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TWIAZ A ŪŠTRALŪOJE Pavykęs koncertas

IAU KETVIRTIS AMŽIAUS
ATROBE VALLEY
Rugsėjo 22 d. latrobiečiai, svečiai 
Sale ir. Melbourne rinkosi į Moe St 
ieran's bažnyčią , kur kun. dr. P. 
juknys aukojo Šv. Mišias už Lietuvą 

Seniūniją, Tautos Šventės ir 
itrobe Valley Seniūnijos 25-mečio 
tga.
Kun. Dauknys pasakė dienai skirtą 
mokslą ir perskaitė 27-nių mirusią 
. Valley seniūnijos lietuvių pavar
as, už kurias sukalbėjome "Vieš- 
ities Angelą".
Skaitymus atliko maršalka Serva- 

I'jus Šabrinskas, aukas atnešė Sale 
niūnė p. Elena Eskirtienė ir Vero- 

ka Koženiauskienė.
Poetas Juozas Mikštas paskaitė 

ivo kūrybos patriotinį eilėraštį, 
atroji minėjimo dalis vyko p.p. 
ibrinskų sodyboje.
V. Koženiauskienė atidarė minė
ją ir pristatė viešnią iš Melbourno 
mę Žitkauskienę skaityti paskaitą, 
onia Žitkauskienė - nuoširdi patriotė 
ttuvė, kas atsispindėjo ir jos 
įskaitoje.
Tautos Šventei skirtą minėjimo dalį 

aigė J. Mikštas paskalydamas 2 savo 
irybos eilėraščius.
1960 m. oficialiai įsikūrus seniūnijai 

■galvojome kaip ilgai išsilaikysime.
ūrėmės asmeniškai, bet niekad
■pamiršome esą lietuviais ir lietu- 
iškų reikalų. Ir taip nejučiomis
tabėgo 25 metai.
Seniūnė padėkojo latrobiečiams už 
tažų sugyvenimą, dosnumą ir palin- 
ijo visiems geros sveikatos.
Perskaitė iš Krašto Valdybos gautą—

!’ER SAVAITĘ
Trumpai

Malcolm Fraser dirbs darbiečiams - 
sutiko . atstovauti Australiją 

mmonwealth organizuojamame ko- 
itete, kuris žada siekti taikingai 
baigti apart.eidą Pietų Afrikoje. M. 
aser paskyrimas sukėlė daug ginčų 
:k kairėje - netrukus sukaks 10 
etų, kai Fraseris "nuvertė" dar- 
ičių vyriausybę, tiek dešinėje, jo 
osava liberalų partija skeptiškai 
iri į kišimas, į P. Afrikos vidaus 
įkalus.

Australijoje antrą kartą vieši prin- 
s Charles su savo gražiąja žmona 
iena. Melbourne kai kurie vyriau- 
bės nariai (aišku, kairieji) neofi- 
iliai boikotavo aficialų karališką 
ėmimą, motyvuodami, kad kara- 
koji šeima nebekelianti australų 
lidomėjimo ir nėra ko jų garbei 
Styti pinigus. 

paskatinanti sveikinimą, kuris pra
dėtas Vinco Kudirkos posmu:

Gražu yra matyti lietuvių būrelį, 
Kurie tarp svetimųjų vienybę palaiko; 
Ir susirinku Tėvynei aukoja žodelį - 
Motiną pagerbia atminimais vaiko.

Seniūniją sveikino Sale seniūnė p. 
Eskirtienė, buvę L.V. seniūnai p. F. 
Sodaitis ir p. J. Šeštokas.

Servacijus Šabrinskas latrobiečių 
vardu padėkojo p. Koženiauskienei už 
pastangas seniūnijai ir įteikė vertingą 
dovaną.

Minėjimą baigėme Lietuvos Himnu.
Vaišės ir pašnekesiai tęsėsi dar 

kelias valandas, neužmirštant ir 
seniūnijos kasos reikalų, pravedant 
rinkliavą ir loteriją. Nuoširdi padėka 
kun. dr. P. Daukniui, p. J. Žitkevi
čienei. p. E. Eskirtienei, J. Mikštui, 
Vytautui Bučiui už nupiešimą specia
laus 25-mečio paveikslo ir visiems 
minėjimo dalyviams, kurie savo atsi
lankymu prisidėjo prie latrobiečių 
dvigubos šventės pasisekimo.

a. a.

Atit aisy m as

"M.P.” rėmėjų sąraše įsivėlė klaida: 
Latrobe Valley seniūnija aukojo ne $ 
50.00, kaip buvo parašyta, o $ 60.00. 
Labai atsiprašome mielų Latrobe 
Valley lietuvių ir už jų auką dar kartą 
nuoširdžiai dėkojame.

Red.

Egzaminai vzistik 
pr asi dėjo

NSW valstijoje praėjusį antradienį 
HSC egzaminai prasidėjo, kaip ir buvo' 
numatyta, nepaisant dingusių bilietų 
ir geležinkelio streiko grėsmės.

’’SuKURYS” Fairfieldo festivalyje
Jau antri metai iš eilės Sydnejaus 

tautinių šokių grupė "Sūkurys" gra
žiai atstovauja lietuvius Fairfieldo 
miesto festivalyje.

"Sūkurio" šokėjai, prižiūrimi moky
tojo Jono Bireto, pašoko tris šokius - 
"Žilvytį", "Kubilą" ir "Gyvatarą".

"Sūkurio" šokėjai savo gražiu šokiu 
atkreipė žiūrovų dėmesį. Didžiuojuosi 
ir dėkoju šokėjams, jų vadovei Marinai 
Cox ir šokėjų tėveliams, kurie 
nepatingėjo atvežti mūsų gražųjį 
jaunimą į šį festivalį.

Man, kaip šio festivalio organi

So-vi et ai ( gal) 
išleis žydus

Ko gero, iš draugo Gorbačiovo vizito į 
Prancūziją, daugiausiai bus laimėję 
žydai. Izraelio ministras pirmininkas 
p. Peres pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga ruošiasi išleisti 400 tūks
tančių žydų, o Prancūzijos oro 
laivynas atgabens juos tiesiai į Izraelį, 
įdomu, kaip tie sovietiniai žydai 
sutiks šią džiaugsmingą naujieną, nes 
kaip žinia, nors visi jie veržiasi 
ištrūkti iš Sovietų Sąjungos, toli gražu 
ne visi veržiasi patekti į Izraelį, kur 
gali tekti kariauti ir dirbti kibucuose. 

zatoriui teko išgirsti daug kompli
mentų apie lietuvių šokius ir rūbus. 
Apgailestauju, kad nebuvo laiku 
pagaminta judoma scena ir reikėjo 
nuomuoti sceną, kuri toli gražu 
nebuvo tobula. Visiems šokėjams ir 
vadovams dar kartą ačių uš puikią 
lietuvių reprezentaciją šioje apylin
kėje.

A. Kramilius
Mardi Gras Co-ordinator Fairfield 

City Festival 1985

Dr. Sacharovo 
ž mona

V akaruose?

įžymiojo rusų disidento, sovietinės 
vandenilinės bombos tėvo dr. Andrėj 
Sacharovo žmona Elena Bonnar, 
atrodo, išleista į Vakarus gydymosi 
tikslais. Kaip praneša įvairūs kores
pondentai iš Maskvos, jos vyras, 
esantis vidinėje tremtyje Rusijoje, 
turėjo likti užstatu, kad ji sugrįš. 
Tačiau taip pat pranešta, kad p. 
Bonnar neišiipo Vienoje iš lėktuvo, 
kuriame pagal sovietinius šaltinius ji 
turėjo būti. Visos žinios gautos iš 
kanadiečio žurnalisto Victor Lewis, 
kuris yra ryšininkas tarp KGB ir 
Vakarų spaudos.

Nijolės grupė

Nedideliame Bavarijos mieste, Do- 
nauviorte, mokytojos vienuolės sės. 
Michaelės iniciatyva sutelktas būrelis! 
pavadintas "Nijolė". Būrelio bran
duolys - 14 tikinčiųjų, kurie rūpin
damiesi persekiojama Bendrija kas 
mėnesį renkasi bendrai melstis, o taip 
pat moraliai ir materialiai (siun
tiniais) remia persekiojamus krikš
čionis (ypač komunistų valdomuose 
kraštuose), informuoja viešumą apie 
juos, renka parašus jiems padėti, 
padeda versti LKB kronikas į kitas 
kalbas.
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LIETUVOJE
milicijos karininkai

Milicijos leitenantus Vilniuje pa
ruošia specialioji J. Bartašiūno mo
kykla. Paskutines jos abiturientų 
išleistuves aprašo " Komjaunimo tie
sa" rugsėjo 5 d. laidoje. Teigiama, kad 
vaikinai čia ateina atlikę tarnybų 
Raudonojoje armijoje, padirbėję ke
letą metų vidaus reikalų ministe
rijoje. Kandidatus iš įmonių, kolchozų 
ir sovchozų atsiunčia partijos ir 
komjaunimo komitetai. Susilaukiama 
ir tokių jaunuolių, kurių tėvai jau 
dirba milicijoje. Minimi tokius tėvus 
turintys. absolventai - Igoris Plisas, 
Jurijus Zelčas. Nikolajus Kosinenko, 
Olegas Danikeras ir Viktoras Di- 
denka. Jų tarpe nėra nei vienos 
lietuviškos pavardės. Atrodo, milici

ABI. 85549-8

Mūšį Pastogė "5Jr. ą'i"iėSoAlM'psT."!!1'

$ 3.60

a PENSIJOS DIDĖJA

I $ 6 VEDUSIAI PORAI

VIENGUNGIAMS

Nuo lapkričio 7 d. standartinė vedusiųjų 
pensijos norma padidės $ 6 per savaitę ir bus 
lygi $ 163.30 (kartu sudėjus).

