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DIENOS

MELBOURNE
L.D.M. Rengti Komiteto Informacija

PAKARTOTINIAI SKELBIAME LIET. DIENU MELBOURNE PARENGIMU 
KALENDORIŲ

1970.12.26 ŠEŠTADIENIS.

1. Meno Parodos atidarymas Lietuvių Namuose, 
_ 2. Teatro Spektaklis

3. Jaunimo Vakaras

5 vai. p.p.'
6 vai. p.p.
8 vai. p.p..

1970.12.27 SEKMADIENIS.
1. Lietuviams katalikams iškilmingos pamaldos

St. Patrick's katedroje,
2. Liet, evangelikams iškilmingos pamaldos

Liet. Namų koplyčioje,
3. Jaunimo pietūs Liet. Namuose,
4. Liet. Dienų Atidarymas Albert Park Stad.
5. Sporto rungtynės, Albert Park Stad.
6. Literatūros Vakaras Lietuvių Namuose,

1970.12.28 PIRMADIENIS.

12 vai.

11 vai.
1.30 vai.

4 vai.
6 vai.
8 vai.

1. Sporto rungtynės Albert Park Stad.
2. -A.L.B-nės Krašto Tarybos suvažiavimas, Lietuvių Namuose
3. Tautiniai Šokai Toorak Ovai

9 vai.
10 vai.

8 vai. p .p.
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1970.12.29 ANTRADIENIS.
1. Sporto rungtynės Albert Park Stad.
2. A.L.B-nes Krašto Tarybos suvažiavimas, Lietuvių Namuose
3. Dainų Šventė Dallas Brooks Hali

1970.12.30 TREČIADIENIS.
1. Sporto rungtynės Albert Park Stad.
2. A.L.B-nės Krašto Tarybos suvažiavimas, Lietuvių Namuose
3. Jaunimo Koncertas Kew Town Hall

1970.12.31 KETVIRTADIENIS.
1. Sporto rungtynės Albert Park Stad.
2. Skaidrių Valanda Lietuvių Namuose
3. Lietuvių Dienų uždarymas Albert Park Stad.
4. Naujų Metų sutikimo balius Camberwell,Civic Centre

Skelbiame Sydney lietuvių jaunimo 
grupės atvykstančių sąrašą:

1. Vadovė Jūratė Reisgytė, 
D.Adomėnaitė, B.Aleknaitė, R.Radaus
kas, Z.Belkutė, D.Birietaitė, J.Bogu- 
Šaitė, D.Boguslavskaitė, A.Dulinskas, 
D .Dulinskaitė D .Gakas ,T.Kazlauskaitė, 
K .Kazokas, U.Kazokaitė, A.Laurinaitis, 
D.Mickutė, A.Pužas, E.Šurka, Zduoba, 
G.Zigaitytė, E.Žižytė.

2. Geelongo jaunimo grupės są
rašą:

J.Bertašiūtė, K.Bindokas, R.Gai- 
lius, B.Gailiūtė, A.Klovaitė, A.Jan
čiauskaitė, K.Kymantas, A.Kymantas,
K.Jomantas, O.Aleksiunaitė.T.Lipšys, 
V.Lipšys, D.Manikauskaitė, J.Mikolai- 
tyte, J .Mikolaitytė, R.Šrederis, S .Šutas, 
V.Šutas, D.Slavickas, R.Šrederytė, 
P.Žvirblis.

3. Morningtono lietuvių jaunimo 
grupė:

Vadove E.Silienė, L.Alseikaitė, 
B.Alseikaitė, W.Chilton, A.Kairytė,-N. 
Kairytė, O.Šilaitė, C.Stanley.

Skelbiame Melbourne jaunimo 
grupės dalyvių sąrašą:

Vadovės Rita Tamošiūnaite ir 
Regina Vaičaitiene. V.Aleknienė, V. 
Alekna, S.Baltrukonytė, V.Brazauskai
tė, V.Eimutis, A.Jokubaitis, N.Kairai- 
tienė, G.Kalpokaitė, G.Kaminskas, A. 
Karazija, D .Levickiene. V .Mačiulaitis,

9 vai.
10 vai.
8 vai. p.p.

9 vai.
10 vai.

8 vai. p.p.

9 vai.
10 vai.
3 vai. p.p.
8 vai. p,p.

S.Morkūnas, R.Šarkis, J. Vaičiulytė, 
J.Vaitiekūnas, R.Žiedaitė.

Pranešame, kad Literatūros 
Vakare maloniai sutiko dalyvauti lite
ratas p. PRANAS PUSDEŠRIS iš Ade
laidės su savo naujausia kūryba.

Pranešame, kad Vietoti jos-, 
radio stotis 3 GL (Geelong) transiliuo- 
dama dienos Žinias sutiko duoti pilną 
pranešima apie Lietuvių Dienų Mel
bourne sporto rungtynių rezultatus, o 
taip pat kitus L.D.M. parengimų prane
šimus. šis sutikimas gautas p. E. Jo
mantienės, lietuvių pusvalandžio vedė
jos pastangomis, p. Jomantienė daro 
žygių gauti tokį pat sutikima, ir iš Mel
bourne veikiančios bent vienos radio 
stoties. Ačiū p. E. Jomantienei.

Ignas Alekna.

ALB KRAŠTOTARYBOS PAPILDYMAS
Pereitame M.P. numery skelbiant 

krašto Tarybos sudėtį nebuvo davinių 
iš Brisbanės apylinkės. Pranešame, 
kad Brisbanės apylinkė savo atstovu į 
Krašto Tarybą išrinko p. J. NORMAN
TĄ.-

ALB Krašto.Valdyba.
***

Vasario 16 d. gimnazija Vak. 
Vokietijoje per 20 metų išleido 63 
abiturientus.

POPIEŽIUS Į AUSTRALIJĄ
Šio mėnesio pabaigoje popiežius 

Paulius VIlankysis Filipinuose ir lap
kričio 30 d. pasieks ir Sydnejų, kur 
išbus tris dienas. Australijos lietu
viai organizuotai rengiasi atkreipti 
popiežiaus dėmesį į lietuvius ir dabar
tinę Lietuvos padėtį.

Popie/ius Paulius VI 
| ***
25-ri metai BALFUI.

Visi esame girdėję apie Bendri 
Amerikos Lietuvių Fondą, sutrumpintai 
vadinamą Balfu, kurio paramą jautė ne 
vienas iš mūsiškių dar gyvendamas V o- 
kietijoje. Šiai lietuvių šalpos organi
zacijai- neseniai suėjo 25-ri veiklos 
metai. Apskaičiuojama, kad per Balfo 
rankas perėjo virš 8 milijonų dolerių, 
kurie buvo skirti padėti varge pateku
siems lietuviams. Balfas buvo įkurtas 
1944 m. ir buvo įregistruotas kaip šal
pos organizacija Amerikos įstaigose. 
Jo tiesioginiu uždaviniu buvo teikti 
paramą pirmiausia lietuviams karo 
pabėgėliams. Tačiau kaip po karo pa
bėgėlių problema buvo išspręsta ir visi’ 
pabėgėliai buvo iįcurdinti Įvairiuose 
kraštuose, Balfas savo veiklos nenu
traukė ir ji tebevykdąma iki šiolei.Tik 

dabar Baltas remia ne tik varge pateku
sius lietuvius Įvairiuose kraštuose,bet 
ir okupuotoje Lietuvoje ir šelpia trem
tinius lietuvius Sibire. Baltas kasmet 
praveda Amerikos didmiesčiuose oficia 
lias rinkliavas, kuriose gautos šimta
tūkstantinės sumos nukreipiamos lietu
vių Šalpai.

PREMIJA KAZIMIERUI BARĖNUI.
Kanadiškiu Isteig ta Vinco Krėvės 

vardo jau aštuntoji premija šiais metais 
teko rašytojui Kazimierui Balėnui ui 
jo naujausių veikalą "Tūboto gaidžio 
metai”.

Kazimieras Barėnas gyvena Lon
done, Anglijoje, jau, ilgus metus reda
guoja savaitraštj "Europos Lietuvį” it 
jau išleidęs .visą eilę savos kūrybos 
knygų. Tai stebėtinai darbštus; kūry
bingas žmogus, kad šalia galybės įvai
rių oficialių darbų dar randa laiko ir 
jėgų kūrybai. Jau kelinti metai šalia 
visa ko dar leidžia stambų literatūrinį1 
metraštį "Pradalgę", kurių jau išėjo 
septynios stambios knygos. Šalia to

z K, Barėnas
vadovauja ir Nidos Knygų Klubodar _........

leidyklai, kuri kasmet išleidžia po 
kelias knygas.

Kazimieras Barėnas jau yra 62 m. 
amžiaus, bet kupinas kūrybinių jėgų. 
Su džiaugsmų sveikiname garbingą 
kūrėja linkėdami* daug kūrybingų ir iš
tvermingų metų.

1



SYDNEJAUS LIETUVIŲ “DAINOS" CHORO

oncertač
Lapkričio 14 d. Sydnejaus "Dai

nos” choras turėjosavo metini,koncertą 
Šis koncertas tiek pačiam chorui, tiek 
ir klausytojams buvo dar ir tuo intriguo
jantis, kad tai buvo choro pir
mas metinis koncertas su naujuoju 
dirigentu p.B.Kiveriu.nes pernai mirus 
p. K.Kavaliauskui "Daina" savo meti
nio koncerto neturėjo.

Reikia pasidžiaugti, kad “Daino’š 
choras šiai savo metineūTventei ypač" 
rūpestingai pasiruošė ne vien tik su
dainuotu, dainų atžvilgiu, bet ir išoriš
kai: koncerto salė buvo skoningai iš
puošta ir po koncerto vykęs pobūvis 
buvo pasigėrėtinas. Žodžiu, choras 
neapvylė klausytojų visais atžvilgiais, 
bet ir klausytojai chorą patenkino - jų 
buvo daugiau, negu laukta!

Prieš pradedant koncertų buvo 
prisimintas ir pernai miręs ilgametis 
choro dirigentas p. K.Kavaliauskas,ku
ris pagerbtas susikaupimo minute.“Dai- 
na” išpildė viso 15 dainų, iŠ kurių 
vieną sudainavo vien moterys ir vieną 
tik vyrų choras. Dalį dainų fortepionu 
palydėjo pianistė Zita Belkutė. Kiek
vieną dainą klausytojams jautriai ir 
gal kiek persentimentaliai pristatė p. 
D. Bartkevičiene.

Nebūnant žios rūšies specialistu 
sunku patįkoncertą vertinti.o tik atvira 
Širdimi ir su džiaugsmu priimti girdėtas 
dainas, kurios skambėjo tikrai darniai 
ir gerai išbalansuotai. Koncertas užsi
baigė gausiais ir entuziastingais ploji
mais, kas liudijo, kad klausytojai kon
certu buvo patenkinti ir sužavėti.

Kaip jau pas mus nuo seno priimta 
po koncerto dar scenoje vyko ir gelių 
bei dovanų įteikimas ir padėkos. Žodį 
tarė katalikų parapijos vardu kun. P. 
Butkus, Sydney apylinkes vardu jos 
pirmininkas ir pats būdamas "Dainos”

choristas p. A.Reisgys ir Dainos choro 
valdybos pirmininkas p. P.Nagys. Iš 
jų įsidėmėtinas apylinkės pirmininko 
brandus ir taiklus žodis, kurį čia pat 
paduodame ištisai.

Gerb. p. Dirigente,
mieli kolegos choristai, gerbia

mieji svečiai !
Sydnejaus apylinkės valdybos 

vardu nuoširdžiai sveikinu "Dainos” 
chorą savo sėkmingo metino koncerto 
proga.

Gyvenant tremtyje, svetimos kul
tūros jūroje, mes be abejo esame išsi
ilgę to, kas mums yra artima, bet ko 
mes savo aplinkoje neturime, tai yra 
savos kalbos, savo teatro, savo šokių, 
o ypač savos muzikos ir dainos, šis 
ilgesys ir išsaukia didelį kultūrininkų 
pareikalavimą ir jąbranginimą

Išeivijos kultūrininkai, suteik
dami kultūrinį klimatą jaunosios kartos 
brendimui lietuviškoje dvasioje, kartu 
pratęsia mūsų egzistenciją ir kovą su 
tėvynes pavergėju.

Tarptautinė politinė veikla šian
dien yra didžiųjų tautų lyderių rankose 
kurie vadovaujasi koegzistencijos prin
cipais. Mažoms tautoms ši politika 
daugeliu atvejų yra nepriimtina ar net 
pragaištinga. Deja, mes mažieji gali
me tik protestuoti. Negalėdami savo

A.A. E. L VECKUVIENE
Spalio 21 d. mirtis apsilankė ne

gausioje Geelongo bendruomenėje ir am 
■žinam poilsiui išsivedė Eriką Ireną 
Venckuvienę - Svirskaitę. Irena buvo 
gimusi 1923 m. Kaune, kur baigė šešias 
gimnazijos klases. Prasidėjus karui nu
traukė mokslus norėdama padėti tėvams. 
Artėjant antrajai rusų okupacijai su tė
vais pasitraukia Vokietijon, o iš ten 
1939 m. pasiekia Australiją. Geelonge 
susipažįsta su Jonu Venckum ir 1953 m. 
sukuria Šeimos židinį.

Velionė jau ilgesnį laiką skundėsi 
sveikata. Buvo paguldyta į tą pačių 

ligoninę, kurioje ji buvo išdirbusi ilgus 
metus ir čia amžinai užmerkia akis.

Spalio 24 d. susirinko gausus Gee
longo lietuvių būrys su velione atsisvei
kinti ir palydėti į kapus. Kapinėse atsi
sveikinimo žodį tarė apylinkės pirminin
kas p. A.Jomantas. Irena Venckuvienė 
paliko liūdinčią 80 metų amžiaus motiną, 
vyrą ir dvi dukreles, o taip pat ir liūdin
čią Geelongo liet, bendruomenę.

Tebūna tau, Irena, lengva svetimoji 
žemė.

Newcastle Lietuvių, chorą ir jo steigėją ir dirigentą Stasį. ŽUKĄ., choro o 
gyvavimo ir veiklos penkiolikos metų sukakties proga nuoširdžiai sveikiname o 
ir linkime dar ilgus metus sėkmingai ir kūrybingai veikti lietuvių garbei ir ° 
gerovei. •>

Geelongo Liet. Choras ir Dirigentas J. Juška

Mielus mūsų bičiulius p.p. Renatą ir Kajetoną STARINSKUS, sulaukusius 
<■ pirmagimės dukrelės, nuoširdžiai sveikiname ir visiems linkime šviesaus ir 
° saulėto gyvenimo.

Geelongo Liet. Choras ir Dirigentas J.Juška

"AUŠROS” choro choristus L. ir R. DAUKUS dukrelės gimino proga 
sveikiname bei linkime tėvams ir naujagimei kuo geriausios sėkmės."

° Dirigentas ir choristai
■» TmnrriTnnrinnnnnrrinnrnmnn^^
ateities išspręsti politiniai, mes turi
me savo jėgas sukaupti kultūriniam 
veikimui, kad užtikrinus tautinę egzis
tenciją.

Deja, daugelis iš mūsų politikierių 
eikvoja savo energiją asmeninės poli
tikos arenoje, kai tuo tarpu ignoruoja 
ar net sabotuoja pavienių asmenų ar 
kultūrinių vienetų veiklą. Mūsų visų 
pareiga yra kelti viešumon tokius pra
gaištingus veiksnius ir remti kultūri
ninkus, ypač vadovaujančius asmenis.

