
Neramu vid. Amerikoje

Dail. Vytautas Ignas ŽEMAITIJA
Už savo kūrybą dailininkas apdovanotas JAV L. B-nės $ 1000 premija

Jau kelinti metai vidurio ti ginklų tiekimą iš Kubos ir 
Amerikoje vyksta didžiuliai' 
maištai, kuriuos kursto, kaip 
išaiškinta, komunistai, ku
riuos remia tiesioginiai 
ginklais ir žmonėmis Kuba, 
o netiesioginiai Sovietų Są
junga, neutraliais keliais 
komunistams pristatydama 
ginklų. Išlaikyti EI Salvado
re esamą vyriausybę įsipa
reigojusi Amerika, kuriai 
teikiama prieš sukilėlius pa
galba pinigais ir ginklais. 
Salvadorę.^ maištininkams 
tiesioginę ? pagalbą tiekė 
prokomunistinė Nikaragvos 
sandinistų vyriausybė, kur 
taip pat įsiliepsnojo sukili
mas ir kaip tik iš dešiniųjų 
pusės, kuriuos remia ‘beveik 
visas kraštas nepakeliant 
sandinistų režimo. Amerika 
Ealaiko Nikaragvos sukilė- 

us ir net pasiuntė savo 
karo laivus į Nikaragvos 
pakraščius norėdama pašto-

Jis kenčia 
už Lietuvą

SĄŽINĖS KALINYS 
GINTAUTAS

IEŠMANTAS
Gimęs 1928 m. sausio 1 d., 

areštuotas 1980 m. gruodžio 
mėn. ir nuteistas šešeriems 
metams griežto režimo ka
lėjimo ir po to penkeriems 
metams ištrėmimo. Nu
baustas už bendradarbiavi
mą pogrindžio žurnale ’Ter- 
spektyvos” keliant mintį 
Lietuvą atskirti nuo Sovietų 
Sąjungos.

Gintautas Iešmantas yra 
poetas ir lietuvių kalbos 

bet 1974 m. KGB krėtė jo 
butą ir konfiskavo jo poezi- 
i'ą. Po to buvo pašalintas iš 
lomunistų partijos ir prara

do darbą.
Rašykime jam laiškus šiuo 

adresu: USSR 618810, 
Permskaya Oblast, Chu- 
sovskoj raion, st. Vsesvets- 
kaya, Uchr. VS — 389/35.

Jo žmona Marytė leš- 
mantienė gyvena Lietuvoje: 
Vilnius, Švyturio g. 8-36. 

Sov. S-gos. Į konfliktą gali 
įsikišti Kuba, pasitikėdama 
sovietų parama. Pačiame 
Salvadore civilinis karas 
vyksta jau nuo 1980 metų.

Vidurio Amerikos valsty
bėlės šiuo metu pasidarė 
varžybinis centras tarp 
Amerikos ir Sov. Sąjungos. 
Čia pagrindinį tarpininko 
vaidmenį turi Kuba su savo 
revoliucine misija plėsti ir 
kurstyti sukilimus visoje 
Pietų Amerikoje, tačiau šiuo 
metu dėmesio centru tapo 
vidurinė Amerika. Vidurio 
Ameriką sudaro šešios vals
tybėlės diktatinio pobūdžio. 
Čia viešpatauja didelė so
cialinė nelygybė, kas sudaro 
labai palankią dirvą komu
nizmui. Iš jų visų Nikaragva 
yra atvira promarksistinė 
valstybė su beveik trimis 
milijonais gyventojų, kuri 
revoliuciją eksportuoja į 
^ūnybinius kraštus, ypač į 
£1. Salvadorą. Iš visų Vid. 
Amerikos \ valstybių tik 
Hondūre galioja demokrati
nė santvarka.

Sakoma, kas kontroliuos 
vidurio Ameriką, tas kon
troliuos ir visą Pietų Ameri
ką. Sov. Sąjunga kaip tik to 
siekia, o JAV savo įsikišimu 
tam nori pastoti kelią. Bijo
masi, kad atvirai įsikišus į 
Vid. Amerikos reikalus 
JAV gali įklimpti kaip į 
Vietnamą. Šiuo metu tarp 
abiejų galybių jaučiama di
delė įtampa.

Diktatūrinė Libija (Afri
koje) kelia sąmyšį ir atvirai 
bombarduodama iš lėktuvų 
užpuolė Čado naujai įsikū
rusią arabų valstybėlę Sa
charoje. Čadas šaukėsi 
prancūzų ir UNO pagalbos. 
Amerikos karo laivai iš Vi
duržemio jūros priartėjo

pasaulyje
SOVIETAI NIEKUR

NESITRAUKS

Kalbėdamas per televiziją 
Londone (Anglijoje) Nobelio 
literatūros laureatas rašy
tojas tremtinys A. Solženy- 
cinas pareiškė, kad sovietinė 
sistema negali keistis. Ji te
galinti tik eiti pirmyn ir dėl 
to netikįs, kad sovietai kada 
nors geruoju sutiktų ati
traukti iš turimų pozicijų 
bent vieną raketą.

Dar 1981 m. Ženevoje 
prasidėjusios amerikiečių - 
sovietų derybos dėl ginklų 
apribojimo neseniai per
trauktos ir bus atnaujintos 
rugsėjo pradžioje. Stebėti
na, kad derybos taip ilgai 

prie Libijos pakraščių gra
sindami imtis tiesioginės in
tervencijos, jeigu Libija 
užimtų Čado valstybę.

užsitęsė, nors amerikie
čiams turėjo būti seniai aiš
ku, kad kaip tos derybos be
sibaigtų, sovietai jokių su
tarčių nesilaiko ir jokių įsi
pareigojimų nevykdo. Tas 
derybas sovietai išnaudoja 
savo propagandos naudai.

Socialistinė Graikijos vy
riausybė buvo užsimojusi 
atšaukti visas amerikiečių 
karines bazes Graikijoje, ta
čiau neseniai vyriausybė 
pasirašė naują sutartį su 
amerikiečiais ir karinių ba
zių egzistenciją pratęsė dar 
penkeriems metams. Nors 
graikų socialistinė vyriau
sybė, pataikaudama sovie
tams, nelabai laiminga ame
rikiečių bazėm, bet už tai 
gauna didelius pinigus, ko 
Graikijai ypatingai reikia.

Pasaulio lietuvių dailinin
kų darbų paroda, surengta 
PLD proga Jaunimo Centre 
Čikagoje birželio 25 - liepos 
10 d.d., susilaukė plataus 
dėmesio: dalyvavo apie 50 
dailininkų iš viso pasaulio ir 
išstatyta 82 kūriniai. Šalia 
visų kitų iš Australijos da
lyvavo: J. Baukus-Banks, L. 
Kriaucevičiūtė, E. Kubbos, 
I. Pocienė, L. Urbonas.

Britų ir Olandijos narai 
neseniai užtiko prieš 250. 
metų Šiaurės jūroje 
paskendusi laivą su dideliais 
turtais. Esą, jau iškelta dėžė 
su auksiniais dukatais mili
jono dolerių vertės ir spėja
ma, kad tame laive yra ir 
daugiau paskendusių lobių.

Raudonosios Kinijos karo 
lakūnas MIG—21 kovos 
lėktuvu atskrido ir nusileido 
Pietų Korėjoje sukaldamas 
aliarmą, kad Kinija pasiren
gusi pulti Korėją. Visame- 
krašte paskelbtas priešlėk
tuvinis aliarmas. Pats lakū-

nas pasiprašė Pietų Korėjo
je politinio prieglobsčio.

Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ekonominė pa
dėtis gerėja ir nedirbančių 
nuošimtis liepos mėnesi nu
krito keliais procentais. Esą, 
įsidarbinę ar įdarbinti apie 
pusė milijono bedarbių ir vi
same krašte ekonominė pa
dėtis taisosi.

Estai dėkoja
Prieš kiek laiko estų 

bendruomenės Šalpos 
Komitetas politiniams kali
niams padėti ruošė peticiją 
Australijos Senatui prašant 
intervencijos, kad būtų iš
leistas kalinys Mart Nikius. 
Peticiją pasirašė ir daugelis 
lietuvių. Komitetas tuo 
reiškia gilią padėką visiems 
peticiją pasirašiusiems.

P. Oepik 
Kalinių Šalpos Komiteto
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Pasigendant idealizmo
Bes&uridnt Australijoje 

kadaise visko mums trūko: 

ir namų, ir pinigų, ir dauge
lio kasdienių reikmenų. Ta
čiau vieno dalyko visi turė
jome apsčiai — tai idealizmo. 
O jo, to tautinio idealizmo, 
kupini viską lengvai galėjo
me ir atsiekti, ir pasiekti: 

susikūrė ir suklestėjo orga
nizacijos, susirinkimuose vi
sados dalyvių būdavo per
teklius, netruko žmonių į bet 

kokias valdybas, net vykda
vo varžybos, neturėta auto
mobilių, bet visur pribūda
vome ir suspėdavome pa
siekti pėsčiomis arba viešo 

susisiekimo priemonėmis. 
Svarbiausia, nebijota ir ne
vengta jokių įsipareigojimų 
nei veikloje, nei pinigais, nei 
darbu. Ir taip tik visų tų ne
priteklių gausybėje atsiekta 
ir padaryta fantastiškai 

daug: padėti pagrindai pa
čiai lietuvių bendruomenei, 
įkurtos visos šiandie vei
kiančios organizacijos lietu
viškos įvairios institucijos, 
pastatyti daugelyje vietovių 

lietuvių bendruomeniniai 

namai, žodžiu, viskas dau
gumoje dar iš anų laikų, kuo 

mes ir šiandien tebesinau
dojome. Ir viso to pagrindas 
ir variklis buvo mūsų neiš
senkantis tautinis 
mos, per kurį nestokojome 

nei jčgų, nei pinigų, nei nei 
entuziazmo. Anuo metu 

mažai kam iš mūsiškių 

rūpėjo pramogos, turėti 
’’gerą laiką", užsidaryti tik 

savuose naminiuose rūpes
čiuose, nors visi kibome į 

gyvenimą norėdami patys 
savistoviai atsistoti ant 

kojų, auginome šeimas be 

bobučių, dirbome net po ke
lias pamainas, o tačiau nei 

visuomeninių, nei tautinių 
reikalų neapleidome ir jų 

neatstūmėme, neatidėjome 
palankesniam laikui.

Po trisdešimties metų 

reikalai radikaliai apsivertė. 
Esame gražiai įsikūrę, 

gyvename prabangoje, turi
me pakankamai pinigo, kurį 
nesivaržydami leidžiame 
daugiausia saviems malonu
mams keliaudami, atosto
gaudami, lengvai pasivėlin
dami tai, apie anksčiau te
galėjo būti tik svajonė. Ta

A. A. 
PAULIUI RŪTENIUI

mirus, jo seserį Onutę ir brolį Joną nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Viktoras, Ksana ir Maja

Mielus Zitą ir Vaclovą Čilvinus, brangios mamytės 
AA..

EMILIJOS PALIŠKIENĖS 
netekus, giliai užjaučiame.

Angelė ir Stasys Montvidai

KAiicii NJf Q0 1 QfiQ A 1h nei 9

čiau... šiandie mūsų susirin
kimai skandalingai aptuš tėję, 
mokyklos suskurdusios, na
mai, būdavę pilni gyvenimo 

ir ūžę kaip bičių aviliai, da
bar savaitėmis stovi tušti, 
pramoginiai parengimai te
susilaukia tik dešimtos da
lies entuziastų, kas būdavo 

anksčiau. Gaunasi vaizdas, 
kaip ano poeto poemoj: "visa 
prapuolė, tik ant lauko pliko 
kelios pušelės apykreivės 

liko".
Sakysite: laikas padarė 

savo — per trisdešimt metų 
senieji veteranai suseno, jė
gos išseko, daugelis emigra
vo į dausas... Taip, tenka 
skaitytis ir su šiuo faktu, 
betgi gyvenimas nesustoja, 
nesulaikomai auga naujos 

kartos kitokiose, nepalygi
namai palankesnėse ir ge
resnėse sąlygose. O tačiau 

nesijaučia jokio entuziazmo, 
nėra to veržlumo, to visapu
siško variklio, kas stūmė 

kadaise vyresniuosius dirb
ti, veikti, kurti, siekti. Su 

senkančiomis amžiaus jėgo
mis vyresniesiems išseko 
turėtas idealizmas, o gal jį 

užgožė patogus gyvenimas, 
materializmas. Bet kažin? Ir 

šiandie vyresnieji savo iš
teklių nesigaili: reikalui

S esant nesivaržydami duoda, 
aukoja, krauna į galiojančius 
fondus tarsi norėdami pini
gais išpirkti tai, ko jau ne-
gali atlikti savo darbais, 
veikla, kūryba. Ir tai yra 

idealizmo forma pasikeitu
siose aplinkybėse. Betgi 

veikloje, bendruomenėje, 
organizacijose, institucijose 

pinigas niekad nepavaduos 
žmogaus, veržlaus, kūry
bingo, idealistiškai nusitei
kusio žmogaus!