Prie standartinės viengungių žmonių 
pensijos prisidės $ 3.60 į savaitę ir viso bus 
$ 97.90.

Šios naujos normos liečia senatvės, invalidumo, 
našlės pensijas, šeimos maitintojo pašaipą, apsau
gomo darbo (sheltered employment allowance), 
reabilitacijos pašaipas, žmonos ir sutuoktiniu 
besirūpinančio pensijas.

Beveik visos bedarbės, ligos ir specialių pašalpų 
normos padidės lapkričio mėn. Taip pat. papildomoms 
pensijoms ar pašalpoms vaikams bus pridėta S 2 per 
savaitę, kas sudarys S 16 savaitėje .Tdekvienam 
vaikui.

joje yra daug atėjūnų rusų, kurie ten 
nori įjungti ir savo vaikus. Paskutinėje 
laidoje mokyklą su pagyrimu baigė 24 
absolventai. Iš šios grupės minimi - 
Vaiechas Mageramovas, Aleksandras 
Djačenka, Valerijus Petrovas, Alek
sandras Boiko, Fiodoras šachrajus. Ir 
vėl virtinė nelietuviškų pavardžių. Tų 
pavardžių netrūksta ir dėstytojų 
eilėse: pik. S. Aiperavičius, pulki
ninkai N. Katovas ir E. Znamenskis. 
Neužmirštami ir dėstytojais tapę šios 
mokyklos absolventai - pik. I. Puškys, 
papuikininkas V. Vaiauskas, A. Dob
rovolskis, J. Chramyškinas, A. Strel- 
čenia, D. Sinkevičius, majorai V. 
Sajukas ir V. Selivanovskis. Diplomus 
mokyklos auklėtiniams įteikė vidaus 
reikalų "ministerio" pirmasis pava
duotojas M. Pročuchanovas, milicijos 
gen. mjr. Matyt, ne tik mokyklos 

vadovybė, bet ir visa milicijos 
kontrolė yra patikėta Maskvos atsiųs
tam gen. mjr. M. Pročuchanovui. 
Okupacinėje Lietuvos sistemoje pir
muoju smuiku groja ne " ministerial", o 
rusiškas pavardes turintys pirmieji jų 
pavaduotojai.

V. Kst. 
"Tėviškės žib."

Brendam gilų 
purvynėlį

"Valstiečių laikraštyje" V. Kama
rauskienė iš Ignalinos rajono skun
džiasi:

' Valio, įkurtuvės! Maždaug tokiu 
šūksniu mūsų šeima prieš pusantrų 
metų sutiko žinią apie tai, kad ūkio

Jeigu Jūs pageidautumėte daugiau informacijos 
apie naujas pensijas ir pašaipų normas, pasitei
raukite " Rates of Payment - Pensions" arba "Rates 
of Payment - Benefits" lapelių bet kurioje j 
socialinio draudimo įstaigoje.

SociaL Security 
helps 

vadovai paskyrė naują keturių kam
barių namuką.

Bet jau įkurtuvių išvakarėse sune
rimau - kaip reikės prie to naujo būsto 
prieiti - aplinkui balos ir duobės..." 

ir iš laikraščio redakcijos gauna 
šitokį patarimą:

"Ne pirmas atvejis, istorijcs, pana
šios į jūsiškę, kartojasi dar dažnokai, 
todėl ir sunku ką nors efektingo 
patarti.

Pradžiai rekomenduojame nupirkti 
populiarią vaikišką knygutę Dirbk ir 
baiki'. Kokia nors proga įteikite ją 
savo ūkio ir KMK vadovams. Gai 
susigėdys? Juk gyvi žmonės..."

"Europos Lietuvis"

Lietuviai
Amerikoje

"BENDRUOMENE TURI JUNGTI, 
'BET NE "PAJUNGTI"... tokh pava
dinimu "Dirvoje" Nr. 38spauoinamas 
JAV LB Krašto vaidybos prm. dr. 
Antano Butkaus žodinis prnešimas 
LB XI Tarybos pirmojoje sesijoje 
Detroite. '* * * ji

Pasaulio Lietuvių JaunimoSąjunga ■ 
paruošė lietuvių ir anglų klbomis 5 
važiuojantiems į Lietuvą ptarimų 
sąlanką.

* * * g
Spalio mėn. Lituanistikos atedrai j 

Čikagos universitete įteikta atvirta t 
šimtatūkstantinė. į į

* * * Į ,
Praėjusios Pasaulio lietuvi) dienos , 

palikusios per S 32.000 pelne 1
* * * za

JAV ir Kanados lietuviųVII-ji^ 
dainų šventė įvyks 1986 m., dlll-jiy; 
tautinių šokių šventė - 198:m. 0

Klivelande su federacinės -aidžios 
parama pastatyta Lietuvių sod/bos 84 ‘ 
butų namas.

* * *
Per 4 premijų šventes teiktos 

premijos 4 kūrėjams ($ 4000 auta iš 
LF, $ 3000 iš LB ir S 2000 iš ultūros 
tarybos).

* * * i
JAV lankėsi privačiai pk vi esti? 

okupuotos Lietuvos literatainoetas « 
Marcelijus Martinaitis, rašytoje Vik- f 
toras Martinkus, kritikas Algiantas« 
Bučys ir teatro ir kino ttoriuss 
Laimonas Noreika. Jie sureųė eilę ’ 
literatūros vakarų, kalbėjosi u tau- 1 
tiečiais apie lietuvių literaūrą ir 
kultūrą.

Lietuviai
Brazilijoje
Sao Paulio lietuviai turi reguliaria 

pasirodantį nedidelį "Mūsų Lietuvos’ 
savaitraštį, vienintelį tokį savaitin 
leidinį visose P. Amerikos lietuvi! 
kolonijose. Problemą jiems sudari 
spausdinimo mašinos sugedimas. Maši 
nai pataisyti prireikė penkių milijoni 
kruzeirų, kurių leidėjai neturėjo. 
Teko rinkti aukas.

*
Sao Paulio lietuvių kolonija susi 

laukė naujo lietuviško restorano. , 
įsteigė prekybininkas Antanas Girč 
kus, padovanodamas jį savo dukterim 
ir žentui.

"Tėv. žiburiai"
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AIŠKAI REDAKCIJAI
■■ Nusiminiau...
. iAIŠKAS "M.P." redakcijai
>
' Nusiminiau perskaitęs "M.P." Nr. 
, I! apie įvykusius nesutarimus tarp

1LB Krašto Vaidybos ir Lietuvių 
Jendruomenės Spaudos Sąjungos.
Stebiuosi, kad Kr. V-ba ultimatinio 

’ pobūdžio raštu pareikalavo, kad Sp. 
i-gos V-ba terminuotų laiku pakeistų 

į ■edaktorę. Mano supratimu, Kr. V-bos 
. neši ultimatinlai reikalavimai neį-. 
! prasti ir labai žalingi mūsų demokra- 
; iSkoms bendruomeninėms institu- 

ajoms.
Gerbiu Kr. V-bos autoritetą ir 

dtimatumą bei pareiškimą pasira- 
fusius asmenis, kurie yra daug 
poveikę AL B-nės labui, tačiau 
■galiu suprasti viešo spaudoje nepa- 
itikėjimo pareiškimo Spaudos S-gos 
laidybai.
Būdamas sydnejiškis ir arčiau 

alindamas Sp. S-gos Valdybos na- 
ius. o ir tos S-gos steigėjus, taip pat 
(iškiu jiems pagarbą, - jie visi 
ganiečiai bendruomenės darbuotojai, 
ovę nariai Kr. Valdyoose, Apylinkių 
i-bose. Baltų Tarybose, Lietuvių 
Menų rengimo komitetuose - taigi 
■onės, kuriems bendruomenės pasi
lsėjimas jau ne kartą parodytas ir 
įtvirtintas.
E REIKALO UŽSIGAVO

Skaičiau "Mūsų Pastogės" No 34, 
id "Žemaičiai nesuprato aukš- 
ličio". Mano motina Marcijona Švie
site, gimusi ir augusi Tirkšliuose, 
lemaitijoje, persikėlusi į Radviliškį, 
pig ko nesuprasdavo radviliškiečių 
aiboje. Čia daug daiktų buvo 
idinami kitaip, pav. bačką, žemaičiai 

adino verpeie, žabus - virbais, 
viestą pašildytą košei - uškulu. Ckio 
tankiai ir daug kitų daiktų žemaičių 
nvo vadinami kitais vardais. Kartais

AR BE N D R U O ME NĖ 
PRARADO SAVO 
LAIKRAŠTĮ AR NE?

