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Kasmet LD gruodžio mėn. nr. talpiname mūsų 
rėmėjų prekybininkų ir profesionalų Kalėdinius 
sveikinimus. Įvairiuose miestuose asmeniškai 
negalime pasiekti, todėl prašome mums pasiųsti 
savo pasveikinimus arba skelbimus. Iki šiol dar 
nesame turėję Australijos ir Kanados Kalėdinių 
sveikinimų nei skelbimų, nors tenai turime daug 
gražiai įsikūrusių lietuvių profesionalų ir pre
kybininkų.

“Lietuvių Dienų” skelbimų kainos yra tokios: 
puslapis — $120; pusė psl. — $60, ketvirtis — 
$40, 1/8 psl. — $20, 1/10 — $10.

Profesionalai (kunigai, daktarai, architektai 
ir kt.) prašomi prisiųsti mums savo vizitines 
korteles ir čekį, o mes atitinkamo dydžio svei
kinimą. sudarysime ir patalpinsime.

Sveikinimus ir kt. siųsti: L. D. admnistracijai, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029.
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"Lietuvių Dienų"
METINIS PIKNIKAS

šiemet įvyksta rugsėjo 23 d., Bur- 
banlke, Calif., nuolatinėje vietoje.

Piknike, kaip ir ankstesniais me
tais, bus skirstomos burtų keliu do
vanos skaitytojams. Dovanų šiemet 
ypatingai gausu: 19 inčių nešioja
mas TV aparatas, dailininko Vikto
ro Vizgirdos paveikslas; daug kny
gų ir plokštelių. Įsigiję iš anksto 
bilietus, nesigailėsite.

Speciali dovana bus skiriama tik 
į šį pikniką atsilankiusiems.

Pikniko metu gera proga susitikti 
su žurnalo leidėjais, redaktoriais ir 
skaitytojais bei spaudos rėmėjais, 
kurių visuomet prisirenka gausiai 
net iš tolimiausių vietų. Tat iki pa
simatymo! Adm-ja

Kairėje — iš viršaus žemyn;

1. Cukrinių nendrių kirtėjai. 2. Baltoji kengūra 
su prieaugliu. 3. Vietinių Australijos gyventojų 
aboriginų šventė.

Vidurinėje eilėje:
1. Adelaidės Lietuvių Namai. 2. Pingvinų mi

gracija. 3. Lietuvaitės šoka prie Torenso upės. 
4. Bankstowno Lietuvių Namai. 5. Mokslų Aka
demijos rūmai Canberoj. 6. Garsusis Sydney 
tiltas.

Dešinėje pusėje:

1. Melbourne Moterų seklyčios vidus. 2. šv. 
Kazimiero koplyčios Adelaidėj vidus. 3. Sydnė- 
jaus Lietuvių Namai. 4. šv. Jono bažnyčia Mel
bourne, kur laikomos pamaldos lietuviams. 5. 
Adelaidės Lietuvių Katalikų Centro Rūmai. 
6. Australijos eukaliptai.

• Lithuanian inprints on Australian life.
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A. Laukaitis, pasižymėjęs Australijos lietuvių 
žurnalistas, parengęs šio nr. medžiagą.

• A. Laukaitis, known Lithuanian journalist; 
he prepared all material for this issue.

Ačiū "Lietuvių Dienoms"!

Gyvenimo nuotoliai plačiai išsklaidė mū
sų lietuviškąją šeimą, kurios maža dalis at
sidūrė ir šioje tolimoje Australijos žemėje. 
Mes įvairiais būdais bandome palaikyti tar- 
pusavo ryšius su kitomis didžiosiomis pa
saulio lietuviškomis kolonijomis. Kultūra, me
nas, sportas ir, daugiausia, lietuviškoji spau
da mums leidžia vieni kitus daugiau pažin
ti, matyti atliekamus mūsų tautinius ir kultū
rinius darbus ir tuo pačiu džiaugtis ar liū
dėti mūsų pasisekimais ar nesėkmėmis. Jau
noji karta, mūsų lietuviškojo išsilaikymo vil
tis, per Jaunimo Kongresus ir per spaudą 
bei organizacinį darbą šiandien suartėjo, ir 
tolimieji vandenynų nuotoliai jiems netruk
do būti savame darbe artimais, savo paski
ruose kraštuose vykdant bendrąjį lietuvišką
jį veiklos darbą.

“Lietuvių Dienos’, būdamos vienos iš pla
čiausiai skaitomų mūsų žurnalų visame Va
karų pasaulyje, per tą eilę metų atliko ir at
lieka nepaprastai didelį lietuviškąjį darbą. 
Jau eilę metų šiame puikiame žurnale gali 
rasti seniau pažįstamų ir naujų lietuviškų 
veidų iš viso pasaulio, kurie vienu ar kitu 
būdu garsina lietuvio ir Lietuvos vardą. Tai 
žurnalas, kurį su pasididžiavimu rodome 
svetimtaučiams, kurie, daugeliu atvejų, taip 
mažai žino apie mus.
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Gavęs pasiūlymą suredaguoti šio mėnesio 
“Lietuvių Dienų' numerį, skirtą Australijai, 
aš su didžiausiu malonumu jį priėmiau, nes 
šio puikaus žurnalo dėka mes galime bent 
truputį ir kitiems pasaulio lietuviams paro
dyti, jog ir mes dar esame ne tik gyvi, bet 
ir darbingi visame lietuviškame, kultūrinia
me, meniniame, moksliniame gyvenime, kai 
mūsų jaunimas ir jaunimo organizacijos dar 
nesudegė australiškoj saulėj, bet yra ir bus 
stiprūs mūsų lietuviškojo gyvenimo pakaitai.

Nuoširdi mano ir visų Australijos lietuvių 
padėka yra — redaktorei, buvusiai aus
tralietei, mielai p. Dalilai Mackialienei, 
kurios pasiūlymu šis numeris ir išeina austra
liškas. Nuoširdus a°iū priklauso “Lietuvių 
Dienų" leidėjui p. Antanui Skiriui.

Savo kolegoms Australijoje, taip gražiai ir 
gausiai parėmusiems straipsniais, nuotrauko
mis ir kita medžiaga, aš tegaliu tik didžiuotis 
ir draugiškai jiems padėkoti.

ANTANAS LAUKAITIS

PO 25 METU
Bepigu atvažiuoti i Australiją lietuviui 

šiandie: kur jis besustotų, ypač didesniuose 
miestuose, visur susitiks su lietuviais ir pasi
jus savųjų tarpe. Visai kitaip jautėsi lietuvis 
pirmą kartą įkėlęs koją šiame žemyne prieš 
dvidešimt penkerius metus. Kalbos nemokė
damas, vietinių gyventojų šaltais žvilgsniais 
sutiktas, nes imigracija buvo jiems naujas 
dalykas, o su naujai atvykusiais vietiniai su 
pagrindu ar be pagrindo jautė pavojų pra

rasti darbus. Galima sakyti, kad šita nykuma 
ir nesuderinti santykiai tarp ateivių ir vieti
nių truko dešimtmetį ar gal ir daugiau, kol 
vietiniai su naujaisiais apsiprato, o naujieji 
šičia prigjo.

Vsai kitokia nuotaika ir savijauta prasun
kus ketvirčiui šimtmečio. Australijos lietu
viai čia jaukiasi jau kaip namuose: kupini 
pasitikėjimo savimi, susigyvenę su kraštu ir 
aplinka, susikūrę savo lietuviškas organiza
cijas, kuriose veikdami jie ir pasireiškia pil
nutiniais letuviais.

Per tą laiką jau spėjo išaugti ir subręsti 
naujoji, čia gimusiųjų, karta. Bet negalima 
sakyti, kad naujoji karta mažiau lietuviška, 
negu jų tėvai. Jaunieji lietuviai irgi jaučiasi, 
netgi didžiuojasi esą lietuviai, tik gal ne

Nukelta Į sekantį psl.

Dr. A. Mauragis, “Mūsų Pastogės” red., lankosi 
“Lietuvių Dienų” leidykloje. Iš dešinės: A. Mau
ragis, LD leidėjas A. Skirius, LD red. D. Mac- 
kialienė.
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Po 25 mėty...
Atkelta iš 3 psl. 

visi taip gerai kalba lietuviškai. Tiesa, jų ir 
pažiūros gerokai skiriasi nuo vyresniųjų, ta
čiau ne lietuvybės, o Lietuvos atžvilgiu: 
jiems Lietuva tėra tik kaip pasakų kraštas, 
bet ne tėvynė, jeigu iš viso šis terminas ką 
reiškia ne tik jaunajai lietuvių kartai, bet ir 
iš viso visų kraštų jaunimui šiais kosmopo
litizmo laikais.

Tuoj po karo Australijai atvėrus duris at
eiviams, lietuviai imigrantai čia rado vos ke
lias senųjų lietuvių šeimas, kurios be jokių 
kliūčių įsiliejo į ateivių masę. Sydnėjuje vei
kė Australijos Lietuvi Draugija, bet jos veik
la ribojosi kelių lietuviškų šeimų susiėjimais, 
piknikais, išvykoms.

Per bevek trejus metus nuo 1947 m. į 
Australiją atvyko ir 6ia pastoviai apsigyveno 
apie 10.000 lietuvių. Žinoma, jie buvo greit 
išskirstyti po visą kraštą, todėl sambesnio 
lietuviško branduolio taip ir nesusidarė. Ta
čiau užmegsti savitarpio ryšiai Vokietijos 
stovyklose arba kelionėje laivais pasidarė 
tampresni už giminystę. Per pažintis išsi
vystė tokia nuostabi komunikacija, kad dy
kumoj patekęs lietuvis nesijautė vienas. Čia 
didelį vaidmenį atliko greitomis sukurta lie
tuviška spauda (pirmiausia “Australijos Lie
tuvis” Adelaidėje, o po metų “Mūsų Pasto
gė” Sydnėjuje). Tik vėliau, atlikę dviejų 
metų darbo sutartis, lietuviai pradėjo dairy
tis, kur patogiau įsikurti. Aišku, dauguma 
pasirinko didmiečius, kur gyvenimo sąlygos 
priimtinesnės ir uždarbiai geresni. Ir taip 
susidarė Australijoje trys stambiausi lietu
vių centrai — Sydney, Melbourne ir Adelai
de, kuriuose susispietė po kelis tūkstančius 
lietuviu. c

Susidarė tautinių šokių grupės, susigrupa
vo chorai. Ir tai buvo pirmos kultūrinės ap
raiškos, per kurias šiame krašte lietuviai 
įsipilietino kaip lietuviai, tuo išsiskirdami iš 
bendros imigrantų masės. Vėliau parūpo ir 
savo kultūrinį alkį patenkinti: šalia dainų ir 
šokių koncertų imta organizuoti sportiniai 
vienetai. Atkurtos ideologinės bei kultūrinės 
organizacijos, teatrai, susitvėrė diskusiniai 
būreliai. Žodžiu, atskirose lietuvių kolonijo
se tautinis gyvenimas klestėjo, tačiau kon
taktų ir bendradarbiavimo tarp atskirų kolo
nijų nebuvo. Ir tai visai ntūralu, nes pra
džioje reikėjo užsitikrinti pragyvenimo sąly
gas. Po dešimties metų buvo suorganizuotos 
pirmosios Australijos Lietuvių Dienos (1960) 
sydnėjuje, į kurias suvažiavo dainininkai, šo
kėjai, literatai, dailininkai ir tuo buvo įženg
ta į naują kultūrinio gyvenimo fazę. Dabar 
Australijos Lietuvių Dienos vyksta kas antri 
metai, o joms pasirengti skirtas laikas ir pa
stangos ir sudaro mūsų kultūrinės veiklos 
branduolį. Jos trunka visą savaitę, rengiamos 
paeiliui Sydney, Adelaide, Melbourne. Ka
dangi kiekviena minėta kolonija yra tų die

nų rengėjas, tai ilgainiui išsivystė lyg ir var
žybos — kurioje kolonijoje tos Lietuvių Die
nos bus sėkmingesnės, turiningesnės, įspū- 
dindesnės. Šitoji nerašyta kompeticija parei
kalauja iš rengėjų daugiau pastangų, o Lie
tuvių Dienoms ir gausiai suvažiavusiems sve
čiams tas išeina į naudą: pasirodymuose sie
kiama kokybės.

Po dvidešimt penkerių metų kultūrinis 
bendradarbiavimas tarp atskirų kolonijų yra 
kasdieninis reiškinys. Negana to, dar išsi
kviečiami iškilesnieji menininkai arba kultū
rininkai iš užsienio, kas gerokai pakelia čia 
gyvenančių tautiečių dvasią ir entuziazmą.

Bene pirmas Australijoje lietuvius “atra-

Australijos L. B. B-nės pirm. Vyt. Neverauskas.
• President of the All-Austrailia Lithuanian 

Community, Vytautas Neverauskas.

Dabartinė A. L. B-nės K ašto valdyba, einanti 
pareigas antrą kadenciją: iš kairės sėdi — E. 
Dainienė, narė švietimo reikalams, V. Neve
rauskas, pirmininkas, L. Pocienė, n. jaunimo r.; 
stovi — V. Aleksandravičius, sekr., V. Baltutis, 
narys kultūros reik., D. Dunda, ižd., A. Gala- 
tiltis, vicepirm. Foto A. Budrys

0 Board of the Australian Lith. Community, 
recently reelected for a second term.

do” ir juos plačiai išreklamavo a. a. Juozas J. 
Bačiūnas. Jis ne tik pats kelis kartus vizitavo 
Australijos lietuvius, bet jo pėdomis pasekė ir 
visa eilė žymių lietuvių — menininkų, poli
tikų, dvasiškių.

Kas yra šito lietuviško gyvenimo šiame 
krašte variklis? Žinoma, atskiri asmenys, ku
rių vieni duoda mintį, kiti suorganizuoja, 
talkina. Neįmanoma suminėti visų asmenų, 
kurie išskirtinai ką nors daugiau padarė, įne
šė arba sukūrė Tai, kas šiandien pasiekta, yra 
gilaus tautinio sąmoningumo išdava, kurio 
Australijos lietuviai tikrai nestokoja. Šito 
tautinio sąmoningumo taip pat kupinas ir 
jaunimas, nors čia gimusiai ir augusiai kartai 
toji Lietuva tėra tik kraštas, kur gyvena to
kie patys lietuviai, kaip ir jie.

Galima būtų užsiminti ir apie politinę Aus
tralijos lietuvių veiklą, tačiau tos veiklos re
zultatai nepateisina pastangų. Ir tai ne vien 
dėlto, kad mūsų čįa yra labai nedaug, bet 
ir dėl to, kad patys australai politikos ne
mėgsta, todėl kiekvienas bet kokia forma po
litinis, o ypač iš ateivių tautiniai politinis 
veiksmas, atgarso nesulaukia. Pati Australi
jos vyriausybė, į kurią kreipiami prašymai, 
mandagiai į juos atsako ir be eigos paguldo, 
kanceliarijos stalčius.

