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JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
MELBOURNE

AUSTRALIJOS LIETUVIU JAUNIMO S-gos STEIGIAMĄJĮ 
SUVAŽIAVIMĄ PASITINKANT

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos steigimo mintis subran
dinta I-jo ir II-jo kongreso laikotar
pyje. Antrasis jaunimo kongresas, 
kuris įvyko 1972 m. Čikagoje, t.y. 
per studijų dienas Kent State uni
versitete, įsteigė PLJS-gą ir paruo
šė sąjungos įstatus - statutą. Jau 
tada jaunimas grįžo iš kongreso sū 
įsipareigojimu skelbti jaunimo są
jungos mintį, įgyvendinti kongreso 
svarbiausiąjį nutarimą - suformuoti 
savo krašte Jaunimo Sąjungą bei 
sąjungos skyrius.

Vienur J. S-gos steigimo mintis 
rado didesnį, kitur mažesnį atgarsį, 
bet III-sis PLJ Kongresas jau yra 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
organizacinio darbo rezultatas. Už
tat lietuviškas jaunimas - kongre- 
santai, paskatinti III-jo kongreso 
nuotaikų ir darbų, atskirų kraštų J. 
Sąjungos steigimą pradėjo sparčiai 
realizuoti. Apie tai ”Tėv. Žiburiuo
se” rašo kanadietė Rasa Lukoševi-

sukaktis
Plkn. VACLOVUI ŠLIOGERIUI

75 METAI

Pereitą šeštadienį, rugpiūčio 21 d. 
Sydney Liet. Klube prie vaišių stalo 

artimųjų ir bičiulių tarpe savo 
75-jį gimtadienį atšventė Australi
jos, ir ypač Sydnejaus lietuviams 
gerai pažįstamas pulkininkas, sava
noris kūrėjas Vaclovas Šliogeris. Tai 
labai nekasdieniška, savo autorite
tu, patirtimi ir veikla ryškiai išsiski
rianti asmenybė.

Gimęs ir gimnaziją baigęs Petrą-* 
pily, 1919 m. grįžęs į Lietuvą stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuomenę ir 
dalyvavo kovose su bermontininkais 
ir lenkais. 1920 m. baigė karo mo
kyklą, 1924-28 m. išklausė ekonomi
kos kursą Lietuvos universiteto tei
sių fakultete, 1930 m. išėjo artileri
jos kursą ir, vėliau pulko ir batalijo- 
no vadų kursus. Išvykęs į Prancūzi
ją Paryžiuje baigė aukštąją karo 
mokyklą (1933). Šalia karinių moks
lų Paryžiuje išėjo politinių mokslų 
kursą (Ecole fibre de sciences poli
tique). Pasiekęs tokio plataus išsila
vinimo V. Šliogeris Lietuvoje užėmė 
reikšmingas pareigas: nuo 1935 m. 
respublikos prezidento asmeninis 
adjutantas, kariuomenės ūkio in
spektorius, Karo Mokyklos lekto
rius, Lietuvos Ūkio Tarybos prezi
diumo narys ir kt. žodžiu, plkn. V. 
Šliogeris dar Lietuvoje buvo atsi
skleidęs kaip gili asmenybė ir buvo 
tinkamai įvertintas.

Australijoje mūsų sukaktuvinin- 
kasirgi nesėdėjo sudėjęs rankų. Vos 
tik atvykęs į Australiją jis stoja į vi
suomeninį darbą: jis yra vienas iš 
Australijos Liet. B-nės steigėjų ir 
organizatorių, įsteigė savanorių - 
kūrėjų draugiją Australijoje, dar
bavosi su ramovėnais,aktyviai dėjo- 

čiutė (šiuo metu besidarbuojanti pas 
Buenos Aires lietuvius), būtent, jog 
šiais metais, birželio 26 d., įvyko 
Argentijos lietuvių jaunimo suva
žiavimas, įsteigta Argentinos lietu
vių jaunimo sąjunga. Ten pat rašo
ma, kad J. S-gos steigimas jau eina 
prie galo ir Brazilijoje, žodžiu, Jau
nimo S-ga aktyviai veikia jau eilėje 
kraštų, k.a.: JAV, Kanadoje, Vokie
tijoje ir Venecueloje. Tikimasi, kad į 
veikiančiųjų eilę greitu laiku įsi
jungs ir Australija. Reikia pasakyti, 
kad šia linkme dėta nemažai pastan
gų ir Australijoje, ypač tenka pami
nėti Adelaidės skyrių ir jo steigėją 
dr. A. Stepaną, o po to - Melbourną 
ir Sydnejų. Kaikurie skyriai dėjo 
nemaža pastangų plėsti veiklą, bet 
prie formalaus visus skyrius apjun
giančios ir jų veiklą koordinuojan
čios "Australijos Lietuvių Jaunimo 
S-gos” - su Taryba ir centrine val- 

(Nukelta į 2 psl.)

Plkn. Vadovas Šliogeris
si kuriant Sydnejaus Liet. Namus, ir 
buvo namų tarybos pirmininkas. Jo
aktyvi veikla matėsi bendruomenėje 1 
ir eilėje kitų organizacijų, kaip '—d
Šviesoje, Plunksnos Klube ir kitur.

Per visą laiką Sydnejuje mūsų 
sukaktuvininką V. Šliogerį galėjai 
sutikti kiekviename lietuviškame 
subuvime, susirinkime, parengime, 
minėjime. Ir niekur jis nesėdėjo pa
syviai, bet nuolat su projektais, pa
siūlymais, pozityvia kritika ar nau
jais planais. Iš prigimties būdamas 
atviras ir vertindamas daugiau tie
są, o ne draugystę, dažnu atveju jis 
įsigijo ne vien draugų, bet gal dau
giau ir priešininkų.

Kitas, sulaukęs vyresnio amžiaus 
ir pensijos, traukiasi į pašalį. Tik ne 
V. Šliogeris! Turėdamas aštrų įžval
gumą ir be to ilgametę praktiką bei 
patyrimą, jis išvystė aktyvią veiklą 
rašydamas ne vien tik į vietinę 
spaudą, bet ir Amerikos, Kanados 
liet, laikraščiuose keldamas lietuvių 
problemas sąryšyje su tarptautine 
politika. Jo rašiniai nėra tik sausi 
teoretiniai išvedžiojimai, bet pa
grįsti faktais ir logiškom išvadom. 
Šiandie jo brandžių straipsnių už
tiksime ne vien tik Mūsų Pastogėje, 
kurios jis yra nuolatinis pastovus
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Vakaras Kuršių marėse

ŽEMĖ TEBEDREBA KINIJOJE

Prieš tris savaites įvyko stiprus 
žemės drebėjimas šiaurės Kinijoje, 
padaręs didžiulių nuostolių. Rug- 
piftčio 16-d. naujas žemės drebėji-. 
mas sukrėtė Šečuan provinciją, apie 
900 mylių į pietų vakarus nuo Peki
no kuris buvo maždaug tokio galin
gumo, kaip ir pirmasis. Kinijos au
toritetai perspėja, kad kelių dienų 
laikotarpy galįs įvykti dar naujas 
žemės drabėjimas. Tuo pačiu metu 
žemės drebėjimas užkliudė ir Filipi
nus, kur žuvo apie 2000 žmonių.

Lotynų Amerikoje pats labiausiai 
apginkluotas kraštas yra Kuba, tu
rinti 120.000 armiją, apginkluotą 
moderniausiais sovietiniais ginklais. 
Taigi, komunistiniai kraštai, kurių1 
obalsis yra taika ir draugystė, dau
giausia dėmesio skiria karinei galy
bei.

***

bendradarbis, bet ir Tėviškės Žibu
riuose, (Kanadoje), Kary, Akira
čiuose, ir kt.

Įdomiausia, kad p. V. Šliogeris 
neužsidarė ir nesustingo savo gal
vojime, pažiūrose. Būdamas pats di
namiškas jis eina drauge su pasaulio 
įvykių bei laiko dvasios dinamiška 
raida niekur neatsilikdamas, o kai 
kur net savo įžvalgumu užbėgdamas 
ir už akių.

Kartais net su pavydu žvelgiame į 
kitas lietuvių kolonijas užjūriuose, 
kur tiek daug susispietę ryškių as
menybių, galvodami, kodėl tokių 
neturime ir čia. Bet iš tikrųjų ir pas 
mus tokių nestokoja.

Tik dažnai kasdieniškoj trinty sa
vo tarpe juos nepakankamai įverti
name. Vienas iš jų ir yra Vaclovas 
Šliogeris.

Šios brandžios sukakties proga ir 
linkime gerbiamam jubilijatui il
giausių metų ir ištvermės darbuotis 
tautos ir Lietuvos gerovei. Šitą kovą 
dar jaunystėje pradėjęs su ginklu-, 
jis užimtų pozicijų neapleido iki šios 
dienos. y .K.

Pasibaigus pasaulinei olimpijadai 
Montrealyje, Kanadoje, iš komunis
tinių kraštų pabėgo arba pasiliko 
vakaruose tik šeši sportininkai. Tai 
laikoma labai mažu pabėgėlių skai
čium. Iš Muencheno olimpijados 
1972 m. į sovietinius - komunistinius 
kraštus negrįžo net 119 asmenų. 
Aiškinama, kad išleidžiantsportinin- 
kus ir turistus į Kanadą šiais metais 
galėjo būti arba padidinta atranka ir 
kontrolė, arba pažadėtos sankcijos 
namie "pasilikusiems. Spaudoje jau 
keliamas klausimas, kiek vakariečių 
pabėgėlių pasiliks Maskvos olimpi- 
jadoje 1980?

***
Sovietų moterų krepšinio koman

doje, kuri olimpijadoje iškovojo pir
mą vietą, žaidė ir dvi lietuvės: T. 
Daunienė ir O. Rpšienė,

PARODA EUCHARISTINIAME 
KONGRESE

Tarptautiniame Eucharistiniame Kong
rese, Filadelfijoje, šalia kitų tautų, lie
tuviai suruošė savo parodą. Daugiausia 
vietos užėmė meno ekspozicija. Buvo iš
statyti menininko V. Veselkos medžio 
drožiniai tautiniais ir religiniais motyvais 
ir J. Jasiūno audiniai ir margučiai. Bė to, 
fotrvo eksponatų apie okupuotos Lietuvos 
katalikų Bažnyčios padėtį. Buvo dalijama 
brošiūra apie „Liet. Kat. 'Etažpyčios Kro
niką“, Bažnyčios persekiojimą ir Lietuvos 
padėtį.

MIRĖ DR. PETRAS KARVELIS

Rugpjūčio 12 d. Baden Badene 
(Vak. Vokietijoje) mirė vyresnės 
kartos veikėjas, visuomenininkas ir 
politikas Dr. Petras Karvelis, su
laukęs 79 m. amžiaus. Vienas iš pag
rindinių Lietuvos krikščionių, de
mokratų šulų Dr. P. Karvelis 
1925-27 m. buvo Lietuvos finansų 
ministeriu ir vėliau Lietuvą atsto
vavo įvairiose tarptautinėse ekono
minėse konferencijose.

Išeivijoje Dr. P. Karvelis dirbo 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komite
te, Tautos Fonde, atstovavo Lietu
vos reikalus prie Vak. Vokietijos 
vyriausybės.
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JAUNIMO...
(Atkelta iš 1 psl.)

dyba iki šiol dar nebuvo prieita. 
Tam, matyt, reikėjo daugiau laiko ir 
stipresnės paskatos. Paskatinimas, 
kaip sykis, Australijai ateina su 
IH-jo PU kongreso nutarimais, ku
rių 41-mas paragrafas įpareigoja 
jaunimo kongreso atstovus iš Aus
tralijos galutinai užbaigti Australi
jos US organizavimo darbą.

Australijos lietuvių jaunimo są- 
. jungos įsteigimo reikalas yra ne tik 

buvusių kongresantų, bet ir viso 
jaunimo rūpestis, nes jau sparčiai 
artėja ir IV-sis kongresas, kuriam 
neužilgo reikės pradėti ruoštis. Sa
vaime aišku, kad darbo našta ir at
sakomybė daugiausia kris ant buvu
sių kongreso atstovų pečių, ypač tų, 
kurie imasi iniciatyvos šaukti suva
žiavimą ir jam vadovauti. Reikia ti
kėtis, kad parama ALJ S-gos stei
gėjams ateis ne vien tik iš bendruo
menės, bet taip pat ir iš vyresniosios 
bei viduriniosios kartos veikėjų ir 
tėvų.. Jaunimo Sąjungos įsteigimas 
Australijoje yra ypač svarbus visai 
lietuvių bendruomenei, nes tai gy
vybiškai liečia pačios bendruomenės 
tolimesnę egzistenciją.