Toks klausimas šiandien iškilo prieš 
ūsų Bendruomenės akis, iki šiol ne 
k Australijos lietuviai, bet ir viso 
įsauiio, žinojo, kad Mūsų Pastogė 
fa Australijos Lietuvių Bendruo- 
enės organas. Tad kaip atsitiko, kad 
as laikraštis išslydo iš mūų Bend- 
Enės rankų? Juk laikraštis yra ne 

edžiaginė vertybė, bet dar ir 
ė - tautinė ideologinė kovos 

iemonė, mūsų tautinės stiprybės 
nstis.
Tuometinė Krašto Valdyba, kiek aš 
prantu, bijodama atsakomybės už 
kraščio "nelaimingus" atsitikimus ir 
rėdama apsidrausti nuo eventualių 
aidų, suorganizavo Spaudos sąjungą 
ithuanian Community Publishing 
dėty Limited), taigi bendrovę su 
(brėžta atsakomybe. Kadangi ir 
kraštis ir Spaudos sąjunga priklauso 
1 pačiai Bendruomenei, ir kadangi 
šiai ir nariai sutampa, tai niekas 
gaivoje. kad gali būti kokių nors 
tusi pratimų ar paslėptų tikslų bei 
idencijų tą laikraštį pasisavinti ar 
arpuoti Benruomenės teises į to 
kraščio nuosavybę.
Dabar pasirodė, kad Spaudos są- 
iga pasielgė taip, tarsi ji būtų to 
traščio savininkė, paneigdama 
■ašto Valdybos teisę paskirti redak- 
ių. Redaktoriaus paskyrimas ir jo 
aidimas yra esminė laikraščio 
ininko funkcija ir priklauso Krašto 
idybai, tuo tarpu antrinės funkcijos 

įsisteigus Spaudos Sąjungai nuo Kr. 
Valdybos pečių buvo nuimti "M.P." 
administravimo ir nuolatinių ryšių su 
redaktorium palaikymo rūpesčiai. Ne
manau, kad S-gos V-ba pakviesdama 
naująją redaktorę nebūtų atkreipusi 
dėmesio į visas esančias sąlygas, taip 
pat ir tas, kurios Kr. V-bos rašte 
išvardintos kaip nepasitikėjimo prie
žastys. Todėl ir tesudaryta sutartis 
pusei metų kaip bandomam laiko
tarpiui. Už “M.P." turinį ir kryptį S- 
gos V-ba imasi pilnos atsakomybės. 
Netekus "M.P." redaktoriaus Vinco 
Kazoko, atsirado spraga, kurios 
užpildymas visuomet susilauks kriti
kos, nežiūrint koks redaktorius būtų 
parinktas. Vertinant naujosios redak
torės darbą manau, kad iki šiol 
skaitytojų ji neapvylė.

Kad sydnejiškiai remia ir palaiko 
Sp. Sąjungos V-bą galima spręsti ir iš 
neseniai surengto "M.P.” baliaus. Tie 
baliai visuomet buvo tarsi barometras 
žmonių prielankumo "M.P." leidėjams 
bei redaktoriams. Jau kelis metus į šį 
balių susirinkdavo vos šimtinė daly
vių, šįmet gi dalyvavo net du šimtai.

Panašūs Kr. Valdybos vieši pareiš
kimai nepadeda nei mūsų laikraščiui 
nei mūsų bendruomeniniam sugyve
nimui.

Iz. Jonaitis
ir aš kai ko nesuprasdavau, ką mama 
sakydavo. Tai ko go stebėtis, kad 
Klebonas žemaičio nesuprato, tokiu 
A. Kniukštos nusakymu nematau jokio 
Kunigų užgavimo, tai tik paprastas 
anekdotas. Juk ir kunigas yra žmogus. 
Be reikalo kažkas nežinomas "Tė
viškės Aiduose” No 38 piktinasi, kad 
Kniukšta kunigus pašiepė ar špikavo, 
atrodo, nesupratęs, kad toks įvykis 
įvyko kada nors labai seniai, ir dabar 
liko tik legenda.

B. LIŪGĄ

- Kaip lėšų telkimas, laikraščio 
platinimas ir administracija, ir even
tualiai juridinė apsauga, gali būti 
pavestos patikėtos specialiai suorga
nizuotam Bendruomenės junginiui, ar 
tai būtų apibrėžtos bendrovės pavi
dalu, ar patikėtinių (trust).

Žinoma, Spaudos Sąjunga galėtų 
paskirti ar atleisti redaktorių tik su 
Krašto Valdybos pritarimu ir suti
kimu. Dabargi Spaudos sąjunga, at
mesdama Krašto Valdybos kandidatą, 
pareiškė savo nepriklausomybę Bend
ruomenei, atskilo nuo Bendruomenės, 
pasiremdama Spaudos sąjungos įsta
tais, kurie pagal tos sąjungos įkūrėjų 
vadą turėjo tarnauti tik antrinėm 
funkcijom. Tas nesusipratimas yra 
nemalonus ir giliai pamokinantis, kaip 
reiKia būti atsargiems, kad ir savo 
narių tarpe. Galime ne tik Bendruo
menę suskaidyti, bet ir teisme 
atsidurti, bet to turime išvengti, 
reikia tik geros valios. Visas reikalas 
yra mūsų pačių kompetencijoje ir jis 
nėra komplikuotas, tik reikia suprasti 
savo funkcijas ir kitiems netrukdyti 
eiti savo pareigų, juk visi esame 
atsakomingi prieš savo Bendruomenę 
ir Tautą.

A. Mauragis

Ji- 
ne koks siaubas...

"M.P.” Nr. 42 (1985.10.21) pasirodė 
visas puslapis susirašinėjimo tarp 
Australijos Lietuvių Krašto Valdybos 
(kuri šiuo metu yra Adelaidėje) ir 
Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 
(valdyba Sydnejuje).

Panagrinėjus šį susirašinėjimą, kyla 
mintis, kokių tikslų ar skundų 
verčiama Krašto Valdyba rado reika
lingu įteikti Spaudos Sąjungai ulti
matumą dėl naujos "M.P." redaktorės 
p. R. Juzėnaitės paskyrimo.

Spaudos Sąjunga Australijoje, nors 
ir dirba glaudžiai bendradarbiaudama 
su visa lietuvių bendruomene ir 
puoselėja tautinę lietuvišką dvasią, 
nėra Krašto Valdybos padalinys. Taip 
pat kaip ir Australijos Lietuvių 
Fondas, Canberros, Melbourno, Syd- 
nejaus ar Adelaidės lietuvių klubai ar 
tų miestų parapijos ar kitos organi
zacijos. Ji veikia bendruomenės ribose 
kaipo akcinė bendrovė, prisilaikydama 
bendruomenės tikslų bei siekimų.

Krašto Valdybai duotas pagrindas 
atleisti esamą redaktorę tik dėl to, 
kad ji į Australiją atvyko neseniai ir 
tuo pačiu negali įsigilinti į mūsų 
dvasią ir siekius - yra vaikiškas

Kur einame?
Gerb. Redaktore.

Gal kas nors galėtų pasakyti, nes 
atrodo ne man vienam galva susisuko, 
paskaičius melbourniškėje spaudoje 
naujieną, kad "MP” redaktorė išlaikė 
politinius egzaminus kryžmoje ugnyje 
ir turėjo inkvizitoriams prisipažinti, 
kad "nebuvo ir nėra disidentė" ir, kas 
svarbiausia, "nebuvo komunistų parti
jos narė". Toliau aprašyme buvo 
įterptas toks perliukas: "V.Neve- 
rauskas: "Turime žariją rankose".

TRAGIŠKOS 
RASE K MES

Verta atkeipti dėmesį į straipsnį 
paskelbtą "The New York Times", 
kurį parašė Seth Mydams iš Maskvos.

Jis kalba, kad Soviet Union yra 
replėse socialinės revoliucijos, kuri 
griauna šeimas, mažina gimimų skai
čių, didina alkoholizmą, jaunimo' 
palaidumą ir nusikaitimus.

"Šiandien jauna šeima yra pilna' 
nesutarimų, nenusistovėjusi ir su 
mažai vaikų", sako Sovietų mokslų 
akademijos mokslininkas Victor Pere- 
vedentsev. Prieauglis mažesnis už 
mirimus.

Europos Rusijos respublikos šeimų 
išsiskyrimų procentas siekia net 50 
procentų.

Griūva šeimų gyvenimas kaimuose. 
Dažniausiai vyrai iš kaimų bėga į 
miestus.

Darbo jėga kaimuose mažėja, o su 
tuo mažėja ir kaimo gamyba maisto 
produktų dėl darbo jėgos trūkūmo. 
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žodžių žaidimas. Aiškiai matosi, kad 
K.V. norėtų pasakyti daugiau, tik 
prisibijodama teisinės atsakomybės to 
neišdrįsta padaryti.

Nejaugi Krašto Valdyba nusmuko 
tiek žemai, kad bando imtis tokių 
pačių priemonių, kokių imasi mūsų 
šalies okupantas, kur už tėvų kaltę 
atsako vaikai, o už vaikų - tėvai.

Man atrodo, kad būtų logišką 
galvoti taip: p. R. Juzėnaitė yra 
kvalifikuota darbo jėga, kaip kad yra 
ir laikraščio surinkėjas, admi
nistratorius ar spausdinto  Jas. Kol ji 
prisilaikys visų bendruomenės taisyk
lių ir redaguos tą laikraštį bendruo
menės nustatytuose rėmuose ir dva
sioje, nėra ko jos kaip kokio siaubo 
bijoti ir pulti. Jei ji iš to kelio išklystų, 
tai Spaudos Sąjunga ir be jokių Krašto 
Valdybos ultimatumų tą reikalą tuoj 
pat sutvarkytų ir atleistų ją Iš 
redaktoriaus pareigų.