"Dainos" chorui, o ypač jo diri
gentui p. Broniui Kiveriui už kultūrinį 
įnašą apylinkės vardu tariu nuoširdų 
ačiū.

ŠAUNI SUKAKTIS
Prel. Mykolui Krupavičiui 85 m.

DAINOS SAMBŪRIO I^ZXIkTZ^T^nnF A Ometinis koncertas
Melbourne Dainos Sambūris savo 

21 metų sukakčiai atžymėti lapkričio 8 
dieną Lietuvių Namą salėje suruošė 
metinį koncertą. Koncertas buvo ne
eilinis. nes žiūrovams patiekė ištisą 
grandinę staigmenų: koncerte dalyvavo 
Melbourne vyrų'oktetas, pirmą kartą 
išvydome jaunimo grupę "Bevilčius” 
dalyVaVo tautinių šokiųgrupė "Klumpa
kojis”, gėrėjomės nauja dirigentę p. 
D.Levickiene ir pagaliau su malonumu 
sekėme atėjusią Dainos Sambūriui 
talkon latvaitę Žane Riters, kuri paly
dėjo Choro dainas pianinu.

Koncertą pradėjo įžanginiu žod
žiu nuoširdi Dainos Sambūrio talkinin
kė p. Alena Karazijienė, pasikalbėda
ma su koncerto miela viešnia - lietu
viška daina.

Dainos Sambūris, diriguojamas p. 
A.Čelnos, pradžioje išpildė J.Siniaus
- Broliai lietuviai, J.Bendoriaus -Žydi 
margos gėlės ir BSmetanos - Ko mes 
turim nesilinksmint? Visos Šios dai
nos buvo išpildytos skambiai ir sutar
tinai. Pastaroji daina klausytojus 
žavėjo ir buvo išprašyta pakartoti.

Toliau p. Arnastauskui akordeonu 
grojant "Klumpakojis", vadovaujamas 
Algio Šimkaus, šoko “Kubilą”, “Žio
gelius" ir "Žilvitį", o antroje kon
certo dalyje - "Šustą”, “Lenciūgėlį” 
ir "Audėjėlę”.

• Šokėjams apleidus sceną, prie 
pianino rinkosi "Bevilčiai” - jaunimo 
grupė vadovaujama p.R.Tamošiūnaitės. 
Jie padainavo:Delilah, Vieversį,Oi tu, 
Joneli ir Dainą apie Palvą arklį. 
“Bevilčiai”, kaip matėme, jau nebesi- 
tenkina vien tik liaudies dainų melodi
jomis.

Dainos Sambūrio moterų choras 
padainavo J.Švedo - Oi, koks gražus, 
gražus - ir J.Straus’o",Pavasarėlį”, 
(valsą).

Melbourne Vyrų Oktetas, vado
vaujamas p. P.Morkūno padainavo V. 
Kuprevičiaus - Tėviškėlę, W.A.Mozart
- Miegok man, J.Dambrausko - Jau Žir
gelis pabalnotas.

Vėl uždangai prasiskfeidus sce
noje išvydome Dainos Sambūrio vyrus.
PA.Čelna pristatė žiūrovams naują 

dirigentę p. Danutę Levickienę, kuri 
• jam jau ilgą laiką talkininkauja dainų 
paruošime. Žiūrovai ją pasveikino 
katutėmis. Naujoji dirigentė debiutavo 
diriguodama J.Brahms - AŠ-dur valsą ir 
Ch.Gounod - Karių dainą iš operos 
"Faustas”. P.D.Levickienės diri-

gavimas buvo energingas ir grakštus. 
Dainos Sambūrio vyrai pakluso jos 
mostams ir dainas atliko puikiai.
Pastaroji buvo pakartota. Dirigentei 

ir dainininkams buvo sukeltos ovacijos.
Koncerto pabaigai visas Dainos 

Sambūris padainavo M.K. Čiurlionio
- Beauštant! aušrelė, Liaudies daina
- Pasisėjau žalią rūtą ir .Maironio/ 
Naujalio - Lietuva Brangi. ‘Pirmoji 
daina švelni, rečiau girdėta, o antroji
- populiari ir gyva. Abi dainos buvo 
atliktos gražiai - sutartinai. Koncertą 
baigė taip pat jausmus dirginančia 
Vergų daina iš Verdi operos Nabuco.

Trumpu žodžiu padėką pareiškė 
Melbournos Apylinkės Pirmininkas p. 
Martynas Didžys. Gėlių puokštės ir 
dovanos buvo įteiktos dirigentams, 
pianistei ir vadovams.

Po koncerto Dainos Sambūris 
turėjo tradicinę vakarienę, kurios metu 
dirigentas p. A.Čelna.ir Sambūrio pir
mininkas p. K.Lynikas padėkojo dai
nininkams už ištisų metų darbą. Taip 
pat trumpą žodį tarė naujoji dirigentė, 
“Bevilčių” vadovė,Okteto, ir “Klumpa- 
kojo” atstovai. Svečių'vardu dėkojo 
Geelongo Apylinkės Pirmininkas p. 
A. Jomantas.

JGA.

Spalio 1 d. žinomam lietuvių 
visuomenininkui, politikui, valstybi
ninkui ir socialogui prel. Mykolui Kru
pavičiui suėjo 85 metai. Šiuo metu jis 
gyvena Amerikoje pasitraukęs iš visų 
oficialių pareigų, tačiau jo dinamiška 
dvasia į Šiandie prąėiyęržia ’ įvairiose 
srityse^ Šalia kunigystės jiš ■ paŠ-VCntė. 
savo gyvenimą lietuvių tautai ir Lie
tuvai, ir jo produktyvus įnašas paliks . 
mūsų tautos istorijoje neišdildomus 
pėdsakus. Dar nuo mokyklos suolo,jį 
matome aktyvų visuomeninejė veikloje, ’’ 
vėliau, Lietuvai atsikūrus, jis Stęi&įa- 
mojo seimo narys, krikščionių dėmok- T- 
ratų partijos vadas, ministėris/petla)-’; ’® 
gogas profesorius .žurnalistas ir pubii-W? 
cistas. Išeivijoje ilgus metus vędova- M 
vo Lietuvos islaiSvūiitno akėijit*būda-' ® 
mas ilgus metus Vliko pirmininku, Pa- 
šaulio Lietuvių Bendruomenės gimdy- 
tojas. Lietuvių chartos autorius. Taiįįš 
yra nuostabiai Šakota ir veikli asmeny- 
bė, kuriai didelį respektą rodė ir rodo 
ne tik idėjos vienminčiai, bet ir politi
niai oponentai bei ideologiniai prieši
ninkai. Tikimės, kad šios sukakties 
proga prel. M. Krupavičius ir Australi- 
joje bus plačiau paminėtas ir pagerb- 
tas"

naujienos
Sov. Sąjungoje šiais metais buvo 

2.3 milijono abiturientą, bet iš jų pa
teks į aukštąsias mokyklas tik pusė 
milijono. Visi kiti bus "įdarbinti” 
socialistinėje statyboje. Sov. Sąjungo
je jaunimas veržiasi į mokslus nežiū
rint, . kad kvalifikuoto darbininko už
darbiai dažnai prašoka akademikų už
darbius (vidutinis darbininkas ir tarnau
tojas uždirba apie 120 rublių mėnesiui, 
kai ilgai studijavęs gydytojas tegauna 
110 rublių mėnesiui). Palyginus su 
vakarietiškais standartais, sovietų 
akademinis lygis gana žemas ir sovie
tinės valdžios institucijos linkusios tą 
lygį pakelti. Netgi numatoma įvesti 
studijuojantiems mokslapinigius, nes 
iki šiolei už mokslą ten nereikėjo mokė
ti. Žinoma, naujieji nuostatai palies 
ir Lietuvos studentiją. Šiuo metu Lie
tuvoje studijuoja apie 60.000 studentą, 
kurių daugiau negu pusė studijuoja 
vakarais arba korespondenciniu būdu.

**»
Londone, Anglijoj pereitą vasarą „ 

įvyko lenkų išeivių kultūros kongresas, 
kur dalyvavo apie 550 lenkų mokslinio- ? 
kų, dirbančių Vakaruose įvairu moksli- g 
nį darbą.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS
Ignas Žalys iš Montrealio šių metų pra- ' 

džioje gavo aukščiausią įvertinimą (1824) ' 
tarp Amerikos šachmatų žaidėjų paštu. ; 
Rugpiūčio mėn. jam atiteko ketvirtoji vie- i 
tą su 1782. Garbės sąraše įvardinti taip pat 
estas ir du latviai.

JURGINŲ KARALAITĖ
Lietuvaitė Marytė Lou Pudge Chicagoš 

jurginų augintojų klubo parodoje Ford Ci
ty prekybos centre išrinkta jurginų kara- I 
laite.

STIPENDIJA V. NAKUI
•JAV laikraštis „Detroit News“ atrinko * 

50 jaunuolių ir paskyrė jiems po 500 dol. r 
stipendijos. . .

Jų tarpe yra ir lietuvis Viktoras Nakas. į 
Norinčiu gauti stipendiją buvo 674.
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"Redaguoja Gintautas Kaminskas 

Adresas: Mannix College, WeUingtoa Rd., 
Claytoe, Vic. 31H

JAUNIMO KONGRESAS

KYLANTIS ARCHITEKTAS.
Neseniai Melbourne populiaraus 

dienraščio "Herald” ir. Namų Statybos 
Draugijos (Housing Industry Ass.) už 
geriausią namo projektą ($10.000 - 

■ 12.000 ribose)premija atiteko architek
to Algio Klimo darbui. Tai dviejų cen
tru gyvenamasis namas. Nuotraukoje 
Algis Klimas prie savo jau pastatyto 
kūrinio. Gaila, pats architektas iš 
tos premijos naudos neturi: mat, jis 
projektą paruošė Glenville Homes Pty. 
firmai, kur jis tuo metu dirbo.

Architektas A. Klimas architektūrą 
baigė 1968 m. Melbourno universitete. 
Algio žmona Danutė šv. Vincento li
goninėje tebesimoko medicinos techni
kės profesijai. Jai baigus abu ketina 
pakeliauti po pasaulį. Ypač Algis nori 
susipažinti su kitų kraštų istorinėmis 
ir dabartinėmis architektūromis. Ke
lionėje numatęs aplankyti ir Lietuva,. 
Studijuodamas buvo aktyvus A.L.S. 
S-gos narys. Vienerius metus buvo 
Melbourno stud, skyriaus pirmininku, 
ir metus vicepirmininku. Jam pirmi
ninkaujant Melbourno studentų skyrius 
išleido A.Zubro studiją anglų kalba 
"People of the Amberland”.
GRINCEVIČIAI MUENCHENE.

Melbourno jaunimui, ypač studen
tams Stasio Grincevičiaus, Algio Bu- 
lako, Algio Šimkaus ir Balio Stąnkū- 
naviČiaus vardai bei jų jauki buveinė

Liet, liaudies kūryba
Kurti, reiškia dirbti, veikti. 

Kūrybą skatina pats gyvenimas, 
įvairūs gyvenimo poreikiai bei 
sąlygos. Lietuvių liaudies kūryba 
yra tiek sena, kiek ir pati lietuviš
koji liaudis. Liaudies kūre’jai 
mokyklų nelankė. Jų mokykla buvo 
pats gyvenimas, mokęs žmones ne 
tik save išreikšti, bet ir praktiškai 
sau tą gyvenįjną lengvinti padarant 
jį gražesnį, laimingesnį. Ką vienas 
sukūrė, kitas pamatęs patobulino, 
pagražino, papildė. Tokiu būdu 
atsirado paskata ieškoti, save 
tobulinti, išsakyti ir kitus pra
džiuginti, bendrai -gyvenimo vargus 
palengvinti. Sakome, kad vargai ir 
bėdos yra visų išradimų akstinas.

Lietuvių liaudies kūryboje 
randame du pagrindinius pradus; 
praktiškoji liaudies kūryba, tarnau
janti tiesioginiams žmonių poreikiams 
tenkinti - patogesnis namas, geresni 
ir tobulesni įrankiai, šiltesni 
drabužiai, sotesnis jaukesnis 
gyvenimas. Lietuvių liaudies kury-, 
ba šioje srityje neatsiliko nuo 
kaimynų ir daug kur net juos pra
lenkė.

"Sveikame kūne sveika sie
la" sako senovės išmintis. Šiuo 
atžvilgiu lietuvių liaudis gausiai 
kūrė ir tai, kas atliepia jų dvasinį 
vaizdą. Mūsų liaudies išmintis 
sudėta mįslėse, patarlėse, prie
žodžiuose, pasakose, padavimuose, 
dainose, žaidimuose, savame darbo 
ir gyvenimo džiaugsmo (muzikos)

studentu veikloje

Architektas A.Klimas prie savo suprojektuoto 
gyv. namo (Žiūr.apašymų)
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901 Dandenong Road, Caulfield sukelia 
daugliui romantinius prisiminimus.Toji 
virtuvė su stikliukais ant stalo, ta 
pritemdyta svetainė, kur šokta iki 
paryčių grojant ir dainuojant pamėgtas 
melodijas-viskas jau praeity.

Truputį liūdna, kad vienas iš šio 
linksmo ratelio - Stasys Grincevičius 
su žmona Aldona paliko Australiją. 
Tai senoji Europa juos paviliojo nau
joms studijoms ir naujam gyvenimui. 
Jie šiuo metu jau įsikūrė Vokietijoje, 

ritme ar melodijose yra labai savai
minga ir originali. Lietuvių liaudis 
šios srities kūrybiniais laimėjimais 
bei savo savaimingu genijumi gali 
daug praturtinti .bendrąjį žmonijos 
kultūrinį lobyną.

Kūryba, bendrai paėmus, gali 
būti susk irstyta į keturias šakas: 
vaizdinė, garsinė, judesio ir žodinė.

Vaizdinė lietuvių liaudies 
k ūryba apima.visus lietuvių liaudies 
meistrų darbus. J šią šaką įeina 
namai su vidaus ir lauko pagražini
mais - stogų žirgeliais, langinėmis, 
durimis, gonkomis, klėtimis, spinto
mis, verpstėmis druskinėmis, kėdė
mis ir kitais baldais, bei įrankiais. 
Liaudies religinį momentą išreiškia 
kryžiai, rūpintojėliai, šventųjų 
statulos, bažnyčios, o pramoginį 
- Žaislai, kaukės, muzikos instru - 
mentai.

Garsinė liaudies kūryba yra 
taipgi labai savaiminga. Sutartinės 
dainos stilius yra tipiškai lietuviš
kas, būdingas tiktai mūsų liaudžiai. 
Liaudies melodijoms ir nuotaikai 
išreikšti lietuvių liaudis turi sukū
rusi šiuos muzikos instrumentus: 
kankles, skudučius, trūbas, švilpy
nes, virvynes, ragus, dūdas, lumz
delius. Lietuvių liaudies melodijų 
varijantų yra net iki kelių šimtų 
tūkstančių. Tai vis lietuvių liaudies 
ilgu šimtmečių kūrybinis palikimas 
ir neišsemiamas aruodas kūrybai.

Kalbant apie judesio kūrybą 
lietuvių liaudis turi įvairiu liaudies 
žaidimų bei tautinių šokių. Štai jie:

-■ ...< .... . ■ .....

Pasaulio Liet. Bendruomenės Val- 
.dyba praneša, kad antrojo pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso darbai jau 
pradėti: sudarytas jaunimo kongreso 
komitetas, parengti jo darbo nuostatai, 
ryškinami kongreso tikslai; svarstoma 
jo programa ir 1.1.

