didesnis.

PRANEŠIMAS

Pranešame Geelongo lie
tuviams, kad 1980.11.2 d. 2 
vai. Lietuvių Bendruomenės 
Namuose įvyks mūsų apy
linkės visuotinis susirinki
mas, kuriame bus renkami 3 
atstovai į A.L.B. Krašto Ta
rybą.

Maloniai kviečiame visus, 
ypatingai subrendusį jauni
mą, atvykti į virš minėtą su
sirinkimą.

A.L.B. Geelongo Apylinkės 
Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ATŽALA
Melbourne Lietuvių Namuose, 50 Errol St., Nth 

Melbourne,
lapkričio 9 d., sekmadienį, 2 vai. stato 

Ted WILLIS veikalą

IŠTEKĖJUSI MOTERIS
Režisuoja Ksana Dauguvietytė-šniukštienė

Bilietai gaunami prie įėjimo.
Maloniai kviečiami visi Melbourne ir apylinkių lietuviai 

pasinaudoti reta proga pasigėrėti Sydnejaus ’’Atžalos” 
spektakliu. ’’Atžala” niekad neapvylė!

J

VISAIP...

IŠKILMĖS CANBERROJE

Spalio 12 d. įvyko ALB 
Canberros Apylinkės 30 
metų sukakties įspūdingas 
minėjimas. Per pamaldas 
savo pamoksle kun. P. Mar- 
tuzas užgyrė dirbančiuosius 
už jų sumanumą ir pasi
šventimą, ragino nenuleisti 
rankų ir stiprybės semtis iš 
pavergtoje Lietuvoje kovo
jančių.

Per iškilmingus minėjimo 
pietus Lietuvių Klube, ku
riuos sumaniai pravedė Jura 
Kovalskis, Apylinkės pir
mininkas Viktoras Martišius 
ir A. čeičys nušvietė tuos 
istorinius tris veiklos de
šimtmečius, darbo sąlygas ir 
atsiekimus.

Ta proga vis didėjanti ir 
stiprėjanti tautinių šokių 
grupė buvo pakrikštyta 
"AUDĖJĖLĖS” vardu. 
Vardą parinko krikšto tėvai 
Rama Genienė ir Povilas 
Dabriega, sveikino V. Šim
kus, o Povilas pasižadėjo

Sydney Lietuvių Klube
Sydney Lietuvių Klubo statyba eina sparčiai į priekį. 

Taipgi sparčiai eina klubo statybos reikalams paskolos 
telkimas iš klubo narių. Klubo Valdyba, dėkinga nariams 
už parodytą klubui pasitikėjimą ir lietuviško reikalo 
supratimą.
Kviečiam narius dar gausiau prisidėti savo investacijo- 
mis į klubo statybą. Tada klubo pastatą galėsime pasta
tyti be jokių bankų paskolų , pagelbos, tuomet tikrai drą
siai galėsime sakyti, kad mūsų pačių pastatytas Lietuvių 
Klubo pastatas.

Paskolų sąlygos:
1. Už neterminuotas paskolas bus mokama 9% metinių 

palūkanų.
2. Už terminuotas paskolas ne mažesnėms sumoms $ 

1000 ir investavimo laikas ne trumpiau kaip vieniems 
metams mokama 11% metinių palūkanų.

Suinteresuoti asmenys investuoti savo pinigus į Klubo 
statybą prašomi kreiptis į klubo valdybos iždininką p. A. 
Migų po darbo valandų tel. 726 4139 arba klubo vedėją p. 
V. Binkį asmeniškai klube arba tel. 708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 42, 1980.10.27, psl. 8

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE |
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 g

* 
Parengimai

§
te Lapkričio 1 d., šešt., 8 vai. vak.J ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

U šeštadieni, lapkričio 8 d., 8 v.v. Ą SPORTO KLUBO KOVO BALIUS
*
Į .

Lapkričio 11 d., antradienį, 7.30 vai. v. a 
kviečiame visus į

MADŲ PARADĄ
Organizuoja ’’Foundation 41” Jį

šeštadienį, lapkričio 15 d., 8 v.v.
opera ’’FAUSTAS” |
Šaržuotos ištraukos iš ’’Fausto”

šeštadienį, lapkričio 22 d., 8 v.v.
SŪKURIO VAKARAS ’

Papildomos informacijos seks vėliau 1

"Audėjėlės” šokėjas globoti 
ir neapleisti.

Vaišių ir gėrimų mecena
tas buvo Klubo Valdyba, o 
paruošėjos komiteto narių 
ponios vadovaujant Audro
nei Kovalskienei.

Savo sukaktį Canberros 
Apylinkės Valdyba žada taip 
pat atskirai paminėti ir 
spaudoje.