KAS YRA LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA IR KAM JI 

REIKALINGA?

PUS statutas penktajame pa
ragrafe nurodo, kad sąjunga rūpi
nasi bendru jaunimo veiklos plana-

AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ

3 FONDE
AUKOS IŠ A.L. FONDO VAJAUS

Skelbiame naują sąrašą A.L. 
Fondo rėmėjų, atsiliepusių į pas
kelbtą Fondo lėšų vajų:

150 dol.: p. A. Čeičys (Canberra)
120 dol.: p. inž. Z. Brėdikis (.V.Ai)
100 dol.: Syd. Liet. Klubas, pakė

lęs įnašą iki 300 dol.
50 dol.: p.p. B. Bąrkus (Syd.), V. 

Lakickas (Melb.)
30 dol.: p.p. L.D. Cox (Syd.), Dr. 

V. Kišonas (Syd.), Newcastle apyl. 
Valdyba

25 dol.: p. S. Šąlugienė (Syd.)
20 dol.: p.p. A. Gaidukas (Syd.), 

Vyt. Stasiūnaitis (Syd.)
10 dol.: p.p. N. Čelkienė (Syd.), R. 

Daukus (ACT), pakėlė įnašą iki 20 
dol., P. Dirkis (ACT), V. Genys 
(ACT), A. Jasaitis (NSW), E. Jūrelė 
(ACT), A. Lingė (Syd.), M. Petronis 
(Syd.), P. Pilka (ACT), M. Zakaras 
(Syd.), pakėlė įnašą iki 20 dol., A. 
Zinkevičius (Syd.), P. Žitkauskas 
(Syd.), Sydney šaulių būrys, D.M. 
(Syd.).

8 dol.: p. K. Prašmutas (Melb), 
pakėlė iki 10 dol.

2 dol.: p.p. B. Liūgą (NSW), P. 
Gružauskas (ACT), L. Lamanauskas 
(ACT).

Nauji A.L.F. šimtininkai
Į A.L. Fondo rėmėjų - šimtininkų 

sąrašą įrašyti p.p. A. Čeičys, inž. Z. 
Budrikis.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
naujuosius šimtininkus, nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams už su
teiktą paramą. A.L. Fondo Valdyba 
tiki, kad ir kitų vietovių tautiečiai, 
kurios aukotojų sąrašuose dar ne
buvo paminėta, supras A.L. Fondo 
pakirti - mūsų visų bendrą reikalą 
prisiųsdami dosnių aukų.

A.L. Fondo Valdyba

Palaikykime ir remkime
Australijos Lietuvių Fondą
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vimu bei derinimu; informuoja jau
nimą aktualiais veiklos klausimais; 
parūpina švietimo bei kitas pagalbi
nes priemones jaunimo veiklai; or
ganizuoja paskaitas, kursus, studijų 
dienas, suvažiavimus, stovyklas ir 
pan. Jaunimo sąjungos nariais gali 
būti tik lietuvių kilmės jaunimas 
tarp 16 ir 30 metų amžiaus, kurio 
nusistatymas nėra priešingas lietu
vių tautos interesams bei Lietuvių 
Bendruomenės Chartai. Sąjungos 
nariai tegali būti asmenys, o ne or
ganizacijos ar valdybos. LJ S-ga nė
ra kokia nors siaurai bendrinio po
būdžio organizacija, kaip skautų ar 
studentų s-gos bei sporto klubai. J. 
S-ga yra bendruomeninio bei kultū
rinio pobūdžio organizacija, apjun
gianti organizuotą ir neorganizuotą 
išeivijos jaunimą tam, kad išliktų 
lietuviais. Reiškia, kad J. S-gai dau
giausia rūpi kultūrinės veiklos ba
rai, nes kultūra yra neišsenkantis 
lietuvybės išlaikymo šaltinis.

SUVAŽIAVIMO TIKSLAS IR 
RUOŠA

Rugpiūčio 28-29 d. yra šaukiamas 
III-jo kongreso Australijos jaunimo 
atstovų ir skyrių veikloje dalyvavu
sio jaunimo suvažiavimas. Suvažia
vimo šeimininkai - Melbourno Jau
nimo S-gos skyriaus valdyba. Suva
žiavimas vyks Melbourno Lietuvių 
Namuose. Suvažiavimo tikslas 
svarstyti ir priimti AUS statutą. 
Statuto svarstyme ir priėmime da
lyvaujantis jaunimas, mano nuomo
ne, automatiškai tampa ALJ S-gos 
Tarybos nariais. Be abejo, šį klausi
mą suvažiavęs jaunimas turėtų ap
tarti priimto statuto dvasioje. Kitas 
svarbus suvažiavimo darbotvarkės 
punktas, tai ALJ S-gos Krašto Val
dybos rinkimas. Beje, Krašto Val
dybos rinkimą gal būtų tiksliau ati
dėti sekančiam Tarybos suvažiavi
mui, kuris numatytas per Lietuvių 
Dienas Melbourne, nes ta proga ti
kimasi ir daug svečių iš JAV ir Ka
nados. . •

Šio suvažiavimo proga, kviečiu 
jaunimą iš anksto gerai susipažinti 
su paruošto ALJ S-gos statuto pa
ragrafais. Šis statuto projektas yra 
Romo Sakadolskio paruošto JAV J 
S-gos statuto kopija, kurią aš ban
džiau pritaikyti Australijos sąly
goms. Su statuto priėmimu - bus 
formaliai įsteigta ALJ S-ga. Linkiu 
sėkmingo darbo ir gražiaus bendra
darbiavimo!

Vytautas Juška
AL B-nės Krašto Valdybos 

narys jaunimo reikalams

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
RUGSĖJO 18 D. ETRUSCAN SALĖJE 

ARTHUR ST. CABRAMATTA

KRONIKA
Mūsų Pastogės spaudos balius 

Melbourne jau šį šeštadienį, rugpiū
čio 28 d. Melb. Lietuvių Namuose.

Visi Mūsų Pastogės skaitytojai ir 
bičiuliai, kaip vienos šeimos nariai, 
renkasi į balių pasilinksminti, pa
bendrauti ir drauge paremti Mūsų 
Pastogę!

***
Žinomas visuomenininkas, Mūsų 

Pastogės platintojas ir Australijos 
Liet. Fondo įgaliotinis Canberroje p. 
A. Balsys su ponia pereitą savaitę 
išvyko į Europą, kur numato lanky
tis lietuvių centruose.

Į šiaurės Ameriką poros mėnesių 
viešnagei išvyko žinomi melburniš- 
kiai veikėjai Feliksas ir Monika So- 
daičiai.

PADĖKA

Mirus mūsų brangiam vyrui ir tėvui a.a. Mykolui PROSINSKUI, 
reiškiame nuoširdžią padėką: kunigams P. Daukniui ir V.J. Volodkai už 
velionio sielą koncelebravusiems gedulingas pamaldas su pamokslu, J. 
Mikštui, spaudoje paskelbusiam poetinę užuojautą su nekrologu, V. Ko- 
ženiauskienei, tarusiai žodį prie karsto ir už obituarą spaudoje, E. 
Eskirtienei, tarusiai prie karsto žodį ir užbėrusiai Lietuvos žemės ant 
karsto; ALB Latrobe Vallay - Sale Seniūnijoms, J. Meškauskui, S. Lipiui 
ir visiems kitiems geriems kaimynams bei draugams, mūsų skausmą ir 
liūdesį užjautusiems spaudoje bei žodžiu, skaitlingiems laidotuvių 
dalyviams už gėles ir vainikus.

Ypač dėkojame V.V. Koženiauskams, S.A. Šabrinskams ir F.M. Sodai- 
čiams, atlikusiems tolimą kelią, lydint velionio palaikus į Springvale 
Nekropolį.

Žmona Sofija, vaikai: duktė Irena, žentas Jonas Coates 
ir sūnus Henrikas Prosinskai

Namie ir svetur
NEPAPRASTA DOVANA MŪSŲ 

PASTOGEI

Pereitą savaitę skulptorius Auri
mas Dumčius iš Adelaidės per p. R. 
Reisgį prisiuntė Mūsų Pastogei retą 
dovaną - granito skulptūrą, kuri bus 
paleista mūsų Pastogės spaudos ba
liaus loterijoj. Pirmą kartą toks ori
ginalus loterijos fantas!

KORP! ROMUVOS PREMIJA

1976 m. rugpiūčio 5 d. Lietuvių 
Akademinės Korporacijos Romuva 
konventas nutarė Korp! Romuvos 
kasmetinę premiją pakelti nuo $ 40 
iki $ 60.

Toji premija yra skiriama asme
niui, geriausiai -išlaikiusiam lietuvių 
kalbos baigiamuosius (HSC) egza
minus.

Premiją gali gauti kiekvienas, ne
žiūrint jo tautybės, tikybos, am
žiaus ar lyties, nežiūrint ar tas as
muo lankė lietuvių kalbos kursus ar 
studijavo neakivaizdiniu būdu.

Fil! Stasys Stankūnavičius, 
scriba

PABALTIEČIŲ KONCERTAS 
MELBOURNE

Prieš kiek metų p. L. Baltrūno ir 
Melb. Dainos Sambūrio iniciatyva 
buvo pradėta kasmet rengti Mel
bourne bendri pabaltiečių koncertai, 
kuriuose dalyvaudavo visi veikią 
Melbourno lietuvių, latvių ir estų 
chorai. Juos rengdavo paeiliui vis 
kitos tautybės choras.

Pradžioje į tuos koncertus atsi

♦**

Iš Melbourno į Sydney ilgesniam 
laikui persikėlė ALB Krašto Valdy
bos narys jaunimo reikalams p. Vy
tautas Juška. Vytautas neseniai 
baigęs inžinerijos mokslus gabus vi
suomenininkas ir aktyvus jaunimo 
vadovas. Tikimės jį nuolat matyti 
sydnejiškių tarpe.

***
Rugpiūčio 14 d. nuotaikingai pra

ėjo Syd. Liet. Klube Tėviškės Aidų 
naudai surengtas Katalikų Kult. 
Draugijos vakaras - balius. Progra
moje girdėjome Gražiną Zigaitytę.

***

Iš kelionių sugrįžę pasa
koja, kad Vilnius pasidaręs susitiki
mų ir pasimatymų punktu: nors ir 
tik keliom dienom įsileisti į Lietuvą 
keliautojai spėja pasimatyti ne tik 
su savo artimaisiais Lietuvoje, bet ir 
su daugeliu pažįstamų, atvykusių 
tais pačiais tikslais ir iš kitų pasaulio 
kerčių.

♦♦♦

lankydavo pasigėrėtinai gražus 
būrys visų tautybių atstovų, įskai
tant ir lietuvius, tačiau kaip paste
bėta paskutiniaisiais metais mūsiš
kių buvo tikrai pasigęsta, nes atsi
lankydavo vos saujelė.

Šių metų pabaltiečių koncertą, 
kuris įvyks rugsėjo 19 d. North 
Melbourne Town Hall, atseit greti
moje salėje prie Liet. Namų, ruošia 
Melb. Dainos Sambūris. Taigi, lie
tuviai yra koncerto rengėjai. Dainos 
Sambūris kaip koncerto šeiminin
kas, kviečia visus Melbourno ir apy
linkių tautiečius atvykti į minėtą 
koncertą ir parodyti, kad pritariame 
ir remiame bendrą pabaltiečių dar
bą. Bendras darbas mus stiprina 
pastangose gyviems savo tautoms ir 
padeda kovoje prieš bendrą priešą - 
rusą okupantą.

Priešingu atveju būkštaujama, 
kad bendri pabaltiečių koncertai 
ateityje nebus rengiami, o ir mes 
patys pasitrauksime iš bendro darbo 
ir bendros kovos lauko.

Ig. Alekna

MŪSŲ PASTOGĖS 
INFORMACIJA

Daugelis skaitytojų iš įvairių vie
tovių nusiskundžia, kad labai pavė
luotai gauna laikraštį arba dažnai ir 
visai negauna. Pasitaiko net tokių 
atvejų, kad laikraštis grįžta su pašto 
atžymėjimu, kad adresatas nesu
rastas, nors skaitytojas adreso nėra 
pakeitęs.