Daugiausia kongreso idėjinė puse 
teks rūpintis PLB Valdybai, o jį tech
niškai paruošti ir pravesti - JAV ir 
Kanados lietuvių bendruomenei.Tačiau 
jaunimo kongreso visa našta ir pasise-
kimas priklausys nuo paties lietuvių 
jaunimo. Anksčiau suminėti veiksniai 
yra tik pagelbiniai, kaip talkininkai 
pačiam jaunimui.

Bavarijos sostinėje Muenchene. Sta
sys , Sydney universitete baigęs inžineri
jos studijas, dirbo Melbourne "Sie
mens” firmoje. Jau ir anksčiau metams, 
buvo pasiųstas į Muencheną tarnybi
niais reikalais. Šį kartą drauge su 
žmona Vokietijoje ketina išbūti dvejus 
ar na trejus metus. Savo žinias prap
lės kompiuterių srity ir jų pritaikyme 
telekomunikacijai. Žmona Aldona, . 
aukštesniosios mokyklos mokytoja, 
Muenchene ruošis kompiuterių progra- 
mininkės darbui.

Prieš išvažiuodami buvo sustoję 
Sydnejuje pas Stasio tėvą ir seserį.

Į Muencheną atvyko kaip tik 
vykstant pagarsėjusiai spalio šventei 
(Oktober Pešt). 'Ui lyg pamėgdžioji
mas senovės graikų Bacho Šventės. 
Tik Muenchene vietoj vynoliejasi alus. 
1972 m.Muenchene .įvyks sporto olimpi- 
jada. Jai praėjus ketina grįžti j Aust
raliją.

Melburniškiai pasiges Stasio. Jo 
visur būta: metus studentų skyriaus 
pirmininkas, po to bendruomenės apy
linkės pirmininkas. Visą laiką taut. 
Šokių grupės “Klumpakojo” šokėjas, 
įvairių parengimų talkininkas ir slidi-5 
nįnkas.

V.K.

fantų išpirkimas, nesakyk, maišas, 
sadutė, lenciūgėlis, mikita, belzdin- 
gėlė, oželis, malūnas ir kiti.

Per kartų kartas liaudis kūrė 
pasakas, mįsles, priežodžius, 
patarles tai, ką vadiname žodine 
kūryba, ir ją perduodavo sekančioms 
kartoms nerašytu žodžiu. Savo turi
niu žodine kūryba yra turtinga if 
prasminga. Ši liaudies kūryba savo 
tematika būdama labai plati, skirsto
ma dar toliau į skyrelius pagal 
turtinį; pasakojamoji tautosaka, 
dainuojamoji tautosaka, smulkioji 
tautosaka, liaudies tikėjimai ir 
liaudies papročiai..

Lietuvių liaudies kūryba yra 
labai prasminga, nes tai yra tautinės 
dvasios šaltinis, kuriame atsispindį, 
tautos praeitis ir protėvių išmintis. 
Tai tautinės gyvautos Šaltinis, tei
kiąs jėgų būsimoms kartoms.

Danguolė Juškaitė.
• S. J ■',

Kur numatomas šaukti II-sis Jau
nimo Kongresas? Oficialūs šaltiniai 
ir iniciatoriai, atrodo, dar nėra galuti
nai nusistatę - Chicago, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ar Toronto,Kana
doje. Turimomis žiniomis daug kas 
pasisako už Toronto, nors techniškai 
lengviau jį būtų pravesti Chicagoje. 
Kanados Liet. Bendruomenės vadovybė 
ir jaunimas šias pareigas suorganizuoti 
Kanadoje prisiima, tašiau klausimas 
iki Šiol dar atviras.

Kada šaukiamas antrasis Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongresas? Kongreso 
data irgi dar nėra oficialių institucijų 
paskelbta, nors neoficialiai kalbama, 
kad antrasis jaunimo kongresas turės 
įvykti 1972 m. birželio ar liepos mėn.

, Kokiu tikslu ir kokiomis idėjomis 
vadovausis numatomas jaunimo kon
gresas, taip pat dar neišryškinta. Šį 
reikalą svarstoirstudijuojasudarytasis 
antrojo pasaulio jaunimo kongreso 
rengimo komitetas, kuris yra plačios 
apimties iš JAV ir Kanados jąunimo 
organizacijų atstovų ir pavienių asmenų 
Taip pat paskelbtas ir .-II-jo PLJK , 
Komieteto- prezidiumas, kurį sudaro: 
pirmininkas Romas Sakadolskis, Vir
gilijus Krapauskas, Audronė Kubiliūtė, 
Joana Kuraitė ir Vitalija Ruibytė.

Tiek Pasaulio Liet. B-nės vado
vybė, tiek ir sudarytasis Jaunimo Kon
gresui rengti Komitetas kreipiasi'įviso 
pasaulio liet, bendruomenes ruoštis 
šiam kongresui ir sudaryti .sąlygas, 
kad jame dalyvautų kuo daugiau lietu
vių jaunimo iš visųkraŠtųFrileidžiant, 
kad tąs kongresas įvyks 1972 m., jau 
beliko vos pusantrų metų tam pasi
rengti.

Australijos lietuviu jaunimas taip 
pat turėtų jau šiandie-susirūplnti. kaip 
tinkamiau jam pasiruošti ir kad kuo 
daugiau į jį nuvyktų. Juk laiko beliko 
vos pusantrų metų. Sis kalėdinis laiko
tarpis būtų bene tinkamiausias laikas 
šią temą svarstyti ir bent nustatyti 
gaires, kaip pasiruošti. Klausimas 
turėtų būti svarstomas ne tik bendruo
menės Krašto Taryboje,bet ir studentų, 
sportininkų ir skautų sąskrydžiuose, 
kurie įvyks kaip tik šių metų pabaigoje 
Melbourne. Šis klausimas yra daug * 
svarbesnis ir lemtingas mūsų ateičiai 
daugiau, negu tušti pasiginČijimai 
formaliais kasdieniniais reikalais. Jei
gu mums rūpi bendruomenės ateitis ir 
jos tęstinumas, tai koncentruokime 
dėmesį į pačius gyvybinius reikalus. 
Gaila, Šito jaunimo klausimo net nėra 
įtraukta ALB Krašto Tarybos sesijos , 
programoje, o jam turėtų būti vietos, 
nes Čia nėra pavienių asmenų reikalas, 
bet visos bendruomenės interesas. Ly
giai ir jaunimo organizacijos turėtų 
įvertinti būsimo jaunimo kongresosvar- 
bą ir savo sąskrydžiuose pagrindinai 
pagvildenti. Juk antras toks visuotinis 
Australijos lietuvių sąskrydis įvyks 
tik po dvejų metų, kada tasai jaunimo 
kongresas jau bus praėjęs. Nereikėtų 
kartoti praeities klaidų, kada viskas 
buvo daroma paskubomis ir kiekviena 
kolonija ar organizacija elgėsi vien 
savo nuožiūra. Norint, kad reikalas 
būtų sėkmingesnis, reikia jį svarstyti 
ir nutarus vykdyti sutartinai.

Jaunimo kongresai yra viena iš 
konkrečių ir efektyvių priemonių^ kurie 
ne tik uždega, bet ir įpareigoja, kurie 
mūsų pasklidusį po visą pasaulį jau
nimą ne tik suveda,bet ir sujungia, ku
rie ne tik stiprina praskydusią jauno
se širdyse lietuvybę, bet ir atgaivina. 
Šitų faktų ne tik vyresnieji, ir pats 
jaunimas, ypač jų vadovai, neturėtų 
išleisti iš akių. -

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲST 
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B-nė ir
Savo laiku lankydamasis Aust

ralijoje Vliko Pirmininkas Dr. J.K. 
Valiūnas pareiškė, kad lietuviai emi
gracijoje turi pasidaryti akademikųtau- 
ta ir ragino tėvus siųsti savo vaikus į 
universitetus, ir kitas aukštąsias 
mokyklas.

Iš tiesų, ši mintis nėra nauja. 
Greičiau ji kilo iš gyvenimo faktų. 
Amerikos ir Australijos lietuviai jau 
nuo pirmųjų dienų šia linkme pasuko ir 
kiek sąlygos leido stengėsi savo vai
kus išmokslinti ir juos tvirtai naujame 
krašte ant kojų pastatyti.

Neoficialiomis žiniomis vien 
Amerikoj aukštąją mokslą eina apie 
5000 lietuvių studentų. Amerikos aukš
tosiose mokyklose dėsto ir dirba moks
linį darbą apie 300 iyairiaus laipsnio 
profesorių ir dėstytojų lietuvių. Kai 
kurie jų yra gana aukštai iškilę.

Australijoj Šie skaičiai propor
cingai mažesni,bet pagal mūsų skaičių 
taip pat gana reikšmingi. Apytikriais 
daviniais per 20 metę Australijoj 
aukštuosius mokslus (tertiary educa
tion) baigusių turėtų būti gerokai virš 
trijų Šimtų. Apytikriai turime virš 
trijų Šimtų studentų, iŠ jų keliasdešimt 
kasmet baigia mokslus. Tokiu būdu 
lietuvių akademikų skaičius kasinėtai 
tolydžio didėja.

Tai gana džiugus reiškinys ne 
tik tėvams, bet ir bendruomenei, kuri 
tikisi, kad akademikai įsijungs į bend
ruomenės gyvenimą ir tuo būdu pakels 
jos prestižą ir svori,. Išaugų, subrendę 
ir išsimokslinę Australijoj lietuviai 
akademikai ne tik ekonomiškai atsi
stoja ant tvirto pagrindo.bet ir morališ
kai pasijunta pilnaverčiais Šio krašto 
piliečiais, su kuriais australai negali 
nesiskaityti. Turėdami neginčijamą 
visuomeniną statusą, aibę Žymesnių 
draugų australų ir laisvai naudodamiesi 
vietine kalba lietuviai akademikai gali 
žymiai pakelti mūsų vardą australų 
akyse, ko mes nuoširdžiai laukiame ir’ 
tikimės.

Tačiau gyvenimo praktika parodė, 
kad net tie akademikai, kurie dar Lie
tuvoje buvo išaugę, baigę Čia mokslus, 
kažkaip nuo bendruomenės nutolsta ir 
laikosi pasyviai. Klysčiau šį Šešėli, 
mesdamas visiems. Kiekviena bendruo
menės apylinkė turi eilę savų akademi
kų, kurie yra gana aktyvūs, ir kiek pro
fesinės sąlygos leidžia,nevengiavisuo 
meninio užsiangažavimo. Tačiau šis ■ 
akademikų procentas nėra žymus ir mū
sų akimis nepatenkinamas. Lietuvių 
bendruomenė notėtu savo tarpe turėti 
jei ne visus ,tai bent daugumą akademi
kų, kaip vertingus ir aktyvius narius.

Bet jeigu padėtis nėra tokia, 
kokios norėtume, tam turėtų būti 
priežasčių, kurias nelengva nusakyti 
ir apibrėžti.

Bene pagrindinė mūsų akademikų 
savoj bendruomenėj pasyvumo priežas
tis tai jų konsekventiškas priklausy - 
mas dviem bendruomenėm. Kilme lie
tuviai ir vienokiais ar kitokiais 
ryšiais saistomi su lietuviškąja visuo
mene. Bet čia gyvendami, nestudijuo
dami o vėliau bedirbdami savoje pro
fesijoje mūsų akademikai įsigijo daug 
pažįstamų ir draugų australų, su ku
riais neišvengiamai tenka ne tik darbe, 
bet ir laisvalaikiu bendrauti. Šis 
dvilypis priklausomumas akademikams 
trukdo vienoj ar kitoj pusėj stipriau 
užsiangažuoti, ir dėl to dauguma jų 
lieka ir vienur, ir kitur gana pasyvūs.

Be to, didelis procentas čia 
mokslus baigusių yra palyginti jauni 
žmonės, neseniai sukūrę šeimas. Nors 
ir lengvesnėse sąlygose jie išgyvena 
įsikūrimo laikotarpį Jturį mes pradėjome 
prieš 20 metų. Iš patyrimo Žinome, kad 
jaunos Šeimos su mažais vaikais la
biau pririštos prie namų ir daugiau lai
ko skiria savo asmeniškiems reikalams. 
Visuomenine veikla pradedama domėtis 
jau vidutiniame amžiuje, kai šeimos 
reikalai jau nusistovėję.

M&ų Pastogė Nr.V6; 1970.11.2'

Par vaikais būdami prisiklausė 
akademikai iš savo tėvų apie mūsų 
bendruomenės gyvenimą, kuriame ne 
viskas sklandžiai vystėsi. Bepras
miški tarpusavio kivirčai, intrigos ir 
kitokios negerovės paliko drumzlių 
augančių vaikų širdyse. Patys atsi
tiktinai atsilankydami į susirinkimus 
ar parengimus neabejotinai įžvelgė 
skirtumus tarp lietuvių ir australų 
visuomenių. Kadangi vaikai visuomet 
linkę savo tėvus laikyti konservaty
viais ir atsilikusiais, tad į tą pačią 
kategoriją (rikiavo ir lietuvišką visuo
menę, kurią faktinai ir sudaro augančio 
jaunimo tėvai. Nepritardami mūsų 
visuomeniškos veiklos sampratai ir 
žinodami, kad savo dalyvavimu šios 
linkmės vis vien nepakeis, mūsų 
akademikai greičiausia dėl to bevelija 
stovėti nuošaly.

Ar mums patinka, ar ne, turime 
pripažinti, kad generacijų skirtumas 
lietuviškoje visuomenėje egzistuoja. 
Tai akivaizdžiai pamatėme Melbourne 
vykusiose Studijų Dienose. Čia akty
viai reiškėsi keli desėtkai mūsų akade
mikų ir šiaip besimokančio jaunimo. 
Mus vyresniuosius džiugino jų neabejo
tinas lietuviškas patriotizmas ir per- 
slėmimas tautiniais reikalais. Bet 
kartu buvome pritrenkti jų skirtingos

C

„KAIMIETIŠKOSIOS PSALMĖS“ 
LIETUVIŠKAS VERTIMAS

Flamų žurnalas Belgijoje „ons erf- 
deel“ išsispausdino dr. Josė De Ceulaer 
straipsni apie Timmermans „Kaimie
tiškosios psalmės" lietuviškąjį verti
mą. Straipsnyje rašoma:

Po „Pieter Breugel“ (13), „Pallieter" 
(11) ir „šventojo Pranciškaus arfa" (10), 
„Kaimietiškoji psalmė“ yra daugiausia iš
versta Timmermans knyga. Ji 1936 m. iš
versta į vokiečiu, 1937 m. į danų. 1938 m. i 
čekų, 1942 m. į prancūzų, 1944 m. i serbo- 
chroatų, 1948 m. į slovakų, 1957 m. i lietu
vių, 1958 m. j ispanų ir 1964 m. į Pietų Af
rikos kalbas.

Lietuvių vertėjas Vincas Kazokas skaitė 
pirmąkart, šią knygą prancūzų kalba. Nie
kas nebūtų nustebęs, jei jis tą veikalą bū
tų vertęs iš prancūzų kalbos. Juk netiesio
ginis, iš originalo, Timmermans vertimas 
nebūtų jokia naujiena. Kazokas panoro 
versti iš originalo ir, nors jis-gyvena Aust
ralijoje, išmoko nederlandų kalbą, kad ga
lėtų išverkti „Kaimietiškąją psalmę“. Jo 
vertimą išleido lietuvių Nidos leidykla 
Londone.