Baigiant norėčiau pabrėžti, kad, kol 
dar nėra vėlu ir visas reikalas 
neišsivystė į pilną Lebanono karą. 
Krašto Valdyba turėtų imtis realių 
arbitracinių žingsnių visą tą dalyką 
išspręsti taikingu lietuvišku keliu

Su pagarba

V. DEIKUS

Pagalvojau, kad geresnio pavyzdžio 
mūsų vaikams nė nereikia ieškoti, nes 
lietuvybę išlaikyti su rankomis pilno
mis žarijų, tik šventieji gali. Paprastas 
ūkininkas Lietuvoje sakydavo, kad 
žydo bitės tik, triukšmą kelia, o 
medaus neneša. Man atrodo, kad Liet. 
Bendruomenės vadovų konferencija 
norėjo pralenkti australiško federa
linio parlamento teatrinius seansus, 
bet galėjo tautinius marškinius išsi
skalbti namuose, o ne svečiuose.

J.ARAS

Tik prieš 30 metų du trečdaliai 
gyventojų gyveno kaimuose. Dabar du 
trečdaliai gyvena miestuose. Vienas 
penktadalis dirbančiųjų keičia darbo
vietę kiekvienais metais.

Neįmanoma netikėti Sovietų moks
lų akademijos specialisto tyrinėtojo 
skelbiamais faktais liečiančiais Rusi
jos respubliką.

Miestai auga sparčiai, o žemės ūkis, 
duonos gamintojų skaičiai mažėja irgi 
sparčiai. Iš tikrųjų, kodėl braidyti po 
kolchozo purvynus ir uostyti gyvulių 
mėšlo kvapus net neturint tinkamos 
avalynės apsaugoti savo kojas, jei 
mieste galima gyventi patogiau. 
Darbininkas sako: "Aš visur, tik 
samdinys". Nebėra prisirišimo prie 
žemės, nes žemė ne jo.

Jau iš kitų šaltinių atrodo, kad buvo 
didelė klaida sunaikinti privatų žemės 
ūkį ir išžudyti prityrusius ūkininkus.

Padarytos klaidos gal jau daugelio 
matomos, bet jų atitaisymo kelias 
atrodo bus sunkus ir ilgas.

V. SAUDARGAS
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SPAUDOS SĄJUNGOJE
- - U

L.B. SPAUDOS SĄJUNGOS NARIŲ
SUSIRINKIMAS

Nauji nariai

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos narių metinis susirinkimas 
(vyks Sydnejaus Lietuvių klube, 16 
East Terrace, Bankstown, gruodžio 15 
d., sekmadieni, 2 vai.

L.B. Spaudos Sąjungos nariai yra 
kviečiami siūlyti kandidatus J Są
jungos Komitetą. Nominacijos Ko
mitetą turi pasiekti ne vėliau lap
kričio 17 d. Nominacijos patiekiamos 
rastu su bent dviejų Sąjungos narių 
bei siūlomojo kandidato parašais. 
Komiteto adresas: P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W. 2200.

Dabartini B.B.S. Sąjungos komitetą 
sudaro: pirmininkas dr. B. Vingilis, 
vicepirmininkas V. Patašius, sekre
torius V. Augustinavičius, iždininkas 
A. Milašas, "Mūsų Pastogės" iždi
ninkas V. Jaras ir nariai A. Adomėnas 
ir Br. Žalys.

Pagal Sąjungos {status keturi da
bartinio Komiteto nariai, A. Ado
mėnas, A. Milašas, V. Jaras ir Br. 
Žalys, turi atsistatydinti per ši metinį 

Sąjungos narių susirinkimą, bet jie 
gali būti vėl renkami i naująjį 
Komitetą. Jie visi yra sutikę kandi
datuoti į naujojo Komiteto narius.

Šia proga L.B.S. Sąjungos Komi
tetas kreipiasi į visus lietuvių spaudos 
bičiulius, kurie dar nėra Sąjungos 
nariais, kviesdamas juos įsijungti į 
Sąjungos narių gretas. I Sąjungą 
galima įstoti padavus prašymą it 
sumokėjus vienkartinį $ 25 mokestį. 
Metinių nario mokesčių nėra. Sto
jamasis mokestis padaro asmenis 
nariais iki gyvos gaivos, nebent jie 
patys paduotų pareiškimą iš Sąjungos 
išstoti.

L.B. Spaudos Sąjungos Komitetas 
norėtų matyti kiekvieną sąmoningą 
Australijos lietuvį Sąjungos narių 
šeimoje.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos 

Komitetas

1985-jų metų bėgyje į Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungą įstojo 
šie nauji nariai:

1. Žemkalnis Gabrielius, Melbourne
2. Prašmutaitė Birutė, Melbourne
3. Zdanius Kazys, Melbourne
4. Paul - Pauliukėnas Kostas, 

Wamberal, N.S.W.
5. Žalys Bronius, Sydney
6. Vingienė Aleksandra, Sydney
7. Mašanauskas Jonas, Melbourne
8. Liūgą Benediktas Augustas, 

Newcastle, N.S.W.
9. Jonaitienė Elena, Sydney

10. Stepanas Antanas Vytautas, 
Canberra

11. Bemetąs Ričardas, Melbourne
12. C esnaitis Juozas, Waratah South, 

N.S.W.
13. Meiliūnienė Agnė, Sydney
14. Meiliūnas Henrikas, Sydney
15. Pomerancas Antanas, Windsor, 

Qld.
16. Ivinskienė Jūratė, Newcastle, 

N.S.W.
17. Cavalouski Rita Eugenija, 

Sydney

18. Maksvytis Juozas, Sydney'
19. Deikus Vytautas, Sydney
20. Vingilis Raimundas, Sydney |
21. Adomėnienė Aldona, Sydney I
22. Bukevičienė Milda Rūta, Sydney
23. Zubrickienė Aida, Sydney
24. Juzėnaitė - Ormsby Rita, 

Sydney.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos Komitetas sveikina naujuol 
sius Sąjungos narius, dėkoja jiems už 
jų dėmesį. lietuvių spaudai ir linki 
jiems gražaus ir sėkmingo bendra 
darbo tobulinant Bendruomenės spali 
dą ir užtikrinant jos ateit}.

Bandant sutaupyti darbą ir išlaidą 
ateityje naujai priimtųjų narių pavar 
dės bus skelbiamos spaudoje, mėšlui 
tinėjant atskirų pranešimų pavję 
niams nariams.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungoss 

Komitetas

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

DIRECTORS' REPORT

30th June, 1985

The directors submit herewith the Balance Sheet and Income and 
Expenditure Account for the financial year ended 30th June, 1985. 
In order to comply with the provisions of the Companies (New South 
Wales) Code, the directors report as follows
The directors in office at the date of this report are

Ben VINGILIS - President 
Alfonsas ADOMĖNAS
Vincas AUGUSTINAVIČIUS 
Victor JARAS 
Allen MILASAS 
Vytautas PATAŠIUS 
Bronius ŽALYS

The principal activities of the Society in the course of the year was 
the publishing of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven". During the 
year, there was no significant change in the nature of those activities.
The Society was incorporated on 5th October 1977 and on 1st December, 
1977 took over the funds and other assets and the liabilities of the 
unincorporated associations then known as "Musu Pastoge" and "Our 
Haven" Administrative Committee.
The Society is a Company limited by guarantee. The profits, income and 
property of the Society, whencesoever derived, may not directly or 
indirectly be distributed or transferred to the members of the Society.
For the twelve months to 30th June, 1985 after charging $960 by way of 
Depreciation of Fixed Assets, Expenditure exceeded Income by $3,128. 
Despite this trading loss, the total Accumulated Funds rose from $49,193 
at 30th June 1984 to $55,664 at 30th June 1985. This increase arose from 
donations amounting to $7,820, fund raising activities which produced 
a net income of $1,429 and new Members’ Entrance Fees providing $350.

The Accumulated Funds generated by the Members' Entrance Fees amounted 
to $3,500 as at 30th June 1985 and were represented by following
Memberships :
'(a) Group Membership - Australian Lithuanian Foundation Inc. 1
(b) Individual Memberships - 120
(c) Deceased Memberships - 12
(d) Cancelled Memberships - 4

2
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The Directors, before the Income and Expenditure account and Baįance Sheet 
were made out, took reasonable steps to ascertain that any current assets, 
other than debtors, were shown in the accounting records at a value equal 
to or below the amount that they might be expected to realise in the 
ordinary course of business.
At the date of this report, the directors are not aware of any circumstances 
that would render the values attributed to current assets in the accounts 
misleading.
At the date of this report, there does not exist -

(i) any charge on the assets that has arisen since the end of the 
year and secures the liabilities of any other person,

(ii) any contingent liability that has arisen since the end of the 
year.

