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IR VYRAI GALI GIMDYTI VAIKUS
SU PROFESORIUM GEDIMINU GRUDZINSKUPASIKALBĖJIMAS

Kalėdų švenčių metu ob- 
stetrikos ir ginekologijos 
(akušerijos ir moterų ligų) 
profesorius Gediminas Gru- 
dzinskas iš Londono aplankė 
savo tėvus Dr. Oną Gru- 
dzinskienę ir inž.Joną Gru- 
dzinską Sydnejuje. Ta proga 
susitariau susitikti su jaunu 
profesorium, norėdama pla
čiau sužinoti apie jį ir jo pa
sirinktą darbą. Radau jį be
sisvečiuojantį su savo jauna 
šeima tėvų namuose. Stip
rus, žvalus, jaunas - aiškiai 
laimėtojas gyvenime, ku
riam svetimi skundai ir ato
dūsiai. Iš karto pajutau, kad 
tai realistas ir akcijos žmo
gus, kuriam užsibrėžtų tiks
lų pasiekimas yra tik laiko 
klausimas. Bet vis dėlto 38 
metų profesorius nėra toks 
dažnas reiškinys universite
tiniame gyvenime. Mane la
biausiai ir stebino faktas, 
kad yra žmonių, nuo anks
tyvos jaunystės aiškiai ži
nančių savo, sakyčiau, 
paskirtį. Bet čia prof. Gru- 
dzinskas nusijuokė: O ne, ir 
mano pirmas diplomas buvo 
B.Sc. (Bachelor of Science), 
kurį gavau 1966 m. Sydne- 
jaus universitete. Tada tik 
nusprendžiau studijuoti me
diciną ir po trejų metų ga
vau B.M.B.S. laipsnį (chi
rurgijos bakalauras).

— O kokios priežastys Jus 
paskatino tapti ginekologi
jos specialistu?

— Tais laikais mane vilio

ANTANAS MIŠKINIS

ŽODŽIAI IŠ LAUKO

Tu nematei tokio žydėjimo, 
Laukų dainavimo smagaus. 
Neveltui anuomet žadėjome 
žvaidžges nukarstyt nuo dangaus.

Paukščių šauniam repertuare 
Jauties poetas ir žmogus.
Broliai vagas taip tiesiai aria, — 
Jie nori vis užverst vargus.

Klausyk, tu spiauk į tualetus, 
Palik maliariją madų!
Vaizduokis: per laukus gėlėtus 
Į pačią saulę aš vedu.

Vedu ir pašalėti ryžtuos,
Ko žvaigždės krūpčioja nakčia, — 
Kad laimė niekad nesugrįžta, 
Sugrįžta tik viena kančia.

Tu nematei tokio žaliavimo
Ir nematysi gal daugiau.
Mes ligi šio ne ten keliavome 
Vieni tarp žemės ir dangaus.

jo chirurgija. Norėjau kokio 
nors apibrėžto darbo lauko. 
Rinkausi tarp dviejų sričių: 
ausų, nosies ir gerklės arba 
obstetrikos bei ginekologi
jos. Nenustebkite išgirdusi, 
nes abi sritys turi man svar
bių bendrybių. Vienas iš jų 
yra ta, kad jos yra gana sa
vistovios atsiribojančios, o 
antra, kad šiose srityse dir
bant susiduriama su jaunais 
ir sveikais žmonėmis. Kitaip 
sakant, daugiausia dirbama 
ateičiai. Todėl 1970 m. me
čiau pinigą ir man iškrito 
pusė, reiškianti aukušeriją 
ir moterų ligas. Be jokių 
svyravimų pasinėriau į šią 
sritį, dirbau net Singapore 
ligoninėje, kur kiekvieną 
dieną gimsta apie šimtas 
kūdikių.

Po ketverių metų studijų 
ir klinikinių tyrinėjimų 1974 
m. išlaikiau egzaminus M.R. 
C.O.G. laipsniui įsigyti. Iš
važiavau į Londoną dirbti, 
bet ten kaip tik ir vėl pasi- 
ke^'emaho interesų kryptis, 
neš rimtai susidomėjau kli
nikine šios specialybės puse. 
Todėl gilinausi į nechirurgi- 
nį obstetrikos ir ginekologi
jos aspektą: endokrinologiją 
(vidinių liaukų veikimo 
mokslas) ir genetinę inžine
riją. Tuo būdu praplėčiau 
savo specialybės lauką chi
rurgiškai, kliniškai ir teore
tiškai. 1979 m. įsigijau dar 
vieną obstetrikos ir gineko
logijos laipsnį — F.R.A.C.O. 

G. Taip taip, galėjau su šiais 
laipsniais grįžti Australijon, 
bet čia neradau man reikia
mų sąlygų, mokslo tyrinėji
mų laisvės, eksperimentavi
mo dvasios. Mažas pavyz
dys: prieš išvykdamas į 
Londoną Sydnejaus univer
sitetui įteikiau tezę Master 
of Medicine laipsniui įsigyti. 
Šią mano tezę Sydnejaus 
universitetas atmetė. 
Nuvykęs į Lodoną dirbau 
Londono universiteto moks
linių tyrinėjimų klinikose. 
Ten du anglų studentai 
mano asmeniškoje priežiū
roje parengė Master of Me
dicine tezes ir gavo laips
nius, kurio aš pats dar netu
rėjau.

Čia mes abu nusikvato- 
jom, nes Sydnejaus univer
sitetas parodė provincijai 
būdingą netikrumą, baimę 
būti palaikytu su mažesniais 
reikalavimais lyginant su 
pasaulyje pripažintais, įsi
senėjusiais ir pagarsėjusiais 
universitetais. " Paprastai 
kalbant, Sydnejaus univer
sitetas persistengė.

— Ar gavote Master of 
Medicine laipsnį vėliau?

— Žinoma gavau, bet tik 
1983 m. Tiesą sakant mano 
mašininkė tezę perrašė, 
nors esminiai nieko toj tezėj 
nepakeičiau.

— Akušerija ir moterų li
gos, nors ir apibrėžtos, bet 
visgi plačios sritys. Ar jose 
irgi specializuojatės?

— Žinoma, kaip gi kitaip. 
Dabar mano interesai ypa
tingai susikoncentravę di
agnostikoje, kurioje ieškau 
naujų metodų surasti ma-

įvyk
IMIGRACIJOS IR ETNI
NIŲ REIKALŲ MINISTE
RIJA PRANEŠA

Numatoma šiais metais 
išleisti naują ’’Etninių bend
ruomenių organizacijų va
dovą” (Directory of Ethnic 
Community Organisations 
in Australia). Paskutinė to
kio vadovo laida išleista 
1980/81 metais, sutalpinusi 
apie 3000 etninių organiza
cijų bei atskirų veiklos vie
netų, Toks vadovas yra labai 
naudingas daugeliui žmonių, 
ypatingai įvairiems veikė
jams ir naujai atvykusiems.

Norint patekti į tokį va
dovą paduoti žinias apie 
grupę, organizaciją ar kitokį 
veiklos vienetą iki balandžio 
13 dienos šiuo adresu: The 
Secretary, Department of 
Immigration and Ethnic 
Affairs, P.O. Box 25, Bel-4 
connen, A.C.T. 2616. Tuo 
pačiu adresu gaunami ir pa
reiškimo blankai.

Paduodant žinias, skelbti-

žiausius nenormalumų sig
nalus ankstyviausiame nėš
tumo laikotarpyje. Čia man 
reikalingi naujausi duome
nys iš endokrinologijos ir 
genetinės inžinerijos.

— Mane stebina, kad to
kiose srityse kaip akušerijos 
ir moterų ligų tiek mažai yra 
moterų gydytojų specialis-

Nukelta į 4 psl.

• •i a i
has ruošiamame Vadove, 
reikia pažymėti: organizaci-. 
jos ar vieneto pavadinimas 
ir adresas, organizacijos ar 
kitokio veildos vieneto 
paskirtis, kokiai tautinei 
grupei priklauso. Geriausiai 
gauti pareiškimo blankų ir 
juos užpildžius pasiųsti 
aukščiau duotu adresu.

SYDNEJAUS NRMA 
PRANEŠA

Išvykstą ilgesnių atostogų 
NRMA nariai gali palikti 
savo auto mašinas NRMA 
apsaugai ir priežiūrai. Tuo 
reikalu kreipiamasi į NRMA 
centrines įstaigas.

♦**
Paskutiniu metu pa

skleistos žinios, kad kare 
Irakas naudoja nuodingas 
dujas prieš Iraną. Irano vy
riausybė padavė skundą 
Jungtinėms Tautoms ir rei
kalas tiriamas. Nuodingų 
dujų panaudojimas kare yra 

tarptautiniais nuostatais 
pasmerktas.

***
Pagarsėjęs sovietų dujo

tiekis, kurio nutiesimą pini
gais parėmė eilė Vak. Euro
pos valstybių, turėjo tiekti 
dujas nuo šių metų pradžios, 
bet pasirodo dar toli gražu 
iki pilno funkcionavimo. Vi
same dujotiekio ruože turėjo 
būti įtaisyta virš 40 pompa- 
vimo stočių, bet iki šiol 
įrengta tik viena. Spėjama, 
kad iki dujotiekis pradės 
pilnai veikti, užtruks dar 
keletas metų.**♦

Irano — Irako kare Iranas 
į frontą siunčia 9-15 metų 
vaikus, kurie kariškai neap
mokyti tėra tik ’’patrankoms 
mėsa”, tačiau taip fanatiškai 
nuteikti žuvę tiesiai einą į 
rojų.

♦ * ♦
Iš Lietuvos gauta žinia, 

kad sausio 29 d. Anykščiuo
se mirė rašytoja Bronė Bui- 
vydaitė — Tyrų Duktė, ei
dama 89-sius metus. Iš pro
fesijos mokytoja, bet šalia to 
daug laiko ir dėmesio skyrė 
kūrybai. Ji stipriai pasireiš
kė poezijoje, bet buvo pajėgi 
rašytoja ir prozoje. Po karo 
prie bolševikų ji teišleido 
keletą memuarinių knyge
lių.

Sausio pabaigoje Anglijo
je buvo priskaičiuojama virš 
trijų milijonų bedarbių.
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Žodinė meilė bevaisė

Ne kiekvienas, kuris šaukia "Viešpatie, 
Viešpatie” įeis į dangaus karalystę, bet tas, 
kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią

Mato 7-21

Šiais šventais žodžiais iš
reikšta kategoriška tiesa: ne 
žodžiais kas nors atsiekia
ma, laimima ar nuveikiama, 
bet konkrečiais darbais. Ši 
tiesa galiojo nuo neatmena
mų sąmoningos žmonijos 
laikų, tik ją tikintiesiems 
taikliai formulavo evange
listas Matas.

Paliekant nuošaliai tikėji
mo ar religinius reikalus, 
pažvelkime į save pačius, į 
lietuvišką veiklą. Stebėtina, 
kiek kartų viešai deklaravo
me savo meilę Lietuvai ir 
kokius rezultatus iš to 
turime. Jeigu žodžius pa
vertus veiksmais, tikriausiai 
šiandie gyventume laisvoje 
Lietuvoje ir net neatsiklau
sus lenkų Vilnius būtų mū
sų. Lygiai ir išeivijoje Lie
tuvos bei lietuvybės naudai 
dirbtų ne keli tūkstančiai, 
bet gerokai virš kelių mili
jonų lietuvių. Gaila, tribū
nose ir viešuose forumuose 
deklaruota Lietuvai ir lietu
vybei meilė tik paliko žo
džiais, visi nuėjome pavėjui 
ir rinkomės užsikabinimo, 
kur kam patogiau - vieni nu
ėjome tarnauti vieniems 
dievams, kiti kitiems die
vams. Abiejose pusėse - tiek 
pavergtoje tėvynėje, tiek ir 
išeivijoje identiškai kartoja
mi (bent viešumoje) tie pa
tys šūkiai: mylime Lietuvą 
ir jai skiriame visas savo jė
gas. Tačiau praktikoje ir - 
gyvenime elgiamės priešin
gai: Lietuvoje per viešas 
tribūnas pumpuojama gy
venimo pažanga okupanto 
globoje net piršto nepakru
tinant dėl tų sąmoningų lie

tuvių ar tikėjimo išpažinėjų 
persekiojimų arba dėl ma
siškų išvežimų, kurie niekuo 
nepateisinami išskyrus oku
panto nustatytą politiką ir 
pataikaujant okupantui pro
paguojama, kad viskas dir
bama Lietuvos naudai. Ly
giai ir lietuviai išeivijoje 
veidmainiškai skelbia savo 

Pasišventusiam sporto darbuotojui, ALFAS 
pirmininkui ir sporto klubo Kovo nariui

A.A.
VLADUI DAUDARUI 

staiga mirus, budėdami drauge giliai užjaučiame jo seserį 
ir brolius Lietuvoje, visus artimuosius, draugus ir 
bendradarbius

Sporto klubo Kovo Valdyba

A.A.
KAZIMIERUI MEŠKAUSKUI 

mirus, jo dukras Ireną Zakarauskienę ir Gražiną 
Newman ir visus artimuosius liūdesy giliai užjaučiame.

Sporto klubo Kovo Valdyba

meilę bei ištikimybę Lietu
vai, bet nors būdami laisvi 
nepajudina piršto, kad fak
tais išreikštų tą meilę Lie
tuvai ar ištikimybę lietuvy
bei: vaikai be tautinio są
moningumo ir lietuvių kal
bos be didelės širdgėlos pa
leidžiami savais keliais, o 
jeigu kas daroma ar padary
ta lietuvybės naudai, tai da
roma tik Lietuvos vardan 
užsiangažavusių lietuvių, 
panašiai kaip okupuotoje 
Lietuvoje aktyviai okupan
tui priešinasi irgi tik saujelė, 
kurie rizikuodami viskuo, 
net ilgais katorgos metais ar 
mirties sprendimo galimybe 
leidžia pogrindžio spaudą ar 
pasireiškia kitokiu būdu.