Iš jo žodžio skaitytojui matyti, kad Ka
zokas, gerai žino mūsų Istoriją, kultūrą ir 
literatūrą, nors jis ir galvoja, kad tik du 
trečdaliai iš 5 milijonų flamų gyvena Bel
gijoj ir kad „flamų atgimimas ir literatū
ros renesansas“ prasideda 1930-tais metais 
su Belgijos nepriklausomybe. Jis pamini 
Reinaert, Jacob van Maerlant ir Guido Ge- 
zelle. žino, kad Emile Verhaeren ir Mauri
ce Maeterlinck buvo flamai. kurie rašė 
prancūziškai. Timmermanse jis randa pa
našumo su Rubens, Jordaens ir ypač Pieter 
Bruegel. Kas ypatinga yra jo rašyme, tai 
iškeliamasis panašumas tarp Timmermans 
veikalų ir lietuvių literatūros. „Kada aš 
pirmą kartą skaičiau „Kaimietiškąja psal
mę“, — rašo jis, — „maniau atradęs lietu
višką salą svetimoje jūroje. Timmermans 
kaimas labai panašus į kaimą, kurį aprašo 
Krėvė ir Žemaitę“. Ir kituose Timmermans 
veikaluose randa Kazokas panašumo, ka
da Timmermans iš šventojo Pranciškaus 
padaro flamą. taip kaip lietuvių autorius 
Valančius aprašo šventuosius, tarytum tai 
būtų lietuviai.

Tuo tarpu dar mūsuose kai kurie flamai 
žiūri į Timmermans, kaip į provincijos ra
šytoją. čž. <C.J
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visuomenę.
Tai yra visai natūralu. Juk 

vyresnioji karta, kaip ir visi politiniai 
emigrantai dažnai to nenorėdami virsta 
romantiškais. Visa, kas liko praeityje: 
visuomeninė padėtis, tėvynė, sava 
sodyba ir visa juos rišusi aplinka, 
imama idealizuoti iki skausmingos 
egzaltacijos dažnai užmirštant žemę, 
ant kurios stovima.

Jaunoji karta žino tik tą kraštą, 
kuriame ji užaugo, ir tėvų romantika 
jiems gerokai svetima. Todėl jie į 
savo gyvenimą čia žiūri realistiškiau, 
negu mes, ir už tai ju neturime teisės 
smerkti. Tačiau nežiūrint, koks gal
vojimo ir pažiūrų skirtumas bebūtų, 
(savos tautybės ir kilmės krašto atžvil
giais) labai retas jaunuolis išdrįs savo 
kilmę užginčyti ir su savo tauta ryšius 
galutinai nutraukti. Taigi, ir mūsų 
akademikų dalinis pasyvumas gal dau
giau formos, o ne esmės reikalas. Nor
maliai emigrantų vaikę jausmai savo 
tėvų gimtajam kraštui, vietinės mokyk
los, spaudos ir kultūrinio gyvenimo 
gerokai prigesinami,-bet nesunaikina
mi.

Akademikui išlikti lietuviškoje 
visuomenėje daug padeda profesinės 
organizacijos. Pavz., Amerikoje turime 
gydytojų ir inžinierių sąjungas ir keletą 
smulkesnių aukštuosius mokslus 
baigusių lietuvių susigrupavimus.

Kaip skaitingiausia stipriausiai 
reiškiasi gydytojų draugija, kuri ne tik 
finansiniai efektyviai paremia įvairius 
fondus, bet jos atskiri nariai aktyviai 
reiškiasi daugelyje Amerikos lietuvių

NAUJI LEIDINIAI.
Juoze Vaičiūnienė. TAUTINU) 

ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS. Išleido. 
Chicagos Lietuvių Literatūros Draugija 
1969 m. Didelio formato 99 psl. Kaina 
$2.00.

Tai gana nuoseklus svarstymas, 
kaip rengiamos ir pravedamos tautinių 
šokiu šventės. Autorė yrą žinoma,kaip 
taut, šokių autoritete, ir nors Šiame 
veikalėly autorė daugiau recenzuoja 
įvykusias Amerikoje liet. taut, šokių 
šventes, bet jos kritiškos pastabos 
labai naudingos ir praktiškos kiekvie
nam, kas tik domisi ar organizuoja di
desnius pasirodymus. Knyga gaunama: 
Naujienos, 1739 South Halsted Street, 
Chicago, Ill.-60608, U.S.A. Antanas 
Baranauskas. “THE FOREST OF 
ANYKŠČIAI“. Žinoma mūsų klasiko 
A.Baranausko poema. Angliškai vertė 
Nadas Rastenis. Leidiny poemos teks
tai lietuvių ir anglų kalbomis. įvadas 
Juozo Tininio. Antroji laida. Išleido 
"Lietuvių Dienų” žurnalas Los Ange
les mieste 1970 m.

Rasa Gustaitis. TURNING ON. 
Psichologinė studija anglų kalba apie 
dabarties jaunimą ir naujuosius sąjfl - 
džius. YjjaČ Šiuo veikalu turėtų susi
domėti mūsų studijuojantis jaunimas. 
Išleido Weidenfeld & Nicolson leidykla 
Londone. 326 psl. Gaunama stambes
niuose knygynuose Australijoje.

A.Vaičiulaitis. MŪSŲ MAŽOJI 
SESUO. Išleido Nida Londone. 1970. 
104 psl. Kaina $2.00. Tai pakartota 
mūsų stilistoA.Vaičiulaičio apysakai
tė iŠ jaunimo gyvenimo.dar nepriklauso
moj Lietuvoje buvusi premijuota.

Vytautas Alantas. NEMUNAS TE
KA PER ATLANTĄ. Novelės. Išleido 
Nida Londone 1970 m. 263 psl. Kaina. 
$2.50.

„ČIURLIONIS“ Į PIETŲ AMERIKĄ
„Čiurlionio“ ansamblis yra pakviestas 

koncertuoti Venecueloje ir Kolumbijoje. 
Venecuela švenčia savo 150 metų nepri
klausomybės sukaktį, ir čiurlioniečial pa
kviesti atlikti dalį numatytų programų.

AUKA BIBLIOTEKAI
Adelaidėje, Australijoje, veikianti miru

sio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininko Juozo Bačiūno vardo biblioteka- 
skaitykla gavo iš jo našlės Marijos Bačiū- 
nienės 100 dol. auką ir toliau palaikyti lie
tuvišką kultūros kampelį.

IŠVERTĖ PASAKĄ
Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkė G. 

žilionienė išvertė j anglų kalbą tautosaki- 

Orgauizacijų. Ig draugijos lėšų beveik 
kasmet skiriamos stambios kultūrinės 
premijos rašytojams .žurnalistams ir kt.

Australijoj profesiiiis akademikų 
suslorganizavimas sunkiau įmanomas 
dėl mažo atskirų profesijų akademikų 
skaičiaus ir didelių nuotolių tarp ats
kirų kolonijų. Tačiau ir Čia matosi 
bandymų akademikams jungtis. Sydne- 
juje turime gydytojų ir dantų gydytojų 
draugijų, kelių valstijų centruose 
veikia inžinierių ir architektų draugijos 
bei teisininkų draugija. Pastaroji ( 
apima beveik išimtinai Lietuvoje teisės ' 
mokslus baigusius akademikus. g- 

Išskyrus Čia paminėtus akademikų 
susigrupavimus, visa likusi akademikų j 
dalis, kuris galbūt sudaro didžiąją 
aukštuosius mokslus baigusių grupę, 
yra neorganizuota. Tokia padėtis ne
gali būti toleruojama. Reikėtų surasti 
būdų ir formų mūsų akademikus apjung
ti ir jau jei ne visus, tai bent didžiumą 
įtraukti į bet kokį visuomeninį darbą.1

Lietuvoj sėkmingai veikė aukš
tuosius mokslus baigusių draugija. 
Ar nebūtų galima ir čia ką nors pana
šaus suorganizuoti. Juos jungtų bend- : 
ras intelektualinis lygis, ir lietuvybė 
Tokia organizacija jeigu kažko ir ne- ./ 
nuveiktų, tai bent tarp savep bendrau- - 
darni labiau suartėtų kaip lietuviai. 
(Tokio pobūdžioakademikų organiza-. .į 
cija Filesterių Būrelio vardu jau keliu- 
ti metai egzistuoja Sydnejuje. Red), 
Energingesnių narių paveikti gal ir 
pasyvieji labiau įsitrauktų į tautinį 
judėjimą. Akademikus suburti turėtų 
imtis iniciatyvos ne tik paskiri akade
mikai, bet ir Krašto Kultūros Taryba 
bei apylinkių valdybos.

Neturime prileisti, kad mūsų tau
tinis elitas - akademikai būtų tauti
niais analfabetais. B straukas ‘ ■

Rinkiny penkios įdomios novelės*. 
Alantas yra stiprus novelistas, mūsų 
literatūroje užimąs labai reikšmingą . 
vietą.

METMENYS. Jaunosios kartos 
kultūros Žurnalas. Nr.' 1'9. Redaguoja/ 
Dr. V.Kavolis. Šiame numery rašo E. 
Juodvalkyte, Algirdas Greimas, Kazys 
Bradūnas, Vytautas Doniela, Vincas 
Trumipa.A.Zubras ir eilė kitų žinomų 
autorių.

Bronys Raila. DIALOGAS SU LIE
TUVIAIS. Vieno iš mūsų stipriausių 
žurnalistų studija lietuvių šiapus ir 
anapus geležinės uždangos santykių 
klausimu. 560 psl. Išleido Liet. Enci
klopedijos Leidykla. 1970. Ši knyga 
pasidarė dėmesio centre iškilus kon-. t 
traversinėms pažiūroms į santykius į 
išeivių lietuvių su pavergtos Lietuvos į 
lietuviais. Aštrus B.Railos žvilgsnis | 
atskleidžia daug įdomų momentų.

*»* ■ A;
"Lietuvių spaudos metraštis”, 

1968 m. 1970 m. išleido JAV LB Kultu- - 
ros Fondas,Chicagoje. Spaudos metraš
tį paruošė Užsienio Lietuvių Biblio - >į 
grafijos Tarnyba: dr. Z.Ašoklis, J.Šve- 
das ir J.Valaitis,redagavo J.Švedas.

ELTA.
***

“Geschichte der baltischen StaatenMu į 
Georg von Rauch, Stuttgaft, Kohlbamer, 
1970, 224 psl. DM 16.80. ' -

Knygą įvertino "Foreign Affairs", ? 
š.m. spalio mėn. n-je Autorius yra Rytų ' , 
Europos klausimų profesorius Kiel uni- , 
versitete, Vak. Vokietijoje. »

ELTA.

ninko dr. J. Balio pasaką, kuri išspausdin-." 
ta ką tik išleistoje JAV vaikams skirtoje - 
knygoje „Ghosts and Spirits of Many 
Lands“.

NAUJA VALDYBA
JAV L. V. S. Ramovė sudarė naują cent

ro valdyba, kurios pirmininkas yra prof. 
Stasys Dirmantas.

■
KIEK IŠPLATINAMA KNYGŲ?

Adelaidėje, Australijoje, lietuviškos kny
gos .platinamos dvejose vietose; Adelaidės ; 
Lietuvių Namuose J. J. Bačiūno vardo bi- į 
bliotekoje Ir Lietuvių Katalikų Centre. 
Praeitais finansiniais metais lietuviai iš 
Adelaidės Lietuvių namų knygų kiosko nu. ’ 
pirko 302 naujas knygas, o iš Katalikų i 
Centro 150 knygų.“ -'-į
' ■ ,• , A I • •’ ' ’•
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RYŠIAI SU LIETUVA
sklidimui ir yra ryšių palaikymas bei

Amerikoje Tėvų Jėzuitu, leidžiamas 
religinės ir tautinės minties kultūros 
žurnalas ''Laiškai Lietuviams” šių 
metų rugsėjo mėn. Nr. 8 paskelbė Hen
riko Žemelio aktualų straipsnį, kurį 
perspausdiname ir Mūsų Pastogėje tikė
dami, kad minėto autoriaus mintys bus 
įdomios ir mūsų skaitytojams.

Red,

Jau kelinti metai lietuvių visuo
menėje vyksta gyvos diskusijos ir gin
tai dėl ryšių ^su Lietuva palaikymo 
reikalingumo. Šiuo klausimu nuomonės 
žymiai skiriasi ir ginčai kartais pasie
kia labai aštrų pobūdį, pavirsdami 
eiline demagogija ar patriotizmo mata
vimu, nes ginčijamasi ne dėl klausimo 
esmės, bet dėl klaidingų ar nesuprastų 
tvirtinimų bei išvadų. Patriotinė graž
bylystė, šauksmai ir nepagrįsti apkal
tinimai - tai dažniausiai vartojami
argumentai.

Ką nors apkaltinti komunistu, sie
kiančiu bendradarbiavimo su okupan
tais ar jų agentais, arba apšaukti lais
vės kovos išdavikais - nėra jau toks 
sunkus darbas, bet vis tiek klausimo 
neišsprendžia ir nieko neįtikina, kad 
iš tikrųjų visi tie, kurie vienu ar kitu 
būdu siekia su Lietuvoje gyvenančiais 
Žmonėmis ryšių, susitikimų, apsilanky
mų, pasikeitimų ir paramos, yra tokie, 
kaip anie, save pasivadinę patriotais, 
juos apšaukia.

Tos visos kontroversijos jau pra
deda peržengti bet kokių rimtų diskusi
jų ribas. Jos sukelia ne tik susirūpini
mą, bet iššaukia iršypsnį.kai pvz.vadi
namieji veiksniai, užuot atlikę savo 
tiesioginius uždavinius, pradeda pilie
čiams įsakinėti, į kokį koncertą ar ki
ną eiti, su kuo galima susitikti, o su 
kuo ne, arba save pasivadinusieji 
tarptautinės teisęs žįnpyąįs ąįš,kiną, 
kad, girdi, susitikus su iŠ anapus atvy
kusiu asmeniu JAV automatiškai at
šauks mūsų pasiuntinybes pripažinimą 
Tokie gąsdinimai tiktų feljetonams, o 
ne rimtoms diskusijoms.
PAGRINDINĖS PRIEŽASTYS.

Tų ginčų įtampai didėjant ir viso
kiems kraštutinumams imant viršų 
prieš sveiką protą ir logiką, verta bent 
trumpai pažvelgti į mūsų tarpusavio 
santykių ir galvojimo evoliucinį pro
cesą, kuris, palikus gimtąjį kraštą, pa
laipsniui tolo nuo realybės ir visa mū
sų visuomeninę bei politinę veiklą pa
ženklino energijos ir lėšų eikvojimu 
nerealiems planams ir veiksmams 
vykdyti. Mes palaipsniui pradėjome 
maišyti sąvokas, nesusikalbėti pagrin
diniais klausimais, sirgti priešų apsu
pimo liga iki tokio laipsnio, kad pasi
darė visiškai neįmanoma vesti protingą 
ir faktais pagrįstą dialogą.