Mūsų Pastogės administracija už
tikrina visus skaitytojus, kad laik
raštis išleidžiamas ir atiduodamas 
paštui laikrodžio tikslumu, tad jeigu 
yra kokių suvėlavimų ar nepristato- 
mas laikraštis, tai vietinio pašto ap
sileidimas. Patariame kreiptis į savo 
vietinį paštą su skundais ir reikala
vimais. Po atitinkamų žygių daž
niausiai reikalai pasitaiso.

Nesulaukdami laikraščio kiti 
skaitytojai įtaria, kad jiems laikraš
čio siuntinėjimas dėl kokių nors 
priežasčių nutraukiamas. Tokių da
lykų M.P. administracija neprakti
kuoja. Jeigu siuntinėjimas admi
nistracijos nutraukiamas (sakysim, 
nesumokėjus prenumeratos arba jei 
laikraštis grįžta atgal) tai admi
nistracija iš anksto skaitytoją per
spėja.

Jau buvo anksčiau perspėta, kad 
pranešimai, skelbimai ar kitokia 
skubi ir terminuota informacija Mū
sų Pastogės redakciją pasiekia pa
vėluotai ir dėl to nepaskelbiama. 
Organizacijos ar pavieniai asmenys, 
siųsdami savo pranešimus ar skelbi
mus, turi apsižiūrėti ir apskaičiuoti 
laiką, norint, kad jų norima infor
macija būtų laiku paskelbta. Ne
siųskite informacinės medžiagos į
M. P-gės pašto dėžutę, nes ji tikrina
ma tik kartą ar du per savaitę, o 
siųskite tiesiai M. P-gės redakcijos 
adresu: 13 Percy St., Bankstown,
N. S.W. 2200.
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INKUNABULAI LIETUVOJE
Žodis inkunabulas dažnam skai

tytojui atrodys keistokas ir 
nedažnai sutinkamas mūsų spaudo
je. Tai lotynų kalbos žodis. Inkuna- 
bula - reiškia lopšys, vystyklai. Per
kelta prasme naudojamas kalbant 
apie knygas, kurios buvo spausdi
namos topografiniu būdu (naudoja
mu ir mūsų laikais( iki 15 a. pabai
gos. Inkunabulų atsiradimo pradžia 
siejama su J. Guterbergo (1400 - 
1468) 1456 m. atspausdinta pirmąją 
knyga. Todėl inkunabulų vystymosi 
ir dauginimosi laikotarpis buvo gana 
trumpas, vos 44 metai. Leidiniai at
spausdinti po 1500 metų inkunabu- 
lais nebevadinami. Net ir Martyno 
Mažvydo ’’Katekizmas”, davęs pra
džią mūsų lietuviškai spausdintai 
knygai (1547 m.), susivėlinęs beveik 
pusę šimtmečio, į inkunabulų kate
goriją nepateko.

Knygų buvo ir prieš J. Gutenber- 
go laikus. Bet jos buvo rašomos ran
ka. Šį darbą atlikdavo dažniausia 
mokyti ir raštingi vienuoliai ar ka
ralių ar šiaip didikų specialūs rašti
ninkai. Tai buvo kopijavimas seniau 
parašytų knygų. Dėl tos priežasties, 
suprantama, knyga buvo retas sve
čias ne tik pas turtuolius, bet mokslo 
vyrus.

J. Gutenbergui išradus knygų 
mutiplikavimo būdą, prasidėjo tik
ras knygos plitimo renesansas. Per 
nepilną pusšimtį metų, iki 15 a. galo, 
knygų spaustuvės veikė daugely 
valstybių kaip Vokietijoje, Prancū
zijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Olan
dijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Jugos
lavijoje ir kitur.

Per šį laikotarpį, buvo išleista 
apie 40 tūkstančių įvairaus pavadi
nimo knygų, bendru tiražu netoli 
15 mil. egzempliorių. Aniems lai
kams tai buvo milžiniškas knygų 
kiekis. Iki mūsų laikų visame pasau
lyje yra išlikę apie pusę milijono in
kunabulų.

Inkunabulai pasižymi gražiais 
šriftais, puošniom pastraipų pradi
nėm raidėm ir dažnai ranka atliktom 
spalvotom iliustracijom bei strichi- 
niais spausdintais paveikslais. Ver
tingesnės knygos, kaip ’’Šventasis 
Raštas” ir k., turėjo medinių plokš
čių viršelius, aptrauktus puošniai 
išgraviruota oda su metaliniais (mi- 
singio, vario ar žalvario bei kitų me
talų) papuošalais, apkaustymais bei 
užraktais. Savaime suprantama, kad 
tokios knygos buvo labai brangios ir 
ne kiekvienam įkandamos.

Didžiausią inkunabulų dalį sudaro 
religinės knygos, pirmoj eilėj 
’’Šventas Raštas”. Vėliau pradėta 
spausdinti senieji graikų ir romėnų 
veikalai. Atsiradus knygų paklausai, 

Gyventojų ir imigracijos politika
Australijos gyventojų ir imigracijos Taryba ruošia žaliąją knygą gy

ventojų ir imigracijos politikos klausimais. Žaliojoje knygoje bus sutelk
ta nuostatai ir informacija, liečianti krašto gyventojus, imigraciją sie
kiant sužadinti publikos dėmesį ir tuo pačiu pagelbėti krašto vyriausybei 
persvarstant Australijos gyventojų ir imigracijos reikalus.

Žaliojoje knygoje numatomi tokie skyriai:
* Gyventojų kryptys
* Gyventojų pasiskirstymo sunkumai, urbanizacija ir aplinka
* Ekonominis imigracijos poveikis
* Socialinės imigracijos painiavos
* Užsieniniai ryšiai ir gynybos reikalai
* Pabėgėlių ir humanitariniai svarstymai
* Imigracijos programos plėtotė
Suinteresuotieji ir organizacijos kviečiamos Tarybai duoti sugestijų 

bet kuriuo klausimu, kuris būtų keltinas Žaliojoje Knygoje. Rašykite 
kaip galint glausčiau ligi rugsėjo 20 d. šiuo adresu:

The Executive Officer 
Australian Population and Immigration Council 

C/o Department of Immigration andEthnic Affairs
Barton Offices, Canberra, A.C.T. 2600 

Pageidautina siūlymus paduoti angliškai

spaustuvininkai patys ieškojo senų
jų rankraščių ir juo spausdino. To
kiu būdu šalia religinės literatūros 
tuo metu buvo išleista 850 pavadini
mų medicinai, 400 augalų ir gyvūni
jos aprašymų, 300 aritmetikai, 200 
astronomijai ir anuo metu madingai 
astrologijai, 100 geometrijai ir fizi
kai. Taip pat buvo nemaža išleista 
skaitymui literatūros-.pasakėčių, le
gendų, kelionių aprašymų, kronikų, 
diplomatų kalbų ir k.

Inkunabulais pradėta domėtis tik 
17 a. viduryje. Pradėta juos rinkti, 
registruoti, klasifikuoti ir kaip gali
ma pilniau juos išaiškinti. Vakarų 
mokslininkai - bibliografai kruopš
čiai išstudijavo inkunabulų leidimo 
vietas, spaustuves ir jų šriftus. Vi
sos šios žinios spausdinamos inku
nabulų kataloge ’’Gesamtkatalog 
der Wiegendruecke”.

Martyno Mažvydo ’’Katekizmas”, 
davęs pradžią lietuviškai spausdin
tai knygai, buvo išleistas 1547 m. 
taigi beveik pusę šimtmečio pasivė-

Pas Newcastle lietuvius
HENRIKO ŠALKAUSKO ir 
LEONO URBONO KŪRINIAI ME
NO PARODOJ NEWKASTELYJE.

Apylinkės valdyba gavo iš Society 
of Arts’ (N’cle) pranešimą ir tuo pa
čiu kvietimą į Meno Parodos atida
rymą, kuris įvyks rugpiūčio 25 d., 
trečiadienį, The Arts Centre, Tyr
rell Street, N’cle.

linęs, kad priklausytų inkunabulų 
kategorijai.

Nors inkunabulai buvo leidžiami
kituose kraštuose, tačiau nemaža jų 
pateko ir Lietuvon, dažniausia į pri
vačias ano meto‘didikų ir bažnyčių 
dignitorių bibliotekas. Daug jų į 
Lietuvą atgabeno užsieny studijavę 
didikų vaikai, dvasininkai ir aukšti 
valstybės pareigūnai.

Jau 16 d. pradžioje prasidėjo Lie
tuvoje gyvesnė knygų prekyba. 
Pirkliai jas užpirkdavo vakarų Eu
ropos kraštuose ir atgabenę Lietu
von, jas išparduodavo. Tais keliais į 
Lietuvos privačias bibliotekas 
pateko nemažas skaičius ir inkuna
bulų.

Nemaža inkunabulų Lietuvoje tu
rėjo Vilniaus Katedros, Zigmanto 
Augusto - Vilniuje, didikų Radvilų, 
Goštautų, Oginskių ir k. bibliotekos, 
o taip pat ir Vilniaus universitetas. 
Daugelis inkunabulų, buvusių Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštijos ri
bose, žuvo įvairių karų, gaisrų ir 
apiplėšimų metu. Nemaža jų dalis 
buvo svetimųjų išgrobstyta ir išsi
gabenta. Pav. vien iš M. Radvilos 
Juodojo Nesvydžiaus bibliotekos,

Šioje parodoje bus išstatyti mūsų 
žymių menininkų Henriko Šalkaus
ko ir Leono Urbono paveikslai greta 

.eilės kitų garsių menininkų.
Šią parodą atidarys Lord Mayor 

Aid. Joy Cummings 25.8.76,8 vai. 
vakaro.

Paroda tęsis iki rugsėjo 12 d. Ati
daryta darbo dienomis nuo 10.00 
vai. ryto iki 4.00 vai. p.p., gi šešta- 
ir sekmd. nuo 1.00 v. p.p. iki 5.00 
val.p.p.

Čia graži proga vietiniams lietu
viams susipažinti su H. Šalkausko ir 
L. Urbono kūryba. Šios parodos 
metu 11.9.76 įvyksta Tautos šventės 
minėjimas Newkastelyje, tai būtų 
malonu šiame minėjime susipažinti 
visiems ir su pačiais menininkais 
jiems atsilankant į šią šventę bei 
pobūvį.

A. ZDUOBA SU ’’GRANDINĖLE” 
ATVYKSTA Į NEWKASTELI.

Newkastelio Apylinkės Valdyba 
rengia Tautos Šventės minėjimą 
rugsėjo 11 d., šeštadienį, St. Peters 
Hall, Dixon street, Hamilton.

Minėjimas prasideda 7 vai. p.p., 
kurio metu svečias iš Sydney V. Ka
zokas skaitys paskaitą. Po to seks 
deklamacijos ir dainos. Į minėjimą 
įėjimas visiems veltui.

Po minėjimo seka ta proga pobū
vis su šokiais, į kurį pakviesta įvai
rių tautybių mums draugingi sve
čiai. įėjimas į pobūvį $ 2.00 asme
niui, moksleiviams ir pensininkams 
$ 1.00.

Pobūvio pradžia 8 vai. kurio metu 

kuri buvo perduota Peterburgo 
Mokslų Akademijai, ten pateko ir 
keliolika inkunabulų. Nemažas in
kunabulų skaičius pateko j kitus 
kraštus, kaip dovanos. Prileistina, 
kad dalis jų dėl susidėvėjimo ir ob
skurantiškumo sunyko. Mūsą laikų 
sulaukė tik maža dalis Lietuvoj bu
vusių inkunabulų. Lietuvoj buvusių 
inkunabulų su jų buvusių savininkų 
vardais bei dedikacijomis iki dabar 
yra išlikę Leningrade, Lenkijoj, 
Švedijoj, Vokietijoj ir kituose kraš
tuose.Šie kultūriniai turtai mūsų 
kraštui yra dingę visiems laikams. 
Reikia manyti, kad tam tikras skai
čius inkunabulų bus žuvęs ar iške
liavęs su jų savininkais užsienin po 
Lietuvoj pravestos žemei reformos, 
kaip dalis nusavintų dvarų savinin
kų paliko Lietuvą.

Dauguma inkunabulų išleista lo
tynų kalba, kuri tuo metu daugiau
sia buvo naudojama mokslo, meno ir 
valstybiniams reikalams. Buvo jų 
atspausdinta taip pat vokiečių, slavų 
ir kt. kalbomis.