No contingent or other liability has become enforceable, or is likely to 
become enforceable within the period of twelve months after the end of 
the year, being a liability that, in the opinion of the directors will 
or may substantially affect the ability of the Society to meet its 
obligations as and when they fall due.
At the date of this report, the directors are not aware of any circumstances 
not otherwise dealt with in this report or the accounts that would render 
any amount stated in the accounts misleading. •
The results of the operations of the Society during the year were not, tn 
the opinion of the directors substantially affected by any item, transaction 
or event of a material and unusual nature.
There has not arisen in the interval between the end of the year and the 
date of this report any item, transaction or event of a material and 
unusual nature likely, in the opinion of the directors to affect substantial 
the results of the operations of the Society for the next succeeding year.
Since the end of the previous year, no director has received or become 
entitled to receive a benefit (no emoluments or fixed salaries have 
been or are payable to the directors) by reason of a contract made by 
the Society or a related corporation 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.
Signed in accordance with the resolution of the directors made pursuant 
to Section 270 (1) of the Companies (New South Wales) Code.

There were no material transfers to or from reserves or provisions during 
the year.

The directors, before the Income and Expenditure account and Balance Sheet 
were made out, took reasonable steps to ascertain what action had been 
taken in relation to the writing off of bad debts and the making of 
provisions for doubtful debts and were satisfied that no provision for 
doubtful debts was required.

On behalf of the Directors

cont../2

24th October 19SS
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LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

STATEMENT BY DIRECTORS

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

auditors' report

TO THE MEMBERS OF THE LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

In accordance with a resolution of the directors pursuant to Section 
269 (9) of the Companies (New South Wales) Code, we state that in the 
opinion of directors :

<i) The attached Income & Expenditure Statement of the Company 
is drawn up so as to give a true and- fair view of the 
loss of the company for the year ended 30th June, 1985.

In my opinion :

(a) The attached Balance Sheet and Income & Expenditure Statement 
are properly drawn up in accordance with the provisions of the 
Companies (New South Wales) Code, and so as to give a true and 
fair view of :

(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, 1985.

(i) the state of affairs of the company at 30th June, 1985 
and the results of the company for the period ended 
on that date; and

(iii) There are reasonable grounds to believe that the Company 
will be able to pay its debts as and when they fall due.

(ii) the other matters required by Section 269 of that 
Code to be dealt with in the accounts;

and are in accordance with Australian Accounting Standards.

(iv) The attached Accounts have been made out in accordance 
with applicable approved accounting standards.

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

Sydney

On behalf of the Directors

B. VINGILIS - Director 

............
A.A. MILASAS - Director

LEON R. MILASAS (Partner) 
MILASAS, CARBONE & FALCONER 
Registered under the Public 
Accounts Registration 
Act, 1945, as.amended.

24 th October 
........................................................... 1985

24 th October 
Sydney .......... ’.................................................. 1985

EWOT LITHUANIAN community publishing society limited
mMv INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE

PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1985L 
B

INCOME

1985 
$

1984 
$

Subscriptions "Our Haven"
Advertising 
Interest Income

25,516
9,458
5,424

21,730
9,221
5,102

40,398 36,053

EXPENSES
-

Editor's Salaries & Expenses
Typesetting Salaries, Sub-contracting 

& Expenses
Admin. Salaries
Despatch Expense
Transport Costs
Postage
Printing Materials
Printing Costs
Admin. & Related Expenses
Long Service Leave
Insurance - Workers' Compensation
Insurance - Computer Equipment
Plant Maintenance - Repairs
Electricity Costs
Rent - Lithuanian Club Ltd.
Rent - Other Premises
Legal Expenses
Depreciation

12,032

3,546 
1,410 
1,350 

705 
10,254 
1,112 
7,536 

709 
958 
840 
317 
762 
130 
630 
200

75 
960

11,939

3,065 
1,500 
1,400 

670
9,529 
1,478 
7,524 

346

794

21
210

200

1,073

Less : Excess Expenditure over Income
43,526
3,128

39,749
3,696

ACCUMULATED FUNDS -
40,398 36,053

Balance at beginning of period
Plus : Donations Received

Net Income from Fund Raising 
Activities

46,043
7,820

1,429

43,587
5,546

606

55,292 49,739

Plus : Surplus/(Excess) Expenditure 
over Income ( 3,128) ( 3,696)

BALANCE AT END OF PERIOD 52,164 46,043
_______ „eus-naa

Lithuanian community'publishing society lift'

PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY “OUR HAVEN”

ACCUMULATED FUNDS

BALANCE SHEET 
at June 30, 1985 

1985 
$

1984
$

Members' Entrance Fees 
General Funds

REPRESENTED BY :

FIXED ASSETS

Plant & Equipment 
Less : Depreciation

MEMBERSHIP

NET FIXED ASSETS

3,500
52,164

3,150
46,043

55,664

15,494
9,471

6xO23

49j,193

8,611
8,511

100Australian Lithuanian Foundation Inc. 100

CURRENT ASSETS___________________________________________

Publishing Materials - 20
Commonwealth Trading Bank 962 1,190
Commonwealth Savings Investment Account 
Lithuanian Co-operative Credit Union

11,185 4,015

"Talka" - Term Deposits 10,800 10,800
- Deposits on Call 

Lithuanian Club Limited - 
Interest Bearing Deposits plus

5,141 9,921

Accrued Interest 8,148 7,275
A.S.B. - Series 25 @ 12.25% 15,000 15,000
A.S.B. - Accrued Interest

Unpaid Subscriptions :

765

52,001

765

48,986

- Current Year 5,323 5,237
- Previous Periods

Unpaid Advertising Charges :

609

5,932

769

6,006

- Current Year 2,080 1,949
- Previous Periods 219

2,299

231

2,180

TOTAL CURRENT ASSETS 60,232 57,172-

TOTAL ASSETS 66,355 57,372
====== =====

LESS :

CURRENT LIABILITIES & PREPAYMENTS

Trade Creditors & Accruals 1,239 889
Prepaid Subscriptions 9,452 7,290

10,691 8,179

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 55,664 49,193
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NAUJO CARO VEIKLOS GAIRĖS
Naujoji TSRS 

ko mp arti jos 
programa

Tai ketvirta iš eiiės programa. 
Pirmoji 1903 m. priimta bolševikų, 
kvietė nuversti carą ir sukurti 
proletariato diktatūrą. Antroji - 
priimta attikus pirmą).! - 1919 m. 
patvirtino pianus socializmui statyti. 
1961 m. - Ciiruščiovo laikais priimtoji 
žadėjo, kad "dabartinė sovietinių 
žmonių karta gyvens komunizme". 
Arba kaip karčiai tie sovietiniai 
žmonės juokavo į "Mes jau viena koja 
komunizme". Chruščiovas žadėjo iki 
1980 ra. pavyti ir pralenkti Ameriką. 
Nuo 1975 metų turėjo būti nemo
kamas transportas... Bet vėl gi - kaip 
liaudis sakė: pavyti gal pavysime, nes 
degame basi; bet pralenkti bus 
nepatogu, nes matysis nuogas (atsi
prašau) užpakalis... Dėl to ar dėl ko 
kito, vis niūriau atrodantis draugas 
Gorbačiovas paskelbė naują Sov. 
Sąjungos kompartijos programą, kur 
sovietiniams žmonėms pranešama, kad 
nors kapitalizmas ir yra pasmerktas 
žūti, tačiau jis (kapitalizmas) "pasto
viai manevruoja ir prisitaiko prie 
besikeičiančių aplinkybių". Matyt, 

BŪTŲ juokinga;

Kremliaus pondraugiai nutarė, kad 
jiems irgi laikas pamenevruoti ir 
prisitaikyti prie besikeičiančių apiin- 
kybių, nes naujojoje programoje 
tiesiai pasakoma, jog bandymai per
daug greitai Įžengti į komunizmą, 
"nesiskaitant su visuomenės materi
aliniu ir dvasiniu subrendimu, kaip 
rodo patirtis, yra pasmerkti žlugti”. 
Taigi, komunizmo žingsniai sulėtės...

Gorbačiovo programa vistik nurodo 
kaipo partijos tiksią:

iki (šio!) šimtmečio pabaigos padvi
gubinti gamybos apimtį ir dar'oo 
produktyvumą per likusius 15 metų 
padidinti 150 procentų!

Ši naujoji programa bus oficialiai 
(be aoejo, vienbalsiai) priimta, atei
nančių metų vasario mėn. partijos 
suvažiavime, prieš tai "tarybinei 
liaudžiai vieningai pritarus" visoje 
šalyje organizuotuose aptarimuose 
(tos liaudies vadinamuose "pritari
muose").

Kaip matyti, nors Gorbačiovas su 
savo žmona Raja atrodė ir kiek 
naujoviškiau nei jų pirmatakai, dar 
ilgas, oi iigas, kečias vedantis į 
"partijos ir liaudies vienybės" nesą
monės pabaigą. Žinoma, jei iš vis tuo 
keliu kas nors žada eiti...

Lietuvių šalpos 
draugija
’’LABDARA”
Brangūs "Labdaros" Draugijoą.narės, 
nariai ir rėmėjai!

Prasidėjo nauji 1985-1986 mokslo 
metai. Plačiai atidarytos mokyklų 
durys priimti mokinius. Durys plačiai 
atidarytos ir Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos /Privates Litauisches 
Gymnasium - Romuva, 6840 Lam
pertheim - Huettenfeki.W. Deutsch
land. Tel. 06256-322 /.