Lietuvoje Lietuvai ir lie
tuvybei oficialios tribūnos 
uždarytos ir tokios idėjos 
propaguotojai visą laiką 
stelbiami ir persekiojami. 
Rusų kalba prievarta bru
kama net vaikų darželiuose, 
bet kas iš oficialių lietuvių 
pasipriešino, tam, kaip kad 
gruzinai arba net latviai?

Išeivijoje gyvenimas 
vyksta natūralia išeiviško 
gyvenimo vaga: išeivis 
stengiasi prisitaikinti prie 
turimų sąlygų negalvojant 
apie pasekmes. Vis dėl to po 
turėtų skaudžių pamokų ir 
permalant okupacinėse są
lygose lietuvių perspekty
vas, lietuvių padėtis yra vi
sai kitokioje kategorijoje, 
negu visų kitų išeivių. Kai 
kitų tautų emigrantai eks-

MIRUSIEJI
MIRĖ
VLADAS DAUDARAS- 

ALFAS PIRMININKAS

Kovo 5-tos dienos rytą 
širdies priepuolio ištiktas 
mirė Vladas Daudaras, 
Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos pirmininkas. Netekome 
puikaus žmogaus, gero lie
tuvio ir iškilaus sporto va
dovo.

portuojami dėl gyventojų 
pertekliaus gimtajame 
krašte, lietuvių išeivija su
sidarė pačių gyvenimo sąly
gų bei okupacijų verčiama, 
ypač paskutinioji banga re
miantis protestu prieš oku
paciją su intencija išeivijoje 
kovoti už laisvą Lietuvą Ir 
kas gaunasi: po virš 30 išei
vijos metų visi pavirtame 
paprasčiausiais išeiviais, bet 
ne aktyviais kovotojais už 
Lietuvą ar lietuvybę. Ne
kalbant apie tuos, kurie au
kojasi dalyvaudami išeivijos 
lietuviškoje veikloje, bet 
ypač pabrėžtina toji daugu
ma, kuria neįdomu, ar jų 
šeima išliks lietuviška ir bus 
tuo pačiu lietuvybės bei ko
vos už Lietuvą tęstinumas, 
ar tik įsiliejimas į gyvena
mąją aplinką pristitaikius 
prie sąlygų, kad tik "vai
kams būtų patogiau", nors 
visur viešai deklaruojama 
meilė Lietuvai ar lietuvybei. 
Kaip tik dėl to mūsų vaikai 
nekalba lietuviškai, tuščios 
lietuviškos mokyklos ir visai 
su pagrindu abejojama lie
tuviška ateitimi išeivijoje. 
Kaip ir okupuotoje Lietu
voje, taip ir išeivijoje vis te
bevyksta už lietuvybę par
tizaninis karas: kai dauguma 
ta lietuvybe nesirūpina, 
nors viešai deklaruoja meilę 
Lietuvai, visą lietuvišką 
darbą atlieka ir stumia pa
vieniai pasišventėliai, lygiai 
ir okup. Lietuvoje dauguma 
taikosi prie'okupanto teikia
mų ir siūlomų sąlygų, nors 
irgi deklaruojama toji pati 
meilė Lietuvai. Ar tuščios, 
žodinės deklaracijos gelbsti 
lietuvybei ir Lietuvai abie
jose pusėse, paliekame at
sakyti kiekvienam, kuris 
laiko save ar jaučiasi esąs 
lietuviu. (v.k.)

Gimęs 1921 metais rugsė
jo 24 dieną Šiauliuose, VI. 
Daudaras jau nuo pat jau
nystės aktyviai įsitraukė į 
sportinį gyvenimą. Krepšinį 
jis žaidžia už gimnazijos ir 
vėliau už Šiaulių miesto 
rinktinę. Baigęs čia gimna
ziją, jis persikelia į Kauną ir 
[>akviečiamas žaisti už to 
aiko geriausią JSO krepši

nio komandą, su kuria važi
nėja ir po užsienį. Mokinan
tis ir dirbant tame pačiame 
JSO klube, jį užklumpa ka
ras, kuris ir jį įtraukia į savo 
sūkurį ir, tik per savo stiprų 
fizinį pajėgumą, įgautą 
sportiniame gyvenime, jis 
išlieka gyvas. Tačiau, poka
rinis kelerių metų badas ir 
vargas Rusijoje, atsiliepia į 
tolimesnį jo gyvenimą ir 
sveikatą.

Atvykęs į Australiją, jis 
tuoj pat Sydnejuje įsitrau
kia į lietuviškąjį ir, ypatin
gai, į sportinį gyvenimą. 
Turėdamas didelio patyrimo 
krepšinyje, jis pradeda tre
niruoti tuometinius Sydne- 
jaus krepšininkus, vėliau su 
jais net trejus metus atsiek
damas Australijos lietuvių 
čempionų vardą. 1951 me
tais, kartu su kitais sporto 
entuziastais, jis įsteigia da
bartinį sporto klubą "Kovą” 
ir yra pirmosios valdybos

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą: 

i !
AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street, 
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

A.a. Vladas Daudaras

vicepirmininkas. Jis pats 
pirmas suorganizuoja- ,vKo- 
vo jaunius, juos moko ir 
treniruoja, su jais taip pat 
atsiekdamas puikių rezulta
tų. Šiandien, daugumas iš tų 
jaunių yra sportiniai paskirų 
šakų vadovai.

1954 metais jis yra vienas 
iš steigėjų dabartinės Aus
tralijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos — ALFAS, būdamas ir 
pats pirmasis jos pirminin
kas, tuo pačiu sujungdamas 
ir visus Australijos lietuvius 
sportininkus ir paskirus 
Įdubus. Vėliau jis dar ketu
ris kartus būna šios sąjun
gos vadovas, paskutinį kartą 
išrinktas 1982 metais. Jam 
vadovaujant dabar, Austra
lijos lietuviai sportininkai 
dalyvavo Pas. Liet. Dienose 
ir Sporto Šventėje Čikagoje, 
o taip pat gražiai reprezen
tavo ne tik sportininkus, bet 
ir visą Australijos Lietuvių 
Bendruomenę Amerikoje ir 
Kanadoje. Paskutinių dvejų 
metų darbas buvo jam ne
lengvas, nes ne visų jis buvo 
vienodai suprastas. Tačiau, 
paskutiniosios sporto šven
tės metu Hobarte, jam va
dovaujant, buvo galutinai 
užbaigti visi nesutarimai, 
padėtos stiprios gairės atei
ties mūsų gyvenimui, tuo 
užtikrinant, kad Australijos 
lietuvių sporto veikla dar 
tęsis ilgus metus.

Be sportinės veiklos ir 

A.A.
JONUI KALINSKUI

mirus, jo žmonai Marijai, anūkams Algiui ir Romui bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Latrobe Valley Seniūnijos lietuviai

darbo su jaunimu, VI. Dau
daras buvo aktyvus Inžinie
rių S-gos narys, dirbo Apy
linkės Valdyboje, Krašto 
Taryboje, Radio Valandėlė
je, priklausė Lietuvių Klu
bui ir buvo ypatingas lietu
viškos dainos mėgėjas, da
lyvaudamas buv. Sydnejaus 
Lietuvių Ansamblyje, okte
te ir paskiruose dairios sam
būriuose.

Paskutiniu laiku velionis 
turėjo širdies sutrikimų. Iš
gulėjęs apie dvi savaites li
goninėje, jis gydėsi namuose 
ir tikėjosi, kad viskas yra 
pasitaisę, tačiau žmogaus li
kimas yra niekam nežino
mas. Staigi mirtis atėmė, 
Tave Vladai, iš mūsų, Tavo 
draugų, Tavo artimųjų ir 
prietelių. Netekome gero 
lietuvio, puikaus žmogaus ir 
mūsų jaunimo vadovo.

Paskutinis atsisveikinimas 
ir laidotuvės įvyko kovo 10 
dieną. Lietuvių parapijos 
bažnyčia buvo perpildyta 
žmonėmis, atėjusiais atsi
sveikinti su velioniu. Visur 
matėsi ’’Kovo” uniformuoti 
sportininkai ir daug jauni
mo. Į bažnyčią karstą, pa
dengtą Lietuvos trispalve, 
įneša buvę ’’Kovo” pirmi
ninkai: V. Gulbinas, A. Lau
kaitis, D. Atkinson, V. Bin
kis, J. Dambrauskas ir J. 
Karpavičius. Bažnyčioje ge-

Nukelta į psl. 4

NAUJAS KAPAS

Prieš kelias dienas paly- 
dėjom amžinybėn pirmąjį 
šiais metais Adelaidėje iš 
mūsų tarpo atsiskyrusi 
bendruomenės narį Eugeni
jų Pyragių.

Velionis daugelį metų 
buvo populiarus sportininkų 
tarpe. Pastaruoju metu 
buvo bendruomenės savait
galio mokyklos tėvų komi
teto pirmininku.

Velionis buvo malonaus 
būdo ir su visais draugiškas. 
Mirė širdies priepuolio iš
tiktas, išgyvenęs vos 50 me
tų. Liko žmona, trys jauni 
sūneliai ir sesuo.
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Vasario 16-sios Gimnazija.
švenčia savo vardadienį

RAŠO DANUTĖ BALTUTYTĖ
’ Vasario 16 Gimnazijos • mokinė

Atvažiavusi sausio mėnesį 
į Vasario 16 gimnaziją suži
nojau, kad už poros savaičių 
jinai, ta mano naujoji mo
kykla, švęs savo gimimo ir 
vardo dieną. Pirmą savaitę 
vaikščiojau lyg pasiklydusi, 
nes viskas buvo nauja ir 
svetima. Retkarčiais nuei
davau pasižiūrėti tautinių 
šokių, choro ir /orkestrėlio 
repeticijų. Mačiau, kaip visi 
rimtai ir susikaupę repeta
vo, ruošdamiesi šventei. 
Mokytojai ir vadovai spaus- 
te spaudė: ’’Vaikai, susiim
kite! Už dviejų savaičių 
jums reikės visuomenei save 
ir mokyklą parodyti!”.

Na, pagalvojau sau, būtų 
ir man įdomu prisidėti prie 
gimnazijos mokinių ruošia
mų iškilmių ir kartu atšvęsti 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Mielai prisijungiau 
ir pradėjau repetuoti tauti
nius šokius ir dainuoti chore. 
Dirbome, kankinomės, ne 
valandą, ne dvi savaitėje, o 
daug valandų, nes šventė 
jau čia pat, o mes vis dar ne
susidainavę, ne tas gaidas 
rėkėme, šokių gretų nely
giavome. ’’Vaikai, susi- 
immmkiteee!!!” šaukė 
mokytojai, o mes ... ėmė
mės!

Štai ir lauktasis ketvirta
dienis — Vasario 16 diena, 
kuri buvo, aišku, laisva nuo

ALB Krašto 
Valdyboje

VASARIO 16 D. - 
BENDRUOMENĖS VAJUS

ALB Krašto Valdyba yra 
gavusi iš šių apylinkių bei 
seniūnijų vajaus rezultatus:

Canberros Apylinkė
$ 119.00 

Geelongo Apylinkė
$ 138.00 

Melbourne Apylinkė
$ 914.00 

Newcastle Apylinkė
$ 204.65 

Brisbanės Apylinkė
$ 320.00 

Adelaidės Apylinkė
$ 1065.00 

Auka iš Wollongong
$ 10.00

Viso iki kovo 12 d. $ 2870.65

Kai kurios apylinkės ir 
seniūnijos dar iki šiol nėra 
atsiskaičiusios su Krašto 
Valdyba; prašome kuo sku
biausiai tai padaryti, nes 
norime persiųsti priklau
sančią pinigų dalį PLB Val
dybai.

Pavieniai asmenys ar or
ganizacijos, kurie neturėjo 
progos, ar negalėjo dėl vie
nos ar kitos priežasties pri
sidėti prie taip svarbaus 
VASARIO 16 D. - BEND
RUOMENĖS VAJAUS, gali 
dar ir dabar pasiųsti čekius 
adresuotus ’^Australian — 

Lithuanian Community” savo 
apylinkių valdyboms arba 
tiesiog Krašto Valdybai: 75 
Kent St., Epping, NSW. 
2121.

Visiems aukotojams, su- 
pratusiems Bendruomenės 
reikalus, nuoširdus ačiū.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas 

pamokų. Diena tikrai šven
tiška. Ilgiau pamiegojome ir 
skaniai pavalgėme ir virš 
Vokietijos saulelės pakėlė
me savo lietuvišką vėliavą; 
prie jos skautiškos unifor
mos, prasmingi ir spalvingi 
kaklaraiščiai ir Lietuvos 
himnas, šventiškai apsiren
gę iškiliai nužygiavome į 
bažnytėlę, kur garbės sar
gybos atnešė Lietuvos ir 
ateitininkų vėliavas. Pamal
das laikė evangelikų ir ka
talikų kunigai. Linkėjome 
vieni kitiems ramybės ir 
sėkmės. Paskui jaunimas ir 
visi pedagogai suėjome į 
salę. Man, australietei, buvo 
malonu čia susikaupti ir 
kartu pasidžiaugti saviškių 
tarpe. Mūsų ”šeimos” susi
rinkimą atidarė mokyklos 
direktorius A. Šmitas. Kun.
Bernatonis, vienas iš gim
nazijos įkūrėjų, paaiškino, 
kad mokyklai jau sukako 
virš 30 metų ir palinkėjo, 
kad jinai dar tiek metų su
lauktų. Susikaupimo valan
dėlei dvi gimnazistės pa
skaitė iš Lietuvos jaunimo 
gautą laišką. Taip progra
mos juosta audėsi; grupė 
jaunimo skaitė ir deklama
vo. Po to sekė dainos ir šo
kiai.

Valgykla buvo išpuošta 
lietuviškomis spalvomis ir 
vėliavėlėmis. Visi buvome 
geroje nuotaikoje. Pavalgė
me ’’sekmadieniškus” pietus 
ir sukalbėję maldą, skubė
jome persirengti patoges
niais rūbais ir popietė pri
klausė mums!