Iki mūsų laikų yra Lietuvos bib
liotekose ir pas kai kuriuos privačius 
bibliofilus išlikę tik 450 inkunabulų. 
Tai tik maža jų dalis, buvusi Lietu
voje. Daugiausia jų saugo Vilniaus 
Universitetas - 307. Po mažesnį 
skaičių - Lietuvos Mokslų Akademi
jos, Lietuvos Respublikinė ir kt. 
bibliotekos.

Tikimės, kad šis kultūrinis lobis 
bus išsaugotas ir išliks ateinančioms 
mūsų tautos kartoms, kaip liudinin
kai spaudintinės ano meto literatū
ros su originalia technika ir kai ku
riais atvejais menišku apipavidali
nimu.

Šiandien knyga yra virtusi masi
nės gamybos preke ir išmetama į 
rinką šimtų milijonų tiražais.

Tik nedidelė šiolaikinių knygų da
lis turi tikrą mokslinę ar meninę 
vertę. Likusioji dalis tinka tik leng
vai lektūrai ar iš viso yra tikriausias 
šlamštas. Šiose spausdinto žodžio 
džiunglėse šiandien lengva pasi
klysti ir pasidaryti auka rėkiančios 
reklamos, siekiančios vien pasipel
nymo. Tačiau netrūksta ir tikrai 
vertingų leidinių, apimančių visas 
moderniško gyvenimo sritis.

Br. Str.

8.30 pasirodo Sydnejaus tautinių 
šokių grupė ’’Grandinėlė” vadovau
jama Arvydo Zduobos. Veiks bufe
tas, vedamas J. Prancūno ir turtin
ga loterija organizuojama V. Kuto. 
Užkandžius svečiai atsineša savo.

NEWKASTELIECIAI VILNIUJE

Liepos mėn. išvyko porai mėnesių 
į užjūrius atostogoms Stasys Butkus 
ir Stasys Žukas su žmonomis. Jų 
prieteliai jau yra gavę iš abiejų 

. atostogininkų laiškus, kur rašo, kad 
esą Vilniuje. St. Butkus giria miestą 
ir ’’Stumbro” alų, gi St. Žukas 
džiaugiasi jį sutikusiais su gėlėmis 
giminėm

Abi šeimos priklauso prie New
kastelio Diskusijų Klubo, todėl tiki
masi jiems sugrįžus išgirsti kelionės 
įspūdžius, ypač iš viešnagės Lietu
voje.

________________________ A.Š.

Lietuvių radio 
pusvalandžiai 
SYDNEJUJE lietuviškas radio 

pusvalandis transliuojamas antra
dieniais 1.30-2 vai. dienos metu ir 
kartojamas trečiadieniais 2-2.30 vai. 
p.p. per ABC Radio Ethnic Austra
lia 2 EA banga 800.

MELBOURNE Lietuvių radio 
pusvalandis nuo rugpiūčio 1 d. bus 
transliuojamas pirmadieniais 
10-10.30 vai. vak. per 3ZZ Access 
Radio 1220 kHz.

CANBERROJE lietuviška radio 
valandėlė transliuojama ketvirta
dieniais 8-8.30 vai. vak. per Austra
lian National University radio 2XX.
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1974 m. lapkričio m. 24 d., mūsų 
Kariuomenės Šventės minėjime, 
dalyvavo estų ir latvių karių - vete
ranų organizacijų pirmininkai.

Po minėjimo, vaišių metu, estų 
Karių - Vet. pirm. W. Hermits, pa
siūlė sušaukti Pabaltiečių Karių - 
Vet. organizacijų pirmininkų bendrą 
posėdį - konferenciją. Visiems prita
riant, šį posėdį sušaukti buvo pa
vesta tuo laiku buv. mūsų Skyriaus 
V-bos pirmininkui A. Skirkai.

Posėdis įvyko 1975 m. balandžio 
24 d., Sydney Lietuvių Klube. Daly
vavo estų, latvių ir lietuvių pirmi
ninkai. Posėdžio dalyviams pareiš
kus noro kuo artimiau bendradar
biauti, nutarta sudaryti Pabaltiečių 
Karių - Vet. Komitetą,} kurį įeina 
lygiomis teisėmis tik šių tautybių 
organizacijų pirmininkai.

Toks Komitetas sudarytas ir pa
vadintas - The Baltic Ex-Service
men’s Commitee in Sydney ir jo pir
mininku vienbalsiai išrinktas mūsų 
Skyriaus V-bos pirm. A. Skirka.

Š.m. gegužės 30 d. šio Komiteto 
posėdyje man dalyvajant, Komiteto 
pirmininku vėl vienbalsiai buvo 
perrinktas - A. Skirka, tolimesnei 
kadencijai.

Dabartinė Komiteto sudėtis: Ko

miteto pirmininkas A. Skirka, estų 
kar. - Vet. in N.S.W. pirm. M. Villig, 
estų K.V. veikiančių australų R.S.L. 
in N.S.W. pirm. R. Kalamea, latvių 
K.V. ’’Dauguvas Vanagi” pirm. P. 
Upenieks ir L.K.V.S. ’’Ramovė” 
Sydney Sk. pirm. V. Bižys.

Šiame posėdyje vienbalsiai nu
tarta išleisti Komiteto bendromis 
lėšomis metinį leidinį - biuletenį. 
Leidinyje bus Pabaltiečių Karių - 
Vet. pirmininkų metiniai pranešimai 
- raportai ir liečią Komiteto veiklą, 
informaciją su iliustracijomis. Lei
dinys bus leidžiamas keturiomis 
kalbomis ir jį suredaguoti pavesta 
Komiteto p-kui A. Skirkai.

Ramovėnus ir visus mūsų rėmė
jus kviečiu, šiam biuletiniui išėjus, jį 
įsigyti. Biuletinį platins Skyriaus 
nariai ramovėnai.

* *
Primenu visiems Skyriaus na

riams, kad nario mokestį priima visi 
valdybos nariai ir sekmadienį prie 
bažnyčios veikiančiam spaudos 
kioske - A. Vinevičius.

V. Bižys
Skyriaus Valdybos pirmininkas

WEST TERRACE 
kapinės 

Adelaidėje
Pietų Australijos vyriausybė sudarė komitetą, kad jis pa

ruoštų ir duotų sugestijų Pietų Australijos Premjero pava
duotojui ir Darbo Ministeriui Hon. J.D. Corcoran, M.P. dėl 
West Terrace kapinių Adelaidėje ateities.

Svarstymui patiekta:
a. Visomis priemonėmis kapines išlaikyti, kaip jos yra.
b. Palaipsniui atgauti apleistas kapavietes, jas nuvalyti, iš

lyginti ir apželdinti žole
c. Ilgalaikiam plane užtikrinti ypatingos svarbos paminkli

nių antkapių apsaugą ir išlaikyti kapinių dokumentus.
d. Kapines uždaryti ir jas paversti parku - miesto sodu.

Sąryšyje su aukščiau minėtais projektais Komitetas laukia 
pasiūlymų raštu iš organizacijų ir atskirų asmenų.

Skaitantis su sunkumais interpretuojant telefoninius po
kalbius įvairiomis kalbomis, dėmesin bus priimami tik raštiški 
pasiūlymai.

Siūlymai adresuojami:
THE EXECUTIVE OFFICER,

. WEST TERRACE CEMETERY ADVISORY COMMITTEE, 
Box 1072 G.P.O., ADELAIDE, S.A. 5001

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI Rašo Antanas Laukaitis
UMMMWMMMHWHUWWMW

MONTREALIO OLIMPIADA.

Antanas Laukaitis.
Šiandien, olimpiadai jau įpusėjus, 

visas didysis Montrealis dar gyvena 
olimpine dvasia, kuri ne tik, kad 
iškėlė olimpinį sportą virš eilinės 
kasdienybės, bet taip suartino vie
tinius prancūzus su angliškai kal
bančiąja Montrealio dalimi. Ir jau 
šiandien nesigirdi jokių grąsinimų 
apie karalienės nužudymą ir pan. 
Prieš pora dienų teko ir man krepši
nio stadione visai iš arti matyti ka
ralienę, kai ji stebėjo kanadiečius 
žaidžiant krepšinį. Po rungtynių ka
ralienei, apsuptai stiprios sargybos, 
einant į automobilį, buvo gera proga 
padaryti nuotraukų, ir mano priete- 
lius iš Lietuvos, padaręs kelias ka
ralienės nuotraukas, taip jas verti
na, kad pagal jį, Lietuvoje jos bus 
jam didžiausios vertės turįs suve
nyras.

Kol kas olimpiadoje didesnių ne
susipratimų, bei sensacijų nėra įvy
kę. Atrodo, kad ir žydų sportininkai 
galės laimingai pabaigti visas žaidy
nes. Prieš dvi dienas, po gana ilgos 
ir sunkios procedūros, gavau ir aš 
leidimą apsilankyti olimpiniame 
kaimelyje. Jeigu Melbourne olimpi
adoje būva labai lengva gauti leidi
mus į kaimelį, kur mes ne tik kad vi
sur būdavome su lietuviais sporti
ninkais, bet kartais net ir pernakvo
davome, taip pat Muenchene ne vie
ną kartą teko kaimelyje buvoti, gi 
čia Montrealyje įeiti į kaimelį pas 
sportininkus yra gal net sunkiau ne
gu patekti į dangaus karalystę. Visą 
kaimelį iš lauko saugoja kariuome
nė, gi dvejus vertus speciali policija, 
kuri kiekvieną svečią peršviečia, iš
krato ir paima pasą, kurį, pasibaigus 
vizitui, grąžina. Pačiame kaimelyje 
gyvenimas eina normaliai draugiš
koje atmosferoje, yra visokiausių 
pramogų ir kt. Tačiau australietis 
Edis Palubinskas, paklaustas - kur 
buvo geriau, čia ar Muenchene, pa
sakė, kad jam ir kitiems sportinin
kams viskas geriau patiko Muen
chene, nors Montrealyje jis nusi

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
• (Tęsinys)

skundimų irgi neturįs, išskyrus, kad 
jo jaunai žmonai, kuri prieš keletą 
savaičių buvo baltojo gangsterio pa
grobta ir kurią jis ir man pristatė; 
yra labai sunku jį patį pamatyt. .

Iki šiol jau aš mačiau gana daug 
įvairių sportinių varžybų, įvairiuose 
stadionuose, tačiau, kaip ir anksty
vesnėse olimpiadose, daugiausiai 
laiko praleidžiu stebėdamas krepšinį 
ir tinklinį. Iki pusfinalio krepšinis 
vyko gana nedideliame stadione, ta
čiau nuo šiandien, pasibaigus gim
nastikai, krepšinis persikėlė į visai 
netoli manęs esantį Forum stadioną, 
talpinantį apie 16.000 žiūrovų. Pra
džioje bilietų į krepšinį buvo galima

Iškilusis krepšininkas Edis Palubinskas, žaidęs Australijos krepšinio 
komandoje. Nuotraukoje momentas žaidžiant prieš Kanadą.

Nuotraukos Dr. R. Gaškos

dar gauti, bet jau nuo pusfinalių, bi
lietai spekuliacinėmis kainomis kai
nuoja apie 25 dol. Truputį geriau yra 
su tinkliniu. Krepšinio standartas 
yra labai aukštas ir geras. Iki šiol 
pačios įdomiausios rungtynės buvo 
tarp Amerikos ir Puerto Rico, ku
rias amerikiečiai laimėjo tik pasku
tinėse sekundėse po gana keisto ka
nadiečio teisėjo , duotos bautos. Ma
niau jau, kad po rungtynių karšti 
puertorikiečiai šį kanadietį į gaba
liukus suplėšys, tačiau didieji salės 
policininkai jį išgelbėjo. Atrodo, kad 
ir šiais metais į baigmę papuls Ame
rikos ir Sov. S-gos vyrų rinktinės, 
kai toliau seks Kanados ir Jugosla
vijos vyrai, nors netikėtumų gali 
būti įvairiausių. Australijos krepši
ninkai pasirodė gana neblogai ir, 
žaidžiant prieš Sov. S-gą žaidynės 
ėjo; gana apylygiai, kol į krepšius 
nepradėjo dėti 7.5 pėdų V. Tkačen- 
ko. Jis yra neuždengiamas centras, 
labai gerai mėtąs iš savo centrinių 
pozicijų, fiziniai labai stiprus ir jau 

olimpiadoje gavęs "Monsterio” 
vardą. Jeigu jis nebus uždengtas 
amerikiečių, tai ir jiems gali liūdnai 
baigtis.