Praėjus dvidešimt penkeriems metams ir 
tautinis Australijos lietuvių gyvenimas ima 
įgyti kitokias formas. Jeigu pradžioje buvo 
stengtasi veikti ir dirbti tuose pačiuose rė
muose, kaip kadaise Lietuvoje, tai šiandien 
lietuviška veikla priima gyvenamojo krašto 
socialinio ir kultūrinio gyvenimo formas: 
viena po kitos ima gęsti anksčiau klestėjusios 
organizacijos ir pereina į “klubinį santykia- 
vim’ą’. O tai yra ženklas, kad į lietuvišką 
gyvenimą ateina nauja lietuvių karta. V. K.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENE

Į Australiją atvažiavę pokariniai lietuviai emi
grantai rado čia veikiančią Lietuvių Sąjungą, ku
rios pLmininku buvo senas lietuvis Antanas Bau- 
žė. £ja gyvenančių lietuvių buvo nedaug, tačiau 
jie labai gražiai priėmė ir padėjo atvykusioms. 
A. Baužės iniciatyva ir lėšomis buvo įsteigtas ir 
dabartinis bendruomenės laikraštis “Mūsų Pa
stogė”, kuris pirmosiomis imigracijomis dieno
mis savo tautiečiams buvo kaip tikras lietuviš
kasis kelrodys, daug padėjęs bendram susijun
gimui ir bendram susižinojimui.

Lietuvių skaičiui vis didėjant ir lietuvi;koms 
kolonijoms plečiantis, buvo pradėta ir pirmasis 
organizacinis paskirų šakų steigimasis. Lietuvių 
Bendruomenės Australijoje įsisteigimas įvyko 
1950 metų pabaigoje, kada į Sydnėjų suvažiavo 
atstovai iš paskirų Australijos vietovių ir tapo 
išrinkta pirmoji Krašto valdyba, susidedanti iš 
J. Vaičaičio, pirm., (mirusio Amerikoje) vicep. 
kun. P. Butkaus, sekr. A. Ustjanausko (mirė 
Amerikoje), iždininko M. Bogušo (mirė Sydnė- 
jojue) ir dir. A. Mauragio.

Iki 1970 metų visą laiką Krašto valdyba buvo 
Sydnėjuje ir per tuos metus, keičiantis pirminin
kams ir valdybų nariams, buvo įsijungta į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę, kurios buvęs pir
mininkas J. J. Bačiūnas net kelis kartus buvo 
aplankęs Australijos lietuvius. Jis buvo išrink
tas Australijos L. B-nės garbės nariu.

Iki 1970 metų atstovų suvažiavime Krašto 
valdyba buvo išrinkta iš Adelaidės atstovų ir jau 
antrąją kadenciją jie sėkmingai vadovauja visam 
Australijos lietuviškajam gyvenimui. Krašto val
dybos pirmininku yra Vytautas Neverauskas, 
mokytojas, kultūrininkas, Australijos skautų 
vienas pirmųjų steigėjų, vėliau ilgus metus jiems 
vadovavęs. Neverauskas, kartu su savo pagal
bininkais valdyboje per pastaruosius kone trejus
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Lietuvių Namų-Adelaidės Lietuvių S-os valdyba: 
(iš kaires) sėdi V. Neverauskas, pirm. P. Biels
kis, B. Nemeika, E. Kalibatas; stovi Č. Ostraus
kas, J. Abukevičius, J. Langevičius, J. čėsna

(Trūksta G. Rakausko). Foto A. Budrys
• Lithuanian Home in Adelaide: Board mem

bers.

metus yra atlikęs didžiulį darbą visoje mūsų 
bendruomenėje. Jo šaltas galvojimas, taktišku
mas iir rūpestingai atliekamos pareigos, sujungė 
vienu laiku šiek tiek pairusią bendruomenę ir, 
reikia tikėtis, kad ateityje buvusios iki šiol ne
gerovės bus visiškai pašalintos, ir Australijos 
lietuvių bendruomenės gyvenimas sužydės taip, 
kaip ir anksčiau puikiai žydėjo.

----------------------------f

Australijos Lietuvių B-nes laikraščio “Mūsų 
Pastoges’’ ilgametis administratorius B. Stasio- 
nis, kairėj, ir dabartinis laikraščio redaktorius 
dr. A. Mauragis, susitikę Sydnėjuj, baliaus metu.

®B. Stasionis, tormer manager of Lithuanian 
publication “Our Haven”, and pape.’s present 
editor Dr. A. Mauragis, Sydney.

I-----------------------

ADELAIDĖS LIET. M UZIEJ US - ARCH YVAS

Muziejų-Archyvą įkūrė J. K. Vanagas, o jį 
oficialiai atidarė P. L. B-nės pirm. J. J. Bačiūnas 
1967 m. sausio 28 d. Muziejaus vedėjas yra Jonas 
Pyragius. Muziejuje yra tūkstančiai eksponatų, 
tarp kurių Lietuvos valsit. vėliavos, herbai, karių 
uniformos ir ženklai, medaliai, ordenai, atžymė- 
jimo ženkliai, lietuviškų pinigų ir pašto ženklų 
komplektai; taut, drabužiai ir taut, lėles; audi
niai, juostos, ginta o išdirbiniai; žymiųjų liet, 
dailininkų Australijoje kūriniai; visa Australijos 
lietuvių periodika, išleistos knygos, straipsniai, 
tilpę australų laikraščiuose; programos, orga
nizacijų veiklos albumai filmos. Lietuvių Enci
klopedija ir daugybė kitų dalykų.

Muziejus ne tik yra mėgiamas ir gausiai lan
komas lietuvių svečių, bet vis daugiau populia
rėja ir australų tarpe.

Foto A. Budrys
• Adelaide’s Museum and Historical Archive 

of Lithuanistics.
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MELBOURNO LIETUVIAI

Melbournas yra Viktorijos valstybės sostinė 
(anksčiau — visos Australijos sostinė), turinti 
virš 2 milijonų gyventojų, kurių apie 1500 yra 
lietuviai.

Kada pirmieji lietuviai čia atvyko, tai studi
joms medžiaga. Didžiausias antplūds prasidėjo 
su DP emigracija iš Vokietijos stovyklų. įkėlė 
kojas, tuojau suskato vienas kito ieškoti ūžian
čių fabrikų kiemuose, akmenų skaldyklose sker 
dyklose, geležinkelių stotyse bei bažnyčių šven- 
tcriuose. Išgirdę lietuvišką žodį, vienas kitą 
džiaugsmo ašarą braukdami, sveikino kaip bro
lis brolį.

Susiradę tuoj pradėjo steigti organizacijas, 
kad vienas kitam beskuriant naujame krašte pa
dėtų, patartų, paguostų, stiprintų lietuviškame 
darbo kelyje. Taigi, kalbėdami apie organizaci
jas, tuo pačiu kalbame ir apie visus lietuvius, 
išskyrus tuos, kurie nuklydo ir paskendo krašto 
minioje.

Inž. Juozas Pelenauskas, Melbourne Liet, klubo 
pirmininkas.

• J. Pelenausikas, chairman of the Melbourne 
Lithuanian Club.

Tautinis dairbas, inspiruojamas atskirų tautie
čių, kurie atlikdami kasdieninės duonos rūpin
tojų darbą, skiria savo laisvalaikius ir nemigo 
naktis tautiniam gyvastingumui išlaikyti ir jo 
apraiškas perduoti ateities kartų kartoms.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Melbour
ne apylinkė įsteigta 1950 m. liepos mėn. 16 d., 
ji yra pirmoji apylinkė Australijoje ir visame 
pasaulyje suorganizuota Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pagrindais, išskyrus veikusias tremti
nių stovyklose.

Apylinkės darbas yra vadovavimas, koordi
navimas, reprezentavimas ir parama. Konkretūs 
darbai: tautinių švenčių minėjimai, rėmimas or
ganizacijų, savaitgalio mokyklų, palaikymas san

J. Bačiūnai apsilankius Melbourne. Iš kairės — 
J. Valys, J. Bačiūnas, J. Meiliūnas, L. Balkus, A. 
Krausas, Ign. Alekna.

• During a visit in Melbourne of the late J. 
Bachunas of USA.

tykių su kitomis tautybėmis ir 1.1.
Apylinkės valdybų pirmininkais buvo: Ign. 

Alekna, S. Balčiūnas, P. Baltutis, N. Butkūnas, 
M. Didžys, A. Grigaitis, S. Grincevičius,A. E. 
Liubinas, J. Meiliūnas, J. Pelenauskas, J. Petrai
tis, J. Petrašiūnas, A. Vingis, B. Zabiela, G. 
Žemkalnis ir dabartinis — jaunosios kartos at
stovas, Australijoje išsimokslinęs, entuziastingas 
vadovas Vytautas Straukas.

Šalia pirmininkų nuoširdūs padėjėjai ir dar
bo vykdytojai buvo didelis būrys kitų valdybos 
narių, kuriuos čia suminėti užimtų daug vietos.

Didelis tautinio darbo ramstis yra M. L. Klu
bas, kuris administruoja Lietuvių Namus. Klu
bas yra turėjęs ir sunkių valandų, besirūpinant 
Lietuvių Namų įsigijimu. Narių ryžtas, darbas ir 
dosni parama įgalino sunkumus nugalėti.

Narių aukomis ir paskolomis, paremiant ki
tiems Melbourne lietuviams, klubas įgijo Lietu

Melbourno Liet. Soc. Globos Moterų Dr-jos Dvi
dešimtmečio minėjimas. Kalba E. šeikienė.

• 20th anniversary commemoration of the 
Lith. Women’s Social Aid Society in Melbourne.

LIETUVIŲ DIENOS 1973, RUGSĖJIS

vių Namus, kuriuose koncentruojasi plačiašakė 
tautinė veikla. Juose yra koncertų salė, piramogų 
salė, repeticijų salė, bendruomenės menė, mo
terų seklyčia, jaunimo kambarys, skautų būklas, 
biblioteka, valdybų kambarys, tautinių išdirbi
nių paroda-krautuvė, Koop. Kredito Dr-jos “Tal
ka” būstinė, koplyčia ir kitos pagalbinės patal
pos. Namai yra, galima sakyti, miesto centre, 
visų Jengvai pasiekiami, visi juose yra laukiami. 
Kad tik visi juos remtų!

Pastaruoju metu iškyla Lietuvių Namų išlai
kymo sunkumų. Senieji pavairgo ar visai pasi
traukė iš gyvųjų tarpo; jaunieji kiek abejingi 
ir neskuba su parama. Ieškodami teigiamo spren
dimo, vilčių tačiau neprarandame.

Dabartinis M. L. Klubo pirmininkas yra 
tarptautiniuose suvažiavimuose pasižymėjęs inž. 
Juozas Pelenauskas.
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Socialinė globa Melbourne

Dabartinės civilizacija yra sukūrusi valstybi
nę socialinę globą. Ja naudojasi įvairių katego
rijų žmonės: pensininkai, T. B., psichiniai ir kiti 
ligonys, invalidai, pamestinukai, netekėjusios mo
tinos ir kt.Jie gauna fizinę ir labai retais atve
jais moralinę paramą. Dažnai atsikanda reikalas 
teikti individualinę globą. Tokia pagalba gali 
būti teikiama profesionalų arba savanoriškai 
veikiančių vienetų.

Pastarajai grupei priklauso Melbourne Socia
linės Globos Moterų Draugija. Jos narės nepa
liaujamu darbu telkia lėšas, tiesia ranką varge 
esančiam tautiečiui jau ištisus dvidešimtį metų.

Draugijos narės dirba šūkiu: “Mylėk savo ar
timą taip, kad tas jo nekankintų!”

Draugijos narės lanko ligonius, teikdamos 
jiems lietuviškos nuotaikos, parūpindamos svei
katai reikalingus aparatus, mažamečiams šeimos 
nariams surasdamos globėją, teikdamos paguo
dos vienišiems invalidams.

Draugija neklasifikuoja žmonių, steigiasi pa
gelbėti kiekvienam į vargą patekusiam lietuviui.

Melbourno moterų šilta, raminanti, dalinanti 
ranka pasiekia Vokietiją, Suvalkų trikampį ir 
dar toliau. Šioje srityje veiklą koordinuoja su 
Amerikos lietuvių B alfu.

Iš kur gaunama lėšų? Tai nelengvas darbas. 
Mugėmis, baliais, bufetais, loterijomis, vestuvių 
pokyliais ir kitais įmanomais būdais renkamos 
lėšos per 20 metų yra pasiekusios 25.000 dolerių 
sumos. Viskas nuėjo šalpai ir dalinai prisiden- 
dant prie Lietuvių Namų pirkimo, inventoriaus 
įsigijimo, remiant skautus, studentus, sportinin
kus, lietuvišką biblioteką, spaudą, Parapijos Na
mus, Vasario 16 gimnaziją. Vaižgantiškai ta
riant, draugijos narės šaukiamos: “Mykoliuk, 
šen, Mykoliuk, ten!”, nors kartais narėms net 
kvapo pritrūksta...

Draugijos veikla įvertinta 20 metų veiklos 
švente.

Draugijos veikla naudojasi ir australiškasis So
cialinės Globos Departamentas, patikėjęs jos val
dybai rūpintis ligonių turtu, ir reikalui esant, 
juo disponuoti.

D. Siinankevičienė

PLJS skyrius Adelaidėje labai veiklus. Nuotrau
koje scena iš suruošto vakaro: “Poezija, daina 
ir žvakių šviesa”. Stovi iš kairės: R. Staugaitė, 
R. Kalikaitė, L. Lupinskaitė, A. Stepanienė, L. 
Ruzinskaitė ir V. Mikeliūnaitė. Sėdi iš kairės: 
R. Kubiliūtė, dr. A. Stepanas, A. Stankevičiūtė.

Foto A. Budrys

• Stage production at an evening affair pre
sented by the active Adelaide chapter of the 
World Lithuanian Youth Association.

Sydnėjaus P. L. Jaunimo Kongreso komitetas 
labai sėkmingai išleidęs savo atstovus į kon
gresą. Iš kairės: L. Apinytė, B. Aleknaitė, dr. K. 
Bagdonavičius, U. Kazokaitė, V. Vasaris, J. Reis- 
gytė, pidmininkė, K. Matulis, A. Laukaitis ir V. 
Bitinaitė.