Vieni ėjo video žiūrėti, ki
ti'ieškojo pramogų, kaip ge
riau atšvęsti nepriklauso
mybės šventę. Vokietijoje 
dabar žiema ir gaila, kad ne
galėjome į artimus kalnus 
.išvykti ar po miškus paklai
džioti. Esu tikra, kad visų 
nošys būtų nušalusios tokia
me šaltyje. Jau tą ketvirta
dienį buvome išvargę; prisi
šokę ir prisidainavę. O kur 
dar šeštadienis? Bijojau net 
apie tai pagalvoti.

Penktadienį visa gimnazi
ja dirbo kaip vienetas; valė
me mokyklą, bendrabučius 
ir kiemą; ruošėmės svečių 
priėmimui. Mergaitės lygino 
lietuviškas vėliavas, kurios 
turėjo ant ’ scenos kabėti. 
Berniukai vilko visus or
kestrėlio instrumentus iš 

mokyklos į kaimelio didžiąją 
salę. Visą popietę praleido
me berepetuodami, besi- 
pykdami ir besinervuodami. 
Chorasbe balsų dainavo, šo
kėjai negrakščiai šoko, or
kestrėliui mikrofonai ne

veikė. Tikra betvarkė. Grį
žome į bendrabučius jaus
damiesi nepsiruošę didžiajai 
šventei.

Štai ir išaušo rytas — Va
sario 16 šventės diena. Jau 
iš pat ryto pradėjo rinktis 
svečiai iš apylinkių į mūsų 
mažąjį, žemėlapyje neran
damą kaimelį — Huetten- 
feldą. Tėveliai ir giminės 

sveikinosi, o mes 
’’užsieniečiai” stovėjome 
nuošaly ir stebėjome Vokie
tijos lietuvių šeimų susiti
kimus. Mums buvo liūdna, 
kad mūsų niekas neatvyko 
pasveikinti, bet nesijautėme 
vieniši; sveikinome vienas 
kitą.

Berniukai tempė matra
cus į mokyklos patalpą, 
ruošdami svečiams nakvy
nes. Dar kartą repetavome 
’’Buergerhaus”, t.y. piliečių 

salėje. Persirengėme tauti
niais rūbais ir skubėjome į 
bažnytėlę, kurios mediniai 
suolai buvo tuoj pat užpil
dyti. Iškilmingas pamaldas 
laikė net trys kunigai, ku
riems pritarė mokyldos cho
relis.

Iš bažnyčios pamažu, ne
skubėdami, nužingsniavome 
į miestelio salę — į minėji
mą. Salėje susirinko didelis 
būrys žmonių, apie 400, ku
rių tarpe buvo nemažai gar
bingų svečių. Salėje nu
skambėjo Lietuvos ir 
Vokietijos himnai. Ant tris
palve ir vyčiu papuoštos 
scenos pasirodė Vincas Bar
tusevičius. Jis kalbėjo, kad 
Vasario 16 yra simbolinė 
šventė; būtent, kad per šią 
šventę mes lietuviai priva
lome pasiryžti būti gerais 
savo krašto vaikais. Lietu
vos nepriklausomybės 
šventėje yra mūsų ateitis. 
Mes lietuviai kovojame už 
savo tautos laisvę. Žmonių 
istorija yra kovos už laisvę 
istorija. Paaiškino, kad pa
saulyje yra 20 organizacijų, 
kurios stipriai veikia ir 
stengiasi išlaikyti lietuviš
kumą. Po to tęsėsi garbės 
svečių kalbos ir sveikinimai. 
Lampertheimo atstovas 
gimnazijos vardadienio pro
ga pažadėjo pastatyti naują 
berniukų bendrabutį, kuris 
bus užbaigtas 1985 m. Lat
vijos atstovas ragino mus 
lietuvius siekti aukšto 
mokslo. Gaila, negalėjau vi
sų kalbų suprasti, nes dau
gelis iš jų kalbėjo vokiškai. 
Man draugai ’’vokietukai” 
vertė, bet sunku buvo sekti. 
Staiga pasigirdo lietuviška 
kalba; tai buvo Dr. Geručio 
balsas, kuris yra lietuvių 
diplomatas Šveicarijoje. Ji
sai irgi ragino lietuvius ko
voti už Lietuvos laisvę, nes

Ukrainiečių studijų centras
UKRAINIEČIŲ KALBOS 
IR KULTŪROS KATEDRA 
MAQUARIE 

UNIVERSITETE
SYDNEJUJE

Kovo 10 d. Macquarie 
universitete Sydnejuje įvy
ko nekasdieniškos iškilmės: 
atidaryta minėtame univer
sitete ukrainietiškų studijų 
mokslų katedra, panašiai 
kaip lietuviai kad planuoja 
tokią lituanistikos katedrą 
įvesti Čikagos universitete 
Amerikoje. Šiam įvykiui 
ukrainiečių bendruomenė il
gai rengėsi ir po didelių pas
tangų gavusi įvairius iš val
džios ir universiteto vado
vybės leidimus ir įmokėjusi 
universitetui 600.000 dolerių 
vis dėl to savo užsimotą už
davinį įvykdė: ukrainiečių 
katedra atidaryta, kuri ir 
taps ukrainietiškų studijų 
centru Australijoje.

Oficialiame katedros ati
daryme dalyvavo apie 600 
ukrainiečių. Kalbėjo: Mac
quarie universiteto rekto
riaus pavaduotojas teisėjas 
J.F. Lincoln, slavų studijų 
prof. Manitoba universitete 
Kanadoje J.B. Rudnickyj, 
Macquarie universiteto pro
rektorius prof. E.C. Webb, 
ukrainiečių bendruomenės 
pirm. Australijoje G. Deny- 
senko, ukrainietiškų studijų 
fondo pirm. I. Bardyn ir eilė 
kitų.

Melbourne Lietuvių Karių Veteranų Sąjunga Ramovė 
nuoširdžiai sveikina savo narį kun. Dr. PRANĄ 
DAUKNĮ, įsigijus teologijos mokslų daktaro laipsnį.

Melb. L.K.V. S-gos Ramovė 
Valdyba

Straipsnio autorė čiužinėja ant gimnazijos tvenkino ledo

Lietuvos valstybinė laisvė 
yra atimta. Jis aiškino, kad 
Lietuvos ginklai yra per 
silpni išvyti sovietus, bet 
dvasiniai ginklai yra stiprūs 
ir gali palaikyti tautos gy
vybę. Vasario 16 gimnazija 
yra labai stiprus ginklas 
prieš Sovietų Sąjungą. Pa
ragino gimnazistus mokytis 
ir kalbėti tiktai lietuviškai. 
Jis prisipažino, kad Huet- 
tenfeldą pamatęs labai apsi
džiaugė, nes tai yra mūsų 
ateitis. Dr. Gerutis baigė 
savo kalbą šiais žodžiais: 
’ Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais norime ir 
būt!”.

'Bus daugiau

Pasirodo, kad ukrainiečiai 
tokią studijų katedrą turi ir 
Toronto universitete Kana
doje. Iš lietuvių iškilmėse 
dalyvavo Dr. G. ir V. Kazo
kai.

Panašų lituanistinių stu
dijų centrą lituanistikos ka
tedros forma Pasaulio Liet. 
Bendruomenės Valdyba iš
sikovojo Čikagos universi
tete, kuri pradės veikti po 
kelerių metų įmokėjus uni
versitetui 600.000 dolerių. 
Pirmas įmokėjimas padary
tas (200.000 dol.) pereitų 
metų pabaigoje.

Ukrainiečių katedra pra
deda veikti nuo š.m. kovo 
mėn., kur bus dėstoma uk
rainiečių kalba ir literatūra. 
Sudarytas ir mokslo perso
nalas.

Sveikiname ukrainiečius 
su savo pastangų sėkmingu 
apvainikavimu.

Prancūzijos vyskupai pa
sisakė prieš vienašališką 
nusiginklavimą pareikšda- 
mi, kad toks vienpusiškas 
nusiginklavimas, ypač ato
minių ginklų pasmerkimas 
išstato taikingus žmones 
vergijos pavojun, nes viena
šališkas nusiginklavimas tik 
dar labiau skatina agresorių 
apetitus.

NSW 
Rinkimai

Politinis sujudimas 
Australijoje

Kovo 24 d. NSW valstijoje 
įvyksta generaliniai rinki
mai. Įsisenėjęs valdžioje 
premjeras Mr. N. Wran ti
kisi atnešti darbo partijai 
pergalę, tačiau jam didelių į 
pergalę kliūčių kelia jaunas 
ir įžvalgus liberalų partijos 
vadas ir dabartinis valdan
čiai darbo partijai opozicijos 
lyderis Mr. Greiner. Iš 
ankstesnių į vietinius parla
mentus pririnkimų vieniems 
pasitraukus, kitiems mirus 
rinkimai parodė, kad rinkėjų 
polinkis darbo partijai ge
rokai atslūgo. Tad nenuos
tabu, kad šiais rinkimais 
ypač susirūpinusi ir dabar
tinė Federalinė darbiečių 
vyriausybė, net pats minis- 
teris pir-kas Mr. B. Hawke 
pakviestas dalyvauti rinki
minėje kampanijoje.

Partinėse varžybose rin
kiminiu arkliuku iš abiejų 
pusių pastaruoju metu iški
lęs valdžios viršūnėse ko
rupcijos klausimas. Jį iškėlė 
opozicinė partija ir pats 
premjeras buvo priremtas 
prie sienos. Kuo pasibaigs 
šie rinkimai, parodys kovo 
24 dienos rinkiminiai rezul
tatai, bet jau šiandie aišku, 
kad valdančiai darbo partijai 
šie rinkimai nebus palankūs.

Kalbama, kad netrukus 
galį įvykti ir Australijos fe- 
deraliniai rinkimai, bet at
rodo tam nėra pagrindo, ne
bent ministeris pirm. Mr. B. 
Hawke per rinkimus norėtų 
užsitikrinti savo poziciją, 
nes kaip žinoma, Australijos 
darbo partija yra suskilusi į 
kairuosius ir dešiniuosius ir 
kairioji pusė pasiryžusi min. 
pirmininką pažaboti ir pa
lenkti į savo pusę.

•Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Mielas Redaktoriau,

Nubangavus švenčių nuo
taikoms atskubėjo ir vasa
ris. Tai mėnuo, kada lietu
viai pavergtoje tėvynėję, o 
taip pat gyveną ir išeivijoje 
visokeriopais būdais prisi
mena Lietuvai labai reikš
mingą Vasario 16-tąją - ne
priklausomybės atkūrimo 
šventę. Tai be abejo didelė 
šventė kiekvienam lietuviui. 
Prieš 66-rius metus tauta 
budo ir kėlėsi nepriklauso
mam gyvenimui. Kėlėsi 
dėka ano meto mūsų ryžtin
gųjų tautos sūnų ir dukrų, ir 
kūrėjų savanorių aukomis.

Taigi Vasario 16-tąją, kaip 
ir dera, įvairiai paminėjo ir 
Čikagos lietuviai.

Tradicini, sakyčiau gal net 
pagrindinį, šventės
minėjimą suruošė Amerikos 
Lietuvių Tarybos Čikagos 
skyrius, Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Dalyvių 
daug. Programos geros, Po 
Lietuvos generalinės kon- 
sulės Juzės Daužvardienės 
žodžio, pagrindinę kalbą pa
sakė kun. Dr. Juozas Pruns- 
kis. Be šių, dar kalbėjo Či
kagos miesto majoro atsto
vė, gubernatoriaus atstovas 
ir kiti politikieriai. Kalbos, 
neilgos, nevarginančios. 
Meninę dalį atliko Dainavos 
ansamblis, vadovaujamas 
Audronės Simonaitytės- 
Gaižiūnienės. Minėjimo 
metu prisiminti mūsų kūrė
jai savanoriai. Turėjo pro
gos pasireikšti programoje 
ir jaunimas. Minėjimui va
dovavo ALT skyriaus pir
mininkas K. Oksas.

Kasmet nepriklausomy
bės šventės minėjimus ruo
šia JAV LB Vidurio Vakarų 
apygarda ir kitos LB apylin
kės. Taip nutiko ir šiais me
tais. LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdybos ruoštas 
minėjimas įvyko vasario 19 
d. Jaunimo Centre. Minėji
mas pradėtas tėvų jėzuitų 
koplyčioje pamaldomis. Šv. 
Mišias atnašavo vyskupas 
Vincentas Brizgys, asistuo
jant kun. Juozui Vaišniui 
S.J.

Pamokslą, gerą, apie tė
vynės meilę ir katalikų tikė
jimo pažiūras į tėvynės 
meilę ryškinantį pasakė 
kun. J. Vaišnys S.J.

Pamaldų metu giedojo 
Dainuojančios žemaitės, ku
rios vėliau salėje atliko ir 
meninę programą. Dainuo
jančios žemaitės, vadovau
jamos Kazio Skaisgirio, daž
nai pasirodo mūsų scenoje, 
gerai susidainavus:osir pub- 

kos maloniai priimamos. 
Dainuojančių žemaičių vie
nete dainuoja Bronė Stra
vinskienė, Dana Varanec- 
kienė, Aldona Underienė. 
Joms akomponuoja Alvyde 
Eitutytė.

Po pamaldų padėtas vai
nikas prie žuvusiems už 
laisvę paminklo, Jaunimo 
Centro sodelyje. Pažymėti

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

VASARIO 16—JI ČIKAGOJE mirusieji
Rašo Jurgis Janušaitis

na, kad bažnyčioje nešė au
kas, prie paminklo padėjo 
vainiką, minėjime didesnę 
programos dalį atliko jauni
mas - Lemonto tautinių šo
kių grupės nariai, vadovau
jami Rasos Šoliūnaitės.

Minėjime gerą, politiką 
aptariančią kalbą pasakė 
taip pat jaunosios kartos 
žmogus, prezidento Reaga- 
no politikos šalininkas, dirl- 
bąs Baltuose rūmuose pata
rėju tautinių grupių reika
lams, Linas Kojelis.

Meninę programos dalį 
paįvairino tautinių šokių 
grupė Spindulys, supinda- 
mas gražių tautinių šokių 
pynę.

Bendruomenė suruošė 
tikrai gerą minėjimą, su 
gera programa, ypač kad ją 
atliko jauni žmonės.