Europos kraštų Lietuvių Bendruo
menių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkų 
suvažiavime rugpiūčio 10-11 dienomis 
Gimnazijos direktorius A. Šmitas 
pranešė, kad praėjusieji mokslo metai 
gimnazijai buvo gana sėkmingi, moki
nių mokėsi 82, iš V. Vokietijos 56, iš 
JAV 20. kiti iš tolimų kraštų. Visi 7 
abiturientai gerai išlaikė egzaminus ir 
gavo atestatus, jų tarpe kanadietė 
Marytė Balaišytė, kuri "Labdarai" 
rašo: "priėmė labai aukšto lygio 
Toronto universitetan. Studijuosiu 
tarptautinę teisę, gal mano planai ir 
norai tikrai išsipildys, kuomet baigsiu 
šias studijas ir galėsiu efektingai 
kovoti už mūsų mažosios tėvynės 
teises."

Gimnazija pranešė, kad šiuos 
mokslo metus pradeda 90 mokinių.

"Labdaros" Draugijai taip pat rūpi 
Lenkijos lietuviai ir Suvalkų Tri
kampio lietuvių moksleivija. Lenkijos 
ekonominis gyvenimas vis dar neiš
brenda iš krizės, tad "Labdarai" 
tenka toliau, pagal išgales, • 
moksleivijai padėti, organizuojant 
rūbų, mokslo priemonių ir knygų 
siuntinius. Reikia pastebėti, kad 
Lenkijos lietuviai. mažų ūkių 
šeimininkai, sugeba; rasti laiko 
visuomeniniams reikalams, o jaunimas, 
ypač moksleivija, reiškiasi
saviveikloje, paruošiant įvairius kul
tūrinius parengimus.

Draugija yra numačius! atsiliepti ir 
į kitų išeivijos kraštų moksleivijos 
reikalus. Svarbu, kad mūsų visuomenė 
pritartų "Labdarai" ir padėtų 
plėsti veiklą.

Draugija nuoširdžiai dėkoja visiems 
rėmėjams Ir tikisi tolimesnės paramos.

"Labdaros" Draugijos valdybos 
vardu,

J. GLEMŽA 
Pirmininkas

( 

Adresas:
J. Glemža,
Conventrain 33, 
7260 Calw-Hifsau 

W.GERMANY
Banko konto: Labdara e.V. 

Landesgirokasse Stuttgart Kr. 
1185168 BLZ 60050101.

-jei nebūtų graudu...
Propagandistas iš Kremliaus atvy

kęs į kolhozą pasakoja apie partijos 
pasiekimus, pažangą, pasisekimą, so
cializmą, komunizmą ir dialektinį 
materializmą. Kaimiečiai mažai ką 
supratę, atėjus klausimų laikui, tei
raujasi:

. - Pasakyk mums, kas mes tokie - 
socialistai, materialistai, komunistai,

- Mes, žinoma, esame komunistai, - 
atsakė jis. - Bet tai dar nereiškia, 
kadjau sukūrėme komunizmą. Mes 
dabar turime socializmą ir esame 
pakeliui į komunizmą.

- Žiūrėk, drauge. Mes nesu
prantame tavo kalbos. Pasakyk mums 
paprastai: ar mes jau gyvename 
komunizme ar bus dar blogiau?

ateistai ar dar kas nors? į5 -}<ews digest"

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Ponauju pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lietuvą 
slųsti-padėtis stabilizavosi ir dabar galima pasiųsti daug vertingų ir 
naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame užsakymus, geros 
rūšies prekėms, žemomis kainomis.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, išrū
piname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME 
PALIKIMUS i LIETUVA PRAKTIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU IR 
TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI BŪDU.
Dėl smulkesnių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. Juras
11 London Lane, Bromley. Kent BRI, 4HB. England.

Telef. dl 460 2592.

SKRENDAT I EUROPĄ, JAV, KA.NADĄ, AZIJĄ AR KITUR? DAUG 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS į MUS!
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės j 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių.
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos į 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir 
organizuotas keliones (Tours and Cruises).
Be atidėliojimo kreipkitės į
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48 The Boulevarde, Strathfield, 2135 
TeL (02) 745 3333 Lie. B. 888 
Veikiam šeštadieniais iš ryto.

Sekmadienį, lapkričio 17 d.
3 vai. popiet 

Lietuvių Namuose Bankstowne 
Sydnejaus teatras "Atžala" 

stato
Algirdo Landsbergio vieno veiksmo dramą

"SUDIEV, MANO KARALIAU”

ir
Anton Cechov vieno veiksmo komediją

” JUBI LI ĖJUS"

Režisierius - Julius Dambrauskas
Dekoratorė - Jolanta Janavičienė

Bilietai $ 6 dirbantiesiems, pensininkams ir studentams $ 4.

Administratorius
Viktoras Šliteris

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.

"Ui terminuotus indėliui:
Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas somsa.;

anoj Wfld >20.000-12* nuo 9 ZūbOpOir daugiau-19^

Terminuoti indėliai priimami tik pflnafir‘9 100 ir taritfrūti'iki jfinata&lli 
metų galo, Ly. birželio 80 d. UŽ atsiimtas term. ind. metų bėgyje —A*. Pro 
centai užskaitomi už kiekviena pilną kalendorini mėnesi finansinių metų gale 
ir įrašomi i einamąsias sąskaitas Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

• Teikia paskolas iki 9 80.000įkeičiant naktin, tartą, asmeninės plsknfti'sl 
garantuotojaisįjki 90000ir be jų iki 9 2000. Procentai už visas ptakolU dš 
skaitomi kašjjtnėn.

•įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vaL pp., sekmadieniais nuo 1 JO pp. Ari 
B vai, pp., lietuvių Namai, 6; Errol St., North Melbourne. TeL 829 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vsl.ryto U 
2 vaL pp.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL pp. lietuvių Namuose.
Pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry St., Norwood,- SA 5087

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vaL iki 4 vaL pp. Lietuvių Klubo patalpose, 
10-18 Bast Terrace, Bankstown NSW 2200.
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Šiandien Australijos krepšinis yra 
labai išpopuliarėjęs. Nepalyginsi, kai 
nes jį žaidėme, nepalyginsi kai mūsų 
A. Ignatavičius ir St. Dargis gynė 
Australijos spalvas 1956 m. olimpia
doje Melbourne ir gal būt, jis yra daug 
pažengęs nuo to iaiko, kai Amerikos 
lietuvių rinktinė pirmą kartą 1964 
metais, atvykusi į Australiją, skynė 
pergalę po pergalės. Šiandien, be 
paskirų kiasių, mokyklų ir žemes
niųjų žaidynių iygų, visą Australijos 

I krepšinio elitą sudaro Tautinė Kre
pšinio Lyga, kurioje žaidžia paCios 
geriausios visos Australijos komandos, 
savo eilėse turėdamos ir gana daug 
amerikiečių, kurie, kaip ir Amerikos 
treneriai, bei pasikeitimai treneriais 
ir vadovais, iškėlė Australijos krepšin; 
i aukštą vietą pasaulyje. Ši Tautinė 
Krepšinio Lyga leidžia ir labai puikų, 
gerame popietyje, žurnalą "The 
Australian Basketbailer", išeinantį 
Melbourne. Šis žurnalas, norėdamas 
surasti patį geriausią Australijos 
krepšininką, paskutiniųjų 15-kos me
tų laikotarpyje, pakvietė Australijos 
krepšinio ekspertus, Ch. Ammit (gerai 
pažįstamą lietuviams krepšininkams.

SOVIETINIS TERORAS 
PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

tęsinys
Okupuotų Kraštų gyventojų mobili

zavimas kariuomenei ar fronto dar
bams yra priešingas tarptautinei 
teisei. Tuo būdu vokiečiai neturi 
teisės mūsų mobilizuoti... Lietuvos 
gyventojus gali moblizuoti tik tautos 
pastatyta vyriausybė. Tai mes turime 
žinoti ir nepamiršti.

Kiti pogrindžio leidiniai dažnai 
kartoja šias mintis. Raginimai vengti 
vokiečių karuomenės buvo veiksmingi 
didele dalimi dėl to, kad jie atitiko 
Lietuvos jaunimo norus, kurie nepasi
keitė, atėjus komunistams.