• Committee of Sydney that had launched 
off delegates to .the World Lithuanian Youth 
Congress in Chicago, 1972.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUN
GOS SKYRIUS ADELAIDĖJE

Veikdanji pagal II Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso nurodymus, Australijon grįžę Adelai
dės atstovai apsiėmė įsteigti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos vienetą. Sušauktas bendras 
Adelaidės jaunimo susirinkimas š. m. vasario 
mėnesį,į kurį atsilankė daug organizuoto ir ne- 
organziuoto jaunimo. Susirinkimą pravedė Lydi- 
ja Pocienė, A. B. Krašto valdybos narė jaunimo 
reikalams. Po pranešimo ir diskusijų nutarta 
steigti skyrius, išrinkta valdyba, į kurią įėjo:

pirm. — dr. Antanas V. Stepanas, vicepirm. 
— Linas Varnas, protok. sekr. — Valdonė Mi
keliūnaitė, sekr. užsienio reik. — Rasa Kubiliū
tė, sekr. Australijos reik. — Jonas Mockūnas, 
ižd. — Milda Staugaitė, nariai informacijų rei
kalams: Rūta Bielskytė, Kęstutis Kuncaitis, Arū
nas Reivytis ir Algis Sttraukas.

Išrinktoji valdyba entuziastingai imasi projek
tų ir darbų vykdymo. Tikimės, kad entuziazmas 
neišblės, jėgos neišseks. (Kazys)
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Lietuvių kooperatinė kredito draugija

"TALKA"

Lietuvis, atklydęs į Australiją, sunkiai dirbo 
ir taupė, kad susikurtų materialini gyvenimo pa
grindą. Nepaslaptis, kad reikėjo skolintis iš sve
timųjų ir mokėti aukštas palūkanas. Atsirado 
tautiečių, kurie matė, kad reikia “laužti ledus” 
ir burtis į koop. organizaciją.Po pasitarimų 1961 
m. liepos 15 d. įvyko Liet. Koop. Dr-jos ‘Tal
ka” steigiamasis susirinkimas. Pirmuoju “Tal
kos” valdybos pirmininku buvo iniciatorius Liu
das Barkus.

Darbas pradėtas nedidelio būrelio tautiečių 
su keliais šimtais dolerių, peir 12 metų tą mažą 
kooperatinį daigelį išaugino į gražų Melbourne 
organizacijų ąžuolą, tikrą tautiečių “Talką”.

“Talka” priima paprastus ir terminuotus in
dėlius ir duoda asmenines ir garantuotas turtu 
paskolas. Įstatymų leidžiamą pelno dalį skiria 
lietuviškiems reikalams remti.

“Talka” turi 350 natrių ir indėliai siekia ket
virčio milijono.

Dabartinę “Talkos’ valdybą sudaro: Povilas 
Baltutis, pirm., Viva Alekna, sekr., J. Balbata, 
R. Mikaila ir B. Vaugas — nariai. Būstinė — 
Melbourne Lietuvių Namai.

Paulius Baltutis, parapijos sekmadieninės mo- 
myklos vedėjas ir Liet. Kooperatinės Kredito 
D-jos "Talka" pirmininkas.

• P. Baltutis, Parish Sunday School superin
tendent and president of L. Credit Assn. “Talka”. Ignas Alekna, Melbourne nepavargstantis lietu

vių visuomenininkas, didelis veikėjas, spaudos 
bendradarbis, šiam “Lietuvių Dienų” numeriui 
paruošęs visą Melbourne lietuvių gyvenimo me
džiagą. — Jis priklauso eilei vietinių organiza
cijų, visuomeninių ir kultūrinių, savo gražiu dar
bu duodąs pavyzdį tiek vyresniems, tiek jauni
mui. Neseniai atšventė 65 metų sukakti.

• Ignas Alekna, a cultural activist of Mel
bourne; he has provided much of the Lithuanian 
materials for this issue.

«---------------------
Kalba Liudas Barkus, koop. kredito dr-jos "Tal
ka” iniciatorius ir ilgametis pirmininkas. Iš k.: 
P. Baltutis, A. Mikaila, J. Barkienė, L. Barkus, 
V. Bladzevičienė, A. Bladzevičius, V. Jakutis.

• L. Biarkus (center), the initiator and long
time president of the Lithuanian Cooperative 
Credit Society “Talka”.

MELBOURNO LIETUVIU BIBLIOTEKOS

Veikęs Melbourne Australijos Lietuvių Kul
tūros Fondas, gavęs iš tautiečių aukų knygomis, 
sudarė biblioteką, kurioje yra virš 2000 knygų. 
Biblioteka kviečia visus tautiečius naudotis jos 
turimomis knygomis. Dėl lėšų stokos biblioteka 
nepajėgia įsigyti naujausių knygų, todėl lauktų 
aukų iš atskirų tautiečių ir leidyklų. Biblioteką 
tvarko K. Šlika. Biblioteka yra Lietuvių Namuo
se, 50 Errol St., North Melbourne.

Melbourne dar veikia a. a. A. Krauso įsteig
ta A. L. B-nės Krašto valdybos biblioteka, kuri 
kaupia lituanistines mokslines knygas. Ja nau
dotis gali visi Australijos lietuviai. Tvarko A. 
Šeikis, būstinė Melbourne Liet. Namuose.

Lietuvių Namų J. J. Bačiūno vardo Biblioteka 
Adtlaidėje veikia nuo 1949 m. Adelaitės Lietuvių 
Sąjungos rūpesčiu. Joje yra apie 1700 knygų. 
Skaitytojai daugiausia vidut. ir vyresnio amž.; 
jaunimas mažai knygomis domisi Prie bibliote
kos veikia skaitykla, kurioj gaunama 19 laik
raščių ir žurnalų.

Biblioteką tvarko; E. Reisonienė, L. ir K. Gar- 
baliauskai, J. Kutkienė ir M. Jasutis.
♦---------------------
J. Bačiūno vardo bibliotekos vadovybė. — Iš 
kairės: L. Garbaliauskas, J. Kutkienė, E. Rei
sonienė, vadovė, K. Garbaliauskienė, M. Jasutis.

Foto A. Budrys 
O The management of the J. Bačiūnas Library 

Lithuanian Home.
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ŠVIETIMAS - MOKYKLOS

Melbourne Lietuvių Parapijos Sekmadieninė .... 
Mokykla

Mokykla įsteigta 1954 m. kun. P. Vaserio 
iniciatyva, kuris visą laiką yira jos globėju. Mo
kykloje mokosi virš 100 mokinių. Mokykloje 
mokoma lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, tė
vynės pažinimo ir tikybos, tautinių šokių ir 
dainų. Mokykla ruošia Motinos Dienas, Kalė
dų eglutes ir vaidinimus.

Mokyklos lėšomis rūpinasi Tėvų komitetas; 
ją remia apylinkės valdyba ir moterų organi
zacijos.

Mokykloje dirbo be jokio atlyginimo gausus 
būrys idealistų mokytojų.

Dabartinis mokyklos vedėjas yra Paulius Bal
tutis.

Adelaidės ALB savaitgalio mokykla.
Mokykla įsteigta kun. dr. P. Jatulio iniciatyva 

1949 m. gruodžio men. Pirmas mok vedėjas buvo 
Ivoška, po jo sekė V. Sitaniokas, M. Reinkė ir 
nuo 1969 m. vėl V. Statnickas. Veikia 8 skyriai 
su dviem skyriais silpnai kalbantiems ir vaikų 
darželis. Yra 45 mokiniai.

• Lithuanian Parish Sunday School in Mel
bourne.

Adelaidės šv. Kazimiero parapijos savaitgalio 
mokykla. 2-as i kairės sėdi mokyklos vedėjas 
kun. A. Spurgis, MIC, 5-tas parapijos klebonas 
kun. A. Kazlauskas, MIC, kuris yra mokyklos 
globėjas. Foto A. Budrys

• St. Casimir Church Lith. Weekend School, 
Adelaide.

Melbourno Lietuvių parapijos Sekmadieninė mo
kykla.

• The Sunday School of the Lithuanian parish 
in Melbourne.

R. Kalantos lentos šventinimo (metinių proga) 
garbės sargyba prie paminklo Lietuvių Namų 
sodelyje. Foto A. Budrys

• Plaque dedication to Romas Kalanta in 
Lithuanian Home’s Garden.
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žuvusiems už Lietuva paminklas Lietuvių Namų 
sodelyje. Foto A. Budrys

• Monument for the Heroes who gave their 
lives for Lithuania at the Lith. Home Garden, 
Adelaide.
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DAILIOJO ŽODŽIO BARUOSE
arba 
apie rašančius lietuvius Australijoje

Jeigu staiga nutrūktų visa komunikacija 
tarp Australijos ir kitų kontinentų, lietuviškas 
gyvenimas Australijoje sruventų tokia pat 
tėkme kaip kad ir iki šiolei. O šitaip teigti 
galima dėlto, kad savoje bendruomenėje tu
rime viską, kas būtina tautinio sąmoningumo 
kibirkštėlei palaikyti pradedant visuomeni
ninkais bei politikais ir baigiant visų rūšių 
menininkais. Iš menininkų skaičiumi gau
siausi yra dailojo žodžo puoselėtojai, ku
riuos čia vadinsime rašytojais ar poetais, 
nors šitie literatūriniai titulai kažin ar iš
laikys laiko bandymus.

Australijos lietuvių bendruomenė, nors nė
ra gausi, bet proporcingai rašytojų bei poetų 
turime gausiai. Pernai metais “Mūsų Pasto
gė” vien Sydnėjuje suregistravo apie dvide
šimt asmenų, kopiančių i Parnasą, ir tai laik
raštis susilaukė priekaištų, kad ne visi buvę 
suminėti. O kur dar Melbournas, Adelaidė ir 
mažesnės vietos? Visus sudėjus į krūvą, sa
kysim, į Australijos Lietuvių Rašytojų Drau
giją, turėtume naują imponuojančią organi
zaciją.

Jei kriterijum laikysime Rašytojų Draugijos 
narystę, tai prieš 25 metus drauge su lietuvių 
ateivių banga į Australiją atvyko trys drau
gijos nariai: P. Andriušis, V. Kazokas ir J. 
Žukauskas. Per tą laiką tik P. Andriušis pa
teisino save kaip rašytoją. Pulgis Andriušis 
savo raštais ir dvasia tebėra gyvas mūsų tar
pe (V. Kazokas rengia platesnę jo monografi
ją). Čia gyvendamas jis išleido geriausius 
savo veikalus, už du iš jų laimėdamas Rašy
tojų Draugijos premijas. P. Andriušis iškilo 
kaip vienas originaliausių mūsų beletristų, 
savo pasaulio, savito stiliaus.

Juozas Žukauskas Australjoje tepasireiškė 
kaip talentingas žurnalistas, keletą metų re

dagavęs “Mūsų Pastogė”, bet dėl kilusių in
trigų pasitraukė iš spaudos ir iš lietuviško 
gyvenimo. Vienas iš paskutiniųjų jo darbij 
atspausta dar Vokietijoje išleistame almana
che “Tremties metai.”

Vincas Kazokas dar vis pasirodo su savo 
kūryba, 1953 m. išleidęs rinkinį “Sapnų pė
domis” ir 1970 “Poezijos lakštą”. Nemažai jis 
yra vertęs; iš vertimų žymesnieji yra A. 
Koestlerio “Nulis ir begalybė”, F. Timmer
mans “Kaimietiškoji psalmė”, A. Gide “Sūnus 
palaidūnas” ir Dostojevskio “Didysis Inkvi
zitorius” (to paties vardo A. Maceinos kny
goj). Su originalia kūryba dalyvavo “Trem
ties metuose”, 1947, poezijos antologijose — 
“Lietuvių poezijos antologija”, 1950, “Lietu
vių poezija”, 1971 ir almanache “Gabija”, 
1954.

Agnė Lukšytė, 1970 m. debiutavusi su no
velių rinkiniu “Kalnų velnias”, vienintelė 
paskutiniuoju metu iš mūsiškių priimta į L, 
Rašytojų Draugiją, (jei neskaitysime buvusių 
australiečių J. Tininio ir Julijos Švabaitė's).

Tarp knygas išleidusių minėtini šie auto- 
riaijuozas Almis Jūragis, 1964 m. debiuta
vęs su poezijos rinkiniu “Tolimieji miražai”; 
jis dalyvavo ir “Lietuvių poezijos” (III) an
tologijoje, 1971.

Jurgis Janavičius rašo lietuviškai ir ang
liškai. 1971 išl. poezijos rinkinį angliškai 
“The Journey to the Moon”, dalyvavo “Lie
tuvių poezijos (III) antologijoj, 1971 ir lei
džia ir redaguoja “Poezijos ir prozos lakštus” 
lietuviškai ir angliškai.

Vincas Kazokas, rašytojas, žurnalistas, kultūri
ninkas, visuomenininkas. Be savo plataus ir di
delio visuomeninio darbo, yra toli žinomas kaip 
literatas ir paskaitininkas, savo puikia kūryba 
ir giliomis mintimis praturtinęs Australijos liet, 
kultūrini gyvenimą. Ilgus metus redagavo ben
druomenes laikraštį -Mūsų Pastogę”; tuo metu 
laikraštis pasiekė aukščiausią žydėjimą, ypatin
gai turinio ir kalbos atžvilgiu, šiuo metu V. K. 
yra kultūrinio Sydnėjaus “Plunksnos klubo” 
pirmininkas.

®V. Kazokas, poet and journalist, president 
of Sydney’s Lithuanian Pen-CIlub.

Magdal. Marija Slavėnienė nuolat reiškiasi 
poezija periodikoje, prieš keletą metų už po
ezijos rinkinį laimėjo premiją, o šiemet išlei
do rinkinį “Svetimi keleiviai”.

Vytautas Janavičius pasirodė 1962 m su 
beletristiniu mitų pasakojimu — knyga “Pa
keliui į Atėnus”, kuri buvo gana aukštai įver
tinta; autorius su nuotrupomis dalyvavo “Li
teratūros Lakuose”.

Prozos knygų dar yra išleidę: B. Zabiela, 
“Klaida”, 1964, Antanas Skirka, “Kur bėga 
Šešupė” ir Ilgiuosi tavęs”, kun. P. Vaseris.