Be šių dviejų, sakyčiau, 
didžiųjų minėjimų, nepri
klausomybės atkūrimą pa
minėjo dar kelios LB apylin
kės ir Alto skyriai. Džiugu, 
kad daugelyje vietų pagrin
diniai kalbėtojai buvo jau
nosios kartos žmonės. Jų 
žodis drąsus, išmąstytas, 
neturįs tuščios retorikos, 
bet realus, žvelgiąs į šių 
dienų mūsų tautos gyvybi
nes problemas, bai tarptau
tinės politikos vingius.

Gražų, įspūdingą minėji
mą suruošė vasario 16 Jau
nimo Centro vadovybė, ka
vinėje, kur programą atliko 
skautiškas jaunimas, vado
vaujamas v.s. D. Eidukie- 
nės. Gerą kalbą pasakė Rita 
Likanderytė, paliesdama 
lietuviškojo jaunimo požiū
rius į lietuviškojo gyvenimo 

“apraiškas.
Stebint šių metų Vasario 

16-tosios minėjimus buvo

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJ

Aukojo bibliotekai: $ 10 
A.V. Žukauskas, $ 5 O.A. 
Knygų ii- žurnalų P. Binkus, 
O.A., A.V. Žukauskas.

Gauta Šaltinių Bibliotekai 
Waclaw Jędrzejewicz ’’Jozef 
Pilsudski 1867-1935 žycio- 
rys” London 1982 (žymaus 
lenkų istoriko profesoriaus 
veikalas apželgiąs ir 
1918-1926 m. Lietuvos - 
Lenkijos politinę situaciją). 
Vytauto Landsbergio ’’Čiur
lionio dailė” Vilnius 1976. 
Dovana Alfonso Kontvainio: 
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Visiems mūsų bibliotekos 
geradariams nuoširdus ačiū.

Bibliotekos vedėjas 

juntama tam tikras posūkis 
gera linkme. Minėjimai buvo 
daug originalesni, mintimi ir 
turiniu prasmingesni, įdo
mesni. Svarbiausia, kad 
juose jau aktyviai reiškėsi 
lietuviškasis jaunimas. O 
kad jis sugeba tokius darbus 
dirbti, turėjome progos įsi
tikinti.

Tik reikia daugiau rodyti 
jam pasitikėjimo, paskatos, 
paraginimo ir konkrečių už
davinių, o jaunimas jam 
skirtus uždavinius atlieka 
tikrai gerai.

Džiugu pastebėti, kad 
šiais metais jau nebebuvo 
smarkiai barama Lietuvių 
Bendruomenė už atskirų 
minėjimų ruošimą. Nebeba- 
rė ir kitaip manančių ar au
kojančių pagal savo valią. 
Tai geras ženklas į darnesnį 
darbą. O praktika rodo, kad 
minėjimuose žmonių nesto
kojama, pinigėlio sumeta vi
siems. Tad ko gi daugiau ir 
bereikia. O tėvynę vaduoti 
yra kiekvieno mūsų pareiga. 
Tokių nuotaikų aplinkoje ir 
šventėme nepriklausomybės 
atkūrimo šventę, iš naujo 
pasisemdami stiprybės atei
ties darbams.

Žinoma, mielas Redakto
riau, čia tik trumpa mintimi, 
be detalių, žvilgtelėjau į 
prasmingąjį Vasarį. Trumpo 
laiško apimtyje juk nesu
minėsi visų dalyvių, kalbė
tojų ir t.t. Tikiu, kad ir mieli 
Australijos lietuviai šią 
šventę prideramai rimtai 
atšventė.

Su geriausiais linkėjimais 
Jūsų J. Janušaitis

Ir vyrai gali gimdyti
Atkelta iš 1 psl.

čių. Kaip Jūs tą aiškinate?
—- Čia fizinės ištvermės 

reikalas, pareiškė, — prof. 
Grudzinskas. — Profesijoj 
sėkmingi vyrai paprastai 
yra savo žmonų aprūpinami 
visais kasdieniškais daly
kais. Žmonos juos saugo 
kaip savo akį: man, vaizdin
gai kalbant, ir cukrus išmai
šytas arbatos puodelyje. 
Tačiau iš moterų profesio
nalių vis dėl to tikimasi da
lyvavimo šeimyniniuose 
darbuose, vaikų auginime, o 
ką ir bekalbėti apie jų pačių 
globą ir aprūpinimą. Bet 
svarbiausia, kad moterys, 
bet kurioj srity konkuruo- 
damos su vyrais, turi būti ne 
lygios vyrams savo sugebė
jimais, bet stipresnės už 
juos. Tokių daug ir yra. Aš 
stebėjau keletą savo kole
gių, kurių akademiniai pasi
sekimai buvo patys aukš
čiausi. Akušerinis darbas 
nesuskirstomas valandomis: 
kai reikia, tenka pribūti prie 
gimdymo. Klinikose dažnai 
dirbame 3-4 dienas be jokio 
poilsio. Po poros metų be
veik visos mano kolegės ne
atlaikė tokios fizinės įtam
pos ir pasitraukė nelaimin
gos, nervuotos, pasenusios, 
numetusios svorį, su beirs- 
tančiom šeimom.

— Šiais laikais specialistai 
laikomi labai siaurais profe
siniais žmonėmis. Ką Jūs 
apie tai manote?

— Nevisai su tuo sutik
čiau. Tiesa, kad einant gilyn 
į specialybę profesionalas 
tarytum siaurėja, tačiau jam 
būtinai reikia susirišti su ki

Atkelta iš psl. 2

dulingas pamaldas laikė 
kun. P. Mortūzas, pasaky
damas pamokslą, apibūdi
nant velionį Vladą. Visą lai
ką garbės sargybą nešė uni
formuoti ’’Kovo” vyrai ir 
merginos. Ypatingai, gedu
lingų pamaldų metu, labai 
gražiai giedojo Sydnejaus 
’’Dainos” choro ir buvusio 
Sydnejaus Ansamblio daini
ninkai, vadovaujant M. 
Umbražiūnienei. Visos gies
mės ir VI. Daudaro taip 
mėgstama "Lietuva brangi’, 
buvo lyg paskutinis atsi
sveikinimas ir velionio, kaip 
didelio dainos mėgėjo pa
gerbimas.

Velionio karstą iš bažny
čios išnešus ’’Kovo” unifor
muotiems sportininkams, į 
lietuvišką kapų skyrių pasi
pylė didžiulė virtinė auto
mobilių. Kapuose, iki 
paskutinės pilsio vietos, 
karstą atnešė jo buvę drau
gai. Atlikus religines apei
gas ir maldas, paskutinius 
atsisveikinimo žodžius tarė: 
Krašto Valdybos pirminin
kas V. Bukevičius, iškelda
mas V. Daudaro darbą ir 
veiklą visuomeniniame dar
be, vėliau Sydnejaus Apy
linkės pirmininkas Dr. A. 
Mauragis, primindamas ve
lionio darbus ir duodamas jį 
kaip pavyzdį ir vadovą jau
nimui. ALFAS Valdybos 
vardu žodį tarė velionio 
bendradarbis J. Dambraus
kas, lygiai kaip ir ’’Kovo” 
pirmininkas J. Karpavičius, 
iškeldami V. Daudaro dar
bus ir veiklą sportiniame 
gyvenime. Draugų ir sporti- 

tom disciplinomMan, pavyz
džiui, reikia genetinės inži
nerijos pagalbos, kuri yra ir 
chemija, biologija ir fiziolo
gija. Taip, kad ištikrųjų vie
na prasme žinių laukas siau
rėja, kita prasme platėja.

— Genetinė inžinerija 
naujas ir tikrai stebinantis 
mokslas. Apvaisinti kiauši
nėlį stiklo indelyje, pradėti 
ebrijono auginimą laborato
rijoje, atrinkti ir suderinti 
įvairius genus, skamba pa
sakiškai. Ar dar būtų galima 
ką nors naujo ir fantastiš- 
kesnio išgirsti?

— Galimi, visada galima. 
Pavyzdžiui: teoretiškai vy
rai taip pat gali išnešioti ir 
pagimdyti kūdikį. Pasirodo, 
kad gimdos nebūtinai reikia, 
gamta pati embrijoną ap
saugo, izoliuoja ir išvysto 
organizme. Reikia tiktai 
transplantuoti apvaisintą 
kiaušinėlį. O chirurginis 
gimdymas (Cezarean opera
cija) jau seniai yra prakti
kuojama.

— Kokia maloni žinia! 
Greit jaunos profesionalės 
moterys galės tartis su savo 
vyrais: tu vieną vaiką gim
dyk, ir aš vieną, ir mano 
darbas nenukentės tiek, 
kiek dabar nukenčia pasi
traukus iš profesijos ilgam 
laikui dėl vaikų auginimo. 
Ar norėtumėt gyventi ir 
dirbti Australijoje?

— Gyventi gal ir norėčiau 
Australijoje, bet Anglijoje 
turiu nepalyginamai geres
nes darbo sąlygas ir laisvas 
rankas. Iš manęs tikisi naujų 
refomų ir pertvarkymų. Gal 

ninku vardu paskutinį žodį 
tarė A. Laukaitis.

Sugiedojus Marija, Mari
ja, atsisveikinimas su Vladu 
Daudaru baigtas Lietuvos 
Himnu.

Užuojautų ir gėlių bei 
vainikų atsiuntė daugumas 
paskirų sporto klubų ir or
ganizacijų, kai daugumas 
velionio draugų, pagerbiant 
jį, piniginiai aukojo paski
roms organizacijoms ir Aus
tralijos Lietuvių Fondui. Šio 
žymaus sportininko atmini
mui, numatyta įsteigti spe
cialų VI. Daudaro sportinį 
fondą ir paskirti jo vardo 
pereinamąją dovaną.

Ant. Laukaitis

PRANEŠIMAS

Vasario 10 d. iš Melbour
ne Lietuvių Klubo Valdybos 
įasitraukė p. Anupras 
lakštelis ir perėmė Klubo 
>aro vedėjo pareigas. Į M.L. 
<lubo Valdybą pakviestas p. 
Genutis Žvinakis.
mano metai irgi prisidėjo 
prie įtraukimo i profesūrą. 
Pasigenda jaunų vėjų. Fi
nansiškai, aišku, Anglijoje 
žymiai prasčiau, bet juk ne 
viskas remiasi materialiniu 
gyvenimu. Darbo sąlygos 
man yra svarbiau už dolerį.

— Ar Anglijoje medicini
nis aprūpinimas skiriasi nuo 
Australijos?

— Ir dar kaip! Atsiminki
te, kad Anglijoje medicina 
nacionalizuota nuo 1952-53 
metų. Medicininis aprūpini
mas nebeteko asmeniško 
subtylumo ir rūpestingumo. 
Viskas vyksta klinikose pa
gal numerius, paragrafus ir 
kontingentus. Asmeniški 
ryšiai tarp gydytojo ir pa
ciento iširo. Na, bet tą jūs 
Australijoje dar patirsite, 
nes juk ir čia medicina bus 
nacionalizuojama. Po kele- 
tos metų standartai susily
gins.

— Norėčiau paklausti,, ar 
turite kokių gražių lietuviš
kų prisiminimų iš Sydnejaus 
laikotarpio?

— O taip. Prisimenu kaip 
mus, visus tris vaikus, tėvai 
sukišę į mašiną nuveždavo į 
lietuvišką savaitgalio mo
kyklą Cabramatoje, kuri 
tuomet buvo p.p. Cininų na
muose. Mokėmės lietuviškai 
skaityti, rašyti ir dainuoti. 
Gražūs prisiminimai. Vėliau, 
mums persikėlus į *Penant 
Hill rajoną, tėvam buvo per 
toli mus vežioti į mokyklą. 
Paaugus, dar liko sporto 
rungtynės ir suvažiavimai. 
Buvau neblogas sportinin
kas, daug taurių laimėjau 
’’Kovo” klubui. Po truputį 
lietuvių kalba apsimiršo, 
ypač gyvenant Londone, 
nors mielai perskaityčiau 
lietuvišką gerą knygą, jeigu 
tik gaučiau.

— Ar turite kokių uždavi
nių Australijoje?

— Čia įsteigiau keletą ty
rinėjimo grupių, su kuriomis 
palaikysiu glaudų ryšį bū
damas Londone.

— Ar Jūsų pavardę ang
lams nėra sunku ištarti?

— Nežinau ar sunku, bet 
visi gerai ištaria kai juos pa
mokau: Gediminas Gru
dzinskas. Visada žmonės iš
moksta svetimas pavardes 
ir vardus, jeigu tik randa 
reikalo.

Baigdama palinkėjau prof. 
Grudzinskui laimingos ke
lionės ir sėkmės jo darbuo
se. Gal per kitas Kalėdas 
susitiksime Lietuvių Dieno
se Canberoje?

Dr. G.E. Kazokienė
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Kas yra lietuvis?
AR LIETUVIS GALI BŪTI LIETUVIU NEMOKĖDA

MAS LIETUVIŠKAI?
Gintautas Kaminskas

Mūsų Pastogės šių metų 
septinto numerio vedamasis 
straipsnis teigė: ’’lietuvybės 
neįskiepysi per svetimą kal
bą”. Čia pasakyta teisybė. 
Kas šiek tiek supranta so
ciologiją ir lingvistiką žino, 
kad kalba yra genties ar 
tautos identiteto svarbiau
sias ramstis. Kai kalba 
dingsta, ta tauta dingsta. 
Kas gali parodyti pavyzdį, 
kad tauta išliktų be savo 
kalbos?

Dabar Australijoje etniš
kumas pasidarė labai 
’’trendy”. Bet ar galima pa
klausti, kodėl tarp visų kitų 
etninių grupių, nėra angių 
(’’Pommies”), ar amerikiečių 
ar kanadiečių? Atsakymas 
aiškus: todėl kad jie neturi 
savo kalbos, ir jos neturėda
mi ištirpsta ir dingsta aus
tralų miniose. Neturi ant ko 
’’pakabinti” savo etninio 
identiteto.