Gana įdomios rungtynės australų 
buvo ir su Kanada. Pirmasis puslai- 
kis baigėsi australiečių dviejų taškų 
pergale, tačiau antrajame puslaiky- 
je jau maždaug 10-je minutėje E. 
Palubinskas tapo išfoluotas, austra- 
liečiai visai pasimetė, ir Kanada 
lengvai laimėjo.

Moterų krepšinis, pirmą kartą 
buvęs olimpiniuose žaidimuose, pa
sibaigė vakar,, Sov. S-gos moterims 
laimint aukso medalį. Šioje koman
doje žaidė ir labai staigių judesių 
gynikė A. Rupšienė. Tačiau, kaip ir 
pas vyrus, taip ir čia yra moteris 
milžinas I. Semenova, kurios aukštis 
yra 7.2 pėdos ir prieš kurią pačios 
aukščiausios krepšininkės atrodo 
kaip mažos mergaitės. Ji yra dar 
netekėjusi 25-rių metų mergina ir, 
kaip jos trenerė korespondentė pa-
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sakė, kad su laiku ’’motina Rusija” 
atras ir jai vyrą.

Kaip keista, kad kiekviena olim
piada turi savo mėgstamiausias 
sporto šakas. Muenchene tiesiog 
buvo neįmanoma gauti bilietų į fut
bolą, čia gi jų gali gauti kiek tik nori, 
nes nei kanadiečiai, nei amerikiečiai 
perdaug juo nesidomi. Gi gimnasti
ka, kuri per paskutinius kelius me
tus pasidarė taip populiari, čia yra, 
turbūt, pati populiariausia sporto 
šaka, ir bilietai jau nuo pat pradžios 
būdavo visą laiką išparduoti. Su tik
rai dideliu įdomumu ir aš sekiau ab- 
soliučius rezultatus atsiekusią ru- 
munę Comaneci, kuri čia yra žiūrovų 
numylėtinė, tačiau gana skaudu bu
vo ir man, kaip Muencheno olimpia
dos princesė O. Korbut, su ašaromis 
akyse turėjo savo princesės karūną 
perleisti Comaneci. Gaila buvo, kad 
ji turi truputį ir lietuviško kraujo, 
tačiau dar beveik pati jauna mergi
na būdama, jau tuoj bus veteranė. 0 
kiek darbo, kiek valandų buvo pra
leista šiems tiesiog cirkiniams, žmo
gaus be kaulų, pasirodymams.

Tinklinis šioje olimpiadoje ir yra 
vienas iš mėgstamiausių stebėti 
sporto šakų. Moterys, kaip ir vyrai, 
kerta tiesiog iš peties, kartais net 
nepastebint kur tas sviedinys buvo 
numuštas. Ypatingai geri japonai, 
kubietės moterys ir, bendrai paė
mus, spalvuotosios rasės tinklinin- 
kai, nors dažnai ir pralaimį, žiūro
vams sukelia labai didelį žaidybinį 
pasigrožėjimą, i
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MAN PATINKA
Rašo Kukutis įp

”Aš norėčiau prikelti nors vieną 
senelį...” - dar visiškai prisimena
moje praeityje rašė mūsų tautos 
dainius Kun. Maironis. Taip! - nors 
vieną senelį norėčiau prikelti ir aš. 
Neklausčiau aš jo - ’’Kur tos kanklės 
auksinės vaidilučių garsių?” Pap
rastai pasakyčiau: ’’Seneli, nueik su 
manim į lietuviškas pamaldas.”

Ir aš taip įsivaizduoju, kad mano 
senelis jau tik įėjęs į bažnyčią pasi
justų gana nejaukiai. Gauruotam 
arba net ir barzdotam kunigui išėjus 
laikyti mišių, jis mane trauktų už 
rankovės ir savo žilos galvos mos
tais rodytų, kad: - ’’Vaikeli, eiva 
lauk!” Gi kai iš ten, kur visada tupė
davo vargonai, pasigirstų (ką jis 
tikrai pavadintų - žydiška!) muzika 
ir giesmė, tai senelis, net nespėjęs 
nugriebti savo kepurės, jau stovėtų 
netik, kad ir nešventoriuje, bet įma
nomai toliau ir nuo jo. Savaime aiš
ku - reikėtų eiti ir jam paaiškinti 
koks reikalas, bet, va, būk toksai 
drąsus! Tuo labiau, kai jau iš tolo 
matytai, kaip jis savo rankose suka 
lazdą, o ką tau pasakytų - tai žinotai 
ir nesakytas, t.y. - ”Tu pagonio šmo
tas - kaip drįsti mane šventoje baž
nyčioje krikštytą vesti į nekrikštų 
bambizų cerkvę?”

Taigi! Ką bekalbėti apie senelį, 
jeigu jau ir mes patys dažnai nebe-

ATVIROMIS..
LIETUVIŲ PASIRODYMAI

Rašydamas paskutinį savo apra
šymą aš praleidau irkluotojo A. Či- 
koto pavardę. Iki šiol jau aukso me
dalį ^avo krepšininkė A. Rupšienė, 
kuri yra viena iš pagrindinių Sov. 
S-gos žaidėjų. Jos žaidimas parem
tas dideliu greičiu, geru sviedinio 
valdymu ir puikiais metimais.

Bronzos medalius jau gavo plau
kikas A. Juozaitis ir dviviečiam 
akademiniam irklavime G. Ramoš- 
kienė ir L. Kaminskaitė. Jaunas ir 
puikiai atrodąs A. Juozaitis, savo 
pirmame preliminariniame užplau
kime buvo pastatęs naują olimpinį 
rekordą, kurį po pusvalandžio su
mušė kitas plaukikas. Baigmėje 
Juozaitis buvo gana laimingas ir 
bronzos medalį iš kanadiečio išplėšė 
tik per pirštų galus, kas gana nela
bai patiko pilnam plaukimo baseine 
esančiam daugiausiai kanadiečių 
žiūrovų skaičiui. Šis jaunojo lietuvio 
atsiekimas plaukime yra ypatingai 
svarbus, nes, jeigu kitose sporto ša
kose, daugumoje, dominuoja Sov. 
S-gos sportininkai, tai plaukime tą 
jiems padaryti yra labai ir labai 
sunku. 0 gi štai jaunasis lietuvis 
plaukikas pralaužė šiuos sunkius le
dus ir pateko į taip sunkų geriausių 
pasaulyje plaukikų tarpą. Gi austra
lai, ta bvusi vandens sporto šalis, 
šioje olimpiadoje pasirodė labai 
menkai.

Irklavime G. Ramoškienė ir L. 
Kaminskaitė buvo>gana nelaimingos 
ir daugumos nuomone, turėjo lai
mėti ne bronzos, bet sidabro medalį. 
Tai padaryti sutrukdė atrasis tru
putį pavėluotas startas. Po įteikimo 
šioms puikioms lietuvaitėms bron
zos medalio, jas stebėję lietuviai 
žiūrovai apspito ir sveikino, kas taip 
sugriaudino jas, kad jos net verkti 
pradėjo. Tikrai tai buvo labai jaudi
nantis momentas visiems lietu
viams.

Vienas iš pačių populiariausių lie
tuvių sportininkų šioje olimpiadoje 
yra Australijos krepšinio komandos 
žaidėjas Edis Palubinskas. Po kiek
vienų Australijos žaistų krepšinio 
rungtynių laikraščiuose visuomet 
daugiausiai mirguliuoja Edžio pa
vardė. Iki šiol jis yra daugiausiai

man nepatinka
susigaudome, kaip prideramai iš
klausyti mišias. Adelaidėje žmonės 
meldžiasi vienaip, Sydnejuje kitaip, 
Canberroje nekaip ir tik liekasi pa
matyti Melburnas. Niekuomet 
nepretendavau kalbąs už daugumą, 
bet visdėlto drįstu tvirtinti, kad 
dauguma ir už mane geresnių kata
likų yra pastebėję nūdieninę maiša - 
tynę ir su tam tikra nuostalgija pri
simena pamaldų tvarką, viešpata
vusią senelio laikais.
..Anot ano žmogaus iš Victorijos - 
’’Man nepatinka ir ... aš manau!” 
Deja - taip yra, kad mano ’’patinka - 
nepatinka” ir ”aš manau” yra tik 
skystas oras, kuris neprabirbins 
mažiausios vargonų dūdelės. Vie
nok, kai mūsų spaudoje jau kiek lai
ko grojama ’’bažnytine tema” su vis 
didesniais ištraukiamais registrais, 
kodėl nebūtų leista pirptelėti ir 
man?

Dar nebuvau bučiavęs pirmos 
mergaitės, kai Ylakiuose atvažiavo 
jaunas kunigas kamendoriauti. 
Ypatingai tai buvo atmintina asme
nybė, o tuo labiau - turėjo šimtus 
knygų, kurias mielai skolindavo. 
Nėra abejonės - visos jo knygos bu
vo geros. Kartą išdrįsęs jo paklau
siau, kaip žinoti, kuri knyga yra ne
gera, atseit - katalikui neskaitoma. 
Čia kunigėlis linksmai nusijuokęs 

Regina Armonaitė. Kanados 
tinklinio rinktinės žaidėja

taškų padaręs krepšininkas (po 4-rių 
rungtynių 133 taškai), žaidžiant 
prieš Kanadą, pilname stadione, ka
nadiečiams iš pasiutimo šaukiant už 
savo didžiuosius krepšininkus, ne
mažai buvo girdima ir australiškų 
garsų, kurių kelios grupės, pasipuo
šę net savo vėliavomis, ragino aus
tralus ir Edį. Iki antrojo puslaikio 
pusės, beveik kas antras žodis buvo 
girdima ar tai Edis, ar tai Palubins
kas, nes jis mėtė, vedė žaidimą, fo- 
lavo, ar jį foluodavo ir pan. Šalia 
manęs buvę karšti kanadiečiai nie
kaip negalėjo išsiaiškinti, kas tai per 
australietis su tokia keista neaus- 
trališka pavarde, privaręs pradžioje 
jiems tiek baimės, kad net jų žymu
sis treneris negalėjo ramiai savo kė
dėje nusėdėti. Ir gaila, apleidus 
aikštę, dingo ir visas įtempimas ir 
minima Palubinsko pavardė.

Su Edžiu ir jo jauna amerikiete 
žmona teko ilgiau išsikalbėti. Jis 
šiuo metu Lousiana valstijoj moky- 
tojauja ir treniruoja koledžio ko
mandą. Į Australiją nežinia kada
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patarė: - ’’Vaikeli - skaityk visas ir 
tada žinosi!” Tą dieną namo išsine
šiau ’’Altorių šešėlyje” ir ... pamė
gau Putiną. Nesijaučiau nusidėjėlis.

Nesijaučiu nusidėjėlis nei šian
dieną, karts nuo karto pasiskaityda- 
mas Putino raštus bei jo poeziją. 
Štai kartą, tokiu supuolimu, mane 
aplanko gyvenime aiškiai matomas 
aršus katalikas ir didelis partijotas. 
Salionėlyje ant stalo guli ’’Gimtojo 
Krašto” egzempliorius ir, tokiu su
puolimu, ’’Putino laiškai Australi
jon". Paskutinieji išleisti pagarbios 
Australijos lietuvių gyvenime mo
ters (Putino sesers) pastangomis. 
Svečias žvairomis nudelbė ant stalo 
gulinčią literatūrą, pirštu, tarytu
mei į dveselieną, dūręs į Putino laiš
kus, pareiškė: ’’Tai, vanas, ir šito 
mėšlavežio mėšlą skaitai?!”

Garbės žodis! - norėjosi tėkštelti 
svečiui į vėplas atbuline! Bet kadan
gi pagal žemaitišką posakį - ’’Svečias 
į namus - Dievas į namus”, tai niež- 
tantį delną, suspaudęs į kumštį, įki
šau į kelnių kišenių. Už savaitės gir
disi, kad mano svečias išrašė man 
komunistų partijos nario kortelę, 
nes esą visus įrodymus matęs mano 
salionėlyje ant stalo...