Aldona Veščiūnaitė nėra išleidusi atskiros 
knygos, bet periodikoje ir australiečių lietu
vių poetų antologijoj “Terra Australis” už
sirekomendavo kaip viena brandžiausių po
ečių šiame kontinente. Lygiai savo origina
lumu ir poetiniu išgyvemnu išsiskiria parijo- 
dikoje pasirodąs Antanas Gasiūnas. Spaudoje 
ir vakaruose bei minėjimuose matome ir gir
dime Juozą Mikštą, Mariją Malakūnienę, 
Praną Pusdešrį, Aldoną Prižgintaitę. J. A. Jū- 
ragio suredaguotoje poetų antologijoje “Ter
ra Australis” yra ir daugiau vardų. Be abejo, 
kad čia vardais minėti ir neminėti yra dabar
ties mūsų literatūros kūrėjai; jų ateities ne
siryžtame spėti, nes kūrėjų keliai neapskai- 
Čiuojami ir nepramatomi, (n. n.)
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Juozas Almis Jūragis

Juozas Almis Juragis

DIOGENAS

Jei tu nebūtumei papiktinęs sočios, miesčio- 
Atėnų rinkoje, [niškos minios
askete Diogenai, 
jei tu vidudienį, saulei skaisčiausiai šviečiant, 
su žiburiu minioj nebūtumei ieškojęs, 
askete Diogenai, 
ar mes žinotume, 
praėjus šimtmečiams, 
Dievų altoriams griuvus, 
naujiems filosofams 
šimtus naujų tiesų suradus, 
kad gimti žmogui — nieko nereiškia, 
kad TAPTI ŽMOGUMI, 
pasaulio kūrinijos žiedu 
yra vienintelis 
žmogaus tikrasis pašaukimas?

Ar mes žinotume, 
kad TIKRASIS ŽMOGUS 
ir mūsų moderniausiam amžiuj, 
drąsiesiems astronautams 
Mėnulio dulkėse išmynus pirmas žmogaus 
tebėra ligi šiol nežinomas, [pėdas,
kaip erdvėse neatrasta planeta?

Ar mes žinotume, 
askete Diogenai? — — — —

LIETUVIŲ DIENOS, 1973, RUGSĖJIS

Juozas Mikštas (1913.3.18.Begnavos k., Dūkšto 
vis., Švenčionių ap.). Nepr. Lietuvos, Vokietijos 
Amerikos ir Australijos liet, spaudos bend a- 
darbis eilėraščiais, reportažais, korespondenci
jomis, feljetonais ir eiliuotomis satyromis (pa
varde ir slapyvardžiais Karvelis, šilainis, Ger
vazas Maukelė, Strapalas Plepalas ir kt.)

Pirmąjį eilėraštį išspausdino 1928 m. Vilniaus 
“Rytojuje”. Yra bendradarbiavęs Gabijoje, Aus
tralijos Lietuvių Metrašty, Terra Australis, ir k.

Jis yra tautinių švenčių ir kitų parengimų ma
lonus ir paslaugus dalyvis. Š. m. kovo 18 Mel
bourne Liet. Namų koncertų salėje atšvęsta jo 
60 metų sukaktis.

• Juozas Mikštas, a ipoet and veteran jour
nalist whose contributions have been appea.ing, 
since Independent Lithuanian times and until 
present days under various pen-names.

Juozas Mikštas

LYG PABUDĘS

Aš maniau, kad jau viskas išblėso, 
Ką buvau užgesinęs širdy, 
Kad gyvenimo rudenį vėsų 
Žiema tyko, šiurpi ir gūdi.

Aš maniau, kad, sapnais nusivylęs, 
Pats, kaip sapnas, blaškausi naktim, 
Kad veide laiko įrėžos gilios 
Nebekais jau troškimų ugnim.

Aš maniau... Ir staiga lyg perkūnas 
Sužaibavo iš giedro dangaus: 
Štai vienatvės kalėjimas griūna, 
O aš pats, lyg pabudęs, žvalgaus,

Ir matau kad ne viskas išblėso, 
Ką buvau užgesinęs širdy;
Kad gyvenimo rudenį vėsų 
Tebešildo svajonė gaivi.

M. Malakūniene

PASKUTINE GIESME

Iš ciklo “Esu žmogus

III.

— Viešpatie, — aš atėjau į šitą žemę per 
Žinau, kad per anksti išeisiu... [vėlai!
Romantikos ir riterių 
senai praėjo jau laikai...
Bet visa, ką man dovanojai, — 
neišleidęs iš savųjų rankų, — 
Aš visa noriu sugrąžinti Tau!

—Aš noriu jau sugrįžt, 
iš kur esu atėjęs, — 
Aš noru jau pavirsti vėl žeme... 
Tegu iš mano molio — 
maloni Viešpaties Ranka 
geresnį žmogų
nulipdysi

Marija Irena Malakūniene, žemaitė, gimusi ir 
užaugusi prie Baltijos jūros, buvusi mokytoja. 
Australijon atvyko 1949, gyvena Melbourne.

Savo kūrybą spausdina periodikoje ir perduo
da gyvu žodžiu. Melbourniečiai didžiuojasi ja ir 
laukia brandžios, turiningos poezijos leidinio.

• M. I. Malakūniene, a teacher and poetess, 
in Melbourne since 1949.

Aldona Prižgintaite

ABU ŽINOJOME

Abu gerai žinojome, 
kad stovime 
prie kryžkelės, 
iš kur keliai mus perskirs 
į priešingas šalis 
ir susitikt vilties 
jau nekad nebėra — — —

Ar mūsų akys 
tą jausmą išdavė, 
ar tik kaip iškaltam 
veide granito 
jos nieko nepasakė, 
kad tą akimirką, 
kaip brangų talismaną, 
į savo širdį 
įsidėt norėjau — — — 
kad pasimatymo džiaugsmu 
dar savo likusias dienas 
šioj žemėje 
papuošt galėčiau!

ALDONA PRIŽGINTAITĖ



Antanas Gasiūnas, mokytojas, poetas, artistas, 
literatas ir, gal būt, dar daugiau meninių savy
bių galima priskaityti šiam Sydnėjaus kultūri
ninkui, kurio moderni poezija, artistiniai suge- 
bjimai visuomet ir visada jausmingai ir gražiai 
nuteikia žiūrovus ir klausytojus bet kurio me
ninio pasirodymo metu. — Nuotraukoje A. Ga
šlūnas skaito savo poeziją.

• A, Gasiūnas, of Sydney, poet and actor, 
reciting his poetry.

Magclal. Marija Slavėnienė 

(Iš knygos “Nežinomi keleiviai')

A. Gasiunas

KRISTA

Neraudok, anūkėle,
Glėby senelio —
Šilais alsuoja tau pirkia,
Beržai, nekirsti vygei — žiemoja tau.
Vytelių lopšyje raliuoja piemenys,
Aitvarai skalsina duoną...
Sienojuje vinis

— viena —
(Numirus kaip tiesa)
Kasų ir pančių laukia.
Atgailoje nuo ašarų lazda pražysta obelim — 
Vaikei, bet nenudžiūsta tavo laužui ąžuolai. 
Neverk alkana.
----Silikono krūtinė tuščia.
L. S.D. joje
Per laumės juostą skęsta laimės šuliny.
Chromo pečiuje formulei F
Nereikia sidabrinio šaukšto,

— O klevo šaukšto.
Nebuvo kraičių skrynioje mamos.
- Toli -
Vėjo šukuotais plaukais
Jinai meldus glosto,
Vilioja,

Juokiasi,
Maldauja:

Kad prasiskleistų jie,
Jų takas būt tiesus
Į žalią rūmą.

E. K.

Pirkliai ir menininkai,
Vienuoliai,
Kurtizanės —
Ir niekad neturėję vardo — pilki žmonės
Praeina pro mane troškimais nešini
Ir lūkesčius gyvenimo nualintuos veiduos

— Važiuojam — [paslėpę.
Šaukia žalios semaforų akys:

— Važiuojam —
Šaukia menininkai,
Ir pirkliai,
Vienuoliai,
Kurtizanės...

— Važiuojam j paskutinę žemės puotą — 
Į kryžiuose paskendusius kapus.

# « »
Išbėgome kadaise 
iš degančių namų, 
iš miestų griūvančių. 
Išplaukėm kaip sieliai 
i svetimus kraštus. 
Kaip sieliai išrikiuoti 
ranku svetimu, c c

Užuovėją suradom 
nuo vėjų dykumos. 
Palapines pastatėm 
nuo tropiško lietaus. 
O akis. —
Ach, akis. —
Kad jų taip nekankintų 
saulės spindulys, 
vėduoklėmis pridengiam, — 
ir viskas jau gerai.

Ir viskas jau gerai.
Ir viskas tap patogu.----
Ilsmės kaip sieliai 
Po svetimuoju stogu.

Jurgis Janavičius

ŽEMEJ NESIBAIGIA NEI DIENA, NEI 
NAKTIS

Užtenka pažvelgt i akis:
Jo likimas kaip pavasario upė teka.
Bet kas, sakyk, melsis už jį?

Jau vakaras.
Mūsų kiemo špokams, kaimyno vištoms, 
St. Mary’s katedros balandžiams ir vaikams 
Jau merkiasi akys.
O Lietuvoj saulėtekis;
ŽEMEJ nesibaigia nei diena, nei naktis.

NUŠVIESTA RUDENIO SAULES 
Nušviesta rudenio saulės 
sena Pitt Street fasado palangė 
šilta (suodžiai, tinkas jau lupasi)... 
O, kad ir jūs, mano broliai, rudens 
nors valandai vienai kaip ta 
palangė, atšiltumėt.
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Aldona Veščiunaitė

SU LAIVAIS DIENA IŠPLAUKS

tarp medžių kai dairaus 
ir nežinau
ar tai lopai dangaus
ar tavo marškiniai

diena išplauks 
kartu su tais laivais

gal tik užmes lengvus šešėlius 
ant vandens sujudinto
palies žaismingai miesto bokštus 
palies akis

parėjus rasiu vakarą
žvaigždes
dalinsimės
kiekvienas uostas žemėj
turi
savo ašaras

Agnė Lukšytė, novelių knygos “Kalnų velnias” 
autorė, rašytoja beletriste, mokytoja. Be savo 
kūrybinio darbo, ji yra lankiusi Balio Sruogos te
atro seminarą, Sydnėjuje pasireiškė kaip gera 
scenos artistė. Plačiai dalyvauja Australijos ir 
užsienio lietuvių spaudoje, rašydama visuomeni
nėmis ir, daugiausia, kultūrinėmis bei meninėmis 
temomis.

• Agne Jjuklšytė, an actress, author of .short 
stories and a teacher, of Sydney.
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Pulgis Andriušis, vienas žymiausių dabarties 
lietuvių rašytojų, paskutiniu laiku gyvenęs ir 
miręs Australijoje.

Pulgis Andriušis

EMIGRANTAS IŠ PRAGARO

Australų Imigracijos Departamento direkto
rius, išleisdamas savo Įgaliotinius į užjūrio kraš
tus, tarp kitko pareiškė:

— Nors ir iš pragaro, bet kad man pristaty- 
tum reikalingą skaičių emigrantų, užplanuotų 
šių metų biudžete!

Vienas įgaliotinis, pasisukinėjęs po Europos 
kraštus ir nieko nepešęs, prisiminė direktoriaus 
atsisveikinimo žodžius ir nuvyko tiesiai į pragarą.

Liucipierius jį liepsningai priėmė savo įstaigoj 
ir, išklausęs reikalą, beviltiškai sušmėšėlavo savo 
uodega, sakydamas:

— Labai gaila, misteri, tuo tarpu tegalėsiu 
duoti vieną kadidatą. Tamsta jį rasi mūsų varti
ninko raštinėje.

Australų įgaliotinis, padėkojęs Jo Pragariškajai 
Ekscelencijai už šiltą priėmimą, nuėjo pas var
tininką ir, ten radęs belakiant apšepusį kipšiuką, 
išsitraukė popieriaus lakštą, plunksną ir ėmė 
tardyti:

— Pavardė?
— Balabiesas!
— Užsiėmimas?
— Sieros žaliavų tiekimo viršininkas!
— Gerai, užrašysime: juodadarbis.
— Ne, misteri, aš buvau tikru bosu, tiktai po 

to. kai išeikvojau tris tonas sieros, mane atleido 
iš tarnybos ir dabar nori manim visai atsikratyti...

— Bus viskas kuo puikiausioj tvarkoj, Mr. Ba- 
labies, du metus atidirbsi kontkaktą ten, kur pa
skirs darbo įstaiga, o paskui tokiems sveikiems 
velniams, kaip tu, mūsų krašte šimtai galimybių!

Po to australas paaaiškino, kokiais keliais pa
siekti Neapolį, kur jau lauks naujo transporto 
laivas.

---- Tuo jau nesirūpinkit, miesteri, aš pats 
susirasiu kuo trumpiausią kelią iš ča.

Paskirtą dieną Balabiesas su čemodanu išniro 
iž Vezuvijaus ugnikalnio dūmų ir, nusišluostęs 
nuo naujo kostiumo sieros pelenus, oru atskrido 
pirie emigrantų laivo, kuris netrukus paleido ga
rą Australijos linkui. Kipšo arklinėse ausyse vis 
dar skambėjo Liucipieriaus atsisveikinimo žo
džiai:

— Na, Balabiesai, Australija yra tavo pasku
tinis šansas, jei ten nieko nenuveiksi, tai nura- 
šom tave į nustolius. Ką gi mes kita galime tau 
padaryti, būdami nemirtingi, negalėdami tavęs 
nei nužudyti, nei nukankinti, kaip tai gali leng
vai padaryti mūsų raudonieji draugai savo liau
dies priešų bylose. Ir dabar, nelaimingasis, dink 
iš mano akių iki sekančio pranešimo!

Iš transpolrto stovyklos Bonegilos Balabiesą 
australų valdininkai burtų keliu nugabeno į Port 
Adelaidę ir tenai paskyrė į sieros rūgšties fab
riką.

Nors ir būdamas blogu velniu, Balabiesas 
vis tiek liko velniu.

Jau iš pat pradžios neturėdamas jokių kalbi
nių sunkumų, pirmiausia ėmė bandyti seną vel
nių numerį: išmokyti austlralų darbininkus... 
keiktis.

Pertraukos metu, srėbdamas sierą, kurią jam 
nebuvo sunku žaibo greitumu paversti arbata, 
Balabiesas jau vienam darbininkui buvo bepra
dedąs šnabždėti ausin, tačiau, gerą valandikę 
pasiklausęs, patsai užsikimšo sau arklines ausis.

— Jūsų Prakeiktybe, — nubėgęs į telefono 
būdelę skambino vyriausiam pragaro buhalteriui.
— aš visiškai atsisakau gundyai austlralus ble
vyzgojimo srityje. Jie mane patį, seną velnią, nu
mušė nuo kanopų. Ne, Jūsų Prakeiktybe, geriau 
paveskite man kitą gundymų šaką, sakysim, mo
terystę, kurioj prieš milijoną metų buvau atžy
mėtas Didžiuoju Šakių ordinu...

Balabiesas, gavęs naują uždavinį, prisimeilino 
prie australų darbininkų, ėmė lankytis jų na
muose, ir po kiek laiko pastebėjo, jog jie gy
vena tokį sujauktą vedybinį gyvenimą, kad ne- 
bežinia, kas kieno vyras, kas kieno žmona, kas 
kieno vaikai, kas kieno tėvai ir ar iš viso yra 
tėvas, notrs ir yra vaikai.