Ira taip pat bus su lietu
viais. Kai mes nustosime 
kalbėję lietuviškai, būsime 
liūtai vegetarai, paukščiai 
be sparnų, žuvys kurios ne
moka plaukti ir bijo van
dens. Tai man primena 
Kristaus pamokslą ant 
kalno, kai jis sakė: ’Jūs esa
te žemės druska’; bet jei 
druska netenka sūrumo, ko 
ji verta? Ji niekam daugiau 
nebetinka, tik laukan išmes
ti ir žemę tręšti.

Kas yra lietuvis? Lietuvis 
tas, kuris kalba lietuviškai. 

Bet kam kalbėti lietuviškai, 
kam būti lietuviu? Mano 
manymu, yra vienas tikslas, 
ir tik vienas: padėti kiek ga
lint Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo darbe, ir 
tada, Lietuvai nepriklauso
mybę atgavus — sugrįžti 
Lietuvon! Visa kita - tauti
niai šokiai, sportas, baliai, ir 
t.t. - yra tik dekoracija, ir 
kai koncentruojama ant tų 
dalykų visai nemokant lie
tuvių kalbos, tai tas yra tik 
laiko gaišinimas ir savęs ap
gavimas. Yra tokių, kurie 
mane kaltins ’’fanatizmu”. 
Tegul kaltina. Aš atvirai pa
sakau priekaištų nebijoda
mas, kad tie, kurie gyvena ir 
sielojasi dėl ’’Australijos lie
tuvių”, patys klysta ir kitus 
klaidina. Australijos lietu
viai yra pasmerkti tautiniai 
dingti. Po dar 30 metų, į ką 
jie bus panašūs? Jeigu Lie
tuva per tą laikotarpį neat
gaus nepriklausomybės, tai 
tiek to, eisime liūdni į kapus. 
Beit apie lietuvybės išlaiky
mą Australijoje, nėra ko 
svajoti. Forget it, mate! Kai 
kas nors mūsų ainių paklaus 
’’Where did you get a funny 
name like that?” tie atsakys 
’’One of my great grand
fathers came from Russia or 
Latvia or one of those places 
over there”. Ir jeigu dar už
simanytų klausti ”Do you 
know any of that lingo?” tai 
jie tuojaus atšaus: ”No way! 
What do you think I am, a 

wog or something?”
Kuala Lumpur’e, Malazi- 

joje, yra keli tūkstančiai 
australų. Ar manote, kad jie 
tarpusavyje kalba malajie- 
tiškai? Aišku, kad ne. Jie ži
no kas jie yra, iš kur jie atė
jo, ir kur jie sugrįš. Jie jokiu 
būdu nepraras savo kalbos 
ir identiteto. Jie supranta, 
kad Malazijos australų kolo
nija yra tik atsitiktinis ir 
tranzitorinis reiškinys. Bėda 
pas mus lietuvius Australi
joje yra, kad labai daug kal
bama apie ’’lietuvius” ir la
bai mažai apie Lietuvą. Kas 
iš Australijos lietuvių, ypa
tingai tų, kurie negimė Lie
tuvoje, dar rimtai galvoja 
kad vieną dieną sugrįš į Lie
tuvą? Mažai tokių yra. Ir 
taip savaime: kai galvoja 
kad niekuomet negyvens 
Lietuvoje, galvoja kad lie
tuvių kalba jiems nereika
linga.

Tai ką daryti? Aš nežinau. 
Labai mažai kandidatų nori 
stoti su manim į ’’fanatikus”. 
Gal būt problema, kad Aus
tralijoje per geras gyveni
mas. Kai buvau Vilniuje 
1974 metais, klausiau jaunų 
lietuvių turistų iš Amerikos 
ir kitur: ’’Jei nebūtų rusų 
čia, ar norėtum pasilikti gy
venti Lietuvoje? ”Oh, no! jie 
pasakė. Ir kodėl? Todėl, kad 
Lietuva esanti per ’biedna’. 
Jeigu Lietuva rytoj atgautų 
nepriklausomybę, kas iš 
turtingos Australijos norėtų 
persikelti į ’biedną’ Lietuvą? 
Nedaug. Jau perdaug Aus
tralijos lietuvių pasidarė 
kaip tie ’slidinėtojai’, kurie 
neišeina į sniegą bet sėdi 
bare ir šneka apie slidinėji
mą. Tie kurie nenori kalbėti 
lietuviškai ir vėplioja apie 
dvikalbiškumą ir "Australi-

jos lietuvius”, ir ’’lietuviškai 
nemokančius lietuvius”, su
sibūrę į savo klikas stovės 
su skardine alaus vienoj 
rankoj, ir lėkšte su barbekiu 
čiopsais ir pamidorų padažu 
antroj rankoj ir kanksėdami 
(angliškai, aišku) apie ”our 
ethnic identity” susilauks 

Vaizdelis. Lietuvoje

anūkų, kurie juos vadins 
latviais ar rusais. Tuo tarpu, 
tie, kurie dar kūrena Lietu
vos likimo gabiją savo šir
dyse, kukliai lietuviškai kal
bės, skaitys, rašys ir lauks 
laisvės aušros švintant, ir 
tremties pabaigos, bei lai
mingo grįžimo į tėvynę.

TARP ŠIENO PRADALGIŲ
Vaičiulaitis

kinąs, kartą medaus atnešė 
iš savo avilių ir paskui vėl 
kalbino, susistabdęs už linų 
lauko. Bet ji tik sukleketavo 
ir nustriuoksėjo prunkšda
ma, — toks senas, apdribu
siais žandais, o nosis — lyg 
straublys! Jau geriau pas 
tėtį pradalges daužyti ar 
karves melžti. Gi mama ją 
myli ir kenčia, kad ji kup
riuke. Aną dieną, susigrau
dinus, išbėgo į kiemą ir, ap
sikabinusi svirtį, raudojo. 
Taip ji mylėjo savo dukrą.

Kiek tiktai gali Zuzana 
atsiminti, gražiausia buvo 
pernai ta popietė prie vieš
kelio.

Kas ėjo, buvo jau nuėję, 
kas važiavo — nuvažiavę. 
Smagu jai buvo, kad aplin
kui nieko nėra. Laukai tušti, 
tik Stoškaus karvės snaudė 
po ąžuolu, ir dangus tuščias 
— nė vieno debesėlio. Ir la
bai aukštai, kad tu jo nema
tei, trileno vyturys.

Ji tyčia išėjo į laukus, ka
da visi grįžę pietų ar suvirtę 
snaudžia sode tarp obelų. 
Gali tu sau tada niūniuoti, 
žiūrėti į mėlyną girią ar 
guostis. Gali ir pasvajoti. 
Štai ji, tokia guvi, šoka va
karėlyje, o vaikinai plėšosi 
dėl jos. Arba ji išeina į vieš
kelį ir keliauja į tokį kraštą, 
už kurį jau niekur nėra gra
žesnio.

Taigi, pernai, kai ji daužė 
pradalges, toli, kur sukasi 
kelias, pasirodė žmogus. Iš 
pradžių tu negalėjai įžvelgti 
jo veido. Paskui, kai ji vėl 
pakėlė akis, net nusmelkė: 
vyras žengė linksmai, švy

Antanas

Už klėties auga vyšnių ir 
obelų sodas, o už jo, prie pat 
medinės tvoros, baltuoja 
trys beržai.

Vyšnios dar neprinoku
sios, bet strazdai jau pra- 
kando kelias pačioje viršū
nėje.

Zuzana stovi įsispraudusi 
tarp beržų, glosto ji tošį ir 
žiūri į vieškelį.

Pievomis vinguriuoja 
upelio vaga, dabar sausa. O 
pavasariais, kai tirpsta 
sniegai, lankos liūliuoja, lyg 
ežerai.

Kai vanduo nusenka ir iš
džiūsta, žolė ten žalia vešli ir 
aukšta.

Zuzanėlė galvoja, kaip 
pernai viena sau ji ten vartė 
pradalges.

Buvo smagi popietė, ir ji 
daužė, net šienas tiško.

Mergaitė mėgo kruopštos 
viena. Izabeliukė ir Teklė, 
dvi jos seserys, buvo dailios 
ir linksmos, o trys broliai — 
lyg tie beržai.

Maža ir ji buvo daili. Bet 
kai nusirito nuo kviečių ve
žimo, būdama devynerių 
metų, ir atsitrenkė į akmenį, 
užšoko kupra, ir nusviro 
kairysis petys. Ji nė į vaka
rėlius nebėgioja, kai seserys 
ir broliai ten siaučia ligi gai- 
gystės. Net ir bažnyčioje 
Zuzanėlė susigūžia kur tam
sesnėje kertelėje meldžiasi 
Dievuliui, kad augina ir 
gyvą ją laiko. Iš tikrųjų, jei
gu ne tas kritimas, ko jai 
betrūkų! Dabar nė bernai 
nemirktelia, o piemenys net 
juokiasi... Aha, našlys And
rius Totorius buvo ją bešne-

truodamas lazda, išspirda- 
mas dulkes, studento ke
purę užvertęs ant pakaušio.

Zuzana aprimo: negi toks 
mokytas žmogus ims. ir pra
kalbins ją!

Ir štai balsas:
— Padėk, Diev, mergyte!
Ji krūptelėjo ir taip susi

maišė, kad žadas užkrito.
— Ar nepavargot?

žodžiai buvo švelnūs ir 
geri.

ji išsitiesė nuo pra
dalgės, prie kurios buvo nu
linkusi, ir tarė vaikinui, 
abiem rankom įsitvėrusi 
grėblį:

— Ką čia pailsi...
—O iš kurių namų būsit?
— Va, tenai.
Ir ji numojo ranka į tėviš

kę, apaugusią gluosniais.
Paskui paklausė:
— O ponaitis ar iš toli?
— Nuo Alksnėnų. Einu 

pas tetą už girios.
— Ką tenai veiksit?
— žodžius rinksiu.
-Ką?
— žodžius rinksiu.
— Kaip tai — ar ponas 

šnekėti nemokat?
— Tiek .tai moku. Matai, 

mes klausomės, kaip žmonės 
kalba, ir užsirašome. Paskui 
į žodyną dedam. Pagalvok, 
bus storiausia knyga — visi 
Lietuvos žodžiai. O tu: ar 
girdėjai kada žodį — egly- 
tas?

— Na, tai tau! Girdėjau, 
kaipgi negirdėsiu — 
Mamytė tokius raštus 
audžia.

— Pasakyk: kaip kirtis?
Mergina skėstelėjo ran

komis, sumišusi.
— Nežinau, ko norit, — 

paraudo ji. — Ką reiškia 
kirsti?

Studentas ramiai ir kant
riai aiškino, kas yra kirtis: 
taip, kaip tu žodį pasakai.

Zuzana pakartojo: egly- 
tas.

Tai išgirdęs, jis išsiėmė 
knygutę ir užžymėjo.

— Va, — paskui jis parodė 
mergaitei užrašą.

— O kam tą kyliuką uždė- 
jote ant y, lyg kokį kabliu
ką? — pasiteiravo ji, kraipy
dama galva.

— Tai ir yra kirtis.
— O! — nusistebėjo jinai.
Studentas dar norėjo ži

noti, ar apylinkėje negyvena 
Kasakorių, dainininkių, senų 

obulių, žavėtojų.
— Ne, raganų čia nėra, — 

tvirtai atsakė Zuzana. — O 
Tiškevičių teta tuoj bus 
šimto metų, bet pati nueina į 
bažnyčią. Ir balandas iš dar
žo išravi. Pasakų ir tokių 
juokingų pamokslų dau
giausia žino Šutrikų Ma
mertas. Užsilipa ant statinės 
ar ant kelmo ir drožia apie 
malūną su devyniais 
krumpliais ir to malūno pa
lėpėje užkištus leistrus su 
pranašystėm. Kartais juo
kas, kartais baimė besiklau
sant. O dainuojant niekas 
neperrėks Kriščiūnų Onos. 
Nuo ryto ligi vakaro skamba 
kaip Didvyžių varpas per 
švento Domininko atlaidus.

— Hm, reikės aplankyti, 
— galvojo garsiai vaikinas.

Tylėdamas, jis valandžiu
kę žiūrėjo į jos akis. Mėlynas 
ir geras buvo jo žvilgsnis.

"O mano akys rainos, kaip 
katino”, toptelėjo mergaitei.

— Tai liksi sveika, ir ne
nusidirbk, — tarė jis, dar lū
kuriuodamas.

Paskui šlaitu užlipo į vieš
kelį ir nuėjo į ten, kur dunk
sojo giria.

Zuzana lydėjo jį, kol dingo
Mūsų Pastogė Nr.’lO, 1984.3.19, psl. 5

Ir štai dabar, šią giedrią 
popietę, jau buvo prabėgę 
visi metai. Slinko dienos, 
savaitės, ir ji, būdavo, stovi 
lankoje prie kelio, žvalgstosi 
ir laukia. Antradieniais 
dardėdavo vežimai pro šalį į 
Vilkaviškio turgų. Tarpais 
koks girtuoklis prarėkauda- 
vo, bet studento su užversta 
kepure ji daugiau taip ir 
neišvydo.

Atšlijusi nuo beržų, Zuza
na permetė grėblį per petį ir 
nuėjo į lankas prie tilto.

Daužyti pradalgių šian
dien ji nedaužė. Žiūrėdama į 
tolumas, svajojo: aure, kur 
kelias daro vingį, atšvytruos 
jis pro alksnius ir vėl užkal
bins ją, lyg draugas.

Ne, žmonės klydo! Gal 
studentas, kuris keliavo per 
Lietuvos žemę, rinkdamas 
žodžius, visai neprigėrė, 
žiemą įlūžęs Vištyčio ežere.

Ji stebi mėlynas kalvas. Ji 
žino: tenai, anapus Pajavo- 
nio, anapus aukščiausios ke
teros, tyvuliuoja didelis, di
delis ežeras. Nors dabar va
sara, ji regi ežerą užšalusį, ir 
ledu ten čiuožia jos studen
tas, taip smarkiai, lyg vėjas 
jį neštų.