Šiandieną taipogi pasiskaitau, ką 
rašo p. Šliogeris, Kazokas, p. Sau
dargas. Nesijaučiu dėl to esąs ma
žesnis lietuvis ar didesnis patrijotas. 
Pasiskaitau, kai rašo, kun. Vaserį, p. 
Pusdešrį, kun. dr. Bačinską. Nesi
jaučiu esąs didesnis katalikas, nes 

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
RUGSĖJO 18 D. ETRUSCAN SALĖJE, 

ARTHUR ST. CABRAMATTA

grįš, nebent gautų gerą pasiūlymą. 
Profesionalu irgi nežinia ar taps. 
Šiuo metu jis yra laimingas su savo 
žmona, siunčia Amerikos ir Austra
lijos lietuviams krepšininkams, su 
kuriais jis ne vieną kartą yra žaidęs, 
geriausius linkėjimus ir geros sėk
mės sporto šventėse.

Montrealis yra pilnas atvykusių 
lietuvių iš kitų Kanados vietovių ir 
Amerikos. Montralio lietuviai yra 
tikrai puikūs ir beveik visos šeimos 
turi daugiau ar mažiau svečių iš kitų 
vietovių. Malonu čia man buvo su
tikti mano seną sportinį ir olimpinį 
bičiulį dr. R. Gašką, kuris stengiasi 
čia, kaip kad ir Muenchene, padaryti 
daugiau nuotraukų, ypatingai iš 
mūsų lietuvių sportininkų varžybų, 
kuriomis ir aš naudojuosi paįvairini
mui savo olimpinių straipsnių. Se
nieji Kanados ir Amerikos sporto 
vilkai, kaip J. Bulionis, Pulkaunin- 

■ kas, Grybauskas, Narbutas ir kiti 
yra atvykę į šią olimpiadą pamatyti 
jos ir su paskirų laikraščių skaityto
jais pasidalinti olimpinėm mintimis. 
Malonu buvo sutikti ir susipažinti 
Čikagos žinomąją lietuvę p. Rudie
nę, kuri su savo mecenatu vyru be 
nuolatinio Čikagos operos šelpimo, 
yra labai daug prisidėję ir prie pas
kutiniųjų Amerikos lietuvių krepši
ninkų pasiuntimo gastrolėms į Eu
ropą. Sportinė dvasia atvedė visą 
ponų Rudžių šeimą ir į Montrealio 
olimpiadą.

kaip bebūtų, kas kaip berašytų - be
kalbėtų - mėgstu teisybę ir nemėgs
tu nei sacharinu persaldinto patri- 
jotizmo, nei smalčiumi perteptos 
katalikybės. Viskam, gi, turi būti 
saikas.

Štai, savo laiku, kun. Vaserio nu
siskųsta, kad panaudodami iš po 
Helsinkio konferencijos nutekėjusį 
muiliną vandenį, kai kurie ”M.P.” 
korespondentai pilsto ant kenčian
čios Lietuvos Bažnyčios paplavas. 
Su tokiu pareiškimu būtų galima 
sutikti, jeigu žmogus žinotumei tik. 
du kelius, t.y. iš darbo į namus ir iš 
namų į bažnyčią ir, jeigu skaitytu
me! tik ”M.P.” ir ”T.A.” Gaila buvo 
konstatuoti, kad kun. Vaseris nepri
silaiko platesnio akiračio, nes iško- 
šus vadinamąsias ’’paplavas” anlyzė 
gavosi tokia, kad ne vienas iš rašy
tojų ’’Mūsų Pastogėje” nepaskelbė 
nieko naujo arba kas nežinoma pla
tesnėje pasaulio spaudoje, kurios ti
ražai siekia milijonus ir, be abejo, 
milijonų skaitoma. Ir aš tamstas už
tikrinu, kad tokiuose žurnaluose 
kaip ’’Time”, ’’Bulletin” ir pan. rašo 
ne Kukučiai, bet pasaulinio masto 
žurnalistai, į kurių tvirtinimus - 
asercijas dar bet iki šiol nedrįso ar 
nesugebėjo atsakyti ir patsai Vati
kanas, kaipo toksai. Tuo būdu kas 
atspausdinta mūsų ”M.P.” yra nei 
daugiau ir nei mažiau, kas žinoma ir 
matoma visame laisvajame pasauly-

(Nukelta į 7. psl.)

Tačiau didžiausia padėka mano ir 
kitų lietuvių yra olimpinei hostesei 
Vidai Adomonytei. Ji dirba didžia
jam miesto hotely, kur yra suvažia
vę viso pasaulio Coca Cola bendro
vės didieji bosai ir jiems ši, olimpi
nių gėrimų bendrovė, yra parūpinu
si viską, kad tik jie kuo geriau pa
matytų olimpiadą, kurios dalyviai be 
pinigų geria šį gėrimą. Per Vidą aš 
ir keletas kitų svečių gavome gana 

daug gerų ir nemokamų bilietų į 
svarbias rungtynes. Be jos, olimpi
niame kaimelyje ir stadionuose dar 
dirba ir kitos lietuvaitės, tai Rūta 
Danaitytė, Audra Jonelytė ir Dana 
Beniušytė, kurios taip pat savie
siems daug padeda.

Gana nemažai yra ir lietuvių iš 
Lietuvos, kurie yra apgyvendinti 
gana tolokai nuo miesto esančiame 
motelyje. Jie niekaip negalėjo su
prasti, kaip pradžioje olimpiados 
galėjo sustreikuoti jų motelio auto
busų šoferiai, palikdami juos kone 
visai be transporto. Keikė ir jie 
streikus, važinėdami taksiais ir mo
kėdami dolerius, kurių jie trims sa
vaitėms tegalėjo išsikeisti labai ma
žai.

Tačiau lietuviška olimpinė dvasia 
yra tikrai šilta ir artima čia. Bend
raujame mes visi, tiek sportininkai, 
tiek ir svečiai iš visų pasaulio kraštų 
ir visi labai nuoširdžiai ir lietuviškai 
esame montrealiačių priimti. .

(Bus daugiau)
Mūsų Pastogė Nr. 33, 1976.8.23, psl. 5
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SPALIO 1 d. JUMS TEKS APSISPRĘSTI SAVO SVEIKATOS .
DRAUDIMO

REIKALU

Gal tas 
jums padės?

Nuo šių metų spalio 1 d. kiekvienas 
Australijos gyventojas turės vienaip ar 
kitaip apdrausti savo sveikatą. Taigi, tu
rėsite apsispręsti, kuris draudimo būdas 
yra tinkamiausias jums ir jūsų šeimai. Čia 
paduodame tris pagrindinius punktus. 
Jeigu norėtumėte daugiau informacijų, 
kreipkitės į Medibank įstaigą arba į pri
vačią sveikatos draudimo instituciją.

Scheme 3
Complete private medical and 

hospital insuraiĮce.

Scheme 2 •
Standard Medibank plus extra 

hospital insurance.

Bet vis tiek ir čia jus dengia Standard 
Medibank. Jums tereikia tik paprašyti 
ekstra draudos iš Medibank Private In
surance arba priklausyti privačiai kom
panijai (fondui).

DH4.367.86

Jums iš viso nereikia prašyti, kad pri
klausytumėte Standard Medibank gru
pei. Jūs būsite automatiškai apdraustas, 
ir viskas.

Scheme 1 •
Standard Medibank.

PADENGIA

Šis draudimas padengia mažiausiai 
85% gydytojų sąskaitų, visą išlaikymą 
valstybinės ligoninės bendroje palatoje ir 
ligoninės gydytojų priežiūrą.

KIEK
KAINUOJA

Jeigu esate vedęs, turite šeimą ir jūsų 
šeimos metinės įplaukos siekia daugiau 
nei $ 4.300 (apie 82 dol. per savaitę) jūs 
mokėsite 21/2°/o nuo jūsų taksuojamų pa
jamų. Pavz., jei gaunate $ 200 per savai
tę, jums teks mokėti 5 dol. draudimo į sa
vaitę. Bet nemokėsite daugiau kaip $ 5.80 
į savaitę nežiūrint, kiek uždirbate.

Jeigu esate viengungis ir nieko neišlai
kote, jūs mokėsite 2V2% nuo jūsų tak
suojamų pajamų, jeigu uždirbate daugiau 
kaip $ 2.605 per metus (apie 50 dobper 
savaitę). Jeigu per savaitę gaunate 100 
dol. jums teks mokėti $ 2.50 per savaitę. 
Tačiau nemokėsite daugiau kaip $ 2.90 į 
savaitę nežiūrint, koks bebūtų uždarbis.

Šeimos, uždirbančios mažiau nei $ 82 
per savaitę arba viengungiai gauną mažiau 
nei $ 50 per savaitę, iš viso nieko nemoka 
ir vis tiek gauna visas Standard 
Medibank lengvatas. Lygiai tokį aprūpi
nimą gauna pensininkai, gyveną vien iš 
pensijos, krašto gynybos nariai ir gauną 
sugrįžusių namo (repatriation) lengvatas. 
Tačiau nuo spalio 1 d. daugumai mokesčių 
mokėtojų bus automatiškai atskaityta 
2V2% nuo jų uždarbio arba tiems, kurie 
dirba savistoviai, metų gale bus priskai- 
tyta prie jų mokesčių sumos, supranta
ma, jeigu jie nepriklauso privačiai svei
katos draudimo kompanijai.

KAIP

PATEKTI

Priklausant Standard Medibank grupei 
ir dar ekstra ligoninės draudimas. Jums 
padengs mažiausiai 85% gydytojo sąs
kaitų, gausite pusiau privačią palatą 
(shared room) valstybinėje ligoninėje ir 
jūsų šeimos gydytojo priežiūrą.

Už šitą draudimą jums teks mokėti 
272% nuo'jūsų taksuojamų pajamų (tas 
pats, kaip ir pirmoj grupėj) ir jums dar 
teks mokėti ekstra už Medibank Private 
Insurance. Toji ekstra suma sieks $ 2.60 
per savaitę šeimoms ir $ 1.30 viengun
giams. Kiti privatūs fondai gali jums pa
siūlyti panašų padengimą už panašią su
mą - palygink šitai su kitais fondais.

Įsidėmėkite: jeigu jūsų įplaukos pasie
kia tam tikro lygio, jums išeis pigiau pri
klausyti visai privačiai sveikatos draudimo 
įstaigai, jeigu norite ligoninėje gauti pu
siau privačią palatą ir savo šeimos gydy
toją.

N.S.W. ir A.C.T. teritorijoje, jeigu jūs 
uždirbate daugiau kaip $ 202 per savaitę 
(šeima) arba $ 101 (viengungis) jums ge
riau priklausyti trečiai grupei (scheme 3). 
Tas pats atitinka Queenslande, Pietų 
Australijoje ir Šiaurės Teritorijoje, jeigu 
jūsų savaitinis uždarbis daugiau kaip 
$ 188 (šeima) arba $ 96 (viengungis), ir 
Viktorijoje, Tasmanijoje ir Vakarų Aus
tralijoje, jeigu uždirbate per savaitę virš 
$ 172 (šeima) ar $ 86 (viengungis).

Jūs galite gauti Medibank Private In
surance trečios grupės draudimą arba 
priklausyti privatiems fondams. Jeigu 
norite gauti privatų kambarį viešojoje ar 
privačioje ligoninėje jūs prisiimate pri
dėtinį draudimą aukštesniais kaštais. Ir 
čia turėtumėt palyginti su privačiais fon
dais.

Privati sveikatos draudimo įstaiga, pa
grinde dengianti mažiausiai 85% gydyto
jo sąskaitų, pusiau privačią palatą viešoje 
ligoninėje ir joje jūsų šeimos gydytojo 
priežiūrą. Jeigu jūs draudžiatės šituo bū
du, jums nebus išskaitoma iš algos už 
Standard Medibank.

Mokestis už privatų sveikatos draudi
mą gali įvairuoti skirtingame fonde, ta
čiau N.S.W. ir A.C.T. draudimo mokestis 
gali kainuoti apytikriai $ 7.65 per savaitę 
šeimai ir $ 3.85 viengungiui. Queenslande, 
Pietų Australijoje ir Šiaurės Teritorijoje 
gali tekti mokėti per savaitę $ 7.30 šeimai 
ir $ 3.70 viengungiui. Gi Viktorijoje, Tas- 
manijoje ir Vakarų Australijoje apytikris 
mokestis būtų $ 6.90 per savaitę šeimai ir 
$ 3.45 viengungiui.