Idealizmu grindžiama visa 

gyvenimo eiga. Sakoma, kad 
šiandie Vakarai stokoja ide
alizmo. Gal jo pasigendama 

ten, kur mes norėtume jį 

matyti — permažai jo mūsų 
tautiniuose reikaluose, ne
matome akvaizdaus pasi
priešinimo agresyvinėms 
jėgoms ypač kovoje už pa

vergtuosius, gerokai nuse
kęs religinis entuziazmas, 
kas istorijoje galiojo kaip 

visokio idealizmo versmė, 
bet to idealizmo netrūksta: 

i

S 
s

*

pagalvokime apie armijas 

mokslininkų, menininkų, 
labdaros darbuotojų, ne
skaitant jau nesuskaitomų 
politinių sukilėlių —vi:si jie 

dirba, kovoja, aukojasi ne 
samdomi, bet to paties idea
lizmo skatinami siekiant įti
kėtos ar įsivaizduotos ge
resnės ateities. Tiesa, idea
lizmas visados buvo ir yra 
daugiaveidis, bet kiekvieno
je fronto pusėje dirba, au
kojasi, net žūsta ne kas kita, 
bet tokie patys idealistai.

Gaila, kad mes savųjų 
tarpe pirmiausia pasigenda
me tautinio idealizmo. Mūsų 

tauta jo niekad nestokojo, 
ypač žvelgiant į pavergtuo
sius, kurių neatgrasina jokia

Namie ir
DAINOS CHORE

Vėžio ligai pakirtus kul
tūrininką, dainininką, akto
rių Paulių Rūtenį-Rutkaus- 
ką, užjausdama gimines ir 
draugus vietoj gelių aukoja 
Dainos chorui $ 20 p. A. 
Brunkienė.

Savanorio kūrėjo Vinco 
Juzėno mirties metinėse, 
našlė Veronika ir dukra Da
nutė su žentu Bartkevičium, 
paskyrė $ 100 Dainos choro 
reikalams.

Nuoširdi Dainos choro rė
mėja Salomėja Zablockienė, 
Dainos chorą taip pat pa
rėmė $ 100 auka. Esame gi
liai dėkingi mūsų rėmėjams.

- Mūsų nuoširdi rėmėja p. 
Ona Miniotienė paguldyta 
ligoninėn, kuriai Dainos 
choristai linki greitai pa
sveikti ir grįžti į namus ir 

'kasdieninį gyvenimą.

Dainos choras rugpiūčio 
27 d. ruošia Lietuvių klube 
linksmą ’’Subatvąkąrį”., Bus 
įdomi ir įvairi programa, tad 
neapleiskite šios progos pa-

LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA 

„TALKA” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9%

Už terminuotus indėlius:

metinių palūkanų.

$
nuo liepos 1 dienos 

aukštesni procentai mo
kami automatiškai pa
siekus nustatytas sumas.

nuo
nuo

nuo

100 iki $ 10.000 — 

10.000 iki $ 204)00 — 

20.000 ir daugiau —$

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi išbūti 
iki finansinių metų galo, t. y. birželio 30 d. Už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje — 6%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną 
kalendorinį mėnesį finansinių metų gale ir įrašomi į einamą
sias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15,000 įkeičiant nekiln. turtą, asmeni
nes paskolas su garantuoto jais iki $ 5000 ir be jų iki $ 2000. Pro
centai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais 
nuo 1.30 pp. iki 3 vaL pp., Lietuvių Namai, 50 Errol St., 
North Melbourne. Tek 328 4957.
Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 
9 vai. ryto iki 2 vaL pp.

Pašto adresas: TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.
Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namuo
se. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 Eastry bt. Nor- $ 
wood, SA 5067. £
Sidnėjuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių »♦« 
Klubo patalpose 16 - East Terrace, Bankstown NSW. X

okupanto grėsmė, nei gąsdi
na ilgų metų sunkios kator

gos.
Bet kalbant apie idealizmą 

mūsų akys krypsta visų pir
ma į mūsų jaunąją kartą. 
Atrodo, daugumą apėmusi 
"gero laiko’’ manija- nustel
bia bet kokio idealizmo dai
gus. Nepaveikia jų nei pra
eities, kaip "Aušros" gady
nės, knygnešių, savanorių 

idealizmo pavyzdžiai, nei 
dabarties, kaip Dariaus ir 

Girėno, Kalantos, nei mūsų 
pačių čia pat parodytas ide
alizmas kuriantis Australi
joje. Ar atsibus kada jaunoji 
karta ir kas ją pažadins?

fv.k.)

pasauly
bendrauti su choristais ir 
linksmai praleisti šį vakarą.

Dainos choro valdyba

TAUTOS FONDE .■

CANBERRA

Sovietinio teroro aukų, 
1941 m. birželio mėnesio 
tremtinių atminimui Can- 
berros A.L.B. Apylinkės 
Valdyba Lietuvos laisvės 
reikalams paskyrė $ 50.

SYDNEY

Pauliui Rūteniui-Rut- 
kauskui, baigusiam P.L.P.A. 
S. Karo Mokyklos 20tą kari
ninkų laidą, ir mirusiam lie
pos 28 d., vietoj gėlių, skiria 
$ 20 Lietuvos laisvės reika
lams leitinantas Zenonas 
Storpirštis.

Ačiū už nevystančias gė
les.

Tautos Fpndo Atstovybė 
Australijoje Sydney

S

12%

13%
14%
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MIRUSIEJI

A.A. M. BERŽANSKIS

Liepos 3 d. Geelonge mirė 
Maksimilijonas Beržanskis, 
53 metų amžiaus. Dar perei
tais metais lankėsi Lietuvo
je pasimatyti su artimai
siais. Gedulingos pamaldos 
atlaikytos liepos 6 d. šv. Jo
no bažnyčioje (kun. P. 
Dauknys), atsisveikinimo 
žodį tarė G.L. S-gos Klubo 
pirm. J. Gailius. Velionis 
palaidotas East Geelong ka
pinėse.

Velionis Maksimilijonas 
gimė 1929 m. rugsėjo 5 d. 
Žagarėje, į Australiją atvy
ko 1948 m. Pastoviai apsi
gyvenęs Geelonge 1954 m. 
vedė Ireną Paškevičiūtę. 
Geelonge įkūrė savo priva
čią mechaninę dirbtuvę 
’’Seaforth;”. Liūdesy paliko 
žmona Irena, sūnus Petras, 
trys dukros, trys seserys 
Lietuvoje ir vaikaitis.

Kaimynas

AUKOS S.L.M.S.G. D-JAI

Draugijai aukojo: K. ir N. 
Butkai $ 250, V. Narušienė $ 
210, K. Burneikis $ 50, V. 
Stanevičienė $ 45, K. ir V. 
Andruškai $ 40, S. Zabloc
kienė $ 20, V. Jasiūnienė $ 6, 
M. Eirošienė $ 2.

Visiems mieliems aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame.

Valdyba
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Lidija Šimkutė
’’Prisiminimų inkarai”

J'

Lidija Šimkutė

Lidija Šimkutė, PRISI- r 
MINIMŲ INKARAI. Išleido 
1982 metais Algimanto 
Mackaus Knygų leidimo 
fondas, 7334 South Sacra
mento Ave., Chicago, m. 
60629. Tiražas 500 egz. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Knyga kietais virše
liais, su aplanku, 80 psl., 
kaina 6 dol.

Australijoje gyvenančios 
poetės Lidijos Šimkutės 
PRISIMINIMŲ INKARAI P’ 
yra jos antroji poezijos kny
ga. Rinkinio aptarimą pra
dėsime iš atbulo galo, kuria
me po eilėraščių, prieš turi
nio puslapi, autorė dar įrašo 
toki lyg ir pasiteisinimą, 
tartum nujausdama būsimus 
priekaištus: ”Nereikalauk iš 
mūsų formulės, galinčios tau 
atverti pasaulį, tenkinkis 
keletu susuktų, kaip šaka 
sudžiūvusių skiemenų”. 
Nors tai yra, kaip ten ir pa
žymėta, žymaus italų poeto > 
Eugenio Montale frazė, bet 
ji vis tiek autorės čia kuria ' 
nors prasme siejama su sa
vąja knyga.

Jei taLpasiteisiųimas, tai 
ar jis tikroviškas? Pokario 
dešimtmečių hermetiškos 
poezijos kūrėjui, Nobelio 
premijos laureatui Eugeni
jui Montale los ^susuktų, 
kaip šaka sudžiūvusių” są
vokos tikrai nereiškė kokio 
nors poezijos prastumo. At
virkščiai, tai reiškė pačią 
gryniausią poeziją, nusunk
tą nuo viso nereikalingo 
vandenio. Tai ne kas kita, o 
grynojo žodžio pastAtymas į 
tokią vietą ir tokiame kon
tekste, kad jis sužėrėtų nie
kad neregėta spalva ir atsi
lieptų visai nauju balsu, tar
si visai nauja žodžio bran
duolio kalba.

Ar Lidija Šimkutei šitai 
pasiseka? Ar aplamai pasi
seka visai jauniausiajai čio
nykščių mūsų poetų, tiksliau, 
gal būtų poečių kartai, ra
šančiai po Sutemos, Mac
kaus, Sadūnaitės ir Bogu- 
taitės?

Prisipažinsiu, kad, turbūt 
be išimties visų už Bogutaitę 
jaunesniųjų poeziją skai
tant, man Vienur kitur kyla 

. įspūdis, lyg skaityčiau 
Jtkdkiūs*hors Vertinius iš sve
timos kalbos. Tiesa, minties, 
formos ir aplamai viso eilė
raščio struktūros prasme šių 
jauniausiųjų poečių eilėraš
čiai pasižymi kaip tik savo 
hermetiškumu. Tačiau šios 

VARDU PASAUKĘ KRAUJĄ

Virpančio lapo šešėlis
Blaškosi šiurkščiame kaktos lauke.
Vėjas

įsėlina per langą, 
kūno pasaką seka.

Hipnotiškame svaigulyje 
Užmiega kambarys, 
Kerojasi nežinojimas.

Nevalia išduoti
Kūno paslapčių.

Vardu pašaukę kraują, 
gimdome panieką, 
puikybę, kerštą ir pavydą.

Kūnas neturi paslapčių,
Tik vėjas, 

įsėlinęs per langą, 
pasakas seka.

or 
PASKUTINIS ATODŪSIS

Žiūriu į gulinčio žmogaus 
pageltusias akis.

Matau jo artritišką ranką, 
iškraipytus pirštus, 
siekiančius 
nepasiekiamo vandens, 
norinčius atgaivinti 
karščio išdegintas lūpas 
prieš vaskutinį atodūsį.

Vilties šiurkštūs sparnai 
plasnoja aortoj, 
užkertantys kraujo apytaką.

Venų įtampa pažadina 
Mirties tikrumą.

krypties blizgančių viršūnių 
nepasiekiama. Ir kas čįia 
kliudo? Mano įsitikinimu, 
kliudo nepakankamas lietu
vių kalbos visų plonybių ži
nojimas, tuo pačiu trūkumas 
įgimto ir natūralaus suge
bėjimo šimtaprocentiniu 
kalbos turtu pasinaudoti. 
Eilėraštis ima atrodyti, lyg 
būtų verstas iš kitos kalbos, 
parašytas ne gimtąja, o ko
kia nors vėliau išmokta kal- 
fca. 'irtiolW .-.r

Už tokių slenksčių užkliū
vame ir Lidijos Šimkutės ei
lėraščiuos. Apvalant žodį 
nuo jam nereikalingo balas
to, vis tiek jame turi pasilik
ti tai, kas vadinama poezija. 
Hermetiškumo siekdama, 
poetė tai šen, tai ten eilutėje 
nuskuta pačią poeziją. O 
reikalavimus atleidusi, žiū
rėk, palieka jau gerokai 
senstelėjusias banalybes.

Anksčiau užsimintą bend
rąjį kalbinį nepriteklių de
taliau iliustruoja konkretūs 
kalbiniai neapsižiūrėjimai:

Manyje auga rugiai,
Tavo pasodinti rugiai (9).
Lietuvių kalboje rugiai 

niekada nėra sodinami, o tik 
sėjami.

Lietaus šokis
Nuplauna veidą
Sulipina plaukus (58).
Lietuvių kalboj tačiau ne 

lietus sulipina plaukus, bet 
nuo lietaus sulimpa plaukai. 
Atgimsta spalvų esybė (69).

Ta ’’esybė" čia nuskamba 
tokiu archaiškumu, lyg eilu
tė būtų paimta iš kalbos 
problemomis kadaise besi
rūpinusios Aušros puslapių.

Keliose vietose neapdai
riai vartojamas gudiškas žo
dis ’’stovyla”, o ne ’’statula”. 
Skyryba taipgi neišlyginta. 
Žinoma, šiandien mėgstama 
eilėraščius rašyti visai be 
jokių skyrybos ženklų. Su
prantama, jog ženklų buvi
mas ar nebuvimas pačios 
poezijos nei pagerina, nei 
pablogina. Tačiau jeigu sky
rybos ženklai vartojami, tai 
reikia laikytis priimtos sis- 
temos. Šimkutė skyrybą 
pripažįsta, kablelius, taškus 
vartoja. Bet daug kur aiškus 
šalutinis sakinys neatskiria
mas kableliu nuo pagrindi
nio.