Ne, ne, ir dar kartą ne! 
Toks stiklinis garsas cingte- 
lia per ežerą, trakštelia le
das ir lūžta.

Zuzanėlę nukrečia šiur
pas. Ji užsimerkia, lyg norė
dama ko išvengti, sustyra 
tarp pradalgių, ir net negir
di, kaip pempė suklykia, 
praskrisdama viršum jos 
galvos.

Taip užsimerkusi, ji įsi
žiūri į vieškelį, ten, kur jis 
daro vingį, ir laukia, ar ne
pasirodys iš alksnių vaiki
nas, ar neprieis prie jos ir, 
sustojęs, nekalbins vėl ją 
gražiais žodžiais:

’’Padėk, Diev, mergyte”...
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Namie ir svetur
MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIO VEIKLOJ...

Sočiai ir triukšmingai 
praėjo Sambūrio suruoštas 
Užgavėnių blynų vakaras į 
kurį sugūžėjo virš 150 tau
tiečių, kurių tarpe matėsi ir 
svečių iš Amerikos ir net iš 
Lietuvos. Net kai kam teko 
stačiomis valgyti, sambū- 
riečių ponių bulvinius ir mil
tinius blynus, kugelį su vi
sokiais padažais ir priesko
niais.

Sambūrio sekretorė, kaip 
ta bitelė, visą vakarą zujo ir 
kartu su valdybos pirminin
ku ir kitais valdybos nariais 
muštravojo savo daininin
kes, kad jos tinkamai užimtų 
svečius ir ’tinkamai jiems 
patarnautų, o cimbolistas 
Gabas su dar nematytais 
kaimo muzikos instrumen
tais vis triūbino mūsų liau
dies melodijas, kurias mes 
dar taip gerai prisimename. 
Nors ir Sambūrio buvo nu
matyta padainuoti keletą 
dainelių, bet nebuvo kada 
įsiterpti, nes patys svečiai, 
susiradę kiekvienam stalui 
dirigentą, pradėjo traukti 
tradicines liaudies daineles.

Įsisiūbavus nuotaikai, 
buvo skaitoma mūsų tauto
sakos pasisakymai apie tra
dicines užgavėnes, bet, nors 
ir labai buvo įdomūs tie pa
sisakymai, nebedaug kas 
Ž'uos išgirdo, nes tiek daug 
>uvo norinčių kalbėti tuo 

pačiu laiku.
Myli melbourniškiai savo 

dainininkus ir visokeriopai 
juos remia ir, kai atėjo lai
kas pirktis loterijos bilietė
lius, bematant jie buvo iš

parduoti. Vieną iš pagrindi
nių fantų laimėjo tas asmuo, 
kuris gražiausiai reklamavo 
šį parengimą per Melb. ra
dio pusvalandį.

Toks pasisekęs Užgavėnių 
vakaras suteikia dvasinės 
stiprybės sambūriečiams.

Sekantį vakarą, per Sam
būrio repeticiją Valdybos 
pirmininkas padėkojo vi
siems choristams už įdėtas 
pastangas ir darbą.

Visų džiaugsmui praneš
ta, kad Sambūrio dirigentės 
dėjo daug pastangų išlyginti 
balsų harmoniją ir sustip
rinti kai kuriuos balsus. Šis 
reikalas sėkmingai išsi
sprendė, nes šiomis die
nomis, savo stipriu ir gražiu 
altu įsijungė į Melb. Dainos 
Sambūrio šeimą ponia Eu
genija Mackevičienė, o Jo
nas Jurevičius sustiprins 
tenorų partiją.

Leonas Baltrūnas

ADELAIDĖS
PENSININKŲ KLUBO 

IŠKYLA

Vasario 16 d. Pensininkų 
Klubo valdyba suruošė iš
kylą į gražų Adelaidės gam
tos kampelį - Wittunga Bo
tame Gardens. Diena pasi
taikė nepaprastai graži, to
dėl nenuostabu, kad tautie
čiai susirinko su šventiška ir 
giedria nuotaika, kuri mūsų 
neapleido visą dieną. Ir buvo 
kuo džiaugtis.

Netrukus stalai pasidengė 
maistu, kuris gamtos prie- 

• globsty buvo ypatingai ska
nus. Bet ne vien tik valgėm 
ir gėrėm. Turėta, taip pat ir 

dvasinio peno. Labai gražų 
sveikinimą pasakė klubo 
pirminkas K. Kaminskas. 
Kun. Dr. A. Savickas savo 
žody palietė Vasario 16 d. 
reiškmę mūsų gyvenime. Jis 
pabrėžė, kad mes, vyresnieji 
esame laimingesni už jau
nesnę kartą, nes gyvendami 
nepriklausomoj Lietuvoj 
Vasario 16 d. reikšmę paty
rėme patys ir ją nešiojamės 
širdy, kai jaunesnieji apie šį 
įvykį žino tik iš istorijos. Ir 
tai yra tiesa. Jeigu tai įsisą- 
moninsim, tai gal ir savo 
jaunimą mokėsime geriau 
suprasti.

Nebuvo pamirštas ir Šv. 
Kazimieras, į kurį buvo su
kalbėta malda.

Po ’’oficialiosios dalies” 
išsiskirstėm grupelėm pasi
grožėti australiška augme
nija. Takeliai pravesti labai 
sumaniai, nes nereikėjo toli 
keliauti, kad atsidurtum 
tikram australiškam miške. 
Kažkur tolumoj girdėjom 
miesto ūžesį, bet čia buvo 
taip ramu ir lengva kvėpuoti 
eikapiltų kvapo persunktu 
oru.

Kun. Alfonso dėka mūsų 
iškyla neapsiėjo ir be dainos. 
Viena po kitos skambėjo 
nuostalgiškos lietuviškos 
melodijos, kurios sutraukė 
ir nemažą būrį australų, ten 
pat beiškilaujančių. Su pla
čiais šypsniais jie klausėsi 
mūsų melodingų dainų. O 
mes turėjom savo tarpe tik
rai balsingų giedorių.

Laikas prabėjo labai grei
tai ir 4 vai. skirstėmės į 
namus, pasiryžę dažniau iš
keliauti į gamtą.

G. Straukienė

ADELAIDĖS RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko Lie
tuvių Namuose. Kaip, 
paprastai ramovėnų susi
rinkimai būna gausūs. Ir šį 
kartą jų susirinko 45. Svečių 
teisėmis dalyvavo ir ramo
vėnų šeimų nariai. Visa tai 
sudarė gana įspūdingą būrį.

Susirinkimą pradėjo sky
riaus valdybos pirmininkas 
V. Vosylius. Į prezidiumą 
pakviesti pirmininku C. Za- 
moiskis, sekretorium B. 
Straukas.

Valdybos pirmininkas 
pranešė, kad šiuo metu sky
riuje yra 78 nariai. Pereitais 
metais mirė trys nariai: V. 
Jablonskis, J. Norkūnas ir J. 
Kazėnas. Mirė ir nuolatinė 
skyriaus parengimų talki
ninkė L Vosylienė. Mirusieji 
pagerbti tylos minute. Val
dyba suruošė visą eilę minė
jimų (Dariaus - Girėno, ka
riuomenės atkūrimo ir k.), 
keletą iešminių, gamino pie
tus. Savo darbštumu val
dyba sutelkė gana įspūdin
gas pajamas, kurių turėta 
2.679 dolerių. Išleista 2.185 
doleriai. Didesnę išlaidų po
zicijos dalį sudarė įvairios 
aukos lietuviškom organiza
cijom ir institucijom, jų tar
pe ir spaudai. Šiem tikslam 
išdalinta virš tūkstančio do
lerių. Nežiūrint stambių iš
laidų, sekančiai kadencijai 
dar liko 493 doleriai.

Slaptu balsavimu į sky
riaus valdybą išrinkti: V. 
Vosylius, Z. Stankus, J. Bo- 
čiulis, J. Jaruševičius ir V. 
Marcinkevičius.

Gal pati liūdniausia susi
rinkimo dalis buvo, kai pir
mininkas Vosylius paskaitė 

iš Šaulių S-gos Centro Val
dybos gautą laišką, kuriame 
Adelaidės šaulių pirminin
kas B. Kryžanauskas skun
džiasi, kad Vosylius esąs ar
šiausias šaulių priešas ir 
visokiais būdais trukdąs vi
siems Australijos šauliams. 
Iš tiesų, vietiniams šauliams 
niekas netrukdo ir apie juos 
bendruomenė mažai ką žino. 
Labiausia šauliams gali pa
kenkti, kai jų vadai užsiima 
tokiais iš piršto išlaužtais 
šmeižtais. Iš ten pat gautas 
ir nevykusiai padirbtas neva 
Sovietų Ambasados laiškas 
(foto kopija), kuriame krei
piamasi į Vosylių, kaip į pa
tikimą sovietų koloborantą. 
Kas šį biaurų dokumentą 
pagamino ir nusiuntė Šaulių 
S-gos Centro Valdybai, ne
žinia. Virš trisdešimt metų 
pažindami V. Vosylių kaip 
dorą lietuvį ir bendruome
nės darbininką, susirinku
sieji šio niekšiško darbo bu
vo tiesiog apstulbinti. Liūd
niausia, kad tokių atsiranda 
mūsų tarpe.

Kad V. Vosylius turi ra
movėnų pasitikėjimą, paro
dė balsavimo rezultatai. Po 
šio pranešimo įvykusiuose 
valdybos rinkimuose, iš 45 
rinkimuose dalyvavusių ra
movėnų, 44 balsavo už Vo
syliaus kandidatūrą.

Susirinkimas užbaigtas 
sugiedojus Tautos Himną.

Ramovėnas

’’Natur morte” — amžinybė 
vazoje.

Francesco Calabro, MLC, Nick Greiner, Lloyd Lange, MLC — Leader of 
Opposition in Legislative Council, Jim Samios — Liberal Candidate for Le
gislative Council

Look

The New

Liberals
... >/./. ■ 

r 'JI.

VOTE LIBERAL!

IT’S A VOTE FOR YOUR FAMILY
NICK GREINER IS THE FIRST POST-WAR LEADER OF ANY 

POLITICAL PARTY IN AUSTRALIA WHO WAS BORN IN CONTI
NENTAL EUROPE AND WHO COMES FROM A NON—ANGLO SAXON 
BACKGROUND.

NICK GREINER AS PREMIER OF N.S.W. WILL:

♦ ESTABLISH A MINISTRY OF ETHNIC AFFAIRS FOR WHICH HE 
WILL BE PERSONALLY RESPONSIBLE.

♦ GIVE FREEDOM OF CHOICE IN EDUCATION — YOUR CHILDREN 
WILL GO TO THE SCHOOL OF THE PARENTS’ CHOICE.

* ENSURE NO LAND TAX IS PAYABLE ON LAND VALUED UNDER 
$ 75,000.

* INCREASE THE LEVEL OF PAYROLL TAX EXEMPTION FROM 
$ 130,000 to $ 240,000.

* INTRODUCE A HOUSING INTEREST SUBSIDY SCHEME FOR 
FIRST HOME BUYERS - INTEREST FOR FIRST FIVE YEARS OF THE 
LOAN WILL NOT EXCEED 10%

* RETURN TO TENANTS THE MARKET INTEREST ON RENTAL 
BONDS.
* FREEZE STATE TAXES FOR TWO YEARS.
* FREEZE STATE TAXES FOR TWO YEARS.

* PROVIDE $12 MILLION OVER TWO YEARS TO BUILD CHILD 
CARE CENTRES, INCLUDING MULTI—CULTURAL CENTRES, OPEN 
AT HOURS SUITABLE TO WORKING PARENTS.

Authorised by S. Litchfield, 234 George St., Sydney

WJVSWKWLiberals
Mūsų Pastogė Nr. 10, 1984.3.19, psi. 6
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VILNIAUS. KLAUSIMU

Gerb. Redaktoriau,
Oficialiai laikoma, kad 

Vilnius įkurtas 1323 metais, 
bet yra žinoma, kad dabar
tinio Vilniaus apylinkėse 
lietuvių gyventa jau daug 
anksčiau. 1323 metai yra 
laikomi metais, kada Vil
nius, D.L.K. Gediminui per
sikėlus gyventi į jį iš Trakų, 
tapo Lietuvos sostine.

Išskyrus trumpą laikotar
pį, kai sulaužius 1920 m. 
spalio 7 d. padarytą Lietu
vos — Lenkijos susitarimą 
dėl sienų, gen. Želigovskio 
vadovaujami lenkų legijonai 
įsiveržė į Lietuvą ir Vilnių 
okupavo, Vilnius politiniai ir 
geografiniai buvo Lietuvos 
miestu ir Lietuvos sostine.

Verta prisiminti, kad neva 
tai maištininko Želigovskio 
ir jį siuntusio Pilsudskio 
tikslas buvo ne Vilniaus už
ėmimas, bet visos Lietuvos 
prijungimas prie Lenkijos ir 
atstatymas XVIII šimtmečio 
pabaigoje sužlugusios jung
tinės valsybės, dominuoja
mos lenkų.

Aktyvus ir efektyvus 
Lietuvos kariuomenės pasi
priešinimas šiuos lenkų 
tikslus pavertė niekais, bet 
įsikišus alijantų karinei mi
sijai, tolimesni karo veiks
mai buvo sustabdyti. Vilnius 
ir didelė dalis Lietuvos teri
torijos liko Želigovskio ran
kose.
• Pradžioje lenkai nedrįso 
Vilniaus prisijungti prie 
Lenkijos ir įkūrė taip vadi
namą ’’Vidurio Lietuvą”, 
valdomą Želigovskio su pa
galba sudarytos komisijos, 
bet vėliau, matydami kad 
visos Lietuvos užimti nepa
vyks, Jie, nepaisydami tuo 
laiku Tautų Sąjungos deda
mų pastangų šį ginčą iš
spręsti, pravedė rinkimus į 
taip vadinamą Vilniaus sei
mą. Rinkimuose, dėl buvimo 
okupacinės Želigovskio ka
riuomenės, iš principo neda
lyvavo lietuviai, žydai ir gu
dai, kurie sudarė daugumą 
Vilniaus ir apylinkių gy
ventojų.