Nors lietuviai nenorėjo stoti į 
Raudonąją armiją, jie neturėjo jokios 
Išeities. Net dalis tarybinių partizanų 
buvo verčiami įsijungti į Raudonąją 
armiją. Po pirmųjų kariuomenės 
dalinių, kurie, skubėdami pasivyti 
vokiečius, beveik nelietė gyventojų, 
Lietuvą užplūsdavo atsarginiai ka
riuomenės bei NKVD daliniai. Pirmieji 
buvo nedrausmingi, gyventojus 
apvogdavo, apipiėšdavo, grasindavo
smurtu, bet tai dar stichiškai, be jokių

jpoptas^ A. LAUKAITIS 
18 Miller Ave.
Ashfield N.S.W. 2131 
TeL 7980306

EDIS PALUBINSKAS
- GERIAUSIAS!

sėkmingai žaidusį ir prieš Amerikos 
lietuvius), T. Aston, K. Cole, Br. 
Flynn, L. Gaze, A. Hurley, B. Kerle, 
B. Palmer, K. Richardson ir B. 
Staunton. Daugumas iš jų yra žaidę 
prieš paskiras lietuvių komandas, 
dalyvavę lietuvių šventėse ir dabar 
yra iškilieji treneriai ar vadovai.

iš parinktų daugybės geriausių 
krepšininkų, buvo atrinkta penki, tai: 
6 pėdų 4 inCų latvis Andris Blicavs iš 
Adelaidės, kuris kartu su savo broliu, 
taip pat bvusiu rinktinės žaidėju, yra 
gerai lietuviams žinomi, Ken Cole, 
žaidę už Australijos rinktinę keliose 
olimpiadose ir daugelio manymu 1971 
m. jis buvo Australijos Nr. 1 žaidėjas, 
dr. Werner Linde, taip pat latvis, kuris 
dar studentas būdamas, 1964 m. 
žaisdamas prieš Amerikos lietuvių 
rinktinę, savo puikiais tolimais meti
mais privarė jiems baimės, per 
rungtynes surinkdamas 50 taškų, Phil 
Smyth, kurį daugumas trenerių laikė 
vienu iš geriausių, jeigu ne pačiu 
geriausiu žaidėju Australijoj ir mūsų 
Edis Palubinskas. Gimęs 1950 metais 
Canberroje jis, dar jaunas vaikas, 
susidomi krepšiniu, pradeda treni
ruotis su Canberros "Vilku", vėliau su 
australų komandomis. Melbourne St. 
Kildos vadovai, pamatę jo gabumus, 
pakviečia jį į Melbourną. Po kelių 
metų jis yra jau geriausias krepši
ninkas Australijoje, 1972 m. Muen- 
chene gauna antrojo geriausio pasau
lyje metiko titulą. Jis, gyvendamas 
vėliau Amerikoje, žaidžia už Čikagos 
"Lituanicą" ir vėliau su Amerikos 
lietuvių rinktine žaidžia kelionėje po 
Europą.

Edis Palubinskas krepšinio ekspertų 
išrenkamas geriausiu Australijos 
krepšininku, laike praėjusių 15-kos 
metų. Šiuo metu jis gyvena Salt Lake 
City, Utah, kur yra didelės aukštosios 

nurodymų. NKVD veikia buvo visiškai 
kitokia - atsargi, apgalvota, pagal 
planą ir net žiauresnė. Komunistai 
neturėjo jokių iliuzijų dėl mobili
zacijos. Tą pačią dieną, kada šaukia
mieji turėjo stoti į registracijos 
punktus, po apylinkę pasipildavo 
ginkluoti enkavedistai, kurie košdavo 
kaimus, miškus, ieškodami šaukia
mųjų. Kaimų gyventojai, pamatę 
pirmuosius suimtuosius, bėgdavo į 
mišką. Bėgančius enkavedistai šau
dydavo be jokio įspėjimo. Tikrindami 
kluonus ar tvartus, dažnai apšau
dydavo prėslus. Juozo Lukšos - 
Daumanto apskaičiavimu, tomis die
nomis galėjo žūti keli tūkstančiai 
lietuvių.

Patekusių į-tarybinę kariuomenę 
likimas buvo nepavydėtinas. Dalis jų - 
be jokio nuodugnesnio karinio paren
gimo, kartais vos du mėnesius po 
mobilizavimo, būdavo siunčiami į 
frontą. Kartais kareiviai patys turė
davo apsirūpinti ginklu kovos lauke 
nuo kritusių draugų ar priešų. Bet ne 
visi mobilizuoti lietuviai kariai buvo 
siunčiami į Vakarus kovoti, kiti turėjo 

mokyklos krepšinio treneris. Teisėjų 
nuomone, jis pralenkė visus kitus 
keturis finalistus ir yra "head and 
shoulder" virš visų kitų. Jis ir dabar, 
būdamas 34 metų, tikriausiai žaistų 
Austr. Taut. Krepšinio Lygoje.

Prisimindami E. Palubinską ir jo 
visus atsiekimus, krepšinio ekspertai 
pamini jo lietuviškumo kilmę, duodami 
ir kitus jo vardus, kaip "King 
Cannon", "Mr. Hot - Shot" ir kt. Jis, 
būdamas tik 14 metų, jau apsisprendė 
būti iškiliuoju krepšininku, ką labai 
greitai atsiekė. Po dvejų metų studijų 
Amerikoj, griįžęs į Australiją, pateko 
į valstybinę rinktinę, prieš tai 
žaisdamas už St. Kildos klubą, kuris, 
su jo pagalba, pirmą kartą laimėjo 
Australijos čempiono vardą. Jis gavo 
geriausio Australijos žaidėjo prizą. 
Tuo metu jis buvo 6 pėdų 2 inčų 
aukščio ir svėrė 12 su puse stono 
(stonas 14 svarų). Po Muencheno 
olimpiados E. Palubinskas grįžo į 
Ameriką, kur padarė "piaster’s 
Degree" fiziniame auklėjime./1976 m. 
reprezentavo Australiją Montrealio 
olimpiadoje, kur gavo daugiausiai 
įmetusio olimpinio krepšininko titulą, 
Iš savo kitų atsiekimų, jis 1972 m., 
Amerikos koledžų varžybose, atsiekė 
94 proc. laisvų metimų, kas buvo tais 
metais geriausia visoj Amerikoj. 
Žaisdamas Melbourne prieš Altoną 
1976 m. jis per vienas rungtynes 
surinko 86 taškus ir prieš Meksiką 48 
taškus. Jo vidurkis žaidime būdavo 80 
proc. metimų. Dabartinis Austr. 
Krepšinio S-gos prezidentas Bob 
Staunton yra pasakęs, kad Edis buvo 
švariausias - tikriausias metikas 
pasauly. Australijos lietuviai sporti
ninkai sveikina Edį ir linki jam daug 
sėkmės.

A.L.

keliauti į Rytus, į Gulago salyną. 
Kartais ištisi dalinia susilaukė šio 
likimo. Pavyzdžiui, 1945 m. sausio 21 
d., t.y. Lenino mirties metinių dieną 
Geležiūnų stotyje didelis lietuvių 
karių būrys atžygiavo į traukinio 
stotį. Jį staiga apsupo enkavedistai, 
sugrūdo į spygliuotomis vielomis 
apraizgytus vagonus ir išsiuntė į 
Sibirą. Nežinia, kiek mobilizuotų 
karių taip nukentėjo, bet šis reiškinys 
iš dalies paaiškina minėtą didele 
spragą tarp skaičiaus lietuvių, kurie 
buvo mobilizuoti, ir tų. kurie buvo 
pasiųsti į kurį nors kariuomenės 
dalinį.

Nuo mobilizacijos nukentėjo ne 
vien tik lietuviai. Žiauresnio likimo 
susilaukė Lietuvos teritorijoje mobili
zuotieji rusų, ukrainiečių ir gudų 
tautybės žmonės, kurių daugumą 
sudarė buvę karo belaisviai, kiti buvę 
raudonarmiečiai, iš Sovietų Sąjungos į 
Lietuvą prievarta čr-bams atvežtieji. 
Stalinui visi jie buvo išdavikai, ir su 
jais buvo elgiamasi kaip su tokiais. Jie 
buvo nukreipiami į armijų atsargos 
šaulių pulkus, tenai išbūdavo dvi - tris 
dienas ir tuojau siunčiami atgal į 
frontą, veikiausiai kaip drausmės 
batalionų nariai.

buss daugiau

šachmatai
Veda V. AUGUSTINAVICIUS

Istorinė partija
TĘSI N YS

(J) G.Kasparov

(B) A. Karpov

21 b2 - b3 g7 - g5
22 Rg3 s Rd6 Vd8:Rd6
23 g2 - g3 Ž£3-d7
24 R£3 - g2 Vd6- f6
25 a2 - a3 a6 - a5
26 a3 : į>4 a5 s b4
27 Vd2 - a2 Rf5- g6
28 d5 - d6 g5 - g4
29 Va2 - d2 Kg8- g7
30 f2 - £3 Vf6 :d6
31 £3 : g4 Vd6-d4+
32 Kh1 - h1 Žd7- £6
33 B£1 - £4 Žf6- e4
34 Vd2 :Zd3 Že4- £2+
35 Bf4 :Z£2 Rg6:Vd3
36 Bf2 - d2 Vd4 -e3
37 Bd2 : Rd3 Bc8 -c1
38 Ža3 - b2 Vd4 -f7
39 Žb1 - d2 Bc8:Bd1+
40 Žb2 : Bd1 Be8-e8+
ir baltieji pasiduo-
dttBtiivangiaau matas.

27. Pastebėkite kaip suvaržyti 
valdovės baltųjų ėjimai.

28. Atiduoda veltui pėstininką.
33. Tik pasaulio didmeisteriai 

galėjo pramatyti šį juodųjų ėjimą.
34. Žirgas nuo lentos, bet juodųjų 

spąstai užmegsti.
37. Išsimainius valdovę už du 

žirgus ir rikį baltieji pagal įvertinimą 
turi persvarą. Sekantis juodųjų ėjimas 
Bc8-ci galima skaityti magišku, 
nulėmė partijos rezultatą. Kaip nuo
traukoje matote po 40-to juodųjų 
ėjimo baltiesiems teko pasiduoti.