Dabar, atvertus antrąją 
vertinimo pusę, reikia taipgi 
pasakyti, kad tikros poezijos

ŽAIDIMAS STIKLO KAROLIAIS

Kai esi atviras,
Pagarbos vertas
Dažnai jos nustoji.

Liepsnodamas džiaugsmu, 
Virsti pelenais.

Dalindamasis savimi, 
Prarandi kas Tavo.

Pilnas prieštaravimų pasąmonės teismas.
Logika — žaidimas stiklo karoliais, 

sudūžtančiais delne.

RAUDONI ŽIEDAI

Ištęsti pašnekesiai 
neb< turi krypties 
pilkoje kryžkelėje.

Nekantrus balsas 
neaiškiais gestais 
vejasi neištartas svajones.

O naktis — 
pasmaugusi mintis 
laukia taikos.

Išbėgus,
Nulauždama japonikos šaką,
Pasisėmiau saulės
Bijodama prarasti
Nesulaikomą laiką.

Raudoni žiedai
Priminė rytojų.

t* \

BEPRASMIS JUDESYS

Buvau pripratusi prie savo sienų, 
Sugriovęs, uždarei mane savyje.

Supratau, kad nebežavi manęs
Rytdiena.
Mūsų pokalbis išblyško.
Mūsų kaišas — beprasmis judesys, 

neklausiantis, 
nelaukiantis 
ir neatsakantis.

Eilėraščiai iš rinkinio ’’Prisiminimų inkarai”

deimančiukų Lidijos Šimku
tės knygos puslapiuose vis 
dėlto netrūksta. Labiausiai 
fiačiuose trumpiausiuose ei- 
ėraščiuose, kone haiku mi

niatiūrose, . žodžiu herme
tiškas taupumas ir minties 
įtampa čia ne kartą susilydo 
į puikų metaforinį palygini
mą:

Tu nutilai
Kaip lankas,
Kuriame virpa

mirtį 
nešanti

Strėlė (29).
Spalva, nuotaika, dinami

ka, net filosofinė potekstė 
blykstelia tikros poezijos 
švytesiu tokiose pasiseku
siose eilutėse bei posmuose:

Virš galvos ošia 
Sparnų ugnis, 
Plunksnų gaisre 
Skrenda
Vakaro paukščiai (58).

Sustingusi šviesa, 
Priėjusi prie lango,

k.brd.
(Draugas)
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žaidžia tylos kamuoliais 
(75).

Nemiga persunkta pagal
vė

Dvelkia neapykanta laikui 
(77).

Ir ne vien dėl šitokių radi
nių Lidijos Šimkutės knygą 
malonu paimti į rankas, bet 
ir dėl to, kad knyga išleista 
gražiai, su tikru respektu 
rašytam lietuviškam žo
džiui, ypač poezijai. Kai tuo 
tarpu ne kartą dar gyvuo
jančių leidyklų ir atsitiktinių 
leidėjų esame pratinami prie 
pigiai ir atkištinai išleistos 
knygos, tai Algimanto Mac
kaus Knygų leidimo fondas 
dar nei knygos, nei skaity
tojo nenuvertina, knygas iš
leisdamas apgalvotai gra
žaus pavidalo.
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Sydnejiškiai prieš svarbius įvykius
Šiandie Sydnejaus lietu

viai stovi prieš du ypatingai 
didžius _ ir reikšmingus 
įvykius: vietos A LB apylin
kėj susirinkimas, kuriame 
bus renkama nauja apylin
kės Valdyba, ir taip pat ar
tėjantis Sydnejaus Liet. 
Namų arba Lietuvių Klubo 
susirinkimas, kur į Klubo 
valdybą arba direkciją jau 
dabar siūlytini tinkami as
menys. Abi šios institucijos 
yra vietos lietuviams 
nepaprastai reikšmingos ir į 
abiejų vadovybę reikalingi 
tinkami, pasiruošę ir pasi
šventę žmonės.

APYLINKĖS VALDY
BA. Galbūt net ir nereikėtų 
plačiau kalbėti, kaip svarbu 
turėti stiprią, veiksmingą ir 
pilną iniciatyvos apylinkės 
valdybą. Kaip didžiuojamės 
turėdami Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, kurios atsie- 
kimai ir darbai tiesioginiai 
pasiekia ir liečia mus. Ir čia 
pagrindinį vaidmenį atlika 
ne kas kita, o PLB pasiau
kojanti ir autoritetinga PLB 
Valdyba. Buvusieji PLB 
Lietuvių Dienose asmeniš
kai įsitikino, ką reiškia pilna 
iniciatyvos ir pajėgi PLB 
Valdyba.

Iš kitos pusės bendruo
menės stiprybė ir autorite
tas priklauso nuo atskirų 
vienetų - krašto ir apylinkių 
valdybų. Palaida masė tegali 
tik griauti, bet nieko nepa
daryti ir nesukurti pozity
vaus ar konkretaus. Tam vi
sados reikalingas autorite
tas, kuris pajėgtų masines 
jėgas konsoliduoti, palenkti 
norimam tikslui.

Per eilę metų įsitikinome, 
kad bendruomenės žmonės 
nėra pasyvūs, bet kiekvienu 
atveju drausmingai jungiasi 
į bendruomeninius užsimo
jimus ir veiklą, jeigu jie 
įsitikinę, kad tai naudinga ir 
prasminga ne tik asmeniš
kai, bet juo labiau visai lie
tuvių bendruomenei. Čia, 
žinoma, turi įtakos visų pir
ma pats tikslas ar užmojis, 
bet ypač svarbu, kas visa tai 
iškelia ir skatina. Niekad 
nereikia skaitytis, kad masė 
yra negalvojanti ir akla, tik 
sekanti vadovus. Visų pir
miausia kokius vadovus? 
Jeigu vadovybė yra be ini
ciatyvos, be autoriteto, su 
tokia vadovybe niekas nesi
skaito, juo labiau demokra
tinėje santvarkoje, kur 
autoritetas grindžiamas 
pavaldinių gera valia, ne 
prievartos spaudimu, polici
nėmis ar kitokiomis priemo
nėmis. Per eilę metų Sydne- 
juje turėjome visokių apy
linkės valdybų: buvo tokių, 
kurios apylinkę ir bendruo
menę iškėlė gana aukštai, 
bet buvo ir tokių, kurios ją 
nusmukdė tiek, kad vietos 
lietuviai nesijautė turį bet 
kokį bendruomeninį autori
tetą.

Gali būti apylinkėje vei
kiančios organizacijos ypa
tingai stiprios ir įtakingos, 
tačiau jokia iš jų neatstos 
bendruomenės autoriteto ir 
niekad negalės kalbėti 
bendruomenės vardu. Tokiu 
būdu bendruomenė vis tiek 
ir visuomet yra ir liks mūsų 
visų tiesioginė atstovė ir re
prezentante visokiais atve
jais, kuo negali būti nei klu
bas, nei parapija, nei bet ko
kia kita organizacija. Todėl 
be įrodymų aišku, kaip 
svarbu apylinkei turėti stip
rią ir autoritetingą valdybą.

Kažkaip daugumas mūsų į 
šį reikalą žiūri paviršutiniš
kai ir daugeliui gal atrodo, 
kad apylinkės valdyba 
neturi pareigų išskyrus pora 
metinių minėjimų, bet tie, 
kurie iš praktikos yra paty
rę, pilnai žino, kad gyvena
masis laikas iš apylinkės 
valdybos pareikalauja daug 
daugiau ne tik pastangų, bet 
ir sumanumo, diplomatijos, 
autoriteto. Štai dėl ko ne
reikėtų žiūrėti į visą tą rei
kalą pro pirštus ir pasiten
kinti tik reikalų atstūmimu 
palengvėjusia širdimi pri
imant, kad kiekvienas geras, 
kuris tik sutinka kandida
tuoti į valdybą. Gaila, per 
eilę metų ne tik Sydnejuje, 
bet ir kitose valdybose rei
kalai nėra pagerėję, nuolat 
ir nuolat susiduriama su 
sunkumais sudarant apylin
kės valdybą. 0 visur yra pa
kankamai žmonių, pajėgių 
asmenų, turinčių u- sumanu
mo, ir autoriteto stoti bend
ruomenės priekyje ir jai va
dovauti, o paskui ne vienam 
iš tokių tenka raudonuoti, 
kai neturį žabo supratimo 
apie visuomeninę veiklą ir 
bendruomenę mus pačius 
atstovauja ir reprezentuoja. 
Kad prie šito nepriėjus bū
tina kiekvienam bendruo
menės nariui asmeniškai 
dalyvauti susirinkime ir są
moningai bei apgalvotai pa
sisakyti už kandidatus į val
dybą ir reikalui esant net 
pačiam neprieštaraujant 
kandidatuoti, bet jokiu būdu 
nenuleisti rankų ir tik pri
tarti bet kam, kas tik sutin
ka tokias nedėkingas ir

Savais reikalais
PADĖKA

Mane ištikus nelaimei ir 
sergant North Shore ligoni
nėje nuoširdžiai dėkoju vi
siems mano prieteliams, 
draugams, lankiusiems ligo
ninėje: Mikui Liubinskui su 
žmona, Syd. Liet. Moterų

Amerikoje jau seniai pa
gaminta ir veikia tokia ma
šina, kuri perdirba kukurū
zus į grūdus ryžių formos, 
kurie ypatingai maistingi ir 
turi apie 10 kartų daugiau 
vitaminų, negu gliaudėti ry
žiai ir jų gamyba yra 75% 
pigesnė už ryžių produkciją. 
Šie naujoviški "ryžiai” eks
portuojami į kraštus, kur 
jaučiamas aštrus ryžių trū
kumas.

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 
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drauge įpareigojančias už
duotis prisiimti. Kiekvienu 
atveju bendruomenės apy
linkės susirinkimas, ypač 
renkant valdybą, yra drauge 
ir visų bendruomenės narių 
egzaminas: čia jie parodo, 
kiek jie yra sąmoningi lietu
viai, kiek jiems rūpi pati 
bendruomenė ir kiek 
svarbu, kas tai bendruome
nei vadovauja.

SYDNEJAUS LIETU
VIŲ KLUBAS. Antroji 
Sydnejuje savo svarba pir
maujanti institucija yra 
Sydnejaus Lietuvių Klubas, 
kurio žinioje yra Sydnejaus 
lietuvių veiklos centras — 
Sydnejaus Lietuvių Namai. 
Ką reiškia bendruomenei 
gyvuoti ir veikti be savo 
namų, esame ne tik patyrę 
savu kailiu, bet ir iš kitų ko
lonijų patyrimo. Sydnejaus 
lietuviai, nors patys pirmieji 
iškėlę bendruomeninių 
namų idėją, patys ilgus me
tus vargo be savų namų, kol 
pagaliau įsisteigęs Sydne
jaus Lietuvių Klubas galuti
nai šią idėją įgyvendino 
įkurdamas Sydnejaus Lie
tuvių Namus su pilnu aptar- 
•nayimu ir plačiausiomis ga
limybėmis visai vietos lietu
vių bendruomeninei ir orga
nizacinei veiklai. Klubo va
dovybėje Lietuvių Namai 
sėkmingai veikė komerci
niais pagrindais, iš ko susi
darė pakankamai pajamų ne 
tik namus išlaikyti, bet dau
geliu atvejų net sušelpti 
arba paremti lietuviškas or- 

. ganizacijas Mi institucijas.'

Soc. Globos Draugijai, p. V. 
Kabailienei, p.p. Šutams.

Didžiausia mano padėka 
prel. P. Butkui, skaičiusiam 
prie mano lovos garsiai mal
das ir už man: suteiktus šv. 
sakramentus. Ačiū p.p. O. 
Baužienei ir A. Mikutavičie- 
nei už perduotus gražius 
linkėjimus. ~

Dabar jau esu savo na
muose ir tikiuosi dar ilgai 
gyventi.

Antanas Talandis

PADĖKA

Didelis ačiū p.p. A. Gi- 
liauskui, B. Paskočimui, V. Bu

rokui, aukojusiems dova
nas sportininkų vakaro lote
rijai, kuris buvo rengiamas 
grįžusiems iš Amerikos 
sportininkams pagerbti. 
Ačiū visiems.

Sporto Klubas Kovas

Turtingas žmogus resto
rane: — Ši žąsis sena!

Padavėjas: — Iš kur, 
tamsta, žinote?

Ponas: — Iš dantų!
Padavėjas: — Bet žąsis 

dantų neturi!..
Ponas: — Taip, bet aš 

turiu!