Priežasčių buvo daug ir jos prasi
dėjo nuo tos dienos, kai mes buvome 
priversti palikti Lietuvą ir prieš savo 
norą pasirinkti emigrantų gyvenimą, 
kurio visiškai nepažinome ir nenuma- 
tėme, kokie sunkumai mūsų laukia 
ateityje. Psichologinis persilaužimas 
ir susigaudymas įvykių realybėje 
kiekvienam, netekusiam savo krašto, 
asmeniui yra be galo sunkus, skaus
mingas ir daug protinių bei fizinių pa
stangų reikalaująs veiksmas, ypač kai 
jis nesugeba savęs įtikinti, kad mes 
esame politiniai emigrantai ne dviems 
ar trims mėnesiams, kaip Vokietijoje 
mūsų politiniai pranašai skelbė, ir ne 
dešimtmečiui, bet .gal visam gyveni
mui. Dėl šios priežasties praradome 
realybės pajautimą ir nemokėjome 
įvertinti naujų sąlygų nei prie jų prisi
taikinti.

Musų politiniai veiksniai tą padėtį 
dar pablogino, nes jie nuo pirmųjų 
emigracijos dienų pasidarė didžiausiu 
ginčų objektu. Užuot vadovavę pasi
metusiai visuomenei ir nurodę naujus 
uždavinius, jie pradėjo visą savo veik
lą grįsti partiniais ginčais, atstovavi
mais. tęstinumais, kompetencijų pasi- 

j;.

savinimais ir kitomis ambicingomis 
užmačiomis, nieko bendro neturinčio
mis su pagrindiniais laisvėje gyvenan
čių lietuvių siekimais.

Juk Vliko bėdos ir prasidėjo nuo 
to, kai jis, atsidūrus emigracijoje, ne
prisitaikė prie naujų sąlygų, o stengėsi 
būti vyriausiuoju tautos organu su par
tijomis, seimais, vyriausybėmis ir 1.1, 
Tuo būdu pamažu buvo sudaryta pra
džia didėjančiai prarajai tarp ateinan
čios kartos ir tos visuomenės dalies,
kuri gyveno praeitimi ir kurios laikro
dis buvo sustojęs prieš 25 metus. Jau 
ir pasirinkimas Žodžio “kova" ilgai
niui pasidarė pretekstu nesusiprati
mams, nes kiekvienam darėsi aišku, 
jog Čia nėra pilna Žodžio prasme ko
va, o tik laisvėje gyvenančių lietuvių 
pastangos padėti priešo užimtam kraš
tui.

Taip pat pasaulio politinė padėtis ir 
II-jo pasaulinio karo pabaiga su savo 
politinėmis ir teritorinėmis pasek
mėmis turėjo įtakos mūsų galvosenai 
ir laikysenai, nes mes neturėjome nė 
mažiausio supratimo, kokia linkme 
vystysis pokarinė politika, priešingai 
- tikėjome stebuklui, kad kažkas pa
suks istorijos ratą atgal mums pagei
daujama linkme.

Tuo pačiu metu, vykstant tai vi
suomenės diferenciacijai, keičiantis 
supratimams bei didėjant nuomonių skir
tumams, į visokias veiklos viršūnes 
iškilo ašmenys, kuriems nekompeten
tingumo žodis būtų per švelnus. Viso
kie., buvę raštininkėliai, paštininkai, 
viršaičiai ar vargonininkai pradėjo 
duoti toną mūsų visuomeniniam ir kul- 
tūruniam gyvenimui. Su jais ne tik su
sikalbėti buvo neįmanoma, bet pradė
jo trukti paprastos minties komunika
cijos - vieni nesuprato, ką kiti įrodi
nėja, tvirtina ar neigia, pvz. kad ir ry
šių su Lietuva klausimu.

Taip mums besiginčijant, kartais 
net nežinant dėl ko, dažniausiai užsi
darius lietuviškuose getuose ir ten 
sprendžiant karo bei taikos problemas, 
ne visai žinant, kur tas pasaulis 
politiškai ir kariškai dabar stovi, ko
kia yra padėtis dabartinėje Lietuvoje 
ir kokie ten yra įvykę pasikeitimai - 
mūsų visuomenė buvo užklupta naujų 
problemų, galimybių ir pavojų, visiš
kai nepasiruošus tų problemų spręsti.

Tokiose aplinkybėse iškilo mūsų 
minėtas ryšių su Lietuva klausimas, 
kuris kai kurių veikėju bandomas per
statyti, kaip likiminis lietuviškosios 
emigracijos apsisprendimas: ar už 
laisves kovą, ar už tautos prievartos 
pripažinimą ir įteisinimą. Visai pana
šiai, kaip dar Vokietijoj išleistas 
"Kryžių” romanas buvo sukėlęs pana
šius ginčus: ar į Maskvą,ar į Romą. . . 
NE BENDRADARBIAVIMAS, 0 RYŠIAI

Pradžioje norėtųsi pasisakyti dėl 
šio klausimo terminologijos. Visi tie, 
kurie yra priešingi bet kokiems ry
šiams su Lietuva, primeta savo opo
nentams “bendradarbiavimo” terminą. 
Girdi, jie siekia bendradarbiavimo su 
krašto pavergėjais. Iš tikrųjų, niekas 
to žodžio nevartoja ir niekas to bendra
darbiavimo nesiekia. Čia tik eina kal
ba apie ryšius, apie santykius įvairio
mis formomis ir. jei galima, apie tų 
santykių plėtimą su Lietuvoje gyve
nančiais žmonėmis - su mūsų tėvais, 
broliais, seserimis, atseit, su mūsų 
gimtuoju kraštu. Tai kiekvieno lietu
vio natūrali teisė ir pareiga - padėti 
ir susisiekti su savo broliais, ypač kai 
jie,gyvena svetimųjų užimtame krašte,

kur įvairūs neprašyti Maskvos įgalio
tiniai bando nurodinėti, ką jie turi 
skaityti, matyti, su kuo susitikti ar ką 
aplankyti.

Mes, gyvendami laisvojo pasaulio 
pusėje, turime daug pirmenybių, di
desnę judėjimo laisvų ir įvairių prie
monių savo tikslams siekti. Tad šiuo 
klausimu mes turime rodyti iniciaty
vą, turime būti ofenzyvoje, o ne prie
šingai - bėgti nuo brolio,, nuo progų 
susitikti arba kažko bijoti, lyg mus, 
laisvus Žmones, sutikus koks nors iš 
anapus atkeliavęs pilietis, tegu ir ko
munistas, tuoj nuginkluotų, o mes, pa
kėlę rankas pripažintume jam visas 
teises į mūsų gimtąjį kraštą.

Kur yra baimė, ten toks pavojus 
atsiranda. Yra tokių ir mūsų tarpe, bet 
tai tokia mažuma, dėl kurios neverta 
kalbėti ir rezoliucijų rašyti. Visais lai-
kais, visų okupacijų metais nuotrupų 
turėjome ir turėsime. Čia reikia griež
tai skirti ryšių pilaikymo klausimą 
nuo mūsų liisvės siekimo pastangų. 
Ir šia prasme mūsų vadinamieji veiks
niai padarė klaidą, kai tuos du skir
tingus dalykus sumaišė ir pradėjo 
šaukti suvažiavimus nerimtom re'zoliu- 
cijom rašyti. Tos kompromituojančios 
rezoliucijos davė kaip tik priešingų re
zultatų - ryšiai plinta, o veiksnių au
toritetas mažėja, nes sąmoningoji vi
suomenės dalis pasijuto įžeista, kai 
jai buvo parodytas toks nepagrįstas 
nepasitikėjimas.

SKIRTUMAI IR RIBOTI PASIKEITIMAI
Tie ryšiai neprasidėjo šiandien 

ar vakar. Po Stalino mirties, kai sovie
tai pradėjo pamažu atleidinėti varžtus, 
tada ir prasidėjo kontaktai - pradžio
je laiškų rašymas, o vėliau milžiniška 
materialine parama siuntiniais. Ir ta-, 
da, kaip ir šiandien, niekas nelaukė 
įsakymo iŠ viršaus. Kai buvo leisti ap
silankymai, metai iŠ metų turistų skai
čius didėjo.

Kokia linkme tas ryšių palaikymas 
plėsis, labai sunku spėlioti,tačiau, ste
bint ir analizuojant postalininę Sovietų 
Rusijos politiką krašto viduje, matosi, 
kad ir mažas, bet palaipsnis sovietų- 
gyvenimo normalėjimas mums žinomų 
sąvokų prasme. Tiesa, ten dar nėra 
spaudos, žodžio ir tikėjimo laisvės,ten , 
dar komunistų partija yra visagalis 
valstybes įrankis,- ten dar tikima uto- 
pinėm Markso - Lenino idėjom, bet 
XX-tojo amžiaus technikos ir ekonomi
jos pažanga negali neturėįi įtakos įSo- 
yietų Rusijos gyvenimą. Toji įtaka atei
na įvairiais keliais, ypač Šiame tech
nikos amžiuje, kai įvykiai beveik tuo 
pačiu metu matomi ir Maskvoje, ir 
Kaire,ir Melbourne,ir Vašingtone.

Jokia valstybė negali uždaryti 
visų langų - atsiranda plyšiai, ir Švie
sa ateina. Lygiai ir Sovietų Rusija ne
galės nuo tą išorės įtakų apsisaugoti. 
0 viena iš tų priemonių laisvės idėjų

Kiek uždirba sovietinis 
profesorius

Klek uždirba 
sovietų profesorius? Tokį klaair 
simą pačioje Rusijoje iškėlė žur 
nalo “Hkonomičeskaja Gazeta” 
skaitytojai. Tiesioginio atsaky
mo negavo — tik netiesioginį. 
Laikraštis nurodė į Sovietų mi
nistrų tarybos 1956 m. potvar
kį dėl profesorių bei mokslo 
personalo pensijų, pensijos ar
ba invalidumo atveju mokslinin
kai turi teisę į 40% paskutinės 
algos. Aukščiausia pensija pro
fesoriui esanti 160 rublių, do
centui 80 r. K to seka, kad mak- 
simalinė profesoriaus alga tu
rėtų būti 400 r. per mėnesį, do-

plėtimas, o ne izoliacija ir įvairią ba
rikadų statymas.

į tą ryšių palaikymo kompleksą 
turime žiūrėti realiai ir be jokių senti
mentų, nes priešingoji puse, be abejo, 
tą ryšių palaikymą nori išnaudoti savo 
tikslams. Tai labai aišku iŠ oficialios 
jų propagandos, pasikalbėjimų ir kito
kios siunčiamos medžiagos. Jie ne
mėgsta skirti lietuvių tautos interesų 
nuo rusų, o mes tuos dalykus mokame 
labai gerai skirti. Mes gerai žinome, 
kad tie visi ryšiai dar yra vienpusiški, 
kaip amerikiečiai pasakytų “One Way 
Street”. Mes gauname viską: knygą, 
laikraštį, plokštelę ir kitokią metai iš 
metų besikartojančią propagandą, o 
pasiųsti į Lietuvą nieko negalime. Jie 
vis dar bijo ir mūsų, ir Maskvos. Yra 
ir kitokių varžymų, pvz. nuvažiavus į 
Lietuvą, negalima aplankyti savo gim
tosios vietovės, mat, kaip aiškina ofi
cialūs asmenys, pasitaiko daug šnipų, 
lyg kiekvienas Lietuvos kaimas būtų 
apstatytas raketomis. . .

Tai yra faktai, kurių niekas negin
čija, bet tie faktai ne mažiau akis ba
do tiems tarpininkams Lietuvoje, kaip
ir mums. »

RYŠIAI IR LIETUVIU EMIGRACIJOS 

MISIJA.
Reikia neužmiršti, kad Lietuva yra ■ 

ne čia, emigracijoje, bet ten,, ir Lietu
vos likimas bus sprendžiamas taip pat 
ten tų pačių lietuvių, kurie sugebės 
išlaikyti tautinę sąmonę ir laisvės troš
kimą, kurio nei metai, nei priespauda, 
nei persekiojimai negali užslopinti, 
.Mes Lietuvai nereikalingi, bet Lietuva 
mums reikalinga, jei norime išlaikyti 
lietuvybę emigracijoje. Čia,kaip sun
kiai sergančiam ligoniui, yra reikalin
ga nuolatinė kraujo transfuzija ir ją 
gali suteikti ne tušti žodžiai, bet gyva 
tautos dvasia, jos kūrybine galia ir 
gimtojo krašto Žemė.

Ryšių su Lietuva palaikymas ir' 
stiprinimas pasitarnauja taip pat pa
grindinei laisvos lietuvių emigracijos 
misijai- išlikti lietuviais it išlikti lais
vais, Siekiant tų ryšių, neišvengiamai 
reikia turėti reikalų su tais tarpinin
kais, Maskvos patikėtiniais, kurie, 
kaip krautuvės svarstyklės,' sveria, 
kiek vieniems ir kitiems galima duoti... 
duonos ir žaislą.

Bet tie tarpininkai yra lietuvių tau
tos mažuma, o mūsų tikslas yra ne jie, 
o toji tautos dauguma, kuri po ilgų 
priespaudos ir izoliacijos metų rodo 

gyvastingumą, meilę ir tikėjimą ateiti
mi. Todėl, man atrodo, jau yra praėjęs 
laikas kalbėti apie ryšių palaikymo 
reikalingumą, bet reikia galvoti ir 
svarstyti, kaip juos plėsti, kad kuo di
desnės abipusės naudos susilauktų 
lietuvis Lietuvoje ir išeivijoje.

Mūsų pareiga būtų visomis priemo
nėmis ir visais keliais tas dirbtines už
tvaras griauti, o ne visokiais šūkiais 
ir rezoliucijomis jas statyti ir save 
apgaudinėti.

HENRIKAS ŽEMELIS.

cento 200 r. Profesoriaus faso
ną rentos gali g&uti daugiau
sia 64 r. Vidutinis mėnesinis 
atlyginimas šiuo metu apie 120 
rublių, bet jaunas gydytojas 
daugiau kajp 110 r. nepadaro. 
Kvaltffkuotodaibininkp atlygi
nimas žymiai didesnis. Žemes
nėse grupėse tyčia mokama ma
žos algos akademinio lygto per
sonalui. Mokslo laipsnį įsigijus 
automatiškai padidinama 
grindinė alga.

ATKAKLUMAS .

įdomus (vykis atsitiko su australiečių 
Melburno gyventoju Henriu Bursu. Mau
dantis ryklys jam nukando koją, Tik išėjęs 
iš ligoninės Bursas nuėjo maudytis, ir vėl 
jj užpuolė ryklys, ši ,kartą jis prarijo pro-
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APIE
ISKLIMĖS ADELAIDĖJE.

Lapkričio 8 d. buvo iškilmingai 
atšvęstas šv. Kazimiero lietuvių švento
vės dešimtmetis. Bažnytinės apeigas ir 
sutvirtinimo sakramentą jaunimui atliko 
J.E. Adelaidės arkivyskupas J. Gleeson. 
Pamaldose lietuvių dalyvavo gausiai, ir 
nedidelė koplyčia negalėjo, visų sutal
pinti. Pamaldos buvo laikomos lietuvių 
ir anglu kalba, kurioms asistavo Dr. A. 
Stepanas. Įspūdingai ir graliai giedojo 
bažnytinis choras, vadovaujamas N. 
Masiulytės, o taip pat vienų giesmę pa
giedojo ir abiejų savaitgalio mokyklų 
mokiniai. Arkivyskupas ta proga pasakė 
pamokslų ilgiau apsistodamas prie jau
nimo, kuris priėmė sutvirtinimo sakra
mentų.