Viešas turnyras

V. PATAŠIUS PIRMAUJA

Lietuvių viešame turnyre V. Pata
šius, geriausias šachmatininkas lie
tuvių tarpe Australijoje, po dviejų 
sužaistų ratų eina be pralaimėjimo. 
Dr. I. Venclovas prarado tašką 
jaunam žaidėjui, kai VI. Šneideris ir 
St. Rimkus dar nepajėgė laimėti 
partijos.
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PRANEŠIMAI
Geelong

PATIKSLINIMAS

"Mūsų Pastogė" Nr. 39, iš 30.9.1985 
datos, aprašyme Tautos Šventė Gee- 
ionge, padaryta netikslumas

Aukas prie altoriaus atnešė p.p. V. 
ir P. Čerakavičiai, o p.p. V. Bindokas 
ir V. Stuikevičius padarė bežnytinę 
rinkliavą.

Šiuo patikslinimu paliestieji atsi
prašomi.

O. Schrederis
Geelongo Apylinkės Valdybos 

pirmininkas

FA DEK A

Mylimam vyrui ir tėvui Kostui 
Bratanavičiui staigiai mirus 25-9-85. 
Mūsų nuoširdi padėka Pastor Rev. 
B.D. Gladigau ir visiems, kurie mums 
pareiškė užuojautų ir paguodė mūsų 
šeimą, gilaus skausmo ir nuliūdimo 
valandoje.

Ypatingas ačiū už prisiųstus vaini
kus, gėles ir taip gausiai susirin
kusiems palydėti velionį į amžino 
poilsio vietą.

Liūdinti žmona Ona, dukra Nijolė, 
sūnus Kostas ir anūkai

AUKOS
$ 50 Ona Bratanavičienė (a.a. 

mylimo vyro atminimui)
$ 50 Geelongo Sporto Klubas Vytis 

valdyba (metinė auka)
$ 25 Geelongo Liet. S-gos klubo 

valdyba (metinė auka)
$ 10 Geelongo Lietuvių Skautų 

Šatrijos tunto vadovybė (metinė 
auka)

Visiems nuoširdus ačiū!

KONKURSAI
1. PAŠTO ŽENKLO - kurį išleisti 

prašomas Vatikanas.
Formatas: 20 x 30 cm arba 8.3 x 

12.5 colių.
Premijos: I. S 600; II. $ 400; III. S 

300. Projektus siųsti: pasirašytus 
slapyvardžiu su tikra pavarde užda
rame voke iki 1985 m. gruodžio 31 d. 
šiuo adresu: Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komitetas, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, II. 60636 U.S.A. 
Daugiau žinių kreiptis pas: J. Ado
mėną 3329 W 66th St., Chicago, II. 
60629 U.S.A. Tel. (312) 737-3539.

2. DRAMOS - Lietuvos krikšto 
tema. Apimtis: įprastinės dramos 
knygos.

Premija: S 3000. Rankraščius siųs
ti: pasirašius siapyvardžiu su tikra 
pavarde uždarame voke iki 1985 m. 
gruodžio 31 d. Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komitetui.

3. ŽENKLO (LOGO) - lengvai 
suprantamas simbolis popieriui, vo
kams, lipinukams, programoms, plaka
tams, metalinei sagei ir t.t.

Formatas: 18 x 18 cm (7 X 7 colių) 
su 4 cm (1.5 colių) baltais kraštais 
nuo vienos iki trijų spalvų su krikšto 
datomis 1251, 1387, 1413 ir jubilie
jinių metų: 1987.

Premijos: $ 200, $ 100, $ 75, $ 50, $ 
25.

Projektus siųsti: Lietuvos krikš
čionybės jubiliejaus komitetui.
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Sydney
19 86 m.
FARENOIMų
KALENDORIA US

REI K AL U.

Lapkričio 24 d., sekmadienį, 2 vai. 
Sydnejaus Liet. Namuose Bankstowne 
šaukiamas visų Sydnejaus lietuvių 
organizacijų atstovų posėdis susta
tyti ateinantiems metams lietuvių 
parengimų kalendorių. Malonėkite 
pasiųsti į posėdį savo atstovus su 
pramatytomis datomis parengimams.

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba.

S V D NEJ AUS
R A TvIO Vė N A MS

1 R
VI ŠUO ME NEI

Pranešame visų žiniai, kad šiais 
metais Lietuvos Kariuomenės Atkū
rimo Šventės minėjimas, įvyks Lietu
vių Klube Bankstowne šia tvarka:

1. Lapkričio 24 d. (sekmadieni) 
11.30 vai., įvyks pamaldos Lidcombe 
bažnyčioje. Visi ramovėnai dalyvauja 
organizuotai ir su vėliava pamaiaose. 
Prašome prie minėjimo prisidėti ir 
visas kitas organizacijas su vėlia
vomis. Kariuomenės šventė yra visų 
šventė.

2. 3 vai. p.p. Lietuvių Klubo 
didžiojoje salėje įvyks minėjimo 
programa. Po invokacijos ir skyriaus 
vėliavos pagerbimo - bus paskaita. 
Paskaitą skaitys poetas J.A. Jūragis. 
Po paskaitos bus deklamacijos ir 
ramovėnų - sukaktuvininkų pager
bimas.

Prašome visus ramovėnus ir visuo
menę. šiame minėjime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

SYDNEY "RAMOVĖ" 
VALDYBA

DAINOS CHORE

AUKOS CHORO REIKALAMS

Liepos 17 d. gauta stambi auka iš p. 
Valės Stanevičienės gyvenančios Lie
tuvių Sodyboje Engadine.

Mirus Sodybos gyventojai Ernai 
Almozienei, ponia Valė jos atminimui 
paskyrė $ 100 "Dainos" chorui. Taip 
pat Teofilės Šumskienės atminimui $ 
50. Dėkojame p. Valei už nuolatinę 
paramą "Dainos" chorui ir atsi
prašome, kad nepaskelbėme visa tai 
anksčiau.
-Minint Jono Jarmalavičiaus mirties 

10 metines, jo atminimui skiria $ 20 
našiė Ona Jarmalavičienė. Dėkojame 
už paramą "Dainos" chorui.

"DAINOS"' CHORO KONCERTAS

"Dainos" choras stropiai ruošiasi 
metiniam koncertui, kuris įvyks gruo
džio 8 d. sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Lietuvių klubo patalpose. Tai daroma 
Sydnejuje pirmą kartą. Tikimės, kad 
turėsime progos susilaukti vyresnio 
amžiaus publikos, kuriems naktį 
keliauti nėra patogu. Kviečiame visus 
iš arti ir toli į mūsų metinę šventę. 
Girdėsite vyrų chorą, moterų chorą 
dirig. B. Aleknaitei ir mišrų chorą 
diriguojant Br. Kiveriui ir B. Alek
naitei.

Tikimės, kad ir seniai laukta 
"Dainos" choro plokštelė jau bus 
paggaminta ir ją galėsite šia proga 
įsigyti.

"DAINOS" CHORO VALDYBA

NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

LAPKRIČIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VAL.
Klubas rengia

FRI EŠK ALĖDI NĮ F O BŪVI
(MASKARADĄ)

Kaukes kas norės galės įsigyti prie įėjimo.
Gros gera muzika.
Geriausios kaukės bus premijuojamos.
Užkandėliai.
Įėjimas $ 3.

LAPKRIČIO 17 D., SEKMADIENĮ, 3 VAL.

SPEKTAKLIS

MELBOURNE_________
Fa mi nėt a Vii ni aus

diena spalio 9—Ji

Šauliai ir šaulės spalio 13 d., 
sekmadienį, 12-tą vai. Šv. Jono 
bažnyčioje dalyvavo pamaldose.

Dr. kun. P. Dauknys pasakė 
pritaikintą pamokslą.

Šauliai buvo uniformuoti.
Buvo paminėta lenkų padaryta 

skriauda. 1920 m. spalio 9 d., Vilnius 
lenkų klasta buvo pagrobtas ir 
atskirtas nuo Lietuvos.

Tai neužgyjanti žaizda iki šių 
dienų.

Buvo išdalinta virš šimto atsi
šaukimų.

DLK Vytenio Šaulių 
kuopos valdyba

PRANEŠIMAS

Melbourne Apylinkės Valdyba šau
kia visų organizacijų atstovų susi
rinkimą sudaryti sekančių metų 
parengimų kalendorių Lietuvių na
muose Bendruomenės kambaryje lap
kričio 13 d. 6 vai.

"Baltic News" administracijApylinkės Valdyba

A. A. KOSTUI BRATANAVIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo broliui A. Bratanavičiui, GLK 
Vytis garbės nariui ir buvusiam pirmininkui, žmonai 0. Bratanavičieni, 
dukrai Nijolei, sūnui Kostui, bei jų visų šeimoms.

G.L.S.K. VYTIS Valdyba
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Canberra
PRANEŠIMAS

I
Kariuomenės šventės minėjimas 

Canberroje įvyks lapkričio 17 dieną 
sekančia tvarka:

Pamaldos St. Marys koplyčioje 
11.30 vai., mišias atnašaus kun. P. 
Martūzas.

Po mišių oficialioji programos dalis 
Lietuvių klube' 1 v. p.p.: Mitėjimo 
atidarymas, tautiniai šokiai, šautų 
paruošti pietūs.

"Ramov' 
Skyriaus vakba

"BALTIC NEIS"

Praplėsti "Baltic News" skaytojų 
tinklui aukojo:

Lietuvė $ 50
Dr. G. Kazokienė S 20'
S.’ Norvilaitis $ lo

Visiems aukotojams nuoširdusčiū?
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