Šis, vien iš lenkų suda
rytas seimas 1922 m. vasario 
20 d. ’’priėmė reozoliuciją 
apie Vilniaus krašto įjun
gimą į Lenkijos valstybę, o 
jau kovo 24 d. Lenkijos sei
mas nutarė įjungti Rytų 
Lietuvą į Lenkiją . ( L.E. 
XXXIV, 146 p.). Tad Vil
nius, nors ir nelegaliai, 
lenkų buvo valdomas tik 17 
metų.

Lietuviams per amžius 
Vilnius buvo politinis, kul
tūrinis ir ekonominis cent
ras. Iki pat Lenkijos — Lie
tuvos valstybės padalinimo 
1795 metais, Vilnius buvo 
Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės sostine.

Prasidėjus lietuvių tauti
niam atgimimui, šio šimt
mečio pradžioje Vilniuje 
pradėjo kurtis lietuviškos 
draugijos, laikraščiai, teat
rai, politinės partijos, eko
nominiai vienetai. 1905 ir 
1917 metais Vilniuje vyko 
didieji lietuvių seimai, pri
vedę prie istorinio Vasario 
16 d. akto, kuriame Lietuvos 
Taryba paskelbė ’’atstatanti 
Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atski
rianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su ki
tomis tautomis”.

Dabar užsienyje kai kurie 
mūsų veikėjai santykiuose 
su lenkais kelia ’’Vilniaus 
klausimą”, reikalaudami iš

LEISKITE PASISAKYTI
jų pasisakymo, lyg tai nuo jų 
pareitų Vilniaus priklauso
mybė Lietuvai. Iškeliant šią 
temą pokalbiuose su lenkais, 
šie veikėjai išreiškia savo 
netikrumą ir abejones ir su
teikia lenkams, kiek jie te
būtų verti, progą pareikšti, 
kad ’’Vilniaus Mausimas tu
rės būti sprendžiamas(suby- 
rėjus Sovietų Sąjungai, 
J.M.) to laiko (lenkų,J.M.) 
parlamente”. (.T.A. Nr. 7.).

Nė viena nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė teisių į 
Vilnių neatsisakė ir Vilniaus 
niekam neatidavė. Lietu
viams ’’Vilniaus klausimo” 
nėra. Lietuviams tėra Vil
nius, Lietuvos miestas, Lie
tuvos sostinė.

Su pagarba

J; Mašanauskas

A.L. FONDAS IR 
VASARIO 16 GIMNAZIJA

Jūsų bendradarbis Alter 
Ego M.P. Nr. 8, psl. 6 rašo: 
...” kad AL Fondas galėtų 
apmokėti bent dalį kelionės 
išlaidų vykstantiems į Vasa
rio 16-sios gimnaziją...”. No
rime painformuoti ”M.P.” 
skaitytojus, kad Australijos 
Lietuvių Fondas paremia 
jaunuolius-es, vykstančius 
mokytis į Vasario 16 gimna
ziją. Žinoma, tik tais atve
jais, kada vykstančiųjų tėvai 
tokios paramos prašo ir 
gauna pritarimą iš tos vie
tovės ALB Apylinkės Val
dybos. Neseniai AL Fondas 
paskyrė $ 750 Danutei Bal
tutytei, kuri šiuo metu jau 
mokosi Vasario 16 gimanzi- 
joje. Prieš keletą metų ma
žesnė parama buvo paskirta 
taip pat adelaidiškiui A. 
Rinkevičiui. Tad ir Fondo 
ištekliai buvo žymiai kuk- 
iesni. j Meiliūnas

AL Fondo sekretorius'

Sveikatos skyrius
NAUJOS VILTYS KOVO
JE SU ARTERIJŲ

KAMŠČIAIS

Kiekvienais metais apie 
800.000 JA Valstybėse gy
venančių piliečių miršta nuo 
stroko ir širdies priepuolio 
užsikimšus arterijoms. Jų 
tarpe ir ne vienas mūsų tau
tietis ar tautietė nelaiku nu
važiuoja į aną pasaulį. Arte
rijų užsikimšimai neįvyksta 
staiga, bet palaipsniui per 
daugelį metų, žmogui ve
dant netinkamą gyvenimą fi
ne vykusiai maitinantis.

Paskutiniais dešimtme
čiais vis daugiau ir daugiau 
įsileidžiama į kovą prieš šią 
nelemtą ligą, vis daugiau ir 
daugiau surandama priemo
nių nuo jos gintis. Ištirta, 
kad natūralus, gerai išba
lansuotas ir chemikalais ne
užterštas maistas,' grynas 
oras, fizinis darbas bei kas
dieninė mankšta ir visada 
linksma nuotaika ir sudaro 
sąlygas arterijoms neužsi- 
kimšti - prailgina gyvenimą. 
Ir tai labai gerai ištyrė Ore
gono klinikos ir sveikatos 
tyrinėjimų centro direkto
rius Dr. William E. Connor. 
Jo įstaigoje patirta, kad fizi
nė mankšta ir chemikalais 
neužteršto maisto tinkama 
kasdieninė sudėtis sulaiko 
arterijų užsikimšimą ir net 
gali tai naikinti, priimant

’’MŪSŲ BUITIES 
PANORAMOS AUTORIUI”

Šio laikraščio kovo 3 d. 
numeryje pasirašęs slapy
vardžiu ’’Alter Ego” davė 
suprasti, kad Apyhnkės pir
mininkas Vasario 16-sios 
priėmimo kalboje pamiršo 
savo kraštą ir tos dienos 
prasmę.

Iš tų tvirtinimų yra aišku, 
kad minėtas autorius tos 
kalbos arba negirdėjo, arba 
nesuprato. Tarp kita ko, tos 
kalbos nuorašai buvo dali
nami bendruomenės na
riams, ir autorius turėjo ge
rą progą ją perskaityti prieš 
siunčiant į laikraštį.

O jeigu minėtas autorius 
galvoja, kad svetimtaučiam 
skirtam priėmime turėtu
mėm kalbėti tik apie Lietu
vą ir nesurišti jos bylos su 
visą laisvąjį pasaulį, taigi ir 
Australiją, liečiančiu komu
nizmo pavojum, tai rodo jo 
politinio susipratimo stoką.

Malonu, kad svetimtaučiai 
kaip rodo atsiųsti laiškai, 
susidarė visai priešingą 
nuomonę apie tą minėtą kal
bą.

Dr. Jonas Kunca
Melbourne Lietuvių 

Bendruomenės pirmininkas

REIKALINGI LIETUVIŠ
KI TESTAMENTŲ 

VYKDYTOJAI

Savo testamente įrašiau 
vykdytojais už save jaunes
nius, bet abu jau numirė. 
Manau, kad panašiai atsitin
ka ar atsitiks ir kitiems. 
Australai testamentų vyk- 

_ dytojai (trustees) neįvykdys 
taip gerai ir sklandžiai, kap 
kaip galėtų įvykdyti lietu
viai, o atlyginimą už darbą 
pagal įstatymą sau pasiima 
nemažą. Todėl didesnėse 
lietuvių kolonijose, kaip

kartu su tam tikslui skirtais 
vaistais, bet kurie, deja, te
bėra dar bandymų stadijoje.

Dr. Connor vadovauja
mame sveikatos centre pa
tirta, kad žuvų aliejus vyku
siai mažina kraujuje choles
terolio kiekį, kuris yra 
pagrindiniu kaltininku arte
rijų kamščiams susidaryti, 
kurie, kaip žinia, iššaukia 
strokus, priepuolius ir net 
mirtį. Štai ir aiškėja kodėl 
šiaurės ledynuose gyvenan
tieji eskimai, maitindamiesi 
turtinga aliejais žuvimi ir 
kitais šiaurės vandenų gy
viais, beveik nežino širdies 
ligų - stroko ir priepuolių.

"Tai visiškai nauja darbo • 
dirva, tyrinėjant žuvų taukų 
paskirtį sąryšyje su širdies 
ligomis”, — pareiškė Čika
gos universiteto širdies ligų 
specialistas Dr. Robert 
Wissler. Esą, žuvų taukai ne 
tik mažina cholesterolį 
kraujuje, bet taipogi atlieka 
ir kitas pareigas, kurios ap
saugo širdį.

Patirta, kad Atlante su
gaudytų žuvų aliejų mišinys, 
vadinamas MEXEPA, vy
kusiai veikia, mažinant 
kraujuje bereikalingai susi
darančias riebalines ’’nuosė
das” — cholesteroliais vadi
namą riebalinį perteklių. 
Ypač, esą, labai gerai kas
dieną vartoti salmono žuvies 
aliejus. Bet tos pačios išda- 

Melbourne, Sydnejuje, 
Adelaidėje, organizuokime 
atitinkamas tam reikalui 
lietuviškas įstaigėles. O kad 
jos būtų patvaresnės ir su 
asmenų mirimu nemirtų, tai 
jos turėtų veikti ne atskirai, 
bet kaipo dalis mūsų regis
truotų organizacijų.

Manydamas, kad esant 
lietuviams testamentų vyk
dytojams būtų lietuvybei 
naudos: daugiau palikimų 
tektų lietuviams ir mažiau 
rusams. Australijos Lietu
vių Fondo susirinkime siū
liau, kad ALF, kaipo regis
truota organizacija, įsigytų 
teises vykdyti testamentus. 
A.a. Liudas Barkus nupasa
kojo kaip buvę sunku Talką 
organizuoti (jis organizavo 
Talką) ir ALF gauti teises 
testamentus vykdyti būtų 
labai sunku. Turbūt, labiau
siai buvo įbaugintas pa
sakytais sunkumais susirin
kimui pirmininkavęs, nes 
mano siūlymo nepatiekė 
balsavimui.

Mieli tautiečiai visuome
nininkai, pergalvokite su
manymą turėti lietuvius 
testamentų (palikimų) vyk
dytojus.

Jonas Normantas

Gerb. p. Redaktoriau,

Nustebau perskaitęs 
’’Mūsų Pastogės” Nr. 3, Ho- 
barte įvykusio klubų atsto
vų suvažiavimo nutarimą 
atimti iš manęs ALFAS 
Garbės nario vardą. Maniau, 
kad tokie nutarimai, prieš 
skelbiant ar leidžiant skelbti 
juos viešai, pirmiausiai as
meniškai arba laišku yra 
pranešami paliestam asme
niui. Matyt, ALFAS Valdy
ba nutarė, kad su manim 
nėra ko skaitytis.

Būsiu dėkingas, jei leisite 
ir man tokiu pačiu būdu (per 
’’mūsų Pastogę”) atsakyti 
nutarimą padariusiam suva
žiavimui ir jam vadovavu
siam ALFAS Valdybos pir
mininkui.

vos gali būti išgaunamos 
jįažnai valgant tiek jūrų, 
tiek ir gėlųjų vandenų žuvį. 
Tačiau gėlųjų vandenų žuvis 
tokio efektingo aliej’aus ne
daug teturi. Be to, ji dažnu 
atveju yra apasinuodijugi 
žmogui pavojingais chemi
kalais ir kitais pavojingais 
elementais, kaip gyvsidab
riu, švinu ir kitokiais. Ypač 
ta, kuri sugaunama vande
nyse, į kuriuos suleidžiamos 
didžiųjų miestų ir fabrikų 
nubėgantis vanduo, įvairios 
atmatos, kas JA Valstybėse 
dažnai kartojasi. Ir Europo
je taipogi komunistų apsės
toje Rusijoje neišvengiamai 
vis tvirčiau užteršiama eže
rai ir upės. Jau pripažįs
tama, kad Baltijos jūra yra 
tiek užteršta, jogei netru
kus, jei nebus pasistengta ją 
apsaugoti, iš Baltosios, ji 
pavirs Negyvąja jūra. Tai 
vis raudonųjų ’’rojaus” išda
va.

Yra žinoma, kad augali
niai aliejai, kaip sėmenų, 
saulėgrąžų, liucernos ir kitų 
atlieka nemažiau reikšmingą 
’’gydytojo” darbą. Keletą 
žodelių paberti reikia apie 
Kalifornijos pakraščiais Di
džiajame Vandenyne au
gančią rūgštingų riebalų tu
rinčią žolę, kuria maitinasi 
kai kurios žuvys ir kuri tam 
tikrais bageriais ’’sužvejoja- 
ma” iš vandenyno dugno. Ji 
džiovinama, malama, trina- 
ma ir suvartojama gaminant 
kai kuriuos vaistus, vitami

ALFAS Garbės nario 
vardo suteikimo nuostatuo
se nėra paragrafo, kuriuo 
remiantis būtų galima šį ti
tulą atimti. Taipogi ALFA 
S-gos statutas neatleidžia 
ALFAS Valdybos ir klubų 
atstovų nuo pareigos savo 
suvažiavimuose laikytis sta
tuto bei nuostatų ir todėl 
nutarimai, kurie yra daromi 
su jais prasilenkiant yra ne
teisėti.

Norėdami legaliai atimti 
iš manęs Garbės nario var
dą, ALFAS Valdyba ir klu
bų atstovai turėjo prisilai
kyti Sporto sąjungoje galio
jančios tvarkos ir, prieš 
svarstydami mano pašalini
mą iš Garbės narių, privalė
jo viršminėtus Garbės nario 
vardo nuostatus pakeisti. 
Statutų ir nuostatų pakeiti
mai ir papildymai pagal 
Sporto sąjungoje galiojančią 
tvarką turi būti pasiūlyti 
klubams bent du mėnesius 
prieš suvažiavimą. ALFAS 
Valdyba nei prieš Hbbarto 
suvažiavimą, nei pačiame 
suvažiavime nesiūlė klu
bams keisti Garbės nario 
vardo nuostatų ir todėl su
važiavime tebegaliojo 1980 
metais priimti nuostatai, 
kurie saisto visą Sąjungą, 
neišskiriant ir ALFAS Val
dybos bei atstovų suvažia: 
vimo.

Imant dėmesin viršminė
tus faktus, skaitau, kad 
Garbės nario vardo atėmi
mas iš manęs prieštarauja 
nuostatams ir todėl yra ne
legalus.