Tą patį jus galite gauti apsidrausdami 
ir pas Medibank Private Insurance arba 
bet kokiame kitame sveikatos draudimo 
fonde pagal savo pasirinkimą. Jeigu no
rėtumėt privačios palatos valstybinėje ar 
privačioje ligoninėje, jūs galite papildo
mai apsidrausti už didesnį mokestį. Kai 
kurie fondai gali pasiūlyti dar ekstra pa
dengimų, kaip fizioterapija ar dantistas.

Norėdami apsidrausti privačiai, turit 
kreiptis į Medibank Private Insurance 
arba į kitą sveikatos draudimo fondą pa
gal savo pasirinkimą. Taip pat turite 
tokiu atveju pranešti savo darbovietėje 
kasininkui, kad esate apsidraudęs priva
čiai ir kad jis neišskaitytų iš jūsų algos 
mokesčio už Standard Medibank. Jeigu 
dirbate nepriklausomai, tai metų gale už- 
pildydamas mokesčių blankus (Tax Re
turn) priminkite, kad esate apsidraudęs 
privačioje sveikatos draudimo įstaigoje.

£ The CommonwealthDepartment of Health.

6



SPORTAS
Berniukai žemiau 11 m.
VARPAS — MORDIALLOC 22:2

Taškai: A. Hare 2, A. Hare 0, T, 
Adams 2, B. Liubic 4, A. Liubic 2, D. 
Sadauskas 12.

Berniukai žemiau 15 m.
VARPAS — DEVILS 26:28

Taškai: Ragauskas 6, Balnionis 2, 
Mitchell 2, Kuster 6, Liubinas 10, 
Vaitiekūnas, Keblus.

Berniukai žemiau 17 m.
VARPAS - VERMONT 35:49

Taškai: R. Barila 8, S. Balnionis 
12, T. Baltutis 6, L. Baltutis 2, V. 
Soha 7, R. Hill, V. Liubinas.

Moterys
VARPAS - GEELONG 54:43

Pusfinalines žaidynes varpietėš 
pasigėrėtinai sužaidė. Nors mūsiš-

Rugpiūčio 8 d. Geelongo Vyties 
krepšininkai lankėsi Melbourne, kur 
sužaidė draugiškas žaidynes su 
Varpo krepšinio komandomis. Joks 
abiejų klubų bendradarbiavimas yra

Žaidynių

Berniukų žemiau 12 m.
VARPAS - VYTIS 15:32

Varpo taškai: A. Ljuvic 0, B. Lju- 
vic 12, A. Hare 0, A. Hare 1, B. Jan
kus o, P. Jankus 2, Šeikis 0.

Vyties taškai: M. Brenner 13, T. 
Bindokas 13, P. Manikauskas 2, Va
laitis 5, V. Jomantas 0, J. Bindokas
O.

Berniukai žemiau 16 m.
VARPAS — VYTIS 60:22

Varpo taškai: C. Kustėr 4, P. 
Steel 7, E. Ragauskas 27, R. Liubi
nas 4, D. Mitchell 0, A. Balnionis 14,
P. Urbanavičius 4, A. Vaitiekūnas 0, 
J. Keblys 0, Kirša O.

Vyties taškai: P. Manikauskas 5,

Vyties taškai: P. Manikauskas 5, 
P. Yakamov 9, J. Bajusic 4, L. Va
laitis 2, J. Bindokas 2, P. Valodka 0, 
P. Valodka 0. 

— —-

Man patinka ir...
( Atkelta iš 5 psl..) 

je, išskyrus tiktai tuos, kurie skaito 
tiktai vienus ”T.A.” Tie tikriausiai 
nežino, kad Katalikų Bažnyčia per
gyvena visapusišką krizę, kad virš 
jos kabo Tamsios Gadynės (Dark 
Age)) grėsmė.

Faktas! - idijotas būtumei žmo
gus, kad neįmatytum skriaudžiamos 
ir kenčiančios Lietuvos Bažnyčios! 
Ir patinka mums ar nepatinka, bet 
pasaulyje vyraujanti opinija yra to
kia, kad į Lietuvos katalikų mizerną 
padėtį Vatikanas jau seniai atsuko 
kurčią ausį, o su parašu po Helsinkio 
sutartimi lietuvius paliko Dievo 
(jeigu ne daugiau Maskvos?) valiai. 
0 kas apie tai geriau žino, jeigu ne 
Lietuvoje dar gyvi kunigai ir tikin
tieji?! Kodėl tad rūstauti ant p. Šlio
gerio, jeigu jis perkomentuoja tai, 
ką šiandieną krikščioniškasis pasau
lis laiko gėdingu Vatikano elgesiu 
savo brolių Kristuje atžvilgiu?

Teisybė nevisuomet saldi. Vienok, 
šiuo atveju, kun. dr. Bačinsko atsi
liepimas, mėginant atpirkimo, ožiais 
padaryti p. Šliogerį, Redakciją ir net 
Krašto Valdybą, liekasi visiškai ne
suprantamas. It šie būtų didesni 
kaltininkai, skelbdami ir gvildenda
mi žinomą faktą, nei anas Vatikano 
dėdelė pasirašęs sutartį? Kažna, ar 
jis bent žinotų kur tos Lietuvos ieš
koti?... Mėginimas tąją dėmę užtepti 
smalčiumi ir šios sutarties pasira
šyme mėginti įžiūrėti bei tautie-

MELBOURNE
kės visą laiką vedė, bet priešininkių 
spaudimas atsparus, ir pirmas pus
lankis baigėsi 22:20 Varpo naudai.

Antrame puslankyje mūsų mergi
nos turėjo rimtai pasispausti iki iš
plėšė laimėjimą.

Taškai: R. Šidlauskaitė 16, E. 
Vyšniauskaitė 9,1. Liubinienė 10, L. 
Pikelytė 11, A. Tamošiūnaitė 9, I. 
Walch 2, Markavičiūtė.

Vyrai
VARPAS — MELB. UNIVERSITY 

29:18
Taškai: Ragauskas 9, Vaitkus 4, 

Oželis 12, D. Liubinas 4, I. Liubinas 
0, Muceniekas, Pranckūnas.
VILKAS — LABOUR 48:52

Taškai: V. Soha 14, Vadis 10, G. 
Brazdžionis5, A. Petraitis 12, A. 
Verbyla 7, Š. žiedas, E. Bužinskas, 
V. Soha,jn.

tikrai pagirtinas: malonu, kad susi
tinka mūsų jaunimas, ir gera proga 
pasigėrėti puikiais žaidimais.

po žaidynių visi krepšininkai ir 
svečiai pakviesti į Liet. Namus, kur 
buvo pasivaišinta ir pabendrauta.

Rezultatai
Mergaitės žemiau 14 m.
VARPAS - VYTIS 23:27

Varpo taškai: R. Bertašiūtė 9, M. 
Venckutė 4, L. Muceniekaitė 1, K. 
Soha 5, L. Steel 4, D. Balnionytė 0,
D. Pikelytė 0.

Vyties taškai: R. Šutaitė 7, B. Jo- 
mantaitė 4, L. Zenkevičiūtė 16, T. 
Williams, T. Rae, M. Wills, L. Kar- 
puškaitė, T. Bungardaitė, L. Grace.

Moterys
VARPAS - VYTIS 42:32

Varpo taškai: R. Šidlauskaitė 15,
E. Višniauskaitė 4, J. Liubinienė 10, 
T. Walsh 2, A. Tamošiūnaitė 4, L. 
Mackevičiūtė 0, P. Pikelytė 7, M. 
Sage 0.

Vyties taškai: A. Jančauskaitė 0,
L. Schrederytė 1, C. Adomaitytė 2,
M. Stanfield 8, J. Stanfield 5, A. 
Mačiulytė 11, R. Zenkevičiūtė 3.

Vyrai
VARPAS - VYTIS 26:59

Varpo taškai: Ragauskas 2, Vait
kus 2, D. Liubinas 6, J. Liubinas 0, 
Muceniekas 2, Vyšniauskas 0, Oželis

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA 

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI rugsėjo mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas i 
bendrąją - Kad mes visi jaustu- 
mėm savo atsakomybę už visų žmo
nių gyvenimo sąlygų pagerinimą.

čiams įpiršti kokią tai nežinomą ir 
nesuprantamą gliorifikaciją su pa
teisinimu, kad( ’’Pasirašė ir visa eilė 
Vakarų valstybių atstovų, o jis kal
tina tik Vatikaną” - yra perdėm 
skysta putra.' Nuo kada ”two 
wrongs" (arba ’’ten wrongs”) ’’make 
one right?”

Iš viso to liekasi aiškus tik vienas 
dalykas, būtent, kad savųjų tarpe 
savuosius mokame visaip nuteplioti. 
Kodėl kartą nepanaudoti savo dip
lomą ir autoritetą ir gerai pasiskai
čius š.m. gegužės 15 d. (Vol. 98, No 
5006) ’’The Bulletin” atitinkamai ne- 
atsikirsti straipsnio ”A new Dark 
Age threatens” autoriui, psicholo- 
gistui ir ’’active Catholic layman” 
Ronald Conway? Tai yra, jeigu jis 
rašo neteisybę ir dergia Vatikaną, 
Popiežių, bažnyčią, vyskupus ir ku
nigus!? Tada ir aš visus šiuo straips
niu užsigavusius nuoširdžiai atsi
prašysiu!

O.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $150.00.
Jei kas pageidauja, galima dadėti iš šių žemiau išvardintų arba kitokių 

prekių:
Vyriškas arba-moteriškas nertinis
Vilnonė gėlėta skarelė
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui
Crimpleno medžiaga suknelei
Jersey wool medžiaga moteriškam kostiumėliui
Jersey wool medžiaga suknelei
Dirbtinis mink’as moteriškam paltui
Nailoniniai marškiniai
Lietsargis telescopic
Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei

> Kainos yra su. įskaičiuotu sovietiniu muitu.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba, ki
tas šalis.

12, Pranckūnąs 0, Mačiulaitis 2.
Vyties taškai: P. Obeliūnas 10, J. 

Obeliūnas 3, S. Karpuška 12, Gie- 
lings 4, Oldham 5, Johnson 6, Gray 
2, R; Rankauskas 2, E. Gvildys 9, 

^Bindokas 2, Seeley 5. •
VILKAS - VYTIS 54:49

Vilko taškai: V. Soha 0, Vadis 10, 
G. Brazdžionis 11, V. Brazdžionis 8, 
A. Petraitis 11, Mačiulaitis 4, E. Bu
žinskas 6, A. Verbyla 4.

Vyties taškai: P. Obeliūnas 10 G. 
Obeliūnas 6, S. Karpuška 9, A. Ran
kauskas 8, E. Gvildys 4, P. Bindokas 
2, Gielings 4, Oldham 2, Johnson 0, 
P. Gray 4. A.G.

misijų- Kad Pietų Amerikos 
kraštai surastų kelią, vedantį į vi
suotinį socialinį išsivystymą.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE! 
Brangus Broli, Sese!

Šv. Rašto Patarlių knygoje 
skaitome: ’’Viešpatie, neduok man 
elgetystės nei turtų, tik suteik man, 
ko reikia pragyventi. Kad kartais 
pasotintas, nebūčiau suviliotas išsi
ginti ir nesakyčiau: kas yra Vieš
pats?, arba skurdo priverstas, vog
čiau ir apgaulingai prisiekčiau mano 
Dievo vardu” (Pat. 30,7-9).

Tai yra tos sąlygos, kurių prašo 
Senojo Testamento teisusis. Jis ne
prašo nei patogumų, nei prabangos, 
o taip pat jis nemėgsta ir skurdo. 
Jis siekia tokių gyvenimo sąlygų, 
kurios primintų jam Dievo dosnu
mą ir Jo gėrį ir iš kitos pusės, ap
saugotų jį nuo puikybės ir nuo pa
vojaus užmiršti Dievą. Kitais žo
džiais, jis siekia tokių gyvenimo są
lygų, kurios atitiktų žmogaus vertei 
ir jo prigimčiai.

Kaip sudaryti tokias sąlygas šian- 
dieniniame komplikuotame 
amžiuje? Aišku, čia neužtenka vien

.................... ..

SIUNTINYS 1. (1976).

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplene medžiaga dviem suknelėm, specia
li medžiaga moteriškam paltui, 2 nailoninės skare
lės, 1 vyriški nadoniniai marškiniai, 2 poros vyriš
kų arba moteriškų geriausios rūšies kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutei medžiaga.