Esant palankioms sąly
goms Sydnejaus Liet. Klu
bas nusprendė turimas pa
talpas praplėsti, bet dabar 
susidarus nepastovioms 
Australijos ekonominėms 
sąlygoms klubo vadovybės 
apskaičiavimai nepasiteisi
no: praplečiant patalpas, kas 
klubui kainavo apie pusę 
milijono dolerių. Ir nors 
bendruomenės reikalams 
patalpos pasidarė patoges
nės ir geresnės, tačiau dėl to 
klubo pajamos nepakilo, o 
greičiau dėl susidarusių 
ekonominių sąlygų smuko. 
Klubas gal lengvai , išsivers
tų iš turimų pajamų, jeigu jo 
neslėgtų milžiniška už
traukta paskola. Pakilę nuo
šimčiai ir pačių tautiečių 
abejonės klubo ateitimi šią 
naštą dar labiau sunkina. 
Esama Klubo direkcija ieško 
visokių būdų, kaip iš susida- 
rusios padėties išeiti. Skelb
tieji klubo gelbėjimo vajai 
iki šiol padėties neišspren
dė. Esama Klubo vadovybė, 
stengdamasi išlaikyti Klubo 
patalpas pirmoj eilėj lietu
vių reikalams, nedrįsta turi
mų patalpų įšnuomuoti kita
taučiams, nes tada būtų su
varžyta lietuviška veikla.

Esant tokiai padėčiai, 
Syd. Liet. Klubas stovi prieš 
metinį narių susirinkimą ir 
naujos klubo vadovybės rin
kimus. Tai yra mūsų bend
ruomenei reikalas nemažiau 
svarbus, kaip ir apylinkės 
rinkimai.

Kaip ir bendruomenėje, 
juo labiau Klubo vadovybėje 
ypač svarbu asmenys, kurie 
būtų ir sąmoningi lietuviai, 
ir ypač kad jie išmanytų biz
nyje, nes Syd. Liet. Klubas 
ir grindžiamas biznio 
pagrindu. Negalėtume tei
sintis) kad savo tarpe tokių 
žmonių neturime: jų yra ne 
tik senų biznierių tarpe, bet 
ir iš jaunųjų, baigusių ko
mercijos ir biznio vedybos 
mokslus, kiti net turi įgiję 
panašioje srityje praktikos. 
Gal kitiems profesionalams 
ir sunku būtų suderintai 
veikti vienur ir kitur, bet 
klubo direkcija iš tikrųjų 
nėra kokia tarnyba, bet lie
tuvio garbės reikalas, kur jis 
gali savo sumanumą ir paty
rimą įnešti ir panaudoti lie
tuviškiems reikalams. Čia 
yra pirmoje eilėje lietuviš
kos sąžinės reikalas. Juo la
biau, kad čia asmuo nepri
valo atsisakyti savo turimos

Jaunimo Kongreso atidaryme žodį taria
BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ

Eizicijos, bet skirti vieną 
tą laisvalaikio valandą lie

tuvybės reikalams.
Kaip jau visi įsitikinome, 

lietuvybė gana brangiai kai
nuoja. Jos tarnyboje darbas 
yra pirmoj eilėj idealistinis 
ir neapmokamas. Tačiau kas 
grindžiama idealizmu, vis
kas vykdoma ir atliekama 
grynu pasiaukojimu. Dau
giau pasaulyje yra gyvybes 
paaukojusių idealo vardan, 
negu tarnybiniu keliu. Gal 
mums, lietuviams, toks 
idealizmas juo labiau reika
lingas atsimenant, kad mūsų 
tautos padėtis šiandie yra 
kritiškoj padėtyje tiek pa
vergtoje tėvynėje, tiek ir 
išeivijoje. To tautinio idea
lizmo su kaupu parodo Lie
tuvoje pavergtieji lietuviai, 
kovodami už tikėjimą ir 
priešindamies okupanto už
mačioms, nemažiau to idea
lizmo reikia ir išeivijoje ži
nant, kokių didelių uždavi
nių turime ir kokią didelę 
atsakomybę čia būdami ne
šame už savo tautą. Jeigu 
šiandie yra gyva lietuviška 
veikla, turime eilę lietuviškų 
institucijų, savą spaudą, 
mokyklas, namus, - visa tai 
atsirado vardan idealizmo. 
Todėl ir Lietuvių Namų 
ateitis Sydnejuje priklauso 
ir priklausys ne nuo tų, ku
rie klausia, ką aš už tai gau
siu, bet visų pirma nuo tų, 
kurie pasišventę lietuvybei 
ir nori prisidėti savo darbu 
ir išmone lietuvių gerovei. 
Kito kelio nėra. Be šio - ide
alistinio bruožo jau šiandie 
būtų galima visą mūsų veik
lą nurašyti į nuostolius, nes 
be jo jokiais kitais motyvais 
toji veikla nepateisinama.

Todėl ir parenkant asme
nis į Klubo vadovybę tektų 

' atsižvelgti ne tik į tai, kiek 
jie išftiano biznio reikaluose, 
bet gal dar svarbiau, kiek 
jiems rūpi lietuvybė. Pasi
šventę bendruomenei ir 
Klubui nariai kloja savo 
santaupas be jokių materia
linių išskaičiavimų, kad iš to 
sulauks didelių dividendų 
Jiems rūpi, kad tie namai iš
liktų ir tarnautų lietuvybės 
naudai ir gerovei. Sąmonin
ga Lietuvių Klubo vadovybė 
ir lygiai sąmoningas visų 
lietuvių teikiamas užnugaris 
yra tikroji Sydnejaus Lietu
vių Namų ateities garantija.

(n.n.)
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Malonus Redaktoriau,

Be abejo Australijos lie
tuviams įdomu, ką veikė iš 
laisvojo pasaulio suskridę 
atstovai į Vl-tąjį PLB Sei
mą . Jau šnektelėjome 
anksčiau, kokios gražios iš
kilmės buvo šį seimą atida
rant, kokiomis nuotaikomis 
gyvenome bendrai II PL 
D-nas pradėdami. Šiandieną 
birželio 27-toji, taip pat gana 
karštoka, diena. Nuo 
ankstyvo ryto į Jaunimo 
Centrą skuba Seimo atsto
vai ir seimu besidomį. Tai 
nebus pramogų metas, bet 
intensyvaus penkių dienų 
darbas. PLB Seimas, sako
ma, yra vyriausias organas, 
nusakąs išeivijos lietuvių 
visokeriopos veiklos kryp
tis. Tad ypač svarbu, kad 
šiame seime būtų padirbėta 
visu rimtumu.

Seimo posėdžiai vyksta 
didžioje Jaunimo Centro sa
lėje. Salė tam tinkamai pa
ruošta. Gerokai vėsinama, 
tad neteks prakaito lieti net 
ir gerokai įkaitus aktualiom 
diskusijom. Apvalūs stalai. 
Prie jų sėda įvairių kraštų 
delegacijos. Štai šalia spau
dos stalo, kur sėdi Amerikos 
Balso atstovas Romas Kas
paras, Jūsų raporteris, 
spaudos darbuotojai iš 
įvairių redakcijų ir kraštų, 
prie dviejų stalų sėdi Aus
tralijos delegacija. Turėčiau 
juos pagirti. Visus matyda
vau seimo posėdžiuose, ge
rai besireiškiančius, iške
liančius aktualius klausimus, 
karštai ginančius savus siū
lymus.

Seimą pradeda PLB pir
mininkas inž. Vytautas Ka- 
mantas su labai mažyčiu pa
vėlavimu. Salėje, kaip vėliau 
mandatų komisija tvirtino, 
dalyvavo 115 seimo atstovų 
iš 16 kraštų. Pirmininkas 
pasveikina iš laisvojo pa
saulio suskridusius atsto
vus, palinki sėkmingai 
spręsti visus klausimus, o jų 
juk esama labai daug ir 
svarbių. Kaip ir dera, di
džiuosius darbus pradedama 
su vyskupo Vincento Brizgio 
prasminga malda. Jis prašo 
seimo dalyviams Aukščiau
siojo palaimos, kad jie iš
mintingai, su lietuviška šir
dimi spręstų išeivijos lietu
vių gyvenimo problemas, 
drauge nepamirštant ir 
kenčiančios, kovojančios lie
tuvių tautos tėvynėje.

Sudaromas prezidiumas į 
kurį pakviečiama pirminin
ku Algis Raulinaitis ir 11 
kraštų LB pirmininkų ar or
ganizacijų atstovų vicepir
mininkais. Sekretoriauti - 
Petras Balčiūnas, Birutė Vi- 
lutienė ir Jonas Urbonas. 
Taigi seimo ’’valdžia" tvirta 
ir belieka pradėti darbą. 
Būdinga, kad šiame seime 
nebuvo daugybės sveikin
tojų žodžiu. Tik Lietuvos 
generalinei konsulei Juzei 
Daužvardienei atiteko ši 
privilegija ir ji jautriu, pa
drąsinančiu, patariančiu žo
džiu pasveikino Seimą savo, 
vicekonsulės ir diplomatinės 
tarnybos vardu, suminėda
ma jų pavardes. Ji linkėjo 
seimui ’’Vienybėje su kovo
jančia tauta” svarstyti išei
vijos lietuviams ir pavergtai 
Lietuvai visus rūpimus

IŠ II-JŲ PLB DIENŲ 
ČIKAGOJE

Rašo Jurgis Janušaitis 

klausimus. Prašė išlyginti 
tarp veiksnių nesutarimus, 
kurie tęsiasi keletą metų ir 
kurie kenkia bendriesiems 
lietuvių tautos interesams. 
Sveikino sportuojantį jauni
mą, siekiantį pergalių, ta
čiau kvietė jį nenutolti ir 
nuo tautos kamieno. Linkėjo 
visiems svečiams malonios 
viešnagės Čikagoje ir palin
kėjo, kad sekančios PL 
D-nos įvyktų laisvoje, ne
priklausomoje Lietuvoje.

Daugybė sveikinimų buvo 
gauta iš kitų veiksnių, orga
nizacijų, bei pavienių asme
nų, jų tarpe diplomatijos 
šefo St. Lozoraičio, VLIKo 
pirmininko Dr.'Kazio Bobe
lio ir kt., kuriuos (paminė
dama tik kas sveikina) per
skaitė PLB Valdybos sekre
torė Daina Kojelytė.

Seime pirmas kalbėjo 
pranešimą apie atliktus dar
bus - padarė PLB pirminin
kas inž. Vytautas Kamantas. 
0 vistik buvo daug krutėta, 
daug dirbta ir daug darbų 
sėkmingai atlikta. Jis sumi
nėjo, kad PLB Valdyba 
rūpinosi švietimu, įsteigė li
tuanistikos katedrą, rūpino
si politine veikla, lankė kitų 
kraštų Bendruomenes, joms 
talkino įvairiais būdais, leido 
"Pasaulio Lietuvį”, kurį taip 
puikiai redaguoja buv. PLB 
pirmininkas inž. Bronius 
Nainys, plėtė kultūrinį

i R A U D O N A S K A R E L Ė
Vincas Ramonas Tęsinys

Sekmadienį Mikas iš Gižų 
grįžo vėlokai. Parėjęs va
landėlę stovėjo prie darželio 
tvoros ir žiūrėjo į žvirblius, 
kurie straksėjo patvartėje. 
Nusispiovęs į darželį, įėjo 
trobon ir riktelėjo Agotai:

— Kur prašymas?
Agota tylėdama išėjo į sa

vo kambarėlį.
— 0 klausiau, klausiau, 

ar nebuvo pusseserė atėjusi. 
Kur tau pasakys! Prašymo 
buvo atėjusi. Turėjo nunešt 
į Gižų komitetą.

Agota sugrįžo ir tylėdama 
ant stalo padėjo gelsvą vo
ką.

— Ve! Ve tas prašymas! Iš 
anksto parašiau, visus var
gus išdėsčiau. Prašiau, kad 
atrėžtų iš Liepinio, o dabar 
jau per vėlu. Šiandien para
šiau kitą prašymą. Gausiu, 
tai gausiu žemės, bet kur! 
Trys kilomentrai nuo plento! 
"Man reikia Liepinio že
mės”, sakau. "Iš kito atimkit 
ir man duokit”. Kur tau! 
’’Visi lygūs”, sako. ’’Pavėla
vai. Čia nė Kaunas nepa
dės”.

— Vežk į Maskvą, — metė 
Agota ir nusisuko į sieną.

— Žvaire!
— Dėdiene! — suspiegė 

Agota ir pribėgusi atsistojo 
šalia Tumosienės. Toks bai
sus buvo Miko balsas. 0 
Agotos riksme buvo ir iš
gąstis, ir nuskriausto kūdi
kio maldavimas.

— Tu pati galėsi vežt pra
šymą į Maskvą, kai tavo 
vaikas paaugs, o sviete vie
tos neturės. 0 gal dėdienė ir 
nežino, kad tu turi vaiką. 
Teta Šunskuos augina.

— Dėdiene! Jis meluoja! 
Jis viską meluoja! Totorius! 
Tu suėdi žmones. Tu esi... 
tu... Tu biaurių bjauriausias 
kiaulė! 

bendradarbiavimą su kitais 
laisvojo pasaulio kraštų lie
tuviais. Didelis dėmesys bu
vo skiriamas jaunimui. Pa
lietė nelemtus nesutarimus 
tarp PLB ir VLIKo, pažy
mėdamas, kad tų santykių 
pablogėjimas buvęs ne iš 
PLB Valdybos pusės. Tvir
tai pasisakė už lituanistikos 
katedros reikalingumą, jos 
naudingumą. Prašė pinigi
nės paramos ir visokeriopos 
talkos, nes jau rugsėjo 1 d. 
universitetui reikia įmokėti 
pirmąjį mokėjimą 200.000 
dol. o tos sumos dar neturi
ma, ir kvietė šį darbą pa
remti visų laisvojo pasaulio 
bendruomenes.