Po pamaldų Kat. Centro salėje buvo 
paruosti iškilmingi pietūs suaugusiems 
ir jaunimui, kur dalyvavo apie 150 asme
nų. Ir pietų metu viską labai sklandžiai 
pravedė Dr. A.Stepanas. J.E. arkivys
kupas pasigerėjo mūsų akademiniu jau- 

., nimu, gražiai kalbančiu lietuviškai. Pa- 
sakytoj kalboj pietų metu arkivyskupas 
pareiškė, kad būtų didelė ne vien tik 
asmeniška, bet ir lietuviųtautai skriauda, 
jei jaunimas pamirštu savo tėvų kalbą, 
papročius ir kultūra,. Kalbėdamas apie 
Šv. Kazimiero koplyčios Įrengimą jis 
sveikino lietuvius už jų pasiryžimą ir 
pasiaukojimą šiam darbui, prisiminė a.a. 
kun. J.KungĮ, kuris visa tai buvo pradė
jęs. Dėkojo kunigams marijonams, kad 
šį darbų tęsia.ir ypač kun. A.Kazlauskui 
už nuopelnus vienijant Norwood ir st. 
Peters lietuvius.

Susirinkusieji pareiškė arkivyskupui 
padėkų už parodytą n udšird urną ir keldami 
Šampano taures sugiedojo "Ilgiausių 
metų”. Meninėje programoje pasirodė 
jaunimo styginis ansamblis, jau ne kartą 
žavėjęs Adelaidės publiką, moterų kvar
tetas ne. vienam ašarą išspaudė daina 
"Prabilkite žvaigždės auksinės”, okte- 
,tas Klajūnai, akordeonu pritariant p. M 
Dumčiuvienei, sudainavo keletą dainų. 
Gražiai nuskambėjo "Mišku gėlė" solo 
vedant p. Budrienei, iš viso programa 
buvo sėkmingai ir vykusiai paruošta,kuo 
pasigėrėjo kviestiniai svečiai ir saviš
kiai.

Skaitytoju 
tai&kai

APIE VĖLIAVAS.
Savo laiku "Mūsų Pastogės”pus- 

lapyje skaitėme redaktoriaus ir p. Sa
kalausko pokalbei} Bankstowno Square 
plevėsuojančios Lietuviškos vėliavos* 
tema. Kiek vėliau, Sydnejaus Apylin
kės susirinkime, išklausėme gana 
platoko pranešimo tuo pačiu reikalu, 
per patį šio reikalo iniciatorių p. Saką 
lauską. Dabar, štai “Lietuvos Keliu” 
No. 3, L.Lygumietis dar kartą šį reika
lą pabrėžia, iškeldamas didelį savo 
patriotizmą ir Prano Saka
lausko taurumą.

Anglosaksų išsireiškimu - “Hog
wash I”

Be abejo,reikia sutikti, kad kiek
vienam tautiečiui malonu matyti savąją 
trispalvę puošiant minėtą vietą, tačiau 
ar daug realizuoja ir pats Lygumietis, 
pagarbiai ir ant pirštų galųeidamas pro 
vėliavą nusipirkti už 20 centų karve 
liams lesalo, kad čia iškabinta mūsų 
vėliava su patriotizmu ir taurumu nieko 
bendro neturi.

Aš nesigėdinČiau sustojęs sugie
doti ir Lietuvos Himną, jeigu vėliava 
plevėsuotų aikštėje prie Bankstowno 
Council'o pastato arba nuolat puoštų 
Sydnejaus Miesto Rotušę! Betgi, reali
zuojant, kad vėliava puošia nieko dau
giau kaip biznio pastatą, pakabintą 
biznieriaus ir biznierių biznio sumeti
mais - reklama sau ir kitiems - visas 
biznis atrodo žemokas I

Kaip jau pagarbiai pro jį eitum 
ir kiek žemai galvą tauriam tautiečiui 
benulenktum, pastatau užėjęs vistiek 
realizuoji, kad "Bird Seed Merchants”

Mūsų Pastogė Mr. 46; 1970.11.23;

MUS
Dešimtmečio proga žodžiu svei

kino Adelaidės apylinkės vardu pir
mininko pareigas einąs Dr. G.Šimkus ir 
svečiai melburniškiai - Kat-Fed. pirm, 
p. J.Petraitis, kun. P.Vaseris, Kat.Mot 
D-jos pirm. p. Miliauskienė ir p. Lau
kaitis.

Federacijos p-kas p. Petraitis 
prabilo angliškai primindamas, kad lie
tuviai ŠĮ kraštą pasirinkę ne dėl medžia
ginių gėrybių, kaip kad kiti ateiviai, 
bet kad atliktų svarbią misiją reprezen
tuojant tuos milijonus žmonių, kurie 
patys negali laisvai kalbėti už save. 
Baigdamas palinkėjo, kad sekantį dvi
dešimtmetį švęstume priešv.Kazimiero 
karsto Vilniuje. Vėliau buvo skaitomi 
sveikinimai raštu. Sveikino kun. P. 
Butkus, kun. Dr.P.Bašinskas, kun. S. 
Gaidelis, LASO pirm.V.Raginis.L.K.S. 
Ramovė, sporto klubas Vytis, teatras 
Vaidila. Piėtus buvo skonigai ir tur
tingai paruošiusi Kat.Mot.Draugija.vad. 
p. T. Gasiūnienės.

Ę.D.
***

" Re zis tencine je ”, "opozicinėje’’ 
ir "neutralioje” spaudoje, jau gerokai 
į šešiasdešimt metų įkopęs “opozici
nis jaunimas”, diriguojamas visos jų 
Red. Kolegijos, pasipiktinęs ir net... 
išsigandęs, klausia: -"Kas ta naujųjų 
laikų dvasia, prie kurios siūloma prisi
taikinti - suprasti?" Ir, žinia, jeigu 
tokį klausimą statytų, žmonės, paskuti
nius 20-30 metą buvę uždaryti "karce
ryje” ant duonos ir druskos (na ir van
dens!), nematę saulės šviesos, neskai
tę laikraščių ir knygų ir, bendrai ne
matę gyvo žmogaus, be duonos kąsnį 
tamsoje paduodančio sargo - reikalas 
būtų suprantamas. Tačiau kai to klau
sia įsivaizduotinai stovį visuomenės 
avangarde, juokas, visdėįto, nebeima! 
Stebiesi tiktai asmenybių, aklumu ir 
kurtumu ir, beveik.net prašai Apvaizdą, 
kad tokie geriau būtų ir nebyliai. .. 
Neįmanoma, ir kaip jau kietai begalvo
jant, suprasti, kaip žmonės, skaitą 
spausdintą žodį net keliomis kalbomis, 
klausydamiesi žmogaus balso translia
cijos radijo bangomis iš mėnulio.niaty- 
dami kas dedasi kitoje žemės rutulio 
pusėje tik pasukęTV spragtuką ir .svar
biausia, gyvendami laisvėje, prasikiša 
save taip pažeminti? Klausi: -"Kur 
jis (ar jie) mato Naują Laiko Dvasią - 
Esmę?’...Blogiausia, betgi, kad jiems 
ir neišaiškinsi,nes kiekviena naujesnė 
idėja tokiems yra kažinkas bauginančio! 
Ir taip, ir devinto kaimo Jurgiai pirmą 
kartą pamatę traukinį, šoka iš arklio 
velkamo vežimo ir botagu nugrazoję 
nematytą prajovą nutaria: -’’Ancikris- 
tus!" Lygiai kaip ir prakalbėjusį 
“Naujojo Laiko - Dvasios” tema - 
Komunistas!. . .

Bet tai! - visais laikais tokią 
visako naujo bijančių "pranašų” buvo 
ir jie dėjosi apie viską žiną ir nusima
ną! O vargiai būtų buvę rasti nauji 
pasauliai, vargiai ir mes būtume gyvenę 
Australijoje, jeigu anų dienų naujų 
idėjų skelbėjai būtų paklausė tą,kurie 
skelbė, kad su horizontu baigiasi ir jū
ra!? Tūkstančiai tvirtino, kad saulė 

“Tony’s Fish&Chips", “Jane’s Un
derwear’’.lygiai kaip ir pats "Taurusis 
■Tautietis, tegu ir šypsodamiesi, bet į 
patriotizmą neatsižvelgdami - taria: 
- "Gash, please!”

Ir jeigu patriotizmas ir taurumas 
matuojamas ant “Gashregister”, jeigu 
privatus biznelis, susidedąs kad ir iš 
keliolikos moterų salionų, stambaus 
verslininko ir aktyvių bendruomenės 
veikėjų turi būti reklamuojamas sieks
niniais neapmokamais straipsniais 
laikraščių vedamuosiuose, tada nė
ra abejonės, kas skus mano .barzdą... 
Paaiškėjo?

K.I- 
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MADŲ PARODA.
Ne vienas Adelaidėje pagalvoja, 

kas būtų, jei Adelaidės apylinkė netu
rėtų Moterų Sekcijos.Šios ponios prisi
galvoja visokių prašmatnybių pritaikin- 
damos laiką ir progą. Štai kad ir ne
seniai Liet. Namuose įvykęs madų pa
radas, ir kaip tik laiku. Juk daugumas 
rengiasi j suvažiavimą Melbourne, ir 
kaip gi nepasinaudot proga ir ne pamatyt 
paskutinių madų naujienų! Tad ir pri
gūžėjo pasižiūrėti pilnutėlė salė smal
suolių visokio amžiaus ir svorio, 

iš anksto įspėjau vyrą, kad ati
džiau sektų ir parinktų pagal savo sko
nį, kas tiktų mano figūrai. O anūkės 
perspėjo,kad tik nešvilptų, jeigu kuris 
modelis kristų į akį.

-Nežinau, ar susilaikysiu. Girdėjau, 
kad net maudymosi kostiumus demons
truos. -Tai girdėdama paslėpiau vyro 
akinius.

Liet. Namų salės negalėjai atpa
žinti: išpuošta madų pavyzdžiais nuo 
grindų iki lubų. Gražiai susirinkusius 
pasveikino Moterų Sekcijos p-kė p. B. 
Jonavičienė, o visa kita pavedė p. L. 
Pociuvienei.

LAIKO DVASIA IR...
RaŠo Kukutis

bėga apie žemę,o vienas įrodė priešin
gai—Reikėjo man išsižioti savo sene
liui, kad bus diena ir žmogaus koja 
mindžios mėnulį?.. .prieš Dievo Galybę 
vaikeli, bliuzniji! . . .

Taip! Nebedės vištos kiaušinių 
ir karvės pieno nebeduos, jeigu per 
tėviškės galulaukę nuties geležinį 
kelią! “Tokia smarvė, baisybė ir, 
aišku, paties velnio išgalvotas išmis
tas dūšioms pekloje kankinti! Pasaulio 
pabaiga, turbūt, ateina?” O šiandien 
net ir tai jau muziejinė retenybė, nes 
žmogus su nauja idėja pagimdė dyzelį! 
Dariaus ir Girėno keliais šiandieną 
slysta Jumbo su keturiais Šimtais 
keleivių! . . .

“Tau, Jaunoji Lietuva!.." jie 
pasakė išlipę iš senų pažiūrų rėmu, 
kuriose mes sėdėdami litro benzino į 
jų mažą lėktuvėlį neįpyle’me, ir tik jųjų 
tragedijoje radę sau garbę, per vieną 
naktį radome kiekviename miestelyje 
“naują” gatvę! Ir taip reikėjo pasi
likti ir toliau senuose rėmuose, kaip 
tas Carskoje uniformoje ant sienos 
kabantis diedukas-senelis? . "Prie 
Caro, vaikeli, taip buvo, aš taip užau
gau ir... šventa! O tu man, kokio 
tenais nogronomo pripliurptas, višti- 
ninke didelio lango nekirs!I Jaunieji, 
girdi, ūkininkai! Bah!” O tie kurie 
paklausė, tai jau ne pustuzinį kiauši
nių į nosinaitę įrišę turgun vežė . . . 
Krepšiais!

’ “Va, Jackau! Susigalvojo!? Tig 
į tą velnio nasrais kaukiančia mašiną 
kai kyŠtelsi pėdą - neliks anei šiaudo, 
anei grūdo! Mes kulsime spragilais!!” 
Žinia - kūlė! Nedamiegoję, išvargę— 
Nedrįsdami kąsnio mėsos praryti ir 
tik ligoniui pabaltindami viraląlašiuku 
pieno! Mėnesių - mėnesiais!,.. Nuodė
mė buvo ir smertelna! Keliais Kry
žiaus Kelius gruodu ėjo! O pabandyk 
šiandieną anų idėjų skelbėją gavėnioje 
kanapių druska, bulvėmis ir silkių ra
šalu pavaišinti?! Ėitumei...keliais... 
nes"niekas nepasikeitė”?.

Tėvas ir Mama (nebūtinai kad 
mano!) visą amžių bažnyčion ėjo, o 
kunigo veido, išskyrus per "Dominus 
Vobiscum”, nematė. O Štai tautietis į 
pasaulį tebežiūrėdamas per valsčiaus 
raštininkėlio (vėliau Vykdomojo Komi
teto!) akinius, gyvenęs anuo metu pas 
žydelį ant nuomos ir netik, kad arklio, 
bet ir botago neturėjęs, šiandieną už
rakinęs nuosavas (stiklines irfrontines) 
duris, išdidžiai įsukęs naują Fordą j 
šventorių (pasižiūrėjęs ar mato!) ir 
melsdamasis prie apsukto altoriaus, 
klausia: - “Kur išvysti naują laikų dva
sią?" Niekas, gi, nepasikeitė, tik 
- apsisuko. . ?

Ir daug kas apsisuko! Parapija 
būtų pirštais užbadžiusi, maršalka du
ris pastojęs, jeigu vienam prisiekę, o

Modernios, tik gal kiek pergarsios 
muzikos garsuose pranešėja pristatė ’ 
kiekvieną modelį ir vykusiai apibūdino > 
rodomo rūbo-paskirtį. Grakščiai viena 
po kitos švaistėsi modelistės. Jų buvo 
apie pustuzinis, čia noriu paminėt 
visas, kurios savo grakštumu lengvai, 
nukonkuruotų ir pačia Shrimpton: D. 
Tugaudytė, R.Šerelytė, K.PaceviČiStė, 
V.Vanagaitė, R.Bielskytė ir N.Bataity- 
tė. Ne vienas iš vyriškių pasigėrėtinaLj 
pusbalsiu žavėjosi - lietuvaitės ne
paimsi! Moteriška iš visų pusių be į 
jokių dirbtinių priedų.

Pasigirsdavo ir moteriškų pagyri
mų. Sekcijos ponios, nujausdamos kad , 
gali įvykti šeimyninių nesusipratimų, 
žiūrovams patiekė visokių skanėstų.Ne 
aš viena kišau vyrui pyragaitį, kai 
tik pastebėjau besirengiantį švilpti. O 
kai važiuojant namo paklausiau, kuris 
apdaras man geriausiai tiktų, jis man 
patarė numesti bent ketvertą stonų... ;

Madų popietė praėjo labai nuo
taikingai, o visoms modeliuotojoms . 
reikia pripažinti gerą skonį. Vėliau 
sužinota, kad jos demonstravo ne 
skolintus, bet nuosavus parėdus.
_________________________

i su kitu paleistuvystėje gyvendami, fafl- 
I tų išdrįsę Dievo Namų slenkstį per

žengti! Ir ar tai naujiena šiandien? 
"Ach! Nu, ką!? Nauji laikai, tokia ' 
mada...” Ir durys katalikų spaudon ne
tik kad atvertos, bet raudonu kilimu 
paklotos. Mokina tautinio susipratimo, 
katalikiškosios moralės, jinai...Jis 
vestuvėse, stalo gale atsistojęs,išdro
žia prakalbą “Ištikimybės” tema. Tre
čias - iškilmingai tai aprašo, o mes - 
skaitome. Ir galvojame, kad nepridera! 
“Prieteliau, nauji laikai! . . ” . ;

Pasaulis ir mes meldžiamos:-"Nuo 
bado, maro, ugnies ir KARO apsaugok!” 
O daug tikime Dievo Valia “slaptai” 
tikėdamiesi, kad štai vieną g'ražią(?) 
dieną Nixonas paspaus raudoną guziką 
ir Hydrogen’o bombos nematomais spar
nais pakils Maskvon? Mums?Kas mums! 
Mums neklius..(Palauksime keletą me
tų, kol mirtinos radijacijos nuodai susi
gers į tėviškės dirvonus ir tada - • 
namuosna, laisvon Lietuvon! Jeigu ką 
- nudiegsime iš krūmo koki užsilikusi 
ruskelį (tai kas, kad gal brolio sūnus 
jis?) ir gyvensime...Holdenus, Fordus, 
ir Valiantus ant pečių, kaip anąsyk , 
čemodanėlius, parsinešę!..Valio!! Bus 
nauji laikai, taip kaip prie Antano! . .