Balabiesas, kaip ir bet kuris kitas velnias, per 
milijonus metų atpratęs bet kuo stebėtis, dabar 
pajuto, kaip jo dratinė čiupra ima šiauštis, išgir
dus tokį moterystės balansą.

Jisai net nebedrįso skambinti Jo Pragariškajai 
Ekscelencijai, juk vistiek tenai apačioje niekas 
netikės! Na, vis dėlto, išgėręs vieną kaušelį sie
ros apsidrąsinimui, susijungė su vyriausiu bu
halterių, atraportavo duomenis, išklausė grės
mingus papeikimus ir pagaliau gavo griežtą įsa
kymą išvystyti Australijoj girtuoklystės propa
gandą. Balabiesas, tatai išgirdęs, jau norėjo 
trenkti telefono ragelį ant pakabos.

— Jūsų Juodybe, — Karščiavosi jisai, — at
siųskite patį Liucipierių į šį kraštą, ir aš, vel- 
niaži, garantuoju, ar jis čia suras bent vieną 
normalų australą, kuris negeria! Girtuoklystė 
šišon yra taisyklė, o blaivvbė — reta išimt:s, 
paveskit man bet kokią kitą, lengvesnę propa
gandą!

— Tavo likimas užantspauduotas, Balabiesai!
— pasigirdo griausmingas balsas iš žemės jsčių. 
net telefono vielos pasmirdo siera. — Gana iš
sisukinėti, gauni paskutinį uždavinį, — paleis- 
tuvingą akių papiktinimą, jeigu tu to neišpildysi, 
tai eik po dievų!

Balabesas, užuot skambinęs telefonu, atsine
šė į namus Adelaidės dienraščius bei žurnalus,

Violeta Bitinaitė, Sydnėjaus lietuvių studentų 
s-gos pirmininkė. Visuomet besišypsanti didžioji 
lietuviškųjų jaunimo darbo darbininkė. Prieš 
dvejus metus baigusi N. S. W. universitete hu
manitarinius mokslus, vėliau įsigijusi “Diploma 
of Education”, šiuo metu mokytojauja vienoje 
iš gerųjų Sydnėjaus gimnazijų, dėstydama ang
lų kalbą, literatūrą ir psichologiją.

• V. Bitinaitė, young cheairman of the Lith. 
Student Association; an educator and teacher 
of English in Sydney.
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žirklėmis iškarpė nuogų modelių, nusigėrusių 
filmos žvaigždžių, televizijos nuvalkotų artisčių 
paveikslus, sukišo į voką ir pekliniu požemio 
paštu pasiuntė pragaro cenzūros skyriui, apa
čioje prirašęs asmenišką nuomonę: “Kas man 
po to viso belieka daryti?”

Port Adelaidės kipšiukas ilgai laukė atsakymo, 
bet jo niekuomet ir negavo, pragaras tylėjo kaip 
numiręs.

Baigęs kontraktą ir dar keletą metų laisvai 
pagyvenęs šioj malonioj šaly, Balabiesas galuti
nai įsitikino, kad čionai jam, kaip velniui, iš viso 
nėra jokių šansų, todėl vieną dieną, atsiprašęs 
siero rūgšties fabriko bosą, nuvažiavo autobusu 
(notrs galėjo ir dykai oru nuskristi) į Imigracijos 
departamentą ir ten įmerkė prašymą australų 
pilietybei gauti.

Kai, praėjus reikalingam laikui, buvo pakvies
tas į didžiąją rotušės salę ir kai grandinuotas 
burmistras paspaudė ranką kaipo teisėtam aus
tralų piliečiui, Balabiesas nė kiek nesijaudino dėl 
Liucipieraus. šis jau nebereiškė į jį pretenzijų, 
bet truputį jaudinosi, kaip jis, būdamas juodas, 
bus priimtas į baltųjų tarpą...

— Ir mes nesam tokie jau balti, kaip vaiz
duojamės... — tarė burmistro sekretorius, iš
duodamas Balabiesui pilietybės dokumentą.
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Henrikas Šalkauskas, vienas iš Australijoje labiausiai iškilusių lietuvių 
dailininkų, grafikas, paskutiniu metu perėjęs į tapybą. Nuo pirmo savo 
pasirodymo 1949 m.Canberroje iki šių dienų H. š. yra dalyvavęs daugybėje 
parodų, laimėdamas daugelį premijų. Universiteto studentai jo darbus 
turi privalomai studijuoti. Jo darbai puošia Australijos, Europos, Azijos 
ir Amerikos meno galerijų ir privačių asmenų, sienas. Lietuviškame gy
venime nuoširdžiai dalyvauja, dažnai paaukodamas savo darbų paskiroms 
organizacijoms.

• H. Šalkauskas widely /known graphic artist and painter. Active in 
Lithuanian public life.

DAILININKAI AUSTRALIJOJE

Rašo Leonas Urbonas

H. Šalkauskas FILM STORY, Mixed media
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Antrasis Pasaulinis Karas nenu- 
teriojo Australijos. Tolimų audrų 
bangos pasiekė užmiršto kontinento 
uolotus kirantus ir atnešė du milijo
nus naujakurių. Banga nuo Baltijos 
jūros pabėrė 10.000 lietuvių. Jų 
tarpe sužibo sauja gintarų — me
nininkų. Keleto stambesnių meni- 
ninkų-kūrėjų vardai dominavo laik
raščių ir magazinų puslapiuose ne 
keletą, bet keliolika metų. Sydnė- 
jaus miesto ir apylinkių gausiuose 
dailės konkursuose lietuviai prisi
rankiojo virš šimto premijų, pagy
rimo lapų, įvairaus metalo meda- 
lijonų. H. Šalkauskas ir E. Kubbos 
ilgai buvę aktyvūs konkursinių pa
rodų dalyviai, patapo šio krašto 
neabejotini meno premijų čempio
nai. Keliolika iškilių dailininkų iš 
tokios mažos etninės bendruome
nės, tai fenomenali ir, gal būt, vien
kartinė dovana kraštui.

Meno klestėjimui ir menininko 
egzistencijai Australija toli gražu 
nėra derlinga dirva. Į aukšto lygio 
ekonominį gerbūvį ant kudlotos 
avies nugaros atjojęs australas karš
tos saulės pakepintoj galvoj menui 
ir grožiui mažai vietos skiria. Prieš 
ketvirtį amžiaus, kai dauguma lie
tuvių čia atkeliavo, Australijoj me
no beveik nebuvo, o kas blogiausia, 
atrodė, kad jo čia ir nereikia.

Motinai Britanijai šią dominiją 
savo valiai paliekant, padėtis pasi

keitė Atėjo laikas Australijai tapti 
pilnateise valstybe ir rikiuotis į pa
saulio tautų šeimą.

Be meno — tai tauta be sielos. 
Jaunos tautos tėvai net ir su šia tie
sa sutinka. Lieka klausimas: koks 
menas?

Politikai svečius diplomatus ap
dovanoja tipiškais Australijos vaiz
deliais: auksakasio pašiūrė dyku
moj. Koks oboriginas su ietimi ran
koj. Tai tapyba dailininko su “Sir” 
titulu.

Savo pašaukimui atsidavusiam 
kūrėjuj iš savo kūrybos Australijo
je pragyventi sunku; dažniausiai ne
įmanoma. Kritikų dažnai minėtos, 
premijom ir medalijonais atžymėtos 
lietuvių pavardės, meno biznierių 
nepatraukia, nes pagal anglų gra
matiką nei Šalkausko, nei Urbono 
pavardė su “Sir” niekada nesilinks- 
niuos.

Tat iš ko lietuviai dailininkai čia 
pragyvena? Taip, kaip ir dauguma 
australų panašioj padėty: mokyto
jauja, komerciniam menui dalį sa
vo energijos ir laiko atiduoda, dažo 
namų sienas ir t.t.

Lietuvių dailininkų, sakykim, čia 
yra trys kartos: vyriausia, vidurinė 
ir jaunoji.

Savo mokslus Europoje baigę ir 
savo darbo vagoj įsitvirtinę atvyko 
čia A. Vaičaitis, V. Ratas ir Jonas 
ir Gražina Firinauskai. Iš jų tik V.

Eva Kubbos PASSAGE THROUGH THE SEASONS, Gouach
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Eva Kubbos, baigusi Berlyno meno mokyklą ir atvykusi į Australiją, tuoj 
įsijungė ir į lietuvių menininkų gyvenimą. Jos darbai pasižymi lino, me
džio raižiniuose, silkskrynuose, monotipuose. Paskutiniu laiku perėjo į 
abstraktinį meną, ir už savo darbus yra laimėjusi eilę premijų. Be Austra
lijos, su savo darbais dalyvavo Azijos, Malajų ir Anglijos įvairiose meno 
parodose. Ši maloni, gerai nusiteikusi dailininkė, yra labai populiari tiek 
letuvių, tiek australų tarpe.

0 Eva Kubbos successful abstract painter, also worked in gravure, 
etchings — wood, linen, silkiscreens.

Ugnė Kazokaitė, dailininkė, gražiai 
užsirekomendavusi jaunųjų parodo
se, laimėjusi premijų; gera sporti
ninkė pašliūžomis. Baigusi semina
riją, šiuo metu mokytojauja.

®U. Kįazokaitė, a noted young 
artist; a teacher by profession.

LIETUVIŲ DIENOS, 1973, RUGSĖJIS

Ratas pajėgė įsijungti naujon ap- 
linkon. Šalia kūrybos jis reiškėsi 
kaip organizatorius ik redaktorius.

1962m. V. Ratas, Eva Kubbos ir 
H. Šalkauskas buvo iniciatoriai Syd- 
nėjaus Grafikų Sąjungos (Printma
kers’ AAsociation). 1967 m. Lietu
vių Bendruomenė išleido knygą 
angliškai “Eleven Lithuanian Art
ists in Australia”; knygos redakto
rius V. Ratas.
rius V. Ratas (Apie V. Ratą žiūr. 
straipsnį atskirai — Red.).

Vidurinė karta kol kas pati gau
siausia ne tik savo atstovais, bet ir 
meno šakomis. Čia rasi skulptorių, 
grafikų, tapytojų, keramikų. Pačioj 
jaunystėj atkeliavę, jie neturėjo di
delių sunkumų svetimoj dirvoj pri
gyti. Per ketvirtį amžiaus spėjo iš 
mokyklos įtakos išsivaduoti, kūry
binį veidą įgyti ir juos priglaudusio 
krašto meninį turtą padidinti.

Skulptūrą neša du pajėgūs vyrai: 
Vincas Jomantas ir Teisutis Zika
ras. Skulptorės vardą užsitarnavo ir 
Ieva Pocienė, gyvenanti Pietų Aus
tralijoj, Adelaidės mieste.

Jomantas ir Zikaras, abu gimę 
1922 m., gyvena Melbourne ir dėsto 

savo srity Royal Melbourne Insti
tute of Technology. Jomantas stu
dijavo Vilniuj, o Zikaras Kaune. 
Abu kilę iš menininkų šeimų. Zika
ro kūryboj nesunku įžvelgti liaudies 
meno įtaka. Jomanto darbuose kū
rybinio žaidimo oponentas ir kartu 
akstinas yra gravitacija.

Ieva Pocienė skiriasi iš vidurinės 
kartos tuo, kad savo klasės darbus 
atliko Australijoj, gi daugumas šios 
kartos — arba Lietuvoj arba Vokie
tijoj.

Nors bendrai gana laisva šalis, 
Australija kenčia dėl didelių atstu
mų. Dėl to ir lietuvis lietuvio kūrinį 
dažnai tik iš laikraščių ar magazinų 
reprodukcijų pažįsta. Kiek teko su 
L Pocienės darbais susipažinti, gali
ma įžvelgti Lipschitzo įtaka.
H. Šalkauskas ir E. Kubbos, užsitik
rinę sau vietą šio krašto grafikos

Nukelta Į sekanti psl.
Leono Urbono kūrinys, akrylika — 

JŪROS LOPŠYS
• Acrylic painting by L. Urbonas

Leonas Urbonas, dailininkas, paskaitininkas, “Plunksnos” klubo narys, 
spaudos bendradarbis. L. Urbonas yra kūrybingiausias lietuvių, o grei
čiausiai ir australų, dailininkas, savo daugybę parodų turėjęs Australijos, 
JAV-bių ir Kanados miestuose. Už savo darbus yra laimėjęs daugelį labai 
žymių premijų. Paskutiniu metu yra galutinai perėjęs į modernųjį meną. 
Pasižymi puikiais spalvų deriniais.

• L. Urboną, artist and lecturer; a modernist painter, acclaimed in 
Australia, Canada and the U. S.
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Dailininkac Vaclovas Ratas (1910 - 1973)

DAILININKAI AUSTRALIJOJE

meno istorijoj, susidomėjo akvarelės 
tapyba. Prieš dešimt metų Evos ir 
Henriko tapyba dažnai skyrėsi tik 
savo parašais, tačiau metų bėgyje 
panašumas dingo, ir abu dailinin
kai išryškėjo, kiekvienas pasuko sa
vita kryptimi. Šalkausko formos ab
strakčios, tonai juodi, pilki, kartais 
šiltos ar šaltos spalvos paliesti. Eva 
spalvose dosnesnė, nors ir jos dar
buose velvetiška tamsa dominuoja. 
Romantiškas vietovaizdis jos kūry
boj artėja prie vaizdinio realizmo. 
Evos paveikslai patrauklūs, gana 
plačiai pasklydę.

Melbourne gyvena ir kuria Ado
mas Vingis. Stuttgarte studijavęs ar
chitektūrą, Australijoj rodėsi iš pra
džių su grafikos darbais, vėliau su
sidomėjo tapyba. Vingio kūrybinė 
tiesa ir gairė: forma, linija ir spalva.

Vladas Meškėnas — portiretistas, 
savamokslis su įgimtais gabumais. 
Premijuotas. Be abejonės, vienas 
iš geriausių šių dienų Australijos 
portretistų. Respektuojamas, bet 
mažai žinomas. Ne dėl dailininko 
kaltės. Mažas vabalas gali bet kur 
į orą pakilti, lėtuvui reikia aerodro-

Atkelta iš 15 psl.

mo. Australija nėra idealus aero
dromas talentams pakilti.

Prie vidurinės kartos priklausau 
ir aš. Man apie savo kūrybą sunku 
kalbėti. Bet, išbuvus Amerikoj ir 
Kanadoj beveik dvejus su puse me
tų ir suruošus 17 individualių paro
dų, aš manau, užtenkamai kalbėta 
paveikslais, plunksna ir žodžiu.