♦ ♦ *
Spalio 18 d. Sydnejaus 

Liet. Klube įvyko ’’Tėviškės 
Aidams” paremti jaukus 
Kat. Kultūros Draugijos su
ruoštas vakaras. Programo
je girdėjome dainininkes E. 
Belkienę ir A. Storpirštienę, 
kurios duetu padainavo ke
letą dainų, Dainos choro vy
rai skambiai sudainavo ir 
trejetą dainų (abiem vado
vaujant Br. Kiveriui), pra
vesta fantais gausi loterija. 
Matėsi svečių ir iš tolimes
nių vietovių.

* * *
Adelaidės ramovėnai kas

met iš savo išteklių paremia 
organizacijas ir kitas lietu
viškas institucijas niekad 
neaplenkdami ir Mūsų Pas
togės. Štai neseniai ir vėl 
LKVS Adelaidės Skyrius 
Mūsų Pastogei skyrė 50 do
lerių. Ačiū už dėmesį ir pa
lankumą.

L.B. Spaudos Sąjungoje
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGOS 

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad Lietuvių Bendruomenės Spaudos Są
jungos metinis narių susirinkimas įvyksta Sydnejaus 
Lietuvių Klube, 16 East Terrace, Bankstown, N.S.W., 
sekmadienį, 1980 lapkričio 2 d., 3 vai.
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1.1980 birželio 30 d. balanso, 1979 - 80 m. pajamų ir iš
laidų sąskaitos, valdybos ir revizorių pranešimų priėmi
mas.

2. Revizoriaus patvirtinimas pareigose.
3. Dviejų valdybos narių išrinkimas vietoje pasitrau

kiančių V. Jaro ir Dr. R. Zakarevičiaus.
Prieš nominacijų užsidarymo datą gautos tik dvi nomi

nacijos:
a) V. Bukis (Bukevičius) - siūlė A. Milašas, siūlymą pa

rėmė Dr. A. Kairaitis.
b) A. Dudaitis - siūlė L. Cox, siūlymą parėmė Marina 

Cox.
4. Sąjungos Valdybos siūlomos specialios rezoliucijos 

svarstymas ir priėmimas. Sąjungos Valdyba, remdamasi 
įstatų 35-tu paragrafu, siūlo padidinti Valdybos narių 
skaičių iki 7 narių.

Gauta nominacija 7-tam Valdybos nariui: K. Stašionis 
(siūlė Dr. A. Kairaitis, siūlymą parėmė L. Cox).

5. Atlikti kitus reikalus Sąjungos įstatų (Company 
Articles of Association) ribose.

L.B.S.S. Valdybos vardu 
Vytautas Patašius 

pirmininkas 
30.9.1980

Sąjungos nariai, turį įgaliojimus (Proxy Form), prašo
mi šiuos įgaliojimus pristatyti ne vėliau kaip pusę valan
dos prieš susirinkimą.

Patirta, kad Sydnejaus 
lietuvių žvejų klubas lapkri
čio 29 numato surengti ypa
tingą vakarą Sydnejaus 
Liet. Klube, kur bus gyvai 
parodyta žuvų, širdžių ir 
gintarų žvejonės ir parody
tas savo visame blizgėjime 
Sydnejaus ’’Gintaras" 
šokių grupė, kuri atliks 
programą. Atrodo, žvejyba 
ir Gintaras yra neišskiriami 
dalykai.

PAIEŠKOMAS
KAMBARYS

Pensininkas paieško kam
bario su atskira virtuve ir 
šaldytuvu netoli Sydnejaus 
Lietuvių Klubo arba prie 
gero susiekimo su Banks- 
townu ir liet, bažnyčia.

Esu taikingas, negirtuok- 
lis, gero būdo žmogus. Ra
šyti: Petras Vaitkus, 34 
Grey St., St. Kilda, Vic.

PADĖKA

Ekskursija į Canberrą, 
kurią suorganizavo senųjų 
skautų Židinys rugsėjo 6-7 
d.d., labai gerai pavyko. La
bai dėkojame v.skl. Aldonai 
Jablonskienei už jos pastan
gas ir rūpestį ekskursiją su
organizuojant ir ją sėkmin
gai pravedant; ačiū Can
berros Baltijos Tuntui, ypač 
broliams J. Kovalskiui, R. 
Daukui, R. Miniotui, M. 
Mauragiui ir kitiems už 
nuoširdžią globą Canberro- 
je.

Sekanti ekskursija numa
toma ateinančiais metais 
kovo mėn. Apie tai bus skel
biama Mūsų Pastogėje.

Tėvūnas

mam Pastoge
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