“Tiek bendruomenėje, tiek pa
rapijose gretos retėja, o jos tik laše-. ' 
liais (kodėl ne Lašiukais?) tepapildo- 
mos. Natūraliai retėja laikraščių skai
tytojai, organizacijų vadai, aukotojai, 
susirinkimų ir minėjimų dalyviai. O 
mes vietoj ,kad didžiąsias žaizdas gydę Įį 
ir supratę raudonojo pavergėjo užma- 
čias, jam dar padedame savo "išmin- -- 
tingais” dialogais ir“ tarpusavio meile?! - 
Taip nusako "Tėviškės Aidų” veda- “ 
masis (No. 43,š.m.).

Sunkoka, visdėįto, nuspręsti,kokių 
laikų dvasioje šie“ Išmintingi "žodžiai 
rašyti, jeigu iš skelbtinos Tarpusavio . 
Meilės liko tik "tarpusavio meilė"? . 
Turbūt, po senovei! -"Akis už akį, 
dantis už dantį”, būdingu pasisakymu, 
žymaus kultūrininko (S.N. "Lietuvos 
Keliai" No. 3).

Kada gi galvoji? 3
Anglų fizikas Reserfordas vė

lai vakare užsuko i laboratoriją. 
Jis ten dar rado ties prietaisus 
palinkusį savo mokinį.

— Ką gi tamsta čia taip vėlai 
darai 1 — paklausė jis.

— Dirbu, pone profesoriau, 
atsakė mokinys. . aš

— O ką tamsta dieną veiki?
— Taip pat dirbu, — atsakė 

jis.
— Ar anksti rytą taip pat dir

bi?
— Taip, pone profesoriau, 

dirbu, — norėdamas įtikti pro
fesoriui, atsakė jis.

— Tai kada gi tamsta galvoji?
— paklausė profesorius.
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f PORTAS,.Z
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

18 Miller Ave.,Ashfield,N.S.W. tel. 798 0306

KALĖDINĖS DOVANOS

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, artėjančių Kalėdų Švenčių proga, 
siūlome specialiai sudarytus siuntinius kurie bus maloni ir praktiška dovana JQ 
su artimiesiems. 1

SPORTO PASAULUE
Uždarant, akademinio 

sezoną Rytų, Vokietijos
irklavimo 

irkluotojai 
rengia tradicines varžybas gražioje 
Gruenau trasoje. čia dalyvavo ir 
Lietuvos " Žalgiri^ Draugijos irkluo
tojos. Sov. S-gos čempionė G.Šidagytė 
laimėjo vienviečiu lenktynes, taip pat 
laimėjo lietuvės moterų aštuonviečių 
lenktynes, kai moterų, keturvietė laimė
jo ketvirtą vietą. Šios pergalės yra 
labai reikšmingos lietuvėms,nes vokie
tės irklavimo sporte yra Europos nu
galėtojos ir turi daug laimėjimų pasau
linėse varžybose.

***
Spalio mėn. Vienoje, Austrijoje, 

įvyko atviros stalo teniso pirmenybės, 
kuriose su Sov. S-gos rinktine žaidė ir 
Lietuvos čempione pirmo kurso Kūno 
Kultūros Instituto studentė Asta Gied
raitytė. Individualinėse pirmenybėse 
vyrų laimėtoju tapo vengras T.Klampar 
ir moterų maskvietė S.Grinberg. Jaunoji 
Giedraitytė, žaisdama moterų dvejete . 
su S.Grinberg pateko į. finalus, kur 
penkių setų kovoje pralaimėjo Čeko- 
slovakėms tuo gaudamos sidabro medalį 
Mišriame dvejete lietuvaitė laimėjo 
trečią vietą, gaudama bronzos medalį,

***
Sov. S-gos- moterų šaškių turnyre 

Tiraspolyje po devynių ratų pirmauja 
Sov. S-gos vicečempione J.Augustin- 
aitė, turėdama 6,5 taško.

***
Kaune viešėjo Vengrijos moterų 

rankinio. “Bąkoni” komanda, kuri labai 
gėlai*“pasifbdė- Ėiirbpos pmhenybėse'. 
Susitikimą laimėjo Kauno "Žalgirio” 
merginos 10:7.

***
Pasaulinėse gimnastikos varžybose, 

kurios vyko Liublijanoje,Jugoslavijoje, 
moterų vaŽybas.išsįkyrus 16-metę ameri
kietę G.Rigby, gavusią sidabro medalį, 
laimėjo RytuVokietijos ir Sov. S-gos 
gimnastės. Vyrų varžybose dominavo 
japonai, kurie nugalėjo didžiausius 
varžovus - Sov. S-gą, Rytų Vokietiją. 
Japonijoj gimnastikos sportas yra 
labai populiarus,ir tūkstančiai jų labai 
kruopščiai praktikuoja. Sekančios 
pasaulio gimnastikos pirmenybės įvyks 
1974 m. Šveicarijoje.

***
Nuo 1963 m. ruso V.Brumel pa

statytas šokimo į aukštį rekordas 7 pė
dos ir 554 inčo iki šiolei niekeno dar 
nebuvo sumuštas, bet komunistinės 
Kinijos žiniomis naująrekordą pasiekė 
kinietis Ni Chihrchin, iššokęs 7’6”, 
tačiau pagal tarptautinį atletikos fede
racijos pranešimą šis rekord.asaėra už
skaitomas, kadangi -kom. Kinija ne
priklauso šiai federacijai.

***
N.S.W. krepšinio trenerių komite

tas padarė draugišką trenerių pasi
keitimo programą su Amerikos Krepši
nio Trenerių S-ga, kur ateity bus kei- 
č iamas i krepšinio treneriais australams 
vykstant į Ameriką ir ten mokinantis 
krepšinio meno,ir amerikonams atvyks
tant įAustralijąbei mokinant australus. 
Pirmasis į Ameriką išvyko Guildford 
League Club treneris Jack Robertson, 
kuris Amerikoje išbus šešias savaites.

***
Londone Japonijos stalo teniso 

rinktinė dar du kartus pasekme 5:2 nu
galėjo Anglijos stalo tenisininkus. IŠ 
atskirų pasekmių pažymėtina anglo Ch. 
Barne pergalė 2:0 prieš pasaulio čem
pioną S.Ita.

*** 
Europos vyrų, stalo teniso pirme-

..-.irtoi'jičvį ėsuciAkų — :1 

nybėse Budapeštas nugalėjo Vieną 5:1, 
kai antroji Japonijos rinktinė .viešėjusi 
Maskvoje nugalėjo rusus 9:2. ,

***
Tarptautinėse dviračių lenktynėse 

Prancūzijoje 60 mylių varžybas laimėjo 
olandas Hertog, o profesionalų 75 my
lias belgasSpringell.

***
Lapkričio 8 d. Maliorkoje (Ispanija) 

prasidėjo tarptautinės šachmatų pirme
nybes, kuriose dalyvauja R.Fisher, 
didmeisteris S.Reshevsky, D.Adison ir 
kiti.

***
(domų Italijos vienos paros (24 

valandų) bėgimo rekordą pagerino 37 
metų A.luvernicl, per parą nubėgąs 181 
kilometrą 441 metrą. Ankstyvesnis 
rekordas buvo 177 km. 200 m.

Kovietės kovos arenoje: L.
Karpavičiūtė ir R. Laukaitytė 

E.Karpavičiaus nuotrauka

ŠACHMATAI
PABALTIEČIU turnyras.

Neseniai baigėsi tradicinis 
Sydnejuje pabaltieČių Šachmatininkų 
.turnyras. Nors buvo dedama pastangų 
lietuvius kiek galint geriau reprezentuo, 
ti bet ne viskas ėjo taip sklandžiai, 
kaip buvo planuota.

Žaidynėse prieš estus lietuviai 
laimėjo 4:2 santykiu. Žaidė ir taškus 
laimėjo: I.Venclovas 0, A.Kabaila 1, 
J.Dambrauskas 'h, V.Augustinavičius 

.'h, P.Grosas 1, J.Jenčius 1.
Prieš latvius lietuviai stovėjo 

daug stipriau prisidėjus V.Liūgai. Lat
viai nugalėti 4%:1% santykiu. Taškai: 
A.Kabaila 1, V.Liūgą 1, J.Dambraus
kas 0, V.Augustinavičius 14, P.Grosas 
.1.

Lietuviai šiame turnyre išėjo 
laimėtojais ir jiems atiteko 1970 m. 
pereinamoji taurė.

Sis tradicinis pabaltiečių turny
ras buvo pradėtas prieš 14 metų. Re
zultate pareinamąją taurų- lietuviai 

'laimėjo 6 kartus, latviai 5 ir estai tris 
kartus.

Pagal tradiciją pabaltiečių taurės 
laimėtojai turi suruošti metinį žaibo 
turnyrą ir po to vakarienę, Ši garbė 
šiais metais tenka lietuviams. Pabal
tiečių žaibo turnyras numatytas lapkri
čio 22 d. Vėliau bus paskelbtos tiks
lesnės informacijos.

***

, Ulei-. ąiisi /

DOVANU SIUNTINYS 1. (1970). i
3 1/3 jardo, angliškos vilnonės geros rūšies kostiuminės medžiagos, 3 jardaH 
crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiumui, arba dviem t 
suknelėm, 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui, exportines rūšies veluras/ 
arba wool ir cashmere medžiaga, 2*4 jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1J 
nailono arba cottono vyriški išeiginiai marškiniai, arba moteriška blįuskutė, / 
2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių. I
Siuntinio kaina jskaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas yra S 80.00. j 

******** 1

DOVANU SIUNTINYS 2. (1970). 6
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, crimpleno medžia-v 
ga dviem puikiom suknelėm, vyriškas arba moteriškas męgstukas. vilnonis arbaC 
aėryleno, 3 1/3 jardo vilnonė kostiumui medžiaga su įrašu “All wool made ini 
England”, viena puiki gėlėta vilnonė skarelė. i
Siuntinio kaina su vijomis išlaidomis yra $ 80.00. - C
Taip pat, mielai dadedamę į šiuos arba kitus rūbų siuntinius dalykus, kurie! 
Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi. į
Dirbtinio Mink (audinis) kailio paltui viršus, $35.00, vilnonės gėlėtos skarelės,] 
$4.00, vyriški arba moteriški nertiniai $10.00, nailono marškiniai $7.00,1 
nailono lietpalčiai $9.00, gėlėtos nailono skarelės, $1.80, nepermatomo nailono! 
medžiaga suknelei $8.00, puikūs ilgi vilnoninai moteriški šaliai $6.50, ir kt. i 
Už $24.00 pasiunčiame maisto siuntinį iš specialiai parinktų produktų. Priima-J 
me užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos aparatams. į 
persiunčiame pinigus ir 1.1. I

Baltic Stores Ltd. j
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd.. London. E. 2. telef. 
ni 739 8734.

NEUŽMIRŠTAMAS R. ZAMORA

Daugeliui mūsų ir viso pasaulio 
futbolo mėgėjų neužmirštamas garsiau
sias pasaulyje vartininkas Ričardas 
Zamora, vadinamas '‘šimtmečio varti
ninku”. Jugoslavijos spurto .žurnalis
tas' D.Belica buvo nuvykęs į Barcelona 
ir ten sutikus šį garsųjį sportininką ir- 
savo įspūdžius paskelbė laikraščio 
“Nedelia” skaitytojams.

Ilgai ieškojus jis pagaliau jį 
surado vienoje ligoninėje gana sunkiai 
serganti,. R.Zamora gimė 1901 m. Fut
bolą pradėjo žaisti dar vaikystėje. 
Vėliau tapo Barcelonos universiteto 
studentų (studijavo mediciną)komandos, 
kapitonu. Jau būdamas 16 metu Žaidęs 
' ‘Espanolos" ir Katalonijos rinktinėse. 
Nuo 1920 ikil922m, gynė “Barcelonos* 
vartus, po to aštuonerius metus buvo 
‘‘Espanolos” ir vėliau iki 1937 m. 
Madrido“Real” vartininku. Paskutines 
rungtynes sužaidus gindamas ‘‘Real 
Madrid” vartus su savo jaunystės 
komanda “Barcelona”. Sias rungty
nes laimėjo “Real Madrid". Po to jis 
■pasitraukė išaktyvaus futbolo ir vėliau 
tesidarbavo kaip treneris. Per .dvi? 
dešimtį žiadimo metų jis 48 kartus gynė 
Ispanijos rinktinės garbę.

Paklaustas, ar pasitraukęs į 
atsargą jis vis dar domisi futbolu, at
sakė, kad be paliovos seka viso pa
saulio futbolo gyveną. Jam pasitrau
kus iškilo nuostabusis “Real Madrid"

GOLFO MĖGĖJAMS MELBOURNE.
Golfo mėgėjai Melbourne, norį 

Salyvauti XXI-sios sporto Šventės gol
fo pirmenybėse, prašomi tiesioginiai 
registruotis pas p. R.Ragauską, šios 
sekcijos vadovą tel. 57 4648.

S.K. Varpo Valdyba.

PADĖKA.
Lietuviams šachmatininkams,daly

vavusiems PabaltieSių turnyre, reiškiu 
širdingą padėką, ypatingai prof. Dr. A.

Kahailai ir Dr.T.Venclovui, kurie būda
mi apsikrovę darbais skyrė laiko ir 
šiam reprezentaciniam darbui.

V. Augustinavičius, 
Kovo Klubo Šachmatų Sekcijos Vadovas 

puolikas Di Stefani, Eusebijus, ir jo 
nuomonę, visų laikų pats geriausias 
futbolininkas yra dabartinis Pele. Jis 
esąs visapusiškiausias ir nepakarto
jamas žaidėjas. Paklaustas, kas jo 
nuomone esąs paaskutiniais laikais 
geriausias vartininkas, jis' atsakė L. 
Ja. Savo karjeroje jis labiausiai bijojo 
tų gerų smūgiuotojų, kurie mokėjo 
smūgiuoti tuo momentu, kai niekas to 
nesitikėdavo. O tokių futbolininkų jo 
karjeroje pasitaikė gana daug. Senasis 
futbolo vilkas paklaustas, kuo skiriasi 
senasis nuo dabartinio futbolo, atsakė, 
jog skirtumas yra; profesionalų futbole, 
deja, vis didesnį vaidmenį vaidina pini
gai, per ką pats futbolas praranda savo 
■’sielą". Jis prisimena patį liūdniau
sią savo karjeros įvykį, kada žaidžiant 
su Anglijos rinktine į jo vartus buvo 
įmušti septyni įvarčiai. Laimė, po to 
daugiau panašių įvykių pepasikartojo.