Keramikoje reiškiasi Jolama Ja
navičienė, poeto J. Janavičiaus žmo
na. Savo molio kūriniais ji kartkar
tėmis pasirodo tarptautinėse paro
dose. 1970 m. Jolanta dalyvavo Pi
casso išgarsintame Vallauris, Pran
cūzijoj, vėliau Italijoj, Kanadoj.

Jaunoji karta yra čia gimę arba 
dar maži atkeliavę. Pietų Australi
joj gyvena ir kuria du jauni tapy
tojai: Vytas Kapočiūnasir Vytas 
Šerelis. Šerelis gimė Vokietijoj 
(1946), augo ir mokėsi Australijoj. 
Jo talentą pastebėjo meno kritikai, 
kada jis buvo tik 20-ties metų. Jo 
dėmesio centre yra žmogus, sustojęs 
savo kasdieniškoj aplinkoj, dailinin
ko akies pagautas. Meno kritikas 
Elwyn Lynn Šerelio kūrybos moty-

DAILININKAS
VACLOVAS RATAS

Dailininkas Vaclovas Ratas, gi
męs 1910 m. vasario 25 d. Dzūki
joje, karo bangos išblokštas iš savo 
tėvynės, pagyvenęs Vokietijoje, iš
emigravo į Australiją. Apsigyveno 
Perth’e, didžiausiame Vakarų Aus
tralijos mieste. Neužilgo atidarė 
dailės studiją, kurioje dėstė piešimą, 
tapybą, grafiką ir teatro scenarijaus 
paruošimą. Suruošė tris parodas. 
Perth’o Meno Galerija įsigijo kelis 
dailininko paveikslus, o daugelis 
privačių asmenų išpirko visus liku
sius.

1954 m. dail. Ratas su žmona ir 
dukra balerina Ramona persikėlė 
į Sydnėjų, kuriame visai šeimai at
sivėrė žymiai platesni horizontai.

Sydnėjuje V. Ratas aktyviai įsi
jungė į lietuvių bendruomenės gy
venimą, priklausė Kultūros Tary
bai, buvo vienas iš pirmųjų inicia
torių, kad Lietuvių Dienose būtų 
surengtos meno parodos, kuriose 
dalyvautų Australijos lietuviai dai
lininkai. Visi Australijos lietuvių 
bendruomenės leidiniai dėka daili
ninko patarimų buvo skoningai iš
leisti. Dail. V. Ratas dalyvavo dau
gelyje grupinių parodų Australijo
je ir kituose kraštuose, surengė ke
lias individualias parodas, kurių 
paskutinė buvo suruošta 1970 me
tais dailininko 60 metų sukakčiai 
atžymėti.

Sydnėjuje dailininkas ir jo žmo
na Regina taip pat dirbo keramikos 
dirbtuvėje, bet 1967 m., dailinin
kui susirgus leukemija, tas darbas 
buvo nutrauktas.

1970 m. V. Ratas, jau kovoda
mas su liga, sukūrė visą ciklą fan- 

vą gretina su Kafkos literatūrinėm 
nuotaikom.

Pastebimais talentais apdovanotos 
yra Nina Meškėnaitė (dail. Meškė
no duktė) ir Ugnė Kazokaitė (poeto 
V. Kazoko d.), bet į kur jos savo 
talentus pasuks, laikas parodys.

Baigdamas šį ezkizinį raštą, jau
čiu, kad tiek mažai paskayta apie 
darbą, atliktą eilės individų kelioli
kos metų bėgyje. Kad šis kūrybos 
lobynas nedingtų iš akių, kad nepa
tektų į istorijos dulkes ir pasiliktų 
neginčijamas faktas, ireikaiinga už- 
dokumentuoti gausiai iliustruotos 
knygos formoj, pristačius dailinin
kus ir jų kūrybą pasauliui ir tuo 
pačiu išsaugojant Lietuvai ir lietu
viams. Tai turėtų būti atlikta ne
delsiant, kol Australijos meno kri
tikų atmintyje asmenys ir jų kūry
ba dar gyva. Tokiai knygai reikia 
sponsoriaus. Juo galėtų būti tas, 
kuris savo gabumus ne mene, bet 
prekyboj sėkmingai išbandė. Ar yra 
tokių mūsų tarpe?

Kalnų velnias, V. Rato piešinys A.
Lukšytės to paties vardo knygai.

• Mountain Devil, by V. Ratas 
(illustration for A. Lukšytė’s book 
of the same title).

tazijos paukščių, kurie meniniu de
talių išryškinimu rodo didelį daili
ninko talentą. Pačius paskutinius 
dailininko kūrinius įsigijo jo artimi 
bičiuliai.

Pats paskutinis dailininko užmojis 
buvo sutikimas iliustruoti novelių 
rinkinį “Kalnų velnias”. Iliustraci
jų originalai stebina sugebėjimu 
perduoti australiško gamtovaizdžio 
nuotaiką: vaiduokliškai baugius eu
kaliptus, šiurkščius kalnynus, saulės 
išdegintą žolę ir pn. “egzotiką”.

1972 metų pabaiga buvo ypatin
gai kairšta ir drėgna. Tas pagreitino 
dailininko mirtį. Dail. mirė 1973 m. 
sausio 3 d.

Dail. V. Ratas pasižymėjo ypatin
gai aukšta dvasine kultūra, sugebė
jęs sutelkti visas savo jėgas kūrybai. 
Jis nepaprastai daug davė mūsų 
tautos kultūriniam lobynui. Istori
kų uždavinys įvertinti jo įnašą ir 
rasti vietą mūsų meno istorijoje.

Agnė Lukšytė

Jolanta Jonavičiene — LĖKŠTĖ
Glazūruota, degintas baltas molis.
• Glazed plate by J. Jonavičiene.
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TEATRAS

□
Niekas neabejoja, kad mūsų lie

tuviškieji teatrai tremtyje dirba 

didelį lietuvybės išlaikymo darbų - 

gyvo lietuviško žodžio puoselėjimų. 

Lietuviško teatro pastatymai yra 

labai brangūs ir lėšų klausimas vi

suomet labai aktualus, ypatingai, 

kai apsiribojama vienkartiniu pasi 

rodymu. Nenuostabu, kad Australi

joje veikę trys teatrai negalėjo il

gai išsilaikyti. □
Adelaidės lietuvių teatras “Vaidila” yra vienintelis lietuvių teatras Aus
tralijoje, kuris vis dar įstengia kartą metuose pastatyti scenos veikalą. 
Pastaraisiais metais davė net du spektaklius: V. Baltučio “šuolis į laisvę” 
ir J. Griniaus “Stella Maris”. Adelaidės lietuviai teatrą remia ir jo spek
taklius gausiai lanko. — Nuotraukoje “Vaidilos” teatro nariai.

Foto V. Vosylius
©Scene from V. Baltutis’ play “A Leap Into Freedom”, produced by 

“Vaidila” Theatre.

Paulius Rūtenis, Australijos lietu
vių “Kaliaujantis vaidila”, geriau
siai žinomas menininkas šio konti
nento lietuvių tarpe, prasimušęs ir 
į australiečių sceną.

Karjerą pradėjo Lietuvoje, lankė 
ir baigė dramos studiją, o vėliau 
dainavimą studijavo pas J. Butėną 
,r dainavvo bei studijavo Austrijoj 
ir Stuttgarte. Australijoje eilę metų 
yra Sydnėjaus Operos epizodinių 
charakterių solo atlikėjas.

Scena iš V. Baltučio’ dramos “šuolis į laisvę” IlI-čio veiksmo. Režisavo 
pats autorius. Nuotraukoje —iš kairės: amerikietis, laivo Vigilant kapi
tonas Eustis — V. Opulskis, jo pavad. lieta. Pakos — J. Neverausikas, 
Simas — N. Skidzevičius, ir ruas Vosilyj — B. Rainys. Foto A. Budrys 

©Another scene from “A Leap Into Freedom”, Act 3.

© P. Rūtenis, an operatic per- 
feromer in Sydney.

LIETUVIŲ DIENOS, 1973, RUGSĖJIS

© V. Baltutis, president of the 
Australian Lith. Cultural Council; 
an actor and the director of the L. 
Theatre in Adelaide.

Viktoras Baltutis, Australijos Lie
tuvių Kultūros Tarybos pirminin
kas, Adelaidės lietuvių teatro reži- 
sorius, artistas, reiškiasi kultūrinė
je dirvoje.

Scena iš V. Baltučio 3-j’ v. dramos “šuolis į laisvę” I-jo veiksmo. Iš k.: 
Motina — A. Marcinkevičienė, Simas Kudirka — N. Skidzevičius, sėdi 
stribas — A. Gutis. Simo žmona Genelė — O. Stimburienė.

Teatras su šia drama lankėsi Melbourne, kur Pas. Eucharistinio kon
greso metu davė spektaklį lietuviams.
jš į Foto A. Budrys

© “Vaidila” Theatre, Adelaide, as yet the single Lithuanian one in 
Australia that produces plays with regularity.
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

Kur lietuvis ten ir daina. Choro užuomazga 
yra 1949 m. Petro Morkūno suorganizuotas vyrų 
choras. Vėliau susijungę su atvykusiais “čiurlio- 
niečiais pasirinko “Aido” vardą. “Aido” choras 
veikė iki 1956 m.

Jam nuaidėjus, tais pat meitais Leono Baltrūno 
pastangomis suorganizuotas Dainos Sambūris. 
Sambūriui vadovauti stojo ir dabar tebevado
vauja Albertais čelna.

A. čelnos vadovybėje sambūris pasiekė aukšto 
meninio lygio ir buvo gražiai įvertintas žymių 
Australijos muzikų. Jis yra davęs nesuskaitomą 
skaičių koncertų savo tautiečiams ir australams.

Dainos Sambūrio itin aktyvi dalyvė yra Dana 
Levickienė: ji yra dainininkė, pianistė ir diri
gentė. L. Baltrūnas, už ilgametį rūpestingą ad
ministravimą, išrinktas garbės nariu.

Davartiniu Sambūrio pirmininku yra inž. Viva 
Alekna.

• “Daina” Ensemble, Melbourne, has been 
developing since 1949. Its present chairman is 
Viva Alekna, musical director — Albertas čės- 
na, musical conductor, pianist and soloist — 
Dana Levickienė.

Albertas Čelna, Dainos sambūrio dirigentas.
• Albertas čėsna, conductor of “Daina”.
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MELBOURNO MOTERŲ SEKSTETAS

Jį sudaro Dainos Sambūrio 6 dalyvės. Reper
tuare — liaudies ir kompozitorių dainos. Seks- 
tuare — liaudies ir kompozitorių dainos. Jis pa
įvairina Dainos Sambūrio koncertų programą, 
pasirodo švenčių ar kitų parengimų progomis. 
Sekstetą sudaro: E. Balčiūnienė, A. Baltrūnie- 
nė, E. čypienė, L. Milvydienė, E. šeikienė ir J. 
Valaitienė.

• Women’s Sextet, Melbourne. It performs 
with the “Daina” Ensemble or at special Litih. 
events.

MELBOURNO VYRŲ OKTETAS

Oktetas susiorganizavo 1952 m. ir intensyviai 
dirbdamas praplėtė savo repertuarą ir tapo pa
slaugus minėjimų programų dalyvis bei repre
zentacinis tarptautiniuose parengimuose. Oktetui 
vadovauja Petras Morkūnas. Koncertavo Adelai
dėje, Hobarte, Canberroje, Alburyje, Geelonge, 
Morwellyje ir kt.

Okteto nuoširdi padėjėja yra pianistė D. Le
vickienė.

Oktetas ruošiasi išleisti savo dainų plokštelę.
9 Male Octet, Melbourne. Conducted by P. 

Morkūnas and accompanied by D. Levickienė.

Petras Morkūnas, Melbourne lietuvių parapijos 
choro dirigentas.

Melbourne vyrų oktetas. Iš kaires: Bosikis, 
Rūbas, Mačiulaitis, Bužinskas, Morkūnas, dir., 
Mieldažys, Lazauskas, Dranginis.
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Solistė Genovaitė Vasiliauskienė, plačiai žinoma 
Australijos ir š. Amerikos lietuviams iš jos kon
certų ir jos įdainuotų plokštelių. Kelerius metus 
ji buvo Adelaidės choro Lithuania dirigentė.

• Soloist Genovaite Vasiliauskienė, Adelaide, 
whose voice ir familiar in the U. S. too.

MELBOURNO LIET. PARAPIJOS CHORAS

Pirmuoju šio choro dirigentu buvo pakviestas 
J. Juška, o šiam po kiek laiko pasitraukus, jau 
deugelį metų chorų veda Petras Morkūnas. 
Choras be lietuviškų giesmių yra išmokęs pilnas 
šv. Cecilijos mišias, kurias jau ne kartų giedojo.

Turėjo choras religinį koncertų Danos Stan- 
kaitytė ir Stasio Baro viešnagės metu, o taip 
pat Tarptautinio Eucharistinio kongreso proga.

♦ Lith. Parish Chorus, Melbourne. Besides 
Lithuanian and Latin sacred music it has a con
cert repertoire and appears with soloist guest 
visitors. Conductor — Petras Morkūnas.

ADELAIDES LIETUVIŲ CHORAS LITUANIA
1949 m. Adelaidėje, muz. V. Šimkaus iniciatyva 

pradėta organizuoti chorų, kuris, pasivadinęs 
Lituania vardu, per 23 gyvavimo metus dalyvavo 
daugelyje koncertų, minėjimų bei kitom progom, 
parodydamas lietuviškos dainos grožį. Savo re
pertuare turėjo gausybę lietuviškų dainų ir 
giesmių, dvi B. Budriūno kantatas: “Tėviškės 
Namai” ir “Lietuvos šviesos keliu”.

Choras dalyvavo visose Australijos Lietuvių 
Meno Dienose. Jam 20 metų vadovavo V. Šimkus, 
kelerius metus sol. G. Vasiliauskienė ir daugiau 
kaip metus — Rasa Kubiliūtė.

• “Lituania” Chorus, Adelaide. Founded in 
1949 by V. Šimkus who directed it for 30 years. 
His successor were G. Vasiliauskienė and, pre
sently, Rasa Kubiliūtė.

Choro administratorius — J. Mockūnas.
• Administrative^ director of “Lituania” Cho

rus — J. Mockūnas.

Rasa Kubiliūtė, Adelaidės choro Lituania va
dovė.

• R. Kubiliūtė, “Lituania” Chorus leader, 
Adelaide.

Dainų šventė vienose Australijos Lietuvių Die- • Song Festival of a traditional Lithuanian 
nose Melbourne. Day commemoration in Melbourne.