Pirmininkas, kreipėsi į 
seimo atstovus daryti nuta-

Būnant Liet. Dienose
B. Mockūnienė

Antrosios PL Dienos buvo 
tokios gausios parengimais, 
kad juos visus' aprašyti be
veik neįmanoma. Mūsų Pas
togėje jau skaitėm porą re
portažų ir trumpučių kores
pondencijų, tačiau dar daug 
kas nepasakyta, daug kas 
neaprašyta. Tat ta pačia 
proga dar keletas detalių.

Birželio 30 d. įvyko Karo 
Mokyklos 1935 m. laidos su-

— Liaukitės — šūktelėjo 
Tumosienė. — Tu, Mikai, 
nemeluok. Neskriausk mer
gaitės. Negerai, negražu.

— Tavęs ir nauja valdžia 
nepagirtų, — įsikišo ir Tu- 
mosa. — Ir nauja valdžia 
draudžia vargšui vargšą ėst.

Mikas tik mik, mik... Va
landėlę tylėjo. Žvilgtelėjęs į 
gelsvą voką, vėl ėmė siusti.

— Tai ji mane suėdė! 
Mazgotė. Dar rūtas laisto! 
Kurgi! Jos net galvijai bai-i 
dosi. Nieko... nieko... Aš vi-' 
sam kaimui papasakosiu 
apie jos... rūtas! Aš ir jums 
parodysiu, ko vertos jos rū
tos, — pabaigė jis, voką kiš
damas kišenėn.

Išėjęs tiesiai patraukė 
į arklidę, o netrukus grįžo 
per kiemą, ant keturnagės 
šakės nešdamas arklių mėš
lo. Priėjęs prie darželio, 
mėšlą metė ant rūtų eželės.

— Tu verčiau išrauk jas, 
tu sumindžiok jas! Į ugnį 
mesk! — klykė Agota visa 
išbalusi. — Mirsiu, o neuž
miršiu. Rūtų nė gyvulys ne
liečia!

Springdama ašaromis, ji 
įbėgo į savo kambarį.

Saulė jau buvo nusileidu
si. Juodam praviro lango 
stikle raudonavo ugnies ir 
kraujo dėmės.

Pro ašarų miglas žiūrė
dama į tas raudonas dėmes, 
Agota sugriežė dantimis.

Ryte ji atėjo pusryčių, kai 
Mikas jau buvo pavalgęs ir 
išėjęs į kiemą. Per pietus ir
gi nesirodė. Tumosienė kal
bina ją, o ji tyli ir sukasi į 
sieną. Tik prijuostės raiščius 
tai suveržia, tai vėl atleidžia.

Tumosa šiandien irgi buvo 
piktas. Prireikė brūžeklio — 
nėr! Aiškiai atsimena — bu
vo padėjęs dėžutėn, kur 
plaktukai, replės ir skaptu- 

rimus tik realius, gyveni
miškus, įgyvendintinus. 
PLB yra didžioji išeivijos 
lietuvių jungtis, su savaran
kiška veikla, su savais tiks
lais. Kvietė seimo atstovus 
siekti sutartinai bendrų 
tikslų ir padėti pavergtai 
lietuvių tautai atgauti laisvę 
ir nepriklausomybę, dirbant 
vienybėje su kovojančia 
tauta. Pirmininko praneši
mas seimo atstovams buvo 
pateiktas ir raštu. Jis išsa
mus ir iš to buvo galima 
susidaryti pilną vaizdą apie 
PLB Valdybos penkerių 
metų darbą. Pirmininko 
pranešimą seimo atstovai 
sutiko entuziastingai ir 
aplodisimentais pirmininkui 
ir valdybai išreiškė padėką.

Šia proga, mielas Redak
toriau, siunčiu pirmus įspū
džius iš PLB Seimo. Sekan
čiuose raportažuose kalbė
sime apie seimo darbus 
toliau.

Jūsų
Jurgis Janušaitis i

važiavimas. Jame dalyvavo 
minėtos laidos karininkai ir 
gausus būrys kviestų sve
čių. Suvažiavimas pradėtas 
pamaldomis Jaunimo Centro 
koplyčioje. Po pamaldų vai
niko padėjimas prie Nežino
mo Kario paminklo. Čia pat 
perskaitytas minėtos laidos 
sąrašas: kario vardas, pa
vardė ir kraštas, kuriame 
karys gyvena arba palaido
tas. Pasirodo, tos laidos ka-

kas. Nėr. Klausė Miką, 
klausė žmoną — neturėjo ir 
nematė. Gal Agota? Pa
klaus, kai sugrįš su pienu.

Pavakare karvių melžt ji 
išėjo gerokai per anksti. 

Tumosienė nieko jai nesakė. 
Tegu, tiek to. Tegu kiek 
apsiramina ir apmiršta. O 
toks atsimainęs jos veidas!

Agota sėdėjo ant akmens, 
kai Mikas atvažiavo į ga
nyklą su vandens statine.

— Ko nemelži, varna?
— Jau pamelžiau, — 

atsakė ji ramiai, — Tik Uga- 
regei tarp kojų nagų įlindęs 
šipulys. Tokia skiedra. No
rėjau išimt — nestovi. Aš 
palaikysiu už ragų, o tu 
išimk.

Mikas priėjo prie Ugara- 
gės.

— Stovėk, stovėk, karvu
te, — kalbėjo jis pasilenkda
mas.

Agota, kaire ranka laiky
damasi už karvės rago, de
šine iš po prijuostės išsi
traukė raudoną skarelę. 
Skarelė buvo keturlinkai 
suklostyta, o prie keturių 
palaidų kampų prisiūtas 
meškerės kabliukas. Agota 
skarelę vikriai užmetė Mikui 
ant pečių, atsargiai trukte
lėjo, ir kabliukas užsikabino 
už trinyčių.

— Tu ko čia glaustaisi? 
Laikyk, kad laikai. Kai pa
glostysiu, tai ir motina, pri
sikišusi žiburį, nepažins. 
Hm... Skiedra visai nauja. 
Sakyčiau, iš pačio skiedry
no. Norėčiau žinoti, koks 
velnias čia ja atnešė į dobi
lus.

Prileidęs du kibirus van
dens, Mikas nuėjo prie bu
liaus. Pastatęs kibirus, jis 
nusigręžė ir žiūrėjo į rusų 
virtuves, besileidžiančias 
pakalnėn į paupį. Staiga bu

rių esama visame pasaulyje, 
net Australijoje, kurių trys 
gyvena Ade aidėję, būtent: 
Jz. Lapšys, J. Mikužis ir Ig. 
Taunys. Dalis jų gyvena 
Lietuvoje. Kelių karių liki
mas nežinomas. Šiurpu buvo 
klausytis kai skaitantysis 
prie pavardės prijungdavo 
pastabą: "Likimas nežino
mas”...

Tolimesnė suvažiavimo 
dalis vyko lietuviškame res
torane prie vaišių stalo, ly
dima kalbų, juokų ir dainų.

Įspūdingas buvo PL 
Dienų atidarymas, Mugė, 
įvykusi birželio 25 d. Lithu
anian Plaza, 69th St. Tai 
centrinė Marquet Parko 
gatvė, tuo metu paversta į 
Mali.

Abiejų gatvių galuose iš
tiesti transparentai, sveiki
nantys atvykusius į PL Die
nas, plevėsuoja trispalvės ir 
groja dūdų orkestrai. Žmo
nių minios. Šaligatviuose 
prekystaliai su tautodailės 
išdirbiniais, knygomis, įvai
riais suvenyrais, karštais 
kopūstais ir dešrelėmis, 
riestainiais, meduoliais, sal
dainiais, gira ir putojančiu 
alum. Vienas prekystalis 
buvo net su australiškais 
meškiukais ir kengūromis!

Gatvės viduriu vaikštinė
ja lietuviai suskridę iš ketu
rių kontinentų, šypsosi pla
čiomis šypsenomis, nu
braukdami nuo kaktos rasą, 
kurios nedžiovina drėgnas ir 
karštas Čikagos oras.

Aplinkinėse gatvėse gy
veną lietuviai taip pat prie 
savo namų iškėlę tautines 
vėliavas, o pro atvirus lan
gus sklinda rekorduotos lie
tuviškos dainos garsai.

Išeivijoj tokios lietuviškos 
aplinkos nebuvo tekę maty
ti, todėl nenuostabu, kad 
gerklėj atsistojo kažkoks 
kamuoliukas ir sunku buvo 
kalbėti... Nukelta į psl. 6 

1
i
i
i
i 
t

liūs sumaurojo ir numušė 
grandinę. Mikas šoko bėgti, 
bet nubėgo tik kelis žings
nius. Rodos, kas galą rąsto 
pamėtėjo tolyn — toks buvo 
buliaus smūgis. Net viena 
koja priklaupęs, bulius try
nė ir raičiojo Miką, o Agota 
stovėjo.
Kada bulius, retkarčiais 

subaubdamas, nuėjo pas 
karves, Agota pribėgo prie 
Miko ir nuo pečių nuplėšė 
raudoną skarelę. Atsargiai, 
kad nesusikruvintų rankų, ji 
pasikišo ją po prijuoste.

Čirškė žiogai, visuos lau
kuos ir padangėj, ir Agotos 
smilkiniuos.

Subliovė bulius, Atrodė, 
kad koks nemokša papūtė 
išklerusį klarnetą.

Per pievą bėgo Tumosa, 
iš paupio bėgo rusų karei
viai.

Mikas mirė ant kareivių 
rankų prie pat vartų.

Agota grįžo namo toli at
silikusi nuo visų, iš tolo at
rodė, kad tie kibirai per 
sunkūs jai. Atrodė, kad ji 
svyruoja eidama. Lyg girta.

Bulių sugavo paupy ir at
vedė pririšti. Grandinę 
pakėlęs nuo žemės, Tumosa 
krūptelėjo.—grandinės žie
das iki pusės buvo lyg piaute 
įpiautas ir tik toliau nulauž
tas. Tumosa atsiminė brū- 
žeklį. G-randinę surišęs vie
la, jis tuoj nuskubėjo namo. 
Brūžeklis buvo dėžutėj tarp 
replių ir plaktukų.

O Agota dingo. Kaimynai 
matė ją einant paupiu su di
deliu ryšuliu rankoj.

Pabaiga
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Bendruomenės gyvenimas kitur

POKALBIS SU 
MARQUETTE PARKO 
APYL. PIRMININKE

BIRUTE A. VINDAŠIENE

Marquette Parko L.B. Apy
linkės pirmininke, su kuria 
teko maloniai pasikalbėti.

— Kiek Marquette Parke 
gyvena lietuvių?

— Mano Apylinkė PLB 
šeimoje bus bene pati di
džiausia. Neįmanoma suda
ryti visų čia gyvenančių lie
tuvių sąrašų. Apylinkė api
ma dešimtį priemiesčių. 
Spėjama, kad joje gyvena 
apie 20.000 lietuvių, nors 
sąrašuose lietuvio mokestį 
yra apmokėjusių virš 3000. 
Apylinkės metiniuose susi
rinkimuose sueina virš 1000 
tautiečių.

— Seimo metu iškilo dis
kusijų dėl aukų paskirstymo 
ruošiant minėjimus. Kokiu 
būdu aukų rinkliavas prave
date?

-Anksčiau Vasario 16 mi
nėjimuose aukos būdavo ly
giomis paskirstomos tarp 
Liet. Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
(ALTA). Pastarųjų dvejų 
metų laikotarpyje apylinkė 

B.A. Vindašiene, Chicagos įvedė naują tvarką: paruošia

Į Pasaulio Lietuvių Seimą 
Chicagoje suvažiavo iš skir
tingų kraštų ir kontinentų. 
Net ir iš tokių, kur lietuvių 
tėra tik mažas skaičius. Lyg 
vienos šeimos vaikai suskri
do pademonstruoti vienybę, 
rasti bendrą kalbą spren
džiant lietuvių išeivijos ir 
Lietuvos laisvinimo proble
mas. Posėdžiai vyko penkias 
dienas. Nutarimai, rezoliu
cijos, pareiškimai, diskusi
jos, rinkimų rezultatai sura
šyta, suregistruota, ką gal 
vėlidu skaitysime spaudoje.

Seimo metu buvo gera 
proga atstovams atnaujinti 
ar užmegsti naujas pažintis 
su kitų kraštų lietuviais. 
Bendravimas vyko lietuviš
koje dvasioje. Asmeniniai 
pokalbiai ir susipažinimai 
vyko pramoginiuose paren
gimuose, kurių organizavi
mu ir pravedimu rūpinosi 
specialus komitetas, vado
vaujamas Marijos Remie- 
nė's. Viename iš tokių pa
rengimų teko susipažinti su

Būnant Liet. Dienose
Atkelta iš psl. 3

Kitas jaudinantis momen
tas, palietęs ir sujudinęs gal 
jau kiek prisnūdusius tauti
nius jausmus, buvo iškil
mingos pamaldos Quiglei 
seminarijos bažnyčioje, lie
pos 3 d., kur koncelebruotas 
sv. Mišias laikė kardinolas J. 
Bernardui už pavergtą Lie
tuvą.