Vos tik pradėjus Žaisti už “Real 
Madrid” Zamora buvo taip sužalotas, 
kad gydytojai ji pripažino visai netinka
mu, tačiau jis sugrįžo.

Vienas iš Įdomesnių jo gyvenimo 
nuotykių yra "neužmirštamas Zamoros 
baudinys”, įvykęs žaidžiant tarp 
Australijos ir Ispanijos rinktinių. 
Likus žaisti dar keturiom minutėm is
panai vedė 1:0, bet buvo duota bauda. 
Atrodė, kad bus šimtaprocentinis įvar
tis, ir ispanai žaidėjai susijaudinę net 
nusisuko nuo vartų. Po stipraus smūr 
gio Zamora daugiau instinktyviai puolė 
į pat ; vartų kamputį ir sugavo tiesiog 
neįmanomą sviedinį,kas jo ir Ispanijos 
komandos garbę iškėlė į pasaulines 
aukštumas.

Samora yra išleidęs apie fut
bolą dvi knygas, kurios buvo greit 
išgraibstytos. Šis legendarinis varti
ninkas dar ilgai bus minimas mėgėjų 
tarpe.

**♦
Lietuvoje Panevėžio . miestas 

pasižymi sportininkais. Šiuo metu iš 
Panevėžio yra olimpietis S.Saparnis, 
Europos čempionės - krepšininkė L, 
VinČaitė ir stalo tenisininkė A .Skaru
lienė Kondrataitė; taip pat Lietuvos 
lengvosios atletikos rekordininkai R. 
Plungė,' A.Kemešys, V.AugustinaviČiu-' 
tė ir kt.

Mūsų Pastogę, ■
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ATSIŠAUKIMAS

Malonūs Mūsų Pastogės Skaitytojai.

Šiuo metu Australijos Paštų Valdyba pertikrina visas periodinės spaudos 
siuntas norėdama nustatyti, kokiai spaudai teikti iki šiol galiojusias persiunti
mo lengvatas, ir kokiai apriboti. Tokį patikrinimą vykdo specialūs inspek
toriai asmeniškai lankydami laikraščių administracijas ir rinkdami reikalingas 
Žinias.

Pagal Pašto. Valdybos naujas taisykles lengvatos bus teikiamos tik 
tokiai periodinei spaudai, kurių spausdinto tiražo 90 % išparduodama ar 
išplatinama prenumeratos keliu.

Tokį tikrinimą vykdant Mūsų Pastogės administracijoje inspektorius 
rado, kad tik 64 % prenumeratorių yra susimokėję einamųjų metų prenumeratos 
mokestį. IŠ to seka, kad Mūsų Pastogei gali būti nutrauktos teikiamos lengva
tos persiųsti laikraštį palengvintomis sąlygomis (bulk postage). Praradus 
lengvatas pagal naujus; tarifus turėtume mokėti 6 centusužkiekvienolaikraščio 
egzemplioriaus persiuntimą (iki Šiol buvo 3/4 cento). Tai susidarytų apie 
*3.000 metinė suma vien tik už laikraščio persiuntimą skaitytojams, kas 
vargiai ar būtų pakeliama Mūsų Pastogės kukliam biudžetui.

Pašto Valdyba yra paprašyta, kad tikrinimą pravestų pakartotinai lapkričio 
pabaigoje.- Iki to laiko tikime, kad Mūsų Pastogės skaitytojai apsimokės savo 
prenumeratas bent iki tiek, kad Mūsų Pastogė ir toliau galėtų naudotis per
siuntimo lengvatomis ir pasiekti skaitytojus papiginta kaina.

šiuo prašomi visi skaitytojai, kurie dar neapsimokėjo savo prenumeratos 
mokesčio už šiuos ar ankstyvesnius metus, nedelsiant sumokėti, nes vykdant 
tikrinimą antrą kartą iš to gautieji rezultatai gali būti lemtingi Mūsų Pastogės 
ateičiai.

ALB Krašto Valdyba-Mūsų Pastogės Leidėjas.

S 24.00
S 5.00
8 20.00
S 2.00
810.00

PAS SKAUTUS.
DŽIUGO TUNTE.

Tęsiant rėmėjų sąrašą Melbourne 
Džiugo Tunto Palapinių Fondui Aukoja 
Melb. Kat .Mot .Draugija 
Korp. Romuva 
P. Vaitiekūnai 
B. Sadauskas 
A. Sadauskas

' Nuoširdžiai dėkodami aukotojams 
kartu pranešame, kad užsakytas pala
pines galėsime atsiimti gruodžio 4 d. 
Kadangi tą dieną gamintojui turime su
mokėti 8 615, organizacijos ir pavie
niai rėmėjai, numatę paremti palapinių 
fondą, prašome tai atlikti iki gruodžių 
1 d. Čekius rašyti "Melb. Skautų. 
Globos Komitetui”. Šiuo vardu Liet. 
Koop. Talkoje turime taupomąją sąskai
tą.

Skautu Tėvų Komitetas.

VISUR VISAIP
Kanados kariuomeneje tarnauja 

lietuvis R.V.PaukŠtaitis majoro 
laipsnyje. Jam pavestos kariuomenės 
ryšių organizavimo pareigos.

***
Kanados lietuviai savo metinę 

“Kanados Lietuvių Dieną” turėjo spa
lio 9-11 d.d. Būdinga, kad šia proga 
lietuviams sveikinimą gražia lietuvių 
kalba parašytą prisiuntė Kanados 
ministeris pirmininkas P.E.Trudeau.

***
Poetas J.A.Jūragis, gyvenąs 

Sydnejuje, rūpestingai ruošiasi Lie
tuvių Dienoms Melbourne: norėdamas 
būti tikras, kad kelionėje nebūtų kliū
čių, jis iškeitė savo seną, 15 metų 
tarnavusį Holdeną į naujintėlaitį Aus- 
tiną. J.A.Jūragis dalyvaus Lieteratūros 
vakare su savo naujausia kūryba.

***

Kuboje vyksta atviras sukilimas 
prieš diktatorių ir komunistą Fidel 
Castro. Sukilimas plečiasi, ir prie jo 

prisideda masiškai Castro policijos ir 
kariuomenės dalinių. Sukilėliai įsi
tvirtinę kontinente ir kontroliuoja 11 Ku
bai priklausančių salų.

L.K.V. S-ga RAMOVE
lapkričio 28 d. Šeštadienį, 7.30 vai., Melbourne Lietuvių Namų Salėje ruošia

METINĮ BALIŲ
Kviečiame visus atsilankyti. Turtingas bufetas ir gera muzika.

Paskutinis balius prieš Adventą.
Pakvietimai $2.00, Studentams ir pensininkams $1.00.

Ramovės' Valdyba
.11.23; psf.8 w “ a" '

NERIES KLUBO

Havajų vakaras

>00000000000000000900000000000
' ALOHA! ALOHA! ALOHA!

lapkričio 28 d. Dainavos Salėje Bankstowne.

A.Pluko originali programa, bufetas su užkandžiais 
ir gėrimais.

neriebių muzika.
Bus renkama vakaro karalaitė.

Apranga havajietiškai egzotinė,
Pradžia 7 val.vak.

1966 - 1970 METU

T. F. Atstovybės
ATSKAITOMYBĖ

A.L.B. Krašto Kontrolės Komisija 
skelbia lietuvių bendruomenės žiniai 
Tautos Fondo Atstovybės Australijoje 
piniginį stovį. Nuo 29.11.1965 iki 
2.11.1970. Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje turėjo sekančias pajamas 
ir išlaidas:

LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA 
ANGLŲ KALBA

..Draugas“ rašo, kad literatūros istorikai 
ir kritikai, dr. V. Maciūnas. A. Vaičiulaitis. 
A Nyka-Niliūnas. R. Šilbajoris ir K. Os
trauskas. rengia anglų kalba lietuvių lite
ratūros istoriją.

PASIŽYMĖJO LIETUVIUKAS
Devynerių metų Svajūnas Rutkauskas 

buvo atžymėtas kaip geriausias akordeo
nistas iš 30 dalyvavusių masinėse ūkininkų 
parodos metu suruoštosiose mokinių mu
zikos varžybose JAV.

PAIEŠKOJIMAS.
Jonas Braziukaitis, kilęs iš 

Kazliškių ir gyvenąs calle 842, Ėsųui- 
na 892, Nr. 2107, San Francisco So
lano, prov. Buenos Aires, rep. Argen
tina, paieško savo pusbrolio Jono But
kevičiaus Australijoje ir norėtų su juo 
susirašinėti.

KLUBO SUSIRINKIMAS.
Sydnejaus Lietuviu Klubo narių 

susirinkimas šaukiamas lapkričio 29d. 
3 vai. Dainavos salėje Bankstowne. 
Nariai ir suinteresuotieji kviečiami 
dalyvauti.

ORGANIZUOJAMA EKSKURSIJA I, JAV 
Organizuojama ekskursija iš 

Australijos lėktuvu į Amerikos Jungti
nes Valstybes ateinančių metų gegužės 
pabaigoje. Kelione iš Australijos iki 
Los Angeles ir atgal kainuos tik $660. 
Tuo reikalu visas informacijas teikia 
A.Žilinskas, Southland Travel Centre, 
245-247 Charman Road, Cheltenham, 
Vic. 3192; Tel. 5501655.

***
AdelaidiŠkė skulptorė Ieva Po

cienė apkeliavusi aplink pasaulį, ne
seniai sugrįžo į namus. Jos kelionės 
tikslas buvo daugiau studijinis: susi
pažinti su meno kūriniais iš arčiau.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Stovime prieš metų pabaigą. Ar

tėja Kalėdų ir Naujųjų Metų šventės 
Kasmet per Mūsų Pastogę savo Šventi
nius' sveikinimus ir linkėjimus išreikš-

P A J A M O S, (surinkta aukų)
Melbourne.................................$ 1201.75
Sydney............... .. ..................... $ 1046.57
Adelaide...................................$ 189.67
Canberra....................................$ 115.00
Perth..........................................$ 47.00
Brisbane.........................  $ 32.00
Wollongong.............................. $ 28.10
Tasmanijoje...............................$ 25.00
Sales seniūnijoje....................$ 11.00

Viso surinkta............................$ 2696.09
29.11.1965 grynu,

pinigu, kasoje . . $ 268.22

Viso pajamų........................... $ 2964.31

IŠLAIDOS.

Pasiusta Tautos Fondui
(U.S.A.................................$ 2304.15

Jaunimo Kongresui 
paremti.......................... $ 40.00

V.L. I.K.’o Pirmininko 
kelionės išlaidoms 
Australijoje dalinai 
padengti........................ $ 51.30

1968 metų vajaus išlaidos. . $ 58.10
Raštinės išlaidos

1966 - 1970 metais. . . . ■$ 91.60

Viso išlaidų.............................$ 2545.21
2.11.1970 grynu pinigu

kasoje.................................. $ 419.10

Balansas................................. •_
Visi pajamų ir išlaidų dokumentai rasti 
pilnoje tvarkoje.

V. Bukevičius, 
ALB Krašto Kontrolės Komisijos P-kas.

2.11.1970 metais Sydney’juje.

davo gausios mūsų organizacijos ir 
atskiri asmenys. Primename, kad tokių ■ 
sveikinimų laukiame ir ateinančių 
švenčių proga. Visi šventiniai sveiki-;’j 
nimai Mūsų Pastogės redakciją turi pa- ' 
siekti ne vėliau gruodžio 10 dienos,. - 
kurie pagal galimybes bus skelbiami 
kalėdiniame Mūsų Pastogės numery. 4.:

šių metų paskutinis Mūsų Pastogės. 
, XL. .r-fno rvr 1 izirt /-X OI dnumeris bus išleistas gruodžio 2i d. 

data. Taip pat perspėjame, kad visi 
švenčių metu ir ateinančių metupradžio-įį, 
je numatytieji skelbimai, pranešimai ir \ 
visi kita aktualioji medžiaga redakciją , 
turi pasiekti iki gruodžio 10d.

Keičiantis redaktoriams sunkų pra.žįĄ 
matyti, kada bus išleistas pirmasis^ 
ateinančių metų numeris.Tačiau esame“ 
tikri, Krašto Valdyba dės visas paątun- 
gas, kad nebūtų susitrukdytnų ir pa- ‘ 
vėlavimu.

Rt-daktOIM

PRANEŠIMAS,
Kviečiame brolius, į pensiją 

ėjusius "Geležinio Vilko” bėrei 
(Sydney) skautus vyčius atvykti tradic 
jų prisiminti, žiniomis pasidalinti.

Prašome, ateikite lapkričio 27 dįį 
7.30 vai. vak. į PALANGA SOUVE
NIRS, 632 George St., Sydney.

Vytenis Šlioge

MELBOURNE
RAMOVENŲ BALIUS.

L.S.V.Ramovės Melbourne skyr 
lapkričio 28 d. Šeštadieni, 7 vai. vak. 
Lietuvių'Namų salėje, 50 Ertoj Street, 
North Melbourne, rengia savo Metini Ba
lių.

Ramovėnams kaip ir kiekvienai., 
kultūrinei organizacijai vykdant savo 
veiklą susidaro išlaidų, o vienintelės 
pajamos tėra tik iš kartą per metus ren
giamo savo baliaus. Ramovėnams reikią 
šelpti Vokietijoje likusius karo invalidus, P 
remti savo spaudą ir prisidėti prie jau
nimo stovyklų. Reikalų daugybė, o lėšų 
maza.todėl ir norėtųsi,kad visi susipratę 
tautiečiai paremtų Ramdvėnii kUltflfiiiib 
darbo veiklą ir gausiai atsilankytų į jų 
Metinį Balių. ' -

Reikia prisiminti, kad tai yra pas
kutinis balius prieš Adventą, todėl nie
kas neturėtų praleisti Šitos progos dar 
kartą gražiai pasilinkminti prie gerbs • 
muzikos taip gerų draugų. j0r-

. Ramovenų Valdyba =

PERTH
Ruošiamos Kariuomenės šventės ""R 

minėjimo laikas pakeičiamas: buvo nu-"“' 
matyta lapkričio 28 d., šeštadienį, ' “ 
dabar nukeliama į sekmadienį,lapkričio l!!; 
29 d. Minėjimo programa Ir vieta kaip ■'S* 
skelbta anksčiau. - v 9B

Rengėjai.

VW V • 9999JW9W; ;ų, 
m ūsu Pastos t

§ AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
A ' "W
? • “OUR HAVEN” ,.

§ Australijos Lietuvių Bend-uomenėa 
§ laikraštis
j LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba

4 Leidėjo ir “M.P.” Administracijos , 
§ adresas: Box 4558, G.P.O.,
| SYDNEY. N.S.W.2001.
| REDAKTORIUS - Vincas Kazokas

4 13 Percy Street,
A Bankstown.
t N.StW. 2200. .
/ Redakcijos Jei. 709 8395 3

A Administracijos tel. '649 9062

y Redakcija rankraščius taiso ir trum- 
4 pina savo nuožiūra.
4 ***
/ •
? “M.P.” prenumerata: melams48, ;
J pusei metų J 4,
§ Užsienyje metams ŠIO,

I Atskiro Nr. kaina 20 centu.
g w *** ' ' .-i
4 Už skelbimų turinį neatsakoma.

lUTARY RRINTERV PTY.LTD., CHIPĖfNOALE. ; (

8
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