Adelaidės moteų kvartetas “Nemuno dukros”.
Kvartetui vadovauja A. Urnevičienė. Nuotrau

koje iš kairės: U. Jucienė, A. Urnevičienė, 
akompaniatorė R. Kubiliūtė, B. Budrienė, A. 
minskienė. Foto A. Būrys

* Kvartetas išleido plokštelę, kuri Aust alijos 
lietuvių buvo šiltai priimta.

• “Daughters of Nemunas” Quartet of Wo
men singers, Adelaide, with their accompanist 
Rasa Kubiliūtė (center).
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Adelaidės šv. Kazimiero bažnytinis cho as, suorganizuotas muz. V. Šim
kaus. Dabartinė vadovė pianistė N. Masiulytė.

I eil. sėdi: iš kairės !. Vosylienė, R. Kalikaitė; II eil.: K. Vilutienė, A. 
Plokštienė, A. Kaminskienė, G. Opulskienė; III eilėj stovi: V. Opulskis, 
J. Stepanas, B. Budrienė, J. Baranauskas, V. Vosylius, dirig. N. Masiulytė, 
S. Speičys, R. Baranauskas, J. Miliauskas, J. Ramanauskas, V. Vilčinskas, 
J. Jaunutis. Nuotraukoje nėra: T. žukelienės, A. Morkūno, R. žiukelio.

Chorui talkininkauja kaip solistai G. Vasiliauskienė, A. Maželienė, Pr. 
Mariukas, V. Opulskis, B. Budrienė.

• St. Casimir Church Chorus, Adelaide.
Dalis Sydnėjaus Lietuvių Ansamblio, labai gražiai pasirodančio Įvairiuose 
meninuose parengimuose.

• A group of Lith. Ensemble performers, Sydney.

Zita Belkutė, gera pagalbininkė di
rigentui Br. Kyveriui, diriguodama 
šio stambaus vieneto moterų chorą. 
Ji išpildo pamaldų metu modernias 
giesmes. Gavusi stipendiją, studi
juoja Sydnėjaus valstyb. konserva
torijoje. Yra laimėjusi Havajų va
karo gražuolės konkursą.

• Z. Belkutė, a beauty contest 
winner, student at the State Con
servatory in Sydney; assistant to 
conductor B. Kiveris of a Lith. 
female chorus.

Bronius Kiveris, Sydnėjaus “Dai
nos” choro dirigentas. Studijuoda
mas mediciną, kartu mokėsi ir mu
zikos, buvo J. Švedo ansamblio na
rys. Vėliau Įsijungė į Čiurlionio an
samblį. Australijoje labai sėkmin
gai vadovauja dvigubam kvartetui.

Mirus K. Kavaliauskui, pakvies
tas diriguoti “Dainos” chorui; jam 
vadovaujant choras iškilo į vienus 
geriausių Australijoje.

• B. Kiveris, conductor of the 
chorus “Daina” in Sydney.

“DAINOS” CHORAS SYDNĖJUJE
Įsteigtas 1954 m. birželio 20 d. 

Tuometinės A. L. B. Sydney apyl. 
valdybos nario Prano Sakalausko 
iniciatyva sušauktas steigiamasis 
liet, choro susirinkimas, į kurį at
silankė apie 40 dainos mylėtojų. 
Jonui Gaižauskui sutikus būti choro 
vadovu-dirigentu, pirmoji repeticija 
įvyko birž. 27 d.

Tų pat metų gale J. Gaižauskui iš 
Sydnėjaus išvykus, diodo vadovavi
mą perėmė Algis Plūkas. Pirmasis 
viešas pasirodymas buvo 1955 m. 
Vasario 16 minėjimo programoje. 
Kit’ metų gegužės 5 įvyko choro 
krikštas ir pirmasis koncertas, ku
rio metu chorui suteiktas “Dainos” 
vardas.

Nuo 1957 m. chorui 12 metų va
dovavo K. Kavaliauskas. Jam staiga 
mirus 1969 m. rugp. 8 d., chorui va
dovauti pakviestas Bronius Kiveris, 
kuris sėkmingai dirba iki dabar.

Choras nuolat gieda bažnyčioje, 
minėjimuose, rengia koncertus, da
lyvauja Australijos Lietuvių Dainų 
šventėse. Ne kartą yra pasirodęs 
australiškai visuomenei su daino
mis ir giesmėmis bažnyčiose. Daly
vavo bendruose koncertuose su lat
vių ir estų chorais.

Choro narių šiuo metu yra vi: š 
50. (P. Niagyis)

• “Daina” chorus, Sydney. Pres
ent conductor B. Kiveris.

N. Masiulytė, Adelaidės šv. Kazi
miero bažn. choro vadovė.

• N. Masiulytė, St. Casimir 
Church chorus leader in Adelaide.
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TAUTAINIAI 
ŠOKIAI

Adelaides lietuvių tautinių šokių grupė “Žilvinas” — Nuotraukoje vidury, 
be tautinių drabužių — R. Bielskytė, vadovė, kairėj aukštai V. Vencius — 
administratorius.

Grupė veikia jau beveik 20 metų. Dalyvauja veik visuose kultūriniuose 
ir meniniuose parengimuose. Dažnai kviečiami pasirodyti australams.

Grupės vadovai keitėsi ir suniku visus suminėti. Dabar grupei vadovauja 
jauna, gabi ir sumani buvusi šokėja Rūta Bielskytė. Grupei priklauso dau
giausia studijuojantis jaunimas.

© “Žilvinas” folklore dancers, Adelaide, and their director R. Bielskytė.

Dabartinis A. L. B. Melbourne apylinkes pirm. 
Vytautas Straukas. Jis yra ir Tautinių šokių 
grupės ‘"Klumpakojis” vadovas.

• The present chairman of Australian Lith. 
Community, Melbourne chapter, Vytautas Strau
kas. He also directs 'the National Dance group 
“K lump ako jis ”.

MELBOURNO TAUT. ŠOKIŲ

GRUPĖ “KLUMPAKOJIS”

šiais metais “Klumpakojis” šven
čia 10 metų sukaktį.

“'Išdžiūvus” tautinių šokių grupei 
“Atžalynui”, iš likučių, papildžius 
naujais šokėjais, Alenos Karazijie
nės vadovybėje atsirado “Klumpa- 
jis”, kuriam vėliau vadovauti stojo 
inž. A. Šimkus.

Dabartinio vadovo V. Strauko 
rankose “Klumpakojis” iškilo į me
ninį vienetų. Pastaraisiais metais 
“Klumpaikojis” turėjo 2 pilnus kon
certus Sydnėjuje ir jubiliejinį Mel
bourne.

Gruės akordeonistas yra P. Aras- 
Aranauskas. Atskirus šokius daina 
palydi mišrus ekstebas.

• Folklore dancers “Klumpako
jis”, Melbourne; tours other cities 
too.

Tautinių šokių grupė “Klumpakojis”.

H. Statkuvienė, Kat. Moterų Dr-jos 
pirmininkė ir tautinių šokių grupės 
“Gintaro” vadovė.

©H. Statkuvienė, Chairman of 
Catholic Lith. Women’s Society. 
She is also leader of folklore dance 
group “Gintaras”.

MEBOURNO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ “GINTARAS”

ši grupė kilo Melbourne lietuvių 
parapijos Sekmadieninėje mokyklo
je. Mokinius tautinių šokių mokė 
Verbyllienė ir Zdanavičienė. šokėjų 
priaugo iki 70. Dabar “Gintarui” 
vadovauja Halina Statkuvienė.

“Gintaras” mielai prisideda prie 
tautinių švenčių programų atlikimo. 
Jis nuolatinis Tautinių šokių šven
čių dalyvis. Jų vadovė H. Statku
vienė buvo 1970 m. Tautinių šokių 
šventei Melbourne.

bourne, a pioneer enterprise.
• “Gintaras” dancers, Melbourne. Tautinių šokių krupė “Gintaras”.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KAPINĖS

Visoje Australijoje Sydnėjaus lie
tuviai yra vieninteliai, kuri turi sa
vo kapines. šių kapinių steigimo 
iniciatorius yra S. liet. kleb. kun. 
Petras Butkus. Per vargus ir didelį 
rūpestį jis gavo iš kapų administra
cijos žemės plotų katalikų sekcijoj, 
kuris vėliau buvo padidintas. Po 
kurio laiko, padedant kun. P. Mor- 
tuzui ir Šydu. lietuviams, buvo pa
statytas gražus paminklas (arch. V. 
K. Jonyno), kurio statymų vykdė 
vietinis inž. Vyt. Bernotas, šonuose 
yra lietuviški ir angliški užrašai. 
1971 m. iškilmingomis apeigomis 
kapus ir paminklų pašventino S. 
vysk. E. Kelly. Lietuviai savo kapi
nes labai gražiai prižiūri ir čia daž
nai būna specialios maldos ir miru
siųjų prisiminimas.

Nuotraukoje paminklo statytojai: 
iš k.: inž. A. Jakštas, kun. P. But
kus, vysk. E. Kelly, kun. P. Mor- 
tuzas, inž V. Bernotas ir A. Pinkas.

e Lithuanian Cemetery, Sydney.

Kun. P. Vaseris, Melbourne katali
kų parapijos klebonas.

• Rev. P. Vaseris, Rector of 
Catholic parich in Melbourne.

MELBOURNO KATALIKIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJA

Melbourniškės moterys 1951 m. 
rugp. 5 d. įkūrė Kat. Moterų D-jos 
skyrių šūkiu: “Tiesa ir meilė”. Jam 
vadovavo: P. Raulinaitienė (mirė 
Los Angelėse), L. Civinskienė, B. 
Naujokaitienė, O. Zubrickienė, (jau 
mirus), D. Baltutienė, V. Šeštokie

Melbourno Kat. Moterų D-jos valdyba 1973 m. Iš kaires: V. Petraitienė, 
L. Keblienė, H. Statkūnienė, G. Jokūbaitienė, S. Steponavičienė, R. Kau
niene. Nuot aukoje nėra T. Seliokienės ir E. Bakaitienės.

e Executive Board of Catholic Women Society, Melbourne.
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nė, E. šemetienė ir dabartinė H. 
Statkuvienė.

K. Moterų D-ja reiškiasi visose 
lietuviško gyvenimo srityse: ruo
šia koncertus, literatūros vakarus, 
jaunimo varžybas, įsteigė vaikų dar
želį, remia laikraštį “Tėviškės Ai
dai”, parapijos namus, Lietuvių Na
mus, Sekmadieninę mokyklų, skau
tus, jaunimų ir kt. organizacijas.

K. Moterų D-ja yra Pasaulio Kat. 
Moterų D-jos narė. Draugijos veik
lai reikalingos lėšos, kurias surenka 
ruošdamos sekmadieniais užkan
džius, balius, vestuvių ir kt. subu
vimų vaišes, loterijas ir 1.1. Drau

gijos marių parama, drausmė, pa
reigingumas riša į bendrų vienetų. 
Kįatalikė moteris yra pasiruošusi 
dirbti ir kovoti už tautinį išlikimų 
ir krikščioniškus idealus.

H. Statkuvienė

• L. Catholic Women’s Society, 
Melbourne, since 1951.

Būrelis Melbourno lietuvių evangelikų parapijos narių su kun. J. šimboriu. 
Dabartinė Australijos Katalikų Federacijos valdyba.

• Parishioners of Evangelic Lithuanians with their Chapel Rector, 
Rev. J. šimiboris.
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MELBOURNO LIETUVIŲ KATA
LIKŲ PARAPIJA

Sakyčiau, viena kitų papildyda- 
mos, kartu su Lietuviį Bennruome- 
nės apylinke eina Katalikų parapija, 
kuriai vadovauja kun. P. Vaseris. 
Parapijos darbas yra gyvas ir jud
rus. Jos prieglobstyje veikia kata
likiškos organizacijos, sekmadieni
nė mokykla, Parapijos namai.

Parapijos širdis ir galva yra ka
pelionas kun. P. Vase is, žemaitis, 
gimęs Mosėdžio parsiapijoje. Baigęs 
Skuodo gimn. 6 klases ir po studijų 
Telšių kunigų seminarijoje, .1940 
įšventintas kunigu, vikaravo Tirkš
liuose. Karo audros nublokštų ma
tome jį Heidelbergo un-te studi
juojantį fizikų. Buvo kapelionu 
Karlsruhe, mokytojavo Weideno ir 
M emmingeno gimnazi j o s e.

1950 m. atvyko į Melbournų ka
peliono pareigoms, kurias sėkmin
gai vykdo iki dabar.

Privačiame gyvenime — rašytojas 
beletristas Erlėno slapyvardžiu, ra
šus periodikoje. Jis yra suredagavęs 
jaunimui dainorėlius “Dainuok, jau
nyste”, “šėriau žirgelį”, “Atsimenu 
namelį”, “Padangių keliais”. Netru
kus žada pasirodyti jo apysakų rin
kinys.

• Catholic Lith. Parish, Mel
bourne; chaplain Rev. P. Vaseris.

MELBOURNO LIETUVIAI 
EVANGELIKAI

Neturėdami lietuvio kunigo, apie 
pora šimtų lietuvių evangelikų iki 
1965 metų buvo išsimėtę australų 
ar vokiečių protestantų parapijose. 
M. L. klubui įsigijus erdvius Lietu
vių Namus, juose buvo rasta vietos 
įrengti jaukiai koplyčiai, talpinau - 
čiai apie 100 asmenų. Ja ir naudo
jasi lietuviai evangelikai.

Parapija susiorganizavo 1966 m. 
ir pirmųsias pamaldas atlaikė Syd
nėjaus vokiečių par. kun. W. Kos- 
tizinas, laimingu sutapimu kilęs iš 
Suvalkijos. Jam išvykus į Vokieti
jų, parapija sulaukė jauno lietuvio, 
Australijoje baigusio teologinius 
mokslus, kunigo J. šimboro. Jis, 
atitrukdamas nuo australiškos pa
rapijos, stengiasi lietuviams evan
gelikams padėti.

Melbourno mažoji evangelikų pa
rapija tvirtai laikosi lietuviškų tra
dicijų ir gimto žodžio.

• Lith. Evangelics in Melbourne.



AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ FEDERACIJA

Australijos lietuvių katalikų or- 
ganizavinei veikla derinti apsijungė 
į A. L. K. Federacijų. Inicialo iais 
buvo įkun. P. Vaseris, kun. J. Kun- 
gis, prof. P. Raulinaitis (miręs Los 
Angeles) ir kt.

Ideologinės varžybos iššaukė ka
talikiškos spaudos reikalų. 1956 m. 
pradėtas leisti savaitraštis “Tėviš
kės Aidai”. Pirmas redaktorius bu
vo kun. dr. P. Bučinskas, vėliau kn. 
P. Vaseris, ir pastaruoju laiku kun. 
P. Dauknys. Laikraščio pagrindiniai 
uždaviniai religinė ir tautinė tar
nyba ir informacija.