Erdvi ir moderni bažnyčia 
su nepaprasto grožio vitra
žiniais langais, kažkodėl va
dinama koplyčia, nors sėdi
mų vietų atrodo turi apie 
porą tūkstančių, o kita tiek 
stovinčių tilpo šoninėse na
vose, paliko tikrai neuž
mirštamą įspūdį.

Kardinolui su vyksupais ir 
kunigais įeinant į bažnyčią, 
tūkstantinė minia užtraukė 
nuo vaikystės dienų mena
mą ir mėgiamą grąžiąją 
giesmę ’’Sveika Marija, Mo
tina Dievo”. Graudūs gies
mės žodžiai veržėsi iš gie
dančių krūtinių ir vibravo 
erdvios bažnyčios aukštuose 
skliautuose. Palydoj einą 
dvasiškiai taip pat traukė 
nuotaikingąją giesmę ir jų 
veiduose švietė pasididžia
vimas ir dvasinis pakilimas.

’’Pulkim ant kelių” ir 
’’Prieš Tavo altorių” nu
skambėjo lygiai didingai ir 
gražiai, nes keliolika šimtų 
choristų, suvažiavusių į PL 
Dainų šventę, tikrai parodė 
savo balsų stiprumą ir grožį. 
Juos dar papildė vargonai ir 
bažnytinis choras. Teko pa
stebėti, kad ir kardinolas 
suąjžavėjęs klausėsi 
gražiųjų lietuviškų giesmių.

Sąvo ilgokame pamoksle 
'inolas nepagailėjo gra
ndžių lietuviams, ku- 
sakėsi pažįstąs jau ke- 

lešimtys metų. Pasiro- 
ūp pat gerai pažįstąs 
ivos istoriją, atidžiai 
» dabartinį jos gyveni- 
r politinių kalinių liki- 
curių net vardus išmi- 
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Yysk. Brisgys perskaitė 
popiežiaus atsiųstą sveikini-
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mą ir perdavė palaiminimą 
PLD dalyviams.

Mišių skaitymus skaitė ir 
-aukas nešė jaunimas. Per 
garsiakalbį rengėjai prane
šinėjo kas ir ką atlieka.

Kelios jaunimo poros, 
tautiniuose rūbuose, lėtai 
ėjo bažnyčios viduriu prie 
didžiojo altoriaus, kur jų 
laukė kardinolas. Informuo- 
tojas kalbėjo į mikrofoną:

...dabar neša auką — Lie
tuvos žemę...

...neša Lietuvos gintarą...

...tautinę juostą, 
gėles...

Ir paskutinė pora atneša 
auką - duoną ir vyną.

Braukė ašaras ne tik mo
terys, bet ir vyrai.

Liepos 5 d. ’’Pasaulio Lie
tuvio’’ redaktorius, Bronius 
Nainys, sukvietė pas save 
PL bendradarbius iš įvairių 
kraštų. Tai buvo neoficialus 
susirinkimas, skirtas 
susipažinimui ir pabendra
vimui.

Redaktorius savo trum
pame žodyje padėkojo vi
siems bendradarbiams už 
korespondencijas, prašė ir 
toliau rašyti. Iškėlė ir įver
tino Australijos bendradar
bių įnašą.

Iš Adelaidės dalyvavo: Iz. 
Davis, B. Mockūnienė, Ieva 
Pocienė ir V. Baltutis. Iš 
Sydnejaus - V. Augustina- 
vičius.

Kiti bendradarbiai buvo iš 
V. Vokietijos, Škotijos, Bra
zilijos, Argentinos ir J.A.V.

Malonioje p. Nainienės ir 
redaktoriaus priežiūroje, 
vakaras praėjo pasigėrėti
nai.

Apie ši laiką dauguma už
sieniečių palikę Čikagą iš
skubėjo į kitus Amerikos 
miestus, aplankyti giminių 
bei pažįstamų.

B.A. Vindašienė 
JAV LB Marquette Parko 
Apylinkės p-kė Chicagoje 

aukų lapus Liet. B-nei, 
VLIkui ir ALTai paliekant 
tautiečiams patiems apsi
spręsti, kam savo auką skir
ti. Po šio Seimo gali būti 
naujų pasikeitimų.

— Žinome, kad Marquette 
Parke veikia ir kitokia lietu
vių apylinkė. Kokie jūsų 
santykiai su ja?

— Taip. Veikia ir antra 
apylinkė — Registruotos 
Bendruomenės Apylinkė, 
kuri atsiskyriusi nuo JAV 
Liet. B-nės. Su šia apylinke 
vyko byla Amerikos teisme, 
užtrukusi apie dešimtį metų. 
Pagaliau teisme bylą laimė
jome ir jiems uždrausta va
dintis Liet. B-nės vardu. 
Visi esame lietuviai ir tikrai 
apgailėtina, kad teko šį rei
kalą pavesti spręsti kitiems. 
Vienintelis tarp mūsų nesu
tarimas tai skirtingos pažiū-

SVEIKATA
Pavojingi maisto ir vaistų mišiniai

’’Catholic Digest” 1983 m. 
birželio nr. išspausdino Alan 
D. Haas straipsnį ’’Don’t 
mix these foods, these 
drugs”, kurio sutrumpintą 
vertimą čia pateikiu.

Jaunas advokatas, turįs 
aukštą kraujo spaudimą ir 
daug skolų, kenčia sunkius 
galvos skausmus. Palengva 
jis įprato imti aspiriną su 
stikline apelsinų sunkos, ti
kėdamasis pagerėjimo. Po 
keleto mėnesių jis buvo nu
gabentas į ligoninę su krau
juojančia opa (ulcer).

Turįs labai atsakingą dar
bą perdidelio svorio admi
nistratorius laikėsi labai 
griežtos dietos, valgė daug 
ropių, brokolių, salotų ir 
kitų daržovių. Jį ištiko 
apopleksija.

Prislėgtos psichinės bū
senos namų šeimininkė su
rengė kviestinius pietus, per 
kuriuos ji suvartojo daug 
alaus, vyno, sūrio ir dešre
lių. Po kelių valandų ji pra
dėjo vemti, susmuko ir mirė.

Visi šie trys 
buvo aukos biocheminės ka
tastrofos. • dėl klai
dingo sumaišymo paprastai 
prirašomų vaistų su kasdie
niniu maistu. Jauno advoka
to atveju apelsinų sunkos ir 
aspirino padidėjęs rūgštin
gumas sugraužė plėvelę, 
saugančią skrandį.

Perdidelio svorio admi
nistratorius jau anksčiau 
turėjo priepuolį ir ėmė 
prieškrešulinius vaistus 
’’Coumadin”, kad išvengtų 
kraujo krešėjimo ir kito

ros j bendravimą su tautos
kamienu pavergtoje Lietu
voje. Seimo metu VLIKui ir 
PL B-nės vadovybei susita
rus draugiškai bendradar
biauti tikiu, tas padės buv. 
registruotos b-nes nariams 
Krsiorientuoti ir grįžti į 

ndrą šeimą.
— Ar buvo sunkumų ap

gyvendinti atvykusius sve
čius į PL Dienas?

— Mano apylinkės ir visos 
Chicagos lietuviai stovėjo 
prieš didelį egzaminą pri
glausti visus svečius ir pa
rodyti jiems svetingumo. 
Čia galiu didžiuotis neturė
jusi neįveikiamų sunkumų. 
Daug vietinių tautiečių liko 
nusivylusių, kurie negavo 
svečių. Savo namuose pati 
turėjau net septynis!

— Ar jaučiate pavojaus iš 
juodųjų, kurie gali užplūsti 
jūsų apylinkę?

— Chicagos Policijos De
partamento esu apdovanota 
ypatingu žymeniu už socia
linę veiklą. Iš jų visuomet 
gaunu prašomos pagalbos, 
jeigu esame jos reikalingi. 
Mano apylinkėje veikia gana 
įtakinga amerikiečių lietu
vių namų savininkų draugi
ja, kuri deda visas pastan
gas, kad juodieji neišstumtų 
lietuvių iš šios vietovės.

— Kokie santykiai su ki
tomis lietuvių organizaci
jomis?

— Mano vadovaujama 
apylinkė apima visas apy
linkėje veikiančias organi
zacijas. Aš pati asmeniškai 
priklausau net keturioms 
organizacijom. Santykiai su 
visomis labai geri ir dirbame 
vieni su kitais pasitardami 
glaudžiai bendraudami visų 
lietuvių gerovei.

—, Paskutinis klausimas: 
kokie įspūdžiai aš^ PLB 
Seimo?

priepuolio. Bet daržovių rū
šys ir neįprasti jų kiekiai, 
kuriuos jis suvartodavo savo 
dietoje, neutralizavo vaisto 
veikimą, ir greitai jį ištiko 
sekantis priepuolis.

Namų šeimininkė ėmė 
antidepresinį vaistą ”Marp- 
lan”, priklausantį ”MAO - 
inhibitors” vaistų grupei. 
Jos vartojami sūris, dešre
lės, vynas ir alus turi dide
lius kiekius tiramino - me
džiagos, kuri, susijungusi su 
MAO antidepresiniu vaistu, 
yra mirtina.

Kenksmingi maisto ir 
vaistų mišiniai paprastai 
nesudaro grėsmės gyvybei, 
bet gali turėti rimtų pasek
mių. Kaikuris maistas tie
siog yra priešingas specifi
niams vaistams. Kiti suma
žina, uždelsia ar perdaug 
padidina veiksmingumą 
vaisto, patekusio į kraujo 
apytaką. Kiti vaistai kliudo 
maisto virškinimą.

Žalingą maisto ir vaistų 
_______ sąveiką reikėtų žinoti. Čia 
asmenys keletas pavyzdŠų.

* Ligoniai, vartojantys sky
dinės liaukos (thyroid) vais
tus, turėtų būti atsargūs su 
ropėm, kopūstais, briuseli- 
niais kopūstais. Visas šis 
maistas kliudo skydinės 
liaukos hormono gamybą ir 
gali sukelti gūži.

•leno 
labaigamini

sumažinamas antibiotikų 
veiksmingumas.

Vaisių sul tys ir karbonatinė

— Dideli tikslai ir užsimo-
jimai suvedė tokį gražų būrį 
Seimo atstovų. Seimas pra
ėjo darbingai ir tautinio są
moningumo dvasioje. Atei
tis parodys, kiek pajėgsime 
įgyvendinti iš tų gausių nu
tarimų ir rezoliucijų.

Čia norėčiau savo nuomo
nę pareikšti Australijos at- 
stovams: atvykote pasi
ruošę. Jūsų atsivežtas kraš
to savaitraštis daug padėjo 
Kravesti ir atsiekti užsi- 

rėžtų tikslų. Visi Jūsų at
stovai vieningai rėmė 
VLIKo veiklą, nors man tas 
ne visais atvejais buvo prie 
širdies.

Birutė Vindašienė jau ke
letą metų vadovauja di
džiausiai lietuvių bendruo
menės apylinkei pasaulyje. 
JAV Liet. Bendruomenė, 
įvertindama šios lietuvybei 
pasiaukojusios visųomeni- 
ninkės darbus, per atstovų 
suvažiavimą 1982 m. Det
roite ją apdovanojo padėkos 
žymeniu:

’’Įvertindami Jūsų darbą 
ir pasiaukojimą tautos 
reikalams teikiame šį 
žymenį kaip padėkos ženklą.

JAV. Liet. B-nės 
Krašto Valdyba”

Šia progą , tebūna man 
leista„višu.Australijos lietu
vių, ktųię biivb apgyvendin
ti p: B. Vindašiehes apylin
kėje, vardu pareikšti padėką 
už prieglaudą, vaišingumą ir 
už visas suteiktas paslaugas. 
Gi p. B. Vindašienei linkime 
ištvermės, energijos dar 
daug metų dirbti bendruo
meninį darbą.

V. Augustinavičius

soda, imama su penicilinu, 
gali labai sumažinti vaisto 
veiksmingumą.

* Perdidelis; vartojimas 
rūgštį neutralizuojančių 
preparatų (antacids), kaip 
soda (sodium bicarbonate), 
jeigu imamas su pienu, pas 
kaikuriuos asmenis gali su
daryti perdaug kalcijaus.

* Daug valgant maisto, tu
rinčio gausiai vitamino K, 
kaip kepenys ir lapuotos 
(leafy) žalios daržovės, gali 
sumažinti antikrešulinių 
vaistų veikimą.

* Žmonės, imantieji vaistus, 
labai tirpdančius riebalus, 
kaip ”Valium” ar ’’Librium”, 
turėtų vengti riebaus mais
to, nes vaistai gali būti blo
gai absorbuojami.

Žinoma, ne kiekviena 
maisto ir vaistų sąveika yra 
bloga. Kartais maistas gali 
priešintis nepageidauja
moms antraeilėms vaistų 
pasekmėms. Pvz. vartojan- 
tieji ilgą laiką šlapumą 
skatinančius vaistus 
(diuretics) gali pajusti pota- 
šo stoką. Todėl jie regulia
riai turėtų vartoti maistą, 
turintį daug potašo, kaip ra- 
žinkos, figos, pamidorai, 
apelsinai ir bulvės.