'■ -i. •'

K

s“ ' '• S

$21.00 
8.00 

24.00 
16.00 
25.00 
16.00 
65.00 
10.00 
10.00 
40.00

Td. 01 -731 8734 
aiba 01-460 259*2

Nuostabioji keliautoja

Šiandie labai daug mūsų žmonių^ 
keliauja po pasaulį, ir jau jokia nau
jiena, kad kas nuvažiuoja į Ameriką 
ar Lietuvą, tačiau visi keliautojai vis 
mina įprastinį kelionių kompanijų 
sudarytą ir iki detalių išdirbtą 
maršrutą. Įvairuoja tik kelyje išbū
tas laikas.

Kitokia keliautoja yra Dr. K. Gu- 
meniukienė. Ji viena iš pirmųjų iš 
Australijos dar 1965 m. apskriejo 
aplink pasaulį, o vėliau ekskursavo 
beveik kasmet į atskiras šalis. Šiuo 
metu jos sydnejiškiai draugai gavo 
atvirukus iš tolimosios Laplandijos - 
iš Nordkapp. Tai pati šiaurietiš- 
kiausia vieta Norvegijoj, Arktikos 
srity, amžinosios žiemos šaly. Net 
sunku įsivaizduoti, kaip ji į ten pa
teko - ar elniais, ar šunimis, tik vie
na aišku, kad niekas iš mūsiškių dar 
,jos neaplenkė. Tai tikras iššūkis 
jaunimui, sportininkams. Šiuo metu 
ir jos anūkas Dr. V. Bagdonas išsi- 
leidęs į keliones, bet vargu ar pra
lenks savo senelę.

tik pakelti darbininkams algų tuo 
padidinant tik jo pajamas. Dar blo
giau būtų duoti neribotas teises 
valstybei, kuri tvarkytų viską, 
įskaitant šeimas, vaikų auklėjimą ir 
žmonių laisvalaikį. Turime užtenka
mai pavyzdžių, kad totalitariniai re
žimai, siekdami ’’socialinės lygybės” 
sudarė nepakenčiamas gyvenimo 
sąlygas nuplikindami mases, išski
riant ’’išrinktųjų kliką”, kuri pra
bangoje gyveno.

Normaliam gyvenimui reikalinga 
standarto užtikrinimas turi būti 
mūsų visų atsakomybės ir pastangų 
išdava. Visi žmonės, abiejų lyčių turi 
čia kuoglaudžiausiai bendradar
biauti, kad sudarytų žmogaus pri
gimčiai vertas gyvenimo sąlygas.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
Mūsų Pastogė Nr. 33,1976.8.23, psl. 7
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K ' ww Pranešimai
PRANEŠIMAS

Liet. Jaunimo Sąjungos Valdyba 
Melbourne praneša, kad rugpiūčio 
28-29 d.d. įvyksta Trečiojo Jaunimo 
Kongreso Australijos atstovų suva
žiavimas Melbourne, Lietuvių Na
muose, 50 Errol St., North Mel
bourne.

Darbotvarkė: Australijos Liet. 
Jaunimo S-gos statuto peržiūrėji
mas, pakeitimai ir tvirtinimas. Fil
mas iš Jaunimo Kongreso.

Visi, kurie interesuojasi jaunimo 
reikalais, prašome dalyvauti.

Suvažiavimo pradžia šeštadienį, 
rugpiūčio 28 d. 10 vai. ryto.

MLJS Valdyba

ALB LATROBE VALLEY 
SENIŪNIJOS PRANEŠIMAS 

/'y, 'j ■'
Rugsėjo 4, šeštadienį, 7.30 vak 

punktualiai, Morwell’io Vary Str. 
salėje įvyks Tautos šventės minėji
mas, kuriame kalbės įžymus mūsų 
veikėjas, kalbėtojas, žurnalistas Al
binas Pocius, ALB Melbourne Apy
linkės Valdybos ir Viktorijos Baltų 
Komiteto pirmininkas, viešėdamas 
čia su ponia.

Tikimasi gausaus tautiečių daly
vavimo.

Po oficialiosios dalies bus suneš
tinės vaišės, kur gėrimais apsirūpi
na patys svečiai.

V. Koženiauskienė 
Seniūnė

džiai prašome talkos ir aukų, kaip 
vaikų žaislų (vartotų), įvairių rank
darbių, papuošalų, paveikslų, stiklo j 
ir keramikos išdirbinių, gėlių ir žo
lynų vazonuose, uogienių ir kt. 
Mėgsti ar siūti vaikų ir suaugusių 
rūbai leidžiami tik nauji.

Aukas maloniai prašome perduoti j 
valdybos narėms ar Lietuvių Sody- k 
bos seniūnui p. Simanauskui, Lietu- | 
vių Klube ar sekmadieniais po pa-1 
maldų Lidcombė.

Kviečiame apsilankyti mugėje ir I 
iš anksto dėkojame už pastangas ir I 
aukas.

Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Tautos šventės minėjimas Syd- 

nejuje pradedamas pasilinksminimu 
Lietuvių Klube šeštadienį, rugsėjo 4 
d. Bus įdomi ir originali programa. 
Įėjimas nemokamas.

Sekmadienį, rugsėjo 5 d. 11.30 
vai. pamaldos Lidcome bažnyčioje. I 
Visos organizacijos kviečiamos da- ' 
lyvauti su vėliavomis.

Po pamaldų parapijos salėje įvyks 
iškilmingas minėjimas, kurį ir šiais j 
metais ruošia ir praveda Sydnejaus | 
lietuvių jaunimas.

Įėjimas nemokamas, bet salės iš- i 
laidų padengimui bus renkamos I 
aukos.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

LITERATŪRINĖ POPIETĖ
PRANEŠIMAS

Sydney Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugijos Valdyba praneša narėms 
ir prijaučiantiems, kad ir vėl yra 
proga dalyvauti vietinių labdaringų 
organizacijų metinėj mugėj, kuri 
įvyks spalio mėn. Mes gavome stalą 
Lietuvių Sodybos vardu spalio 13 d., 
trečiadienį, nuo 9 iki 5 vai. West 
sealed shopping town, Miranda 
Faire, The Kingsway, Miranda.

Pernykštis pelningas mugės pasi
sekimas įvyko tik dėka jūsų dosnios 
ir gausios paramos. Ir šįmet nuošir-

Rugpjūčio 29 d., sekmadienį, 3 
vai. Syd. Liet. Klube įvyksta Mote-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugpiūčio 28 d., šeštadieni:
DUO ARABASQUE (TOPLESS ACT)

Rugpiūčio 29 d., sekmadienį, 3. vai.:
Moterų D-jos ruošiama 

LITERATŪRINĖ POPIETĖ
FILMAI LIET. KLUBE
Rugpiūčio 25 d., trečiadienį, 7.30 
vai.:

THE STING
Labai patrauklus ir intriguojantis 
filmas

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite!

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4-12 vai., šešt. 
val.,sekm. 12.30 iki 11 vai.

2-1

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

labai įdomi Literatūrinė popietė. 
Bus skaitoma parinkti įvairių auto
rių poezijos ir prozos gabalėliai iš 
mūsų literatūros viena tema - "Vy
rai apie moteris”. Įdomi tema, įdo
mus ir išpildymas. Visi maloniai 
kviečiami gausiai dalyvauti ir pasi- 
klaisidėmėkite- ateinanti sekmadie maldos, kurios vyks katedroje rug- 

IsiaemeKite. ateinanti sekmadie- 12 d 2 va] Tnsp fr
ni, rugpiucio 29 d., 3 vai. Liet. Klube 
Bankstown.

Marijos Kongresas Sydney

Rugsėjo 5-19 d.d. Marijos Kon
gresas Sydney - jo plačios apimties 
programa bus skelbiama vėliau.

Šiuo tarpu mums įsidėmėtina 
’’Ethnic Mass” visų tautybių pa-

MŪSŲ PASTOGĖS

sėjo 12 d. 2.30 vai. Jose ir mes lietu
viai kviečiami dalyvauti su savo 
tautiniais rūbais ir ženklais. Tad jau 
iš anksto joms ruoškimės paskirda
mi šį laiką.

Tolimesnius pranešimus sekite 
mūsų spaudoje ir ’’Catholic Weekly” 

Kun. P. Butkus

ŠOKIAI grojant “Golden 
kapelai: 
šeštadieniais 8 12 vai. 
Sekmadieniais 4 - 8 vai.

Trio'

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6-9 vai. vak., šešt. 6 
-10 vai. vak.
Sekmadieniais 1-9 vai. vak. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė.

ŠACHMATININKŲ DĖMESIUI
■ ft -■ '

Pranešame, kad Sydnejaus Liet. 
Klubo narių šachmatininkų metinis - 
ataskaitinis susirinkimas šaukiamas 
rugpiūčio 25 d., trečiadienį, 7.30 vai. 
Lietuvių Klube Bankstowne.

Visi nariai šachmatininkai kvie
čiami būtinai dalyvauti.

Sekretorius

stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

SPAUDOS BALIUS
Tik penkios savaitės iki Mūsų Pastogė SPAUDOS BALIAUS! 

Rugsėjo 18 d. Etrusccan Lounge salėje, Arthur St., Cabramatta.
Šiame baliuje:

1. Ypatingai puošni ir iškilminga erdvi salė.
2. Nepaprastai vertinga loterija (mūsų menininkų 
kūriniai ir meniški išdirbiniai)
3. Originali programa
4. Kitos staigmenos.

Baliuje valgiai ir gėrimai vietoje. Valgiais bus galima vaišintis ištisą 
vakarą, ir jie įskaityti į bilieto kainą. Jokių užkandžių ir gėrimų įsinešti 
neleidžiama. Įėjimas - 8 doleriai kiekvienam.

Bilietais būtina apsirūpinti iš anksto, kad rengėjai 
kelias dienas iš anksto tikslų dalyvių skaičių.

Bilietus platina:

žinotų bent

M. Zakaras, 18 Lundy St., Kingsgrove, tel. 502 3367
V. Aras, 54 Prince St., Mosman, tel. 90 5917
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, tel. 682 3580
J. Maksvytis, 7 Fleming St., Carlingford, tel. 871 6269 •
V. Kazokas, 13 Percy St.’, Bankstown, tel. 709 8395
V. Bitinas, 56 Almora St., Mosman, tel. 969 6394
A. Jablonskienė, la Stacey St., Bankstown, tel. 709 4031 
L. Stašionienė, 11 Berala St., Berala, tel. 649 9062 
J. Ramanauskas - Sydney Liet. Klube 
Dr. K. Kemešys, Canberra, tel 814682
A. Šerhas, 115 Janet St., Newcastle, tel. 631653 

Spaudos Baliuje apranga vakarinė
Salėje stalai po 12 ir 22 vietas. Stalų ir vietų užsakymai priimami 

dabar. Tuo reikalu kreiptis į redaktorių tel. 709 8395.

Melbourno Apylinkės Valdyba kviečia viąus iš ąrti ir toli į metinį
MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIU
Rugpiūčio 28 d., šeštadienį 7 vai. Lietuvių Namuose, 44 Errol st. North 

Melbourne. Geras orkestras. Smorgasboard. Įėjimas $ 7.
Vietas užsakyti: B. Šilvienė, tel. 58 4370 arba Alb. Pocius, tel. 380 5969

ATSILIEPKITE!

Inž. J. Riauba rūpestingai renka 
knygas apie Lietuvą anglų kalba. 
Tačiau jam trūksta iki pilno rinkinio 
dar eilės knygų. Jis ypač suintere
suotas savo rinkinį papildyti šiomis 
knygomis:

J.A. Swetenham. Tragedy of the 
Baltic States. Išleista F.A. Praeger 
Press, New York 1954.

A.E. Senn. The Emergence of 
Modern Lithuania. Išleista Colum
bia University Press, New York 
1958.

A.E. Senn. The Great Power. Iš
leista Leiden Brill, Holland 1966.

Kas čia paminėtas knygas turėtų 
ir sutiktų perleisti, rašykite nuro
dant knygos stovį ir kainą: J. Riau
ba, 9 Harrow St., Dover Gardens, 
S.A. 5048.

LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba 
Redaktorius V.Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis, A.Re1sgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown .N.S.W. 2200;
Tel. 7098395
Leidėjo ir Administracijos adressas: 
Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams 

6 mėn.
Užsieny metams 
Oro paštu užsieny 
Atskiras numeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

$15.00 
$ 8.00 
$18.00 
$37.00 
$00.35
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