ALFAS Valdybos pareiga 
yra saugoti, kad būtų laiko- 
mąsi Sąjungos veiklą sais
tančių statutų ir nuostatų. 
Tad tuo labiau pačiai ALF 
AS Valdybai nederėjo pri
tarti Hobarte įvykdytam 
ALFAS Garbės nario vardo 
nuostatų pažeidimui.

Su pagarba

R. Sidabras

nus ir primaišant prie mąįs- 
to. Iš vandenyno ’’žvejoja- 
mą” žolę, vadinamą phy- 
toplankton’u, kuri, pasak 
Dr. Connor, būtinai reikia 
vartoti kartu su maistu, nes 
ji neleidžia kraujo takams 
sukietėti ir tuo būdu apsau
go nuo užsikimšimo.

V.P.

(Iš ’’Sandara”)

Amerikos mokslininkai 
spėja, kad universe žvaigž
dynai susidarė ir išsidėstė 
prieš penkis bilijonus metų 
skaičiuojant žemės laiku. 
Kaip visa tai įvyko, niekas 
nežino, nors yra daugybė 
visokių teorijų.

Prenumeruokite 
“Mūsp Pastogę**
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Informacija
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad dėl nenu
matytų priežasčių ir susida
riusių aplinkybių tautinių 
šokių kursai, kaip buvo pra
matyta gegužės 12-19 d.d. 
Melbourne, neįvyks.

ALB Krašto Valdyba

MELBOURNO 
RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad metinis 
LKV S-gos Ramovė narių 
susirinkimas įvyksta kovo 
25 dieną, 2.30 vai. Lietuvių 
Namuose, Bendruomenės 
kambaryje. Narių dalyvavi
mas būtinas.

Melb. LKV S-gos Ramovė 
Valdyba

MINĖSIME
ŠV. KAZIMIERĄ

Hobarto Apyl. Valdyba 
rengia šv. Kazimiero minė
jimą kovo 25 d. Glenorchy 
salėje 5 valandą. Po minėji
mo vyks metinis Apylinkės 
susirinkimas, kur po pirmi
ninko bei kasininko prane
šimų bus renkama Apylin
kės Valdyba dvejų metų 
terminui ir du atstovus į 
Krašto Tarybą. Seks kavutė 
ir visų pabendravimas. Pra
šome visus atsilankyti.

Hobarto Apyl. Valdyba

VISUR
VASARIO 16—JI PERTHE

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas 
Pertho lietuvių surengtas 
vasario 10 d. dalyvaujant 
ALB Krašto Valdybos pir
mininkui inž. V. Bukevičiui, 
Minėjimas pradėtas pamal
domis dalyvaujant tautinei 
ir organizacijų voliavoms. 
Kun. T. Tomich atlaikė pa
maldas ir pasakė įsidėmėti
ną pamokslą. Minėjimas bu
vo po pamaldų tęsiamas 
Liet. Namuose gausiai daly
vaujant tautiečiams. Minė
jimą pradėjo vietos apyl. 
pir-kė p. B. Radzivanienė, 
Paskaitą skaitė svečias Kr.

-bos pirm. p. V. Bukevi- 
čius. Sekė meninė dalis su 
įvairiais vietinių pajėgų pa
sirodymais.

IŠ NEWCASTELIO 
PADANGĖS

Valdybos rengtas pikni
kas įvyko kovo 4 d., Speers 
Point Parke. Saulė maloniai 
šypsojos ir švietė, kai tau
tiečiai į pikniką susirinko: 
švelnus vėjelis veidus gla
monėjo ir gėrėtis jaukia ap
linka visus kvietė. Nors mūs 
ne daug yra, bet dauguma 
sambūryje dalyvavo: šne
kučiavo, juokavo, įspūdžiais 
dalinos, kaip svečiai pa
kviesti prie puotos stalo.

Didelė staigmena, kad 
svečių iš Lietuvos turėta, p. 
V. Kuto brolis su gražuole 
seserimi piknike dalyvavo: 
jo lietuviškas nuoširdumas 
visus žavėjo ir imponavo. 
Bet kokį klausimą svečias 
sumaniai visiems išaiškino, 
visų smalsumą ką nors suži
noti, kas tėvynėje dedasi, 
patenkino.

Virvės traukime moterys 
vyrus nugalėjo. Paaiškėjo, 
kad moteris palaikė vyrų 
pusės vėjas. Tas daug juoko 
ir pasitenkinimo moterims

.SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad L.K.V.S 
"Ramovė” Sydney Skyriaus 
Valdyba, kovo 25 d. (sekma
dienį) 2.30 vai. Sydney Lie
tuvių Klube Bankstowne, 
šaukia visuotinį metinį na
rių susirinkimą

GEELONG
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS

ALB Geelongo Apylinkės 
Valdyba šaukia visuotinį su
sirinkimą kovo 25 d., sekm., 
2 vai. Geelongo Bendruome
nės Namuose. Nesusirinkus 
kvorumui susirinkimas 
įvyks po pusės valandos ir 
bus teisėtas.

Susirinkime bus renkama 
nauja valdyba. Balsuoja tik 
susimokėję nario mokestį.

Kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti.

Geelongo Apyl. Valdyba

SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

GEELONGE

Balandžio 8 d., sekm. 2 
vai. Liet. Namuose įvyks 
Geelongo liet, sporto klubo 
"Vyčio” sportininkų ir rė
mėjų metinis susirinkimas 
tokia darbotvarke: susirin
kimo atidarymas, prezidiu-

VISAIP
sudarė, vyrai ’’Vėją” karti 
žadėjo ir piktai jį barė.

Bėgant maiše net kaikas 
sugriuvo, nors nei kelmo, 
nei kupsto ten nebuvo. Bė
ganti su šaukštu dantyse, 
kur kiaušinis gulėjo, atsar
giai, su dideliu rimtumu lyg 
ten besiritąs viščiukas tupė
jo, kad nesužeistų ar nenu
kristų, nes jie žinojo, kad jis 
dar neskristų. Juokų, 
džiaugsmo visiems pakako, 
gaila tų, kurie nedalyvavo, 
nes jie to malonumo neteko. 
Laimėjusieji lenktynes tik 
menkus prizus gavo, bet 
tenka manyti, kad jie dėl to 
neužsigavo. Pagaliau visi 
laimingi, patenkinti namo 
išsiskirstė ir vėl laukia, ko
kią pramogą Valdyba ren
gia, norėtų išgirsti. Žaidi
mus p. B. Gasparonienė, 
Kultūros Reikalų Vedėja, 
organizavo.

Dalyvis

Atrodo, paskelbtasis ALB 
Krašto Valdybos vajus 
bendruomenės reikalams 
buvo sutiktas palankiai. 
Adelaidėje Bendruomenės 
reikalams surinkta $ 1065. 
Įdomu, kiek surinkta kitose 
kolonijose?

LATROBE VALLEY

•VASARIO 16-TOS
. MINĖJIMAS

Vasario 11 d. latrobiečiai, 
svečiai iš Sale ir Melbourne 
rinkosi į p.p. Šabrinskų so
dybą Moe mieste, paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventę.

Trumpa kalba minėjimą 
pradėjo V. Koženiauskienė. 
Paskaitą skaitė melbournie- 
tė p. Aldona Vyšniauskienė. 
Paskaita, perpinta bėgimo iš 
Lietuvos prisiminimais ir jos

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE *
16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141 J

Country Music 
MIGHT

Kovo 23 d., penkt., 8 vai. v.

Įėjimas $ 2.

Kovo 25 d., sekm., 2.30 vai.

TURGUS
DAUG LAIMIKIŲ!

Ateikite ir išbandykite savo laimę!

Veuuhu^Vaharas
Kovo 31 d., šeštadienį

mo kvietimas, mandatų ko
misijos rinkimai, praeitų 
metų susirinkimo protokolo 
skaitymas, pranešimai - pir
mininko, iždininko, rev. ko
misijos, diskusijos dėl pra
nešimų, ir jų tvirtinimas, 
naujos klubo valdybos rin
kimai, klausimai ir sumany
mai ir susirinkimo uždary
mas.

Tuo pačiu pranešame, ba
landžio 1 d., sekm., sporto 
klubas Vytis ruošia geguži
nę St. Lenard pajūryje. 
Laukiama visų atsilankant. 
Suvažiuojame iš ryto.

G.L.Sp.K. ’’Vyčio” Valdyba 

pačios sukurtais eilėraščiais, 
buvo įdomi ir jaudinanti.

Seniūnijai paskatinantį 
žodį tarė Melbourno Šaulių 
Kuopos pirmininkas p. Lip- 
čius.

Minėjimas baigtas Lietu
vos Himnu.

Po oficialios dalies vyko 
vaišės, pravesta rinkliava ir 
loterija. Vyresnieji turėjo 
progos pasikalbėti, o jau
niausioji karta pabėgioti, 
apžiūrėti paukščius, gyvu
lius ir žuvis tvenkiniuose. 
Maloni ir greitai prabėgo 
popietė ir belieka tik padė
koti p. Vyšniauskienei už 
paskaitą, vietos lietuviams 
ir svečiams už gausų atsi
lankymą minėjime ir dosnu
mą renkant aukas, o sody
bos šeimininkams už malo
nią globą.

ŠAULIAI MELBOURNE

D.L.K. Vytenio šaulių 
kuopos metinis susirinkimas* 
įvyko vasario 5 d. Susirinki
me dalyvauta gausiai ir 
buvo renkamas kuopos va
das - pirmininkas. Kandi
datavo S. Lipčius ir V. Pleš- 
kūnas. Išrinktas Viktoras 
Pleškūnas. Valdybon išrink
ti: J. Kvietelaitis, G. Žvina- 
kis, Z. Augaitis, J. Jurgelai
tis, V. Šukevičius. Revizijos 
komisiją sudaro: K. Praš- 
mutas, L. Padgurskis, V. Si
dabrą. Valdybos oficialus 
adresas: Vytenis, P.O. Box 
4861, Melbourne 3001.

Šaulių moterų sekcijos 
pirmininke pasiliko E. Lip- 
čienė.

PATIKSLINIMAS

Pereitame M.P. Nr. įvyko 
nemaloni klaida: spaustuvės 
tarnautojai netyčia sukeitė 
tirez. A. Smetonos ir P. Ši- 
erio nuotraukas. Skaityto

jus maloniai atsiprašome. 
Red.

KOVO KLUBE
GOLFO ŽAIDYNĖS

Sporto klubo Kovo golfo 
sekcija pradeda savo veiklą. 
Pirmos rungtynės numato
mos kovo 19 d., pirm. 8 vai. 
Riverwood Golfo Klube.

***
Kovo 11 d. įvykusiame 

Sydnejaus sporto klubo 
Kovo susirinkime ateinan
čiai kadencijai perrinkta se
noji valdyba su pirmininku 
J. Karpavičium. Pastebėti
na, kad susirinkimas pra
vestas angliškai.

♦ * *
Kovo 10 d. palaidotas vi

suomenininkas, ypač pasi
žymėjęs sporto veikloje ir 
Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos 
(ALFAS) pirmininkas a.a. 
Vladas Daudaras. Velionio 
palydėti susirinko gausiai 
lietuvių ir kitataučių bend-, 
radarbių, nes a.a. Vladas 
buvo populiarus ir plačiai 
žinomas.

Savotiškai daugeliui labai 
keistai atrodė, kad tą pačią 
laidotuvių dieną vakare 
sporto Klubas Kovas buvo 
surengęs balių. Kiek teko 
patirti, daugelis velionio 
draugų ir artimų pažįstamų 
bei sporto rėmėjų iš pagar
bos velioniui į balių visai ne
pribuvo. Ar tokią dieną savo 
parengimu sporto klubas 
Kovas išreiškė atitinkamą 
pagarbą savo nariui ir vado
vui?

♦ * *
Adelaidės festivalio proga 

buvo surengta žinomos lie
tuvės skulptorės Ievos Po
cienės skulptūrinių darbų 
paroda Montrichard galeri
joje. Paroda atidaryta kovo 
4 d. ir baigiasi kovo 18 d. Ki
tose festivalio dailės paro
dose drauge su kitais savų 
kūrinių buvo išstatę daili
ninkai V. Kapočiūnas ir V. 
Šerelis.
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VIETOJ M 
GĖLIŲ

Pagerbiant a.a. Vladą 
Daudarą vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei po $ 10 skyrė M. ir 
M. Zakarai ir Liet. Inžinierių 
ir Architektų Draugija. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Pagerbdami a.a. Vladą 
Daudarą vietoj gėlių Sydne
jaus sporto Klubui Kovui po 
50 dol. aukojo V. ir O. Ase- 
vičiai ir V. ir J. Šliteriai.

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Pagerbdami a.a. Vladą 
Daudarą vietoj gėlių A.L. 
Fondui aukojo: po $ 50: V. ir 
O. Asevičiai, L. Petrauskas; 
$ 40 A. ir H. Meiliūnai; po $ 
20: A. Laukaitis, D. ir D. 
Bieri, Ad. Laukaitis, J. Kal- 
govas, J. Karpavičius, B. 
Paskočimas, T. Amber, R. 
Liniauskas, N. Wallis, V. 
Binkis, M. Petronis, J. ir N. 
Liutikai, A. Giliauskas, A. 
Šernas; po $ 10: C. Liutikas, 
S. Stirbinskas, V. Šneideris, 
V. Deikus, V. Gulbinas, S. 
Juraitis, M. Kavaliauskienė, - 
M. Labutienė, E. Kubbos, A. 
Kubbos; po $ 5: M. Atkin
son, A. Kaciušis.

AUKOS
’’MŪSŲ PASTOGEI”

E.S. Dainiai S.A. $ 20
T. Kašauskas S.A. $ 5

QLD $ 50Pr. Rūkas
S. Sagatys QLD $ 10
J. Feder QLD $ 10
J. Žukauskas NSW $ 10
K. Cieminis S.A. $ 5
Shirley Edmonds NSW $ 5
P. Armonas NSW $ 10
J. Baikovas NSW $ 5
A. Meliauskas W.A. $ 5

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų ačiū.

"Mūsų Pastogės” 
Administracija
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