Bus daugiau
Paruošė J. Str.

Tėviškės Žiburiai
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MOŠŲ SPORTININKAI AMERIKOJE
LENGVOJI ATLETIKA

Šiose, sporto karalienės 
vardu titulo vadinamose 
varžybose dalyvavo 150 da
lyvių ir reikia pasidžiaugti, 
kad Australijos lietuviai pa
sirodė pasigėrėtinai, ypa
tingai vyrų grupėje. Deja, 
aukso medalio neiškovojo 
nei vienas mūsų lengvaatle- 
tas, bet už tai kuklesnių 

medalių parsivežėm 
net 13, iš kurių vienas si
dabro. Juo pasipuošė Alex 
Wiasak iš Geelongo nušokęs 
38’-10.5” distanciją trišuolio 
pirmenybėse. Aleksas iško
vojo dar du bronzos meda
lius nustūmęs rutulį 39*-5.5” 
numetęs diską 106’-9”. Ta
čiau daugiausiai medalių iš
kovojo Mikas Talanskas iš 
Adelaidės, deja, visi bron
zos, nors du iš jų galėjo būti 
sidabro ir du bronzos. Mikas 
200 m. distanciją atbėgo tuo 
pačiu laiku (25.1) kaip ir 
antros vietos bėgikas, tačiau 
teisėjų sprendimas buvo či- 
kagiečio A. Meilaus naudai. 
Panaši situacija buvo ir 
4 x 100 m. bėgime kur mus 
atstovavo M. Talanskas, 
Saulius Balnionis, Faustas 
Sadauskas, abu iŠ Melbour
ne ir Petras Urnevičius iš 
Adelaidės. Mikas ir Saulius 
davė gana gerą pradžią mū
sų kvartetui, tačiau Faustas 
savo distanciją atbėgo lė
čiau, už tai Petras atidavė 
paskutines jėgas siekdamas 
sidabro medalio. Žiūrint iš 
šono, atrodo tas jam pavyko, 
tačiau, vadovavosi laik
rodžiais, kurių buvo tik po 
vieną kiekviename takelyje. 
Vaikinai bandė protestuoti, 
bet tokiais atvejais yra rei
kalingos tos sporto šakos 
vadovas, kurio mes neturė-

M. Talanskas bronzos me
dalį iškovojo 800 m. ir 150 m. 
bėgimuose distancijas 
įveikdamas 2:19.7 ir 5:19.6 
laiku.

Faustas Sadauskas pagir
tinai pasirodė ieties mėtymo 
varžybose atsiekdamas 
158’-6” distanciją ir tuo pa
čiu iškovojo antrą bronzos 
medalį. Pagyrimo užsitar
navo ir Laima Visockytė iš 
Adelaidės 200 m. distanciją 
įveikusi per 29.9 ir tuo pačiu 
pasipuošė bronzos meaaliu. 
Tačiau daugiausiai pagyri
mų užsitarnavo Darren 
Stanwix iš Hobarto jaunių 
iki 20 m. šuolio į aukštį var
žybose, kur jis peršoko 
5-10” ir tapo apdovanotas 
bronzos medaliu. Aukso 
medaliu pasipuošė V. Balai- 
šis iš Toronto, iššokęs 
6’-2.4”, o sidabro - R. Novak 
iš Cleveland©: 6’-0.4”. Abu 
vaikinai buvo tos pačios 
spalvos medaliais apdova
noti ir vyrų klasėje, nes ten 
aukščiausias šuolis prilygo 
D. Stanwix šuoliui, tad da
bar neaišku, kodėl jam ne
buvo įteiktas bronzos meda
lis ir vyrų grupėje? Darren 
galbūt galėjo iššokti aukš-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parų

Tęsinys
čiau, bet jam reikėjo skubėti 
į krepšinio rungtynes ir ma
tomai prarado koncentraci
ją, nes prieš 5’-10” aukštį jis 
šuolius atsiekdavo su paste
bimu rezervu. Be to kaip už 
D. Stanwix aukščiau iššokę 
jauniai buvo apdovanoti vy
rų klasės medaliais, tai aus- 
tralietis turėjo gauti aukso, 
o ne bronzos medalį...

Šiaip, nežiūrint kai kurių 
nesklandumų bei nesėkmių, 
mūsų lengvaatletai Čikagoje 
pasirodė gana puikiai, nes 
konkurentų dėl medalių 
nestokojo.

Komandiniai geriausiai 
pasirodė Toronto ’’Aušra”, 
surinkusi 135 taškus, Cleve
land© ’’Žaibas” - 133, Či
kagos lengvaatletai buvo 
treti -116 taškai. Geriausiai 
lengvaatletais pripažinti

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI

LIETUVIŲ ŠACHMATŲ 
KLUBAS - ST. GEORGE 

4:1

Šių metų paskutinėse ”A” 
klasės komandinėse šach
matų varžybose Sydnejaus 
lietuvių reprezentacinis vie
netas laimėjo visas sužaistas 
partijas. Vienas taškas ati- 

aduotas.veltui mūsų žaidėjui į 
varžybas neatvykus.

Keturi laimėti taškai iš
gelbėjo nuo paskutinės vie
tos turnyro lentelėje. Tur
nyro laimėtojas - žydų Ho- 
koah komanda, kurios visi 
penki žaidėjai dabartiniai ir 
buvusieji šachmatų meis
trai. Geriausius rezultatus 
šiame turnyre pelnė Dr. I. 
Venclovas.

LIETUVIAI —
UKRAINIEČIAI 7Vz: 3V«

Dar kartą pasisvečiuota 
ukrainiečių vaišingame 
šachmatų klube. Draugiško
se varžybose laimėjome 
septynias partijas, viena su
žaista lygiomis. Sekančios 
varžybos vyks mūsų klube.

METINIS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 17 d., trečia
dienį, 7.30 vai. vak. Liet. 
Klube Bankstowne įvyks 
metinis šachmatų klubo na
rių susirinkimas ir užbaigto 
metinio turnyro laimėto
jams dovanų įteikimas. Visi 
nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti. Artinantis metų 
pabaigai reikia aptarti lietu
vių viešo šachmatų turnyro 
finansinius klausimus.

Viešas turnyras žengia į 
dešimtuosius metus. Per jį 
Lietuvių Klubas ir lietuviai 
pasidarė populiarūs NSW 

Saulius Kinderis iš Los An
geles "Banga” klubo, laimė
jęs 800 m., 1500 m., 5.000 m. 
ir 10.000 m. bėgimus bei Ra
sa Orentaitė iš Detroito 
"Kovo", laimėjusi 100 m., 
200 m. bėgimus ir iššokus į 
aukštį 1.53 m. moterų gru- 

. B?. žaidynių rengėjai 
įsteigė mirusio, didelio 
lengvosios atletikos puose
lėtojui prisiminti Jono 
BAGDONO torfėją, kuri 
atiteko S. Kinderiui. Bend
rai susumavus, sporto kara
lienės pirmenybės praėjo 
gana draugiškoje atmosfe
roje. Jas pravedė A. Biels- 
kus, B. Keturakis, A. Barz- 
dukas, E. Vadopapalienė ir 
padėjėjai. Bus daugiau

R. Sidabras

šachmatininkų tarpe. Šach
matų klubui negaunant fi
nansinės paramos iš licenzi- 
juoto klubo nėra vilties atei
tyje suruošti viešą turnyrą, 
kur praeityje dalyvaudavo 
didelis skaičius australų 
šachmatininkų.

ŠACHMATŲ UŽDAVINYS

Paprastas klausimas: ar 
galima laimėti šachmatų 
partiją vienu ėjimu? Atsa
kymą gavo viso pasaulio 
Šachmatų mėgėjai iš V. 
Korčnoj. Kas yra V. Korč
noj, nereikia aiškinti. Tai

23-ji Sporto Olimpiada
Leonas Baltrūnas Tęsinys

Olimpiados organizacinis 
komitetas numato, kad į šias 
žaidynes suvažiuos virš 
milijono stebėtojų ir, jiems 
apgyvendinti, jau dabar 
užsakomi viešbučiai ir pri
vatūs kambariai. Milžinišku 
tempu remontuojami vieš
bučiai, moteliai ir privatūs 
namai. Garsioji Hiltono 
viešbučių bendrovė skyrė 10 
milijonų dolerių didžiojo LA 
viešbučio atremontavimui ir 
jau baigia statyti 500-tų 
kambarių naują Anaheim 
Hiltono hotelį. Šalimais 
esantis Marriott viešbutis 
pristatė naują bokštą su 
1050 kambarių . Netoli 
Disneylando esantis Hyatt 
viešbutis irgi prisistatė 
daug naujų kambarių. 
Privačių namų savininkai 
žada išsikelti iš Los Angeles, 
kad galėtų už aukštas kai
nas, išnuomuoti savo namus 
atvykstantiems svečiams. 
Net garsiajame Beverly 
Hills, kai kurie filmų artistai 
žada užleisti savo namus 
imdami nuomos po $ 5.000 į 
savaitę. Liuksiusiniai laivai 
ir net didesnės jachtos jau 
išnuomuotos už $ 1.000 die
nai. Garsusis turistinis lai
vas ’’Pacific Princess”, kuri 
matome Almoje ”Love 
Boat”, taip pat jau išnuo- 
muotas olimpiados
svečiams.

Sąryšyje su neapsakomai

/POPULI
šachmatų didmeisteris, 
kandidatas į pasaulio meis
terius. Šioje sensacingoje 
partijoje priešininkas G. 
Kasparov - nauja kylanti 
žvaigždė į pasaulio meiste
rius. Šie du šachmatų galiū
nai pagal Pasaulio Šachmatų 
Sąjungos parėdymą turėjo 
susitikti Kalifornijoje, Pa
sadena miestelyje ir per
žaisti dėl teisės į pasaulio 
meisterio titulo varžybas. 
Šių žaidynių rengėjai palei
do laikrodį. V. Korčnoj pa
darė pirmą ėjimą, bet So
vietų S-gos šachmatų vado
vai, laikydamiesi Kremliaus 
parėdymų, neleido G. 
Kasparovui atvykti į Kali
forniją. V. Korčnoj laimėjo 
partiją padaręs tik vieną 
ėjimą!

Laisvojo pasaulio šach
matininkai gerai žino, kaip 
sovietai nekenčia V. Korč
noj. Jam įsirašius į bet kokį 
turnyrą, sovietai neleidžia 
jame dalyvauti savo žaidė
jams. V. Korčnoj 1976 m. 
pasitraukė į laisvąjį pasaulį 
ir tuo pačiu tapo sovietams 
didžiausia rakštis.

Spėjama, kad sovietai yra 
nutarę boikotuoti pasaulio 
meisterio titulo varžybas, 
kai net antram jų kandidatui 
V. Smylovui nedavė leidimo 
vykti į Vengriją varžyboms 
prieš Z. Ribli.

Su laiku paaiškės galuti
nai sovietų taktika. Gali būti 
ateityje du pasaulio šach
matų meisteriai: vienas 
laisvajame pasaulyje, kitas 
Rusijoje. Kiekvienu atveju 
uždavinys išspręstas: V. 
Korčnoj pradėjo padaręs 
vieną ėjimą, o rusai atsakė 
- Niet!

dideliu svečių antplūdžiu, 
Los Angeles saugumo orga
nai jau dabar planuoja sau
gumo taisykles, kad neatsi
tiktų taip, kaip atsitiko 1972 
m. olimpinių žaidynių metu 
Muenchene, kur arabų tero
ristai užpuolė žydų sporti
ninkus. Taip pat ieškoma 
būdų, kaip išspręsti susisie
kimo apkrovimą.

Los Angeles miesto savi
valdybė praveda didžiausią 
miesto grąžinimo akciją.- 
Verčiami seni namai. Grąži
nami ir atremontuojami ap
leisti pastatai, gerinami ke
liai, dabinami parkai ir so
dai. Sakoma, kad po 1984-tų 
metų, rugpiūčio 28 dienos, 
jeigu atvyksite į Los Ange
les, tai vargu ar jį beatpa- 
žinsite.

Visi tie, kurie negalėsite 
nuvykti į 23-ją sporto olim
piadą, nenusiminkite, nes 
virš 2>/2 bilijono žmonių 
galės stebėti šiuos parengi
mus per televiziją. Jau, šiuo 
metu, Los Angeles žaidynių 
organizacinis komitetas yra 
padaręs sutartį su įvairiom 
pasaulio valstybių televizi
jos stotimis už 280 milijonų 
dolerių ir dar deramasi su 
Azijos regionu. Pagal oficia
lius duomenis, Australija 
galės stebėti olimpinius žai
dimus per stotį 10, kuri įsi
pareigojo sumokėti 10.6 
milijono dolerių. Pagal Ųirif

mas žinias, Australija moka 
trečią aukščiausią kainą už 
teisę transliuoti šiuos pa- 

. rengimus, nes Amerikos te
levizijos stotys moka $ 225 
milijonus, 32-dvi Europos 
valstybės moka - $ 19.8 mili
jonų, Japonijos televizijos 
stotys moka - 18.5 milijonų 
dolerių.