A. L. K. Federacijų sudaro kata
likiškos organizacijos, kurios įsi-

ADELAIDĖS ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KATALIKĖS MOTERYS 
yra susibarusios į Kat. Moterų Draugijų, kuri rūpinasi parapijos koplyčios 
išlaikymu ir padeda parapijiečiams, atsidūrusiems nelaimėje. Kas metai 
draugija suruošia “šiupinį”, kuris yra vienas iš populiariausių Adelaidėje 
parengimų, sutraukius didelį žiūrovų skaičių.

Nuotraukoje — po pasisekusio 1973 m. gegužės mėn. “šiupinio”. Piimas 
iš kairės stovi programos parnešėjas. V. Baltutis, II-ji iš deš. T. Gasiū- 
nienė, Kat. Moterų Draugijos pirmininkė Foto A. Budrys

e Catholic women members of St. Casimir parish, after a found raising 
pot pourri concert.

jungdamos į jų nepraranda savo ini- 
dividualybės. Fed-jai vadovauja 
dviems metams renkama valdyba, 
kuri tvirtinama kunigų sekretoriato. 
Ryšiai su didesniais lietuvių cent
rais palaikomi per įgaliotinius.

šiais metais vykusio Eucharisti
nio kongreso parengimo komitette 
lietuviams atstovavo A. L. K. Fe
deracijos valdyba. Su kongres iškil
mėmis sutapęs Vasari 16 minėjimas 
buvo sėkmingai paruošta A. L. K.

P. V. Laukaitis, Australijos Lietu
vių Katalikų Federacijos pirminin
kas.

Federacijos. Jį gražiai įvertino da
lyvavę vyskupai V. Brizgys ir A. 
Deksnys bei kiti aukšti svečiai.

Federacija yra Pasaulio Lietuvių 
Katalikų Bendrijos narys.

Dabartinis A. L. K. F. pirminin
kas yra Viktoras Laukaitis, dvasios 
vadas kun. P. Vaseris.

• Federation of Catholic Lithu
anians in Australia, composed of 
individual Cath. Lith. societies.

Australijos lietuvių dovana Šv. Tė
vui Eucharistinio kongreso proga. 
. ..Darbas V. Jeršovo.
• Australian Lithuanians’ present 

to the Holy Father during their 
Eucharistic Congress.

ORGANIZACIJOS

Adelaides liet, parapijos 1973 m. ta
ryba. Iš kaires: I eilėje — T. Gasiū- 
nienė, kleb. kun. A. Kazlauskas, 
svečias — vysk. A. Deksnys, kun. 
A. Spurgis, II eil.: V. Opulskis, P. 
Pusdešris, A. Kubilius, V. Baltutis, 
J. Miliauskas, A. Janilionis, A. Kri
vickas, D. Karpys, B. Dičiūnas, V. 
Vosylius, M. Varoneckas.

Foto A. Budrys
• Members of the Lith. Catholic 

Parish Council in Adelaide.

• P. V. Laukaitis, President of 
the Cath. Lithhuanians Federation.

LIET. VETERANŲ S-GOS “RAMO
VĖ” MELBOURNE SKYRIUS
Skyrius įsteigtas 1953 m. J. Janu

laičio iniciatyva. Kas metai rušia 
iškilmingus Kariuomenės šventės 
minėjimus, ketinius balius, remia 
jaunimo organizacijas, rašo atsimi
nimus. spausdinamus “Tėviškės 
Aidų” savaitraštyje “Ramovėnų 
Krivūlės’’ skyriuje, šelpia karo in
validus Vokietijoje. Ramovėnų pa
stangomis Lietuvių Namuose įreng
ta žuvusioms už Lietuvos laisvę 
paminklinė lenta. Skyrius turi Pan- 
kevičienės išsiuvinėtų vėliavų, su 
kuria pasirodo iškilmingomis pro
gomis.

Skyriaus pirmininkais buvo: pik. 
Itn. J. Kuncaitis (miięs), J. Janu
laitis, B. Paškevičius (miręs), N. 
Butkūnas, K. Baltokas, dabartinis 
— V. šalkūnas.

• Lith. Veteran’s Association, 
Melbourne chapter.

Veteranų S-gos “Ramovės”, Mel
bourne sk., valdyba: iš k. — kun. P. 
Vaseris, Dvasios vad., pirm. V. šal
kūnas, pulk. lt. B. Paškevičius, A. 
Pocius, V. Sidabras, K. Prašnutas.

o Veteran’s Association “Ramo
vė” executive board of Melbourne 
chapter.
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šv. Kazimiero parapijos koplyčios altorius. Altoriaus vitraže šv. Kazi
mieras. Kairėje — stovi kun. A. Spurgos, MIC.

Foto A. Budrys
O Altar in Chapel of St. Casimir Church, Adelaide; Rev. A. Spurgis, MIC 

left of altar.
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Melbourne sporto klubas “Varpas” 
žaidžia su svečiais lietuviais iš JAV.

• “Varpas” of Melbourne com
peting with guests from the U.S.

SPORTO KLUBAS “VARPAS”

“Varpas” tai viena iš pirmųjų 
Melbourne liet, organizacijų. Ini
ciatoriumi klubų steigti buvo Leo
nas Baltrūnas ir būrys jaunų vyrų. 
Nuo pat įsisteigimo “Varpas” sėk
mingai kovoja krepšinio žaidynėse 
sn svetimų komandomis ir su kitų 
vietovių lietuvių klubais. Jo atsie- 
kimų įrodymai — gausybė taurių ir 
kitokių trofėjų.

Australijos lietuvių sporto šven
čių, kurios vyksta kasmet Kalėdų 
metu, idėjų, davė merburniečiai su 
iniciatorium L. Baltrūnu. Dabartinis 
“Varpo” pirmininkas yra inž. Ro
mas Ragauskas.

• “Varpas” Sports Club, Mel
bourne.
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SPORTAS

SPORTININKAI ADELAIDĖJE

Adelaidės lietuvių sporto klubas 
“Vytis” — viena iš pirmųjų orga
nizacijų Adelaidėje. Netrukus vy
tinčiai švęs 25 metų sukaktį.

Dauguma Adelaidės lietuvių jau
nimo yra buvę vytiečių gretose. Tai 
viena veikliausių organizacijų.

Klubas išugdė daug gerų sporti
ninkų. Jie nešė pergales .savam klu
bui, Pietų Australijos valstijai ir 
net žaidė už Australijos rinktines. 
Australijos garbę krepšinyje gynė 
Algis Ignatavičius, futbole — Ana- 
tolijis Kiltas, stalo tenise — Aldona 
Snarskytė, tiklinyje — Aldona Mor- 
kūnaitė ir šachmatuose — Roma
nas Arlauskas. Daug gražių perga
lių laimėta tarpklbinėse varžybose 
Australijos sporto šventėse.

Dabar už “Vytį” jau žaidžia klu
bo steigėjų vaikai.

čia 'sudaryta ir vyriausia Austra
lijos liet, sportininkų valdžia — 
Australijos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto valdyba, kurių suda
ro: pirm. V. Marcinkevičius, sekr. 
A. Merūnas ir ižd. J. Donela.

B. Nemeika
• “Vytis” Sports Club, Adelaide.

SYDNĖJAUS“KOVAS”

Australijos lietuvių gyvenime 
sportas turi labai didelę reikšmę. 
Per visus 25 metus lietuviškasis 
sportas buvo tas jungiantis veiks
nys, kuriame bendrų kalbų ir tuos 
pačius tikslus turi visų šakų spor
tininkai. Lietuviški sporto klubai 
atliko didelį darbų ne tik sporinia
me gyvenime, bet ir lietuvybės dar
be. Jau buvę 23 metinės lietuvhj 
sporto šventės mūsų visų lietuviškų 
sportinį jaunimų sujungia ir be iški
lių sportinių kovų, šios šventės duo
da progos visam lietuviškam jau- 
nimuo Australijoje artimai bendra
darbiauti.

Sydnėjaus sporto klubas “Kovas”, 
vienas iš seniausių lietuvių klubų 
čia, per savo gyvavimo 23 metus 
Sydnėjuje ir visoje Australijoje iš
rėžė didelę darbo vagų, šiandien 
pirmųjų sportininkų vaikai repre
zentuoja šį klubų, kai tėvai yra va
dovai, treneriai arba klubo rėmėjai. 
Klubas turi virš 100 aktyvių narių, 
kultivuoja 8 sporto šakas ir vien 
krepšinio turi 8 komandas, žai
džiančias australų pirmenybėse.

• Sport Club “Kovas”, Sydney.

Edis Palubinskas — Australijos 
krepšinio žvaigždė. Būdamas ge
riausiu Australijos Olimpinės krep
šinio rinktinės žaidėju, Palubins
kas Miuncheno olimpiadoje buvo 
antras daugiausiai taškų įmetęs 
žaidėjas, tik vienu tašku atsilikęs 
nuo čempijono japono.

Studijuoja JAV-se ir yra vienas 
iš geriausių žaidėjų savo un-te; 
dalyvauja lietuvių rinktinėje, išvy- 
kusioje j Europos gastroles.

• Edis Palubinskas — Australian 
basketball star.

He was recruited to play basket
ball for Louisiana State University 
in 1972, as “Sports Illustrated” of 
Jan. 1973 reported in a feature a - 
tide “Tiger Cub from Canberra”. 
After the Australian national team’s 
coach was challenged by an expert 
American: “Let us know if you ever 
develop a player good enough to 
play in the Unieted Staes”, young 
Palubinskas - already a star swim
mer, gymnast, sprinter, too — was 
brought here.

Americanized already Palubins
ką is now touring Europe with the 
ALLr-STAR American Lithuanian 
Men’s Basketball team and scoring 
victories for Lithuanians likewise.

“Kovo” merginų krepšinio komanda, žaidžianti aukščiausioje Sydnėjaus 
lygoje. Klūpo A. Kasperaitytė, S. Motiejūnaitė-Gustafson, vad., R. Arai- 
tė, V. Laukaitytė; stovi A. Kraucevičienė, Gr. Meškauskaitė-Nevvman, 
B. čerkesienė, J. Kaciušytė.

• “Kovas” basketball team of girls who compete in Sydney’s top league.

Adelaidės Liet, sporto klubo “Vy
tis” jaunių (iki 18 metų) mergaičių 
krepšinio komanda. Iš kairės: L. 
Paškevičiūtė, J. Saugaitė, L. Jau- 
nutytė, S. Visockaitė, treneris S. 
Visoskis, R. Rupinskaitė, J. Ru- 
pinskaitė. Foto A. Budrys

• Junior basketball players of 
the Vytis sport club of Adelaide.

Adelaidės Liet. Sporto Klubo “Vytis” jaunių iki 16 m. ir 12 metų, ber
niukų krepšinio komanda. Foto A. Budrys

• “Vytis” Cport Club, junior basketball team.
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“Neringos” klubas. Prie klubo pastato: Aritis Gružauskas, kuri Smilge
vičiūtė, S. O. O’Hanlon, Linas žalkauskas. Foto L. Zaikauskas

“Džiugo” tuntas 1973 m. Kairėje stovi tuntininkas ps. Vladas Stasiliūnas.

Dabartinę klubo valdybą sudaro: iš dešinės — J. Dambrauskas, pirm., 
R. Gulbinas, V. Gulbinas, J. Liutikas, S. Motiejūnaitė-Gustafson, A. Krau- 
cevlčienė, V. Binkis, A. Laukaitis ir P. Gustafson.

• “Neringa” Club and a group of clubmen.

MELBOURNO “NERINGOS” 
KLUBAS

Lietuvių slidininkų klubas “Ne
ringa” įkurtas 1962 m. 18-os entu
ziastų, kurie glubo statybos darbus 
vykdė savo jėgomis, pašvęsdami 
vasaros atostogas. “Neringos” sta
tyba po ketvertų metų buvo baigta. 
Klubas laiiks nuo laiko puošiamas, 
gražinamas, o dabar jau rengiamasi 
kapitaliniam pertvarkymui.

“Džiugo” tunto stovyklos stalas.

“Neringos” klubas nėra svetimas 
lietuviškiems reikalams: jis du 
kartus surengė Australijos lietuvių 
žiemos sporto pirmenybes, Mel
bourne studentai reguliariai ruošia 
suvažiavimus. “Neringa” kviečia 
kiekvienų tautietį, kur jis bus ma
loniai sutiktas ir priglaustas.

• “Neringa” Skiers Club, Mel
bourne. J- žalkauskas

L. S. S. “DŽIUGO” TUNTAS 
MELBOURNE

19Ž9 m. birželio 6 d. oficialiai 
įsteigtas Viktorijos-Tamanijos miš
rus skautų-čių tuntas su tuntininku 
ps. A. Liubinsku.

Kiek vėliau tuntininko pareigas 
perėmė v. s. A. Krlausas, o nuo 1950 
m. s. J. Makulis. Jam vadovaujant 
tuntas išaugo į didžiausių lietuvių 
skautų vienetų Australijos rajone — 
su virš 100 narių. Prie tunto buvo 
suorganizuota lietuviška savaitgalio 
mokykla mažiesiems ir tautinių šo
kių grupė “Atžalynas”, vadovauja
mas s. A. Karpavičiaus.

1956 m. v. s. A. Krausas padova
nojo tuntui dar iš Vokietijos atsi
vežtų “Džiugo” vietininkijos vėliavų 
ir nuo to laiko tuntas pasivadino 
“Džiugo” vardu.

1956-69 m. laikotarpyje tuntui va
dovavo v. s. B. Dainutiis, s. E. Pan- 
kevičius, s. A. Zubras, ps. A. Ta- 
lačka, s. V.. Adomavičius, s. J. Ma
kulis. o nuo 1969 m. tuntui vadovau
ja ps. Vladas Stasiliūnas.

Skaučių skyriui 1950-73 m. laike 
vadovavo ps. D. Giedraitytė, s. I. 
Laisvėnaitė, s. D. čižauskienė, ps. 
D. Jokubauskaitė, v. sk. v. si. R. žie- 
daitė, ps. D Dagienė.

Tunte veikia jaunesniųjų skaučių 
“Vaidilučių”, skaučių “Živilės’, jn. 
skautų “D. L. K. Gedimino”, skautų 
“. Kun. Margio” draugovės, jūrų 

Ps. Balys Barkus, “Aušros” tunto 
tuntininkas.

skautų laivas ir būdžių įgula, pasi
vadinę “Nidos” vardu, vyresn. skau
čių “Audros” ir skautų vyčių “v. s. 
A. Krauso” vardo būreliai.

1966 m. vyr. skautės buvo suda
riusios pagarsėjusį “Rūtelių” kvar
tetų.

Tuntas L. Namuose Melbourne 