Australijos 10-ta
televizijos stotis, pagal susi
tarimą, galės transliuoti 250 
valandų olimpinių žaidimų 
varžybas. Šio laiko turėtų 
užtekti kad apėmus didžiąją 
dalį oi impiados programos.

Nors dar liko metai laiko 
iki 23-sios sporto Olimpiados 
Los Angeles pradžios, bet 
i'au dabar žinome, kad pasi
keitė ideologinė žaidynių 

Erasmė ir, jeigu, kadaise, 
uvo sakoma, kad pagrindi

nis sportininkų tikslas yra 
ne laimėti sportinėse varžy
bose, bet dalyvauti ir drau
giškai bendrauti su viso pa
saulio atletais, tai šiandieną, 
šioji mintis yra visai už
miršta ir kiekvienas sporti
ninkas vyksta dalyvauti 
Olimpiadoje tik su viena vil
timi ir užsidegimu - bet ko
kia kaina laimėti savo pasi
rinktoje sporto šakoje. Ypa
tingai didžiųjų valstybių at
letai šiandien kovoja ne vien 
dėl asmeninio pasitenkini
mo, bet dėl laimėjimo savo 
valstybei, nes pradėjo 
smarkiai reikštis politinis 
aspektas.

Teoretiniai sakoma, kad 
olimpiadoje gali dalyvauti 
tik sportininkai mėgėjai, bet 
šiandieną yra labai sunku 
nustatyti mėgėjiškumo su
pratimą. Kai kurios valsty
bės visokeriopai rūpinasi 
savo pranašesniais sporti
ninkais ir pilnai apmoka jų 
paruošimo išlaidas arba net 
mėnesiais juos apgyvendina 
specialiose stovyklose, kur 
jie yra prižiūrimi, maiti
nami, išlaikomi ir treniruo
jami valstybės apmokamų 
trenerių. Kai kur valstybė 
aprūpina darbu pažanges
nius sportininkus, iš kur jie 
yra paliuosuojami nuo darbo 
treniruotėms ir varžyboms.

Su nekantrumu laukiame 
23-sios sporto Olimpiados, 
nes visi šios olimpiados da
lyviai yra gimę pasibaigus 
II-jam pasauliniam karui ir 
visi turėjo progos lygiai 
stiprinti savo fizines ir dva
sines jėgas. Daug kas sakė, 
kad pereitoje olimpiadoje 
Sovietų Sąjungos sportinin
kai surinko daugiausiai auk
so medalių, nes žaidynės 
vyko Maskvoje. Kadangi 
šios žaidynės vyks ameri
kiečių žemėje, įdomu kokį 
skirtumą sulauksime, aukso 
medalių kovoje, šį kartą?

KOVO KLUBE
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad sporto 
klubo Kovo Valdybos sekre
toriumi pakviestas ir sutiko 
eiti pareigas Vladas Šneide
ris. Visais reikalais kreiptis 
šiuo adresu: V. Šneideris, 
287 Noble Ave., Greenacre, 
N.S.W. 2190. Tel. 642 7023.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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SYDNEJAUS
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Rugpiūčio 21 d., sekma

dienį, 2.30 vai. šaukiamas 
ALB Sydnejaus Apylinkės 
visuotinis susirinkimas Lie
tuvių Namuose Bankstow
ne. Numatytu laiku nesusi- 
rinkus kvorumui už pusės 
valandos šaukiamas kitas 
susirinkimas, kuris bus tei
sėtas nežiūrint susirinkusių 
skaičiaus.

SUSIRINKIMO
PROGRAMOJE:

1. Prezidiumo rinkimai.
2. Mandatų Komisijos 

pranešimas.
3. Praeito susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Krašto Valdybos pra

nešimas iš PLB Seimo.
5. Ataskaitiniai praneši

mai:
a) pirmininko, b) iždi

ninko, c) rev. komisijos, d) 
Garbės Teismo.

6. Diskusijos dėl praneši
mų ir apyskaitos tvirtini
mas.

7. Naujos Valdybos rinki
mai. Taip pat rinkimai Rev. 
Komisijos ir Garbės Teismo.

8. Organizacijų bei drau
gijų veiklos pranešimai.

9. Einamieji reikalai.
10 Susirinkimo uždary

mas.
Visi tautiečiai prašomi 

susirinkime skaitlingai 
dalyvauti ir atlikti savo gar
bės pareigas.

ALB Syd. Apylinkės 
Valdyba

ŽIDINIO SUEIGA

Sydnejaus skautų Židinio 
sueiga įvyks Lietuvių Klube 
Bankstowne rugpiūčio 28 d., 
sekmadienį, 3.30 vai.

Susirinkime numatyti ži- 
diniečių pranešimai iš JAV 
ir Kanados. Jų pasiklausyti 
kviečiami visi Sydnejaus 
lietuviai.

Inf.

KVIEČIAME VISUS IŠ MELBOURNO IR APYLINKIŲ ATVYKTI Į 
ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBOS ruošiamą

NEWCASTLE

NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

H£S he same vienos dūdos ORKesmul 
"LlNESttlĄ £U RtioŠitmE.

Pastarajame apylinkės 
susirinkime išrinkta nauja 
Newcastle apylinkės Valdy
ba šios sudėties: pirminin
kas Stasys Žukas, vicepirm. 
Zina Zakarauskienė, sekre
torius Rokas Lapinskas, ka
sininkas Algis Bajelis, narė 
kult, reikalams Birutė Gas- 
paronienė ir narė ryšiams su 
etninėm institucijom Violeta 
W alsh-Lizdenytė.

Apylinkės Kontrolės Ko
misiją sudaro: Alfonsas Ba
jelis, Juozas Česnaitis ir 
Motiejus šeškus.

PRANEŠIMAS

Pagal Sydnejaus Lietuvių 
Klubo statutą str. 17, prg. II 
pranešame Klubo nariams 
kviesdami siūlyti kandida
tus į Klubo Valdybą 1983/84 
metų laikotarpiui.

Siūlymų pareiškimai turi 
būti paduoti raštu su siūlo
mo nario kandidato parašu, 
kad jis sutinka būti renka
mas, ir dviejų siūlytojų pa
rašais. Siūlymų pareiškimai 
turi pasiekti Klubo Valdy
bos sekretorių iki 1983 m. 
rugpiūčio 21 dienos 3 vai. 
p.p.

Siūlymų pareiškimo blan
kai gaunami Klubo rašti
nėje.

Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdyba

NEAPLENKIAMA
SPAUDA

Neseniai turėtame Sale 
(Vic.) seniūnijos metiniame 
susirinkime prisiminta ir 
mūsų spauda. Seniūnija iš 
savo kuklių išteklių paskyrė 
Mūsų Pastogei $ 25 ir tiek 
pat Australijos Lietuvių 
Fondui. Ačiū labai už dėmesį 
ir palankumą.

I

* r.
ŠIEMET RUPIŪČtO A? DIENĄ

Lietuviu Klube.
JėjMš &3.oo

Kvieti me, Ateikite qbuou t
SU CHORU F

ElNb bON'T EOMET yoUR MoHE'l-

PRISIMINKIME
SĄŽINĖS KALINIUS

Rugpjūčio 21 d., sekma
dienį, 1 vai. Sydnejaus Lie
tuvių Namuose Bankstowne 
Australų—Lietuvių 
Draugija Žmogaus Teisėms 
Ginti ruošia laiškų rašymo 
lietuviams sąžinės kaliniams 
talką.

Kviečiame į talką visus' - 
tiek vyresniuosius, tiek mū
sų jaunimą.

A.L. Draugijos Žmogaus 
Teisėms Ginti Komitetas

Vilniuje atidaryta 25 
aukštų viešbutis ’’Lietuva”. 
Jame bus galima apgyven
dinti 650 svečių su pilnu ap
tarnavimu ir patogumais. 
Viešbutis bus skirtas tik už
sieniniams svečiams.

Dėkojame aukojusiems 
Sūkuriui: p.p. Butkams — 
Funerals of Distinction $ 
250, p. J. Kapočiui $ 10; p. 
Ridikui, aukojusiam vietoj 
gėlių a.a. Petrukevičienės 
atminimui $ 10.

Sekantis Sūkurio pasiro
dymas lapkričio pradžioje. 
Kviečiame norinčius šokti 
įsijungti į grupę; ypač kvie
čiame jaunutes mergaites 
(nuo 10 metų) ir berniukus 
(16 metų ir vyresnius). Vy
resnieji repetuoja Liet. Klu
be sekmadieniais, jaunieji 
pirmadieniais. Pradžia 7 vai. 
vak.

Šių metų tėvų rengiamas 
vakaras praėjo linksmai ir 
sėkmingai. Dėkojame vi
siems atsilankiusiems - jūsų 
paramą labai įvertiname.

Sūkurio Valdyba

PAREMTA ,.
LIETUVIŲ MOKYKLA

PAS SŪKURIEČIUS LIETUVIAMS
GYDYTOJAMS

SYDNEJUJE

Rugpiūčio 28 d., sekma
dienį 5 vai. Lietuvių Na
muose Bankstowne šaukia
mas lietuvių gydytojų 
Draugijos visuotinis susi
rinkimas. Visi nariai malo
niai kviečiami dalyvauti.

L.G. Draugijos Valdyba

MELBOURNO LIETUVIŲ
KLUBO PRANEŠIMAS

Pranešame klubo na
riams, kad atėjo laikas siū
lyti kandidatus į Melbourno 
klubo valdybą. Siūlytojai ir 
siūlomi privalo būti pilnai 
apsimokėję nario mokestį. 
Siūlymai priimami iki rug
piūčio 27 dienos. Kandida
tams siūlyti formas galima 
gauti klubo bare.

Tuo pačiu primename, 
kad nariai jau privalo apsi
mokėti ——15 
1983-84 
tams.

nario mokesti 
finansiniems me-

Musų Pastogės Baliu
Melbourne Lietuvių Namuose, šeštadienį, rugpjūčio 27 d. 7.30 vai. vakare

* Gros puikus orkestras
* Užkandžiai ir skani karšta vakarienė
* Turtinga loterija
* Bilietai suaugusiems $ 10, pensininkams $ 7 ir jaunimui $ 6
Stalų užsakymus priima: Algis Klimas 861-6161 ir Birutė Šaulytė 7148-233

PAREMKITE LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ — ATEIKITE VISI!

Australijos Mokyklų Ko
misija neseniai paskyrė 
1,380 dolerių paramos Ade
laidės lituanistinei mokyk
lai.

Pagal Commonwealth Et
ninių Mokyklų Programą 
yra paskirta trys milijonai 
dolerių etninių mokyklų pa
ramai. Iš skiriamų pinigų 
dalis jų eina mokytojų atly
ginimams, mokslo priemo
nių įsigijimui, nuomos ir taip 
pat mokama 30 dol. už kiek
vieną mokinį.

Melbourne Lietuvių 
Klubo Valdyba

Užsienio žurnalistai pas
tebi, kad okup. Lietuvoje 
rusifikacija mažiau jaučia
ma, negu pavergtuose ki
tuose Pabaltijo kraštuose. 
Spėjama, kad Kremlius ruo
šiasi rusifikaciją Lietuvoje 
sustiprinti.

SYDNEJAUS
APYLINKĖS VISUOTINIS

SUSIRINKIMAS
Sydnejaus Apylinkės 

Valdyba kviečia visus lietu
vius skaitlingai dalyvauti 
visuotiniame metiniame 
Lietuvių Bendruomenės su
sirinkime, kuris įvyks rug
piūčio 21 d., sekmadienį, 
2.30 vai. Lietuvių Namuose, 
Bankstown.

Primename, kad prieš 
susirinkimą bus galima su
simokėti nario mokestį. Šis 
mokestis yra labai svarbus, 
jis palaiko visą mūsų Bend
ruomenę.’ Jo lėšos dalijamos

į tris dalis: Apylinkė gauna 
45%, Krašto Valdyba - 40%, 
PLB Valdyba - 15%. Kiek
vieno sąmoningo lietuvio 
pareiga palaikyti Lietuvių 
Bendruomenę moraliai ir 
materialiai. Mes turime 
daug lietuvių, kurie nė karto 
nėra mokėję lietuvio mo
kesčio ir nedalyvavę nei 
viename susirinkime. 
Pagalvokite, ar tai nėra nu
sikaltimas lietuvybei, kai 
jaučiamės esą lietuviais.

IŠNUOMOJAMA
KRAUTUVĖ

Melbourno Lietuvių Na
mų krautuvės nuomininkė 
Mrs. Carnegie žada pasi
traukti. Norintieji iš jos 
perimti moteriškų rūbų 
krautuvę kreipiasi pas ją 
krautuvėje, o susidomėję 
krautuvės patalpomis krei
piasi į klubo valdybos narį p. 
M. Didžį tel. 398 1309 darbo 
metu, vakarais 398 3160.

man Pattogt
AUSTRALIAN LITHUANIAN W1 
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by the Lithuanian Community
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Melbourne Lietuvių 
Klubo Valdyba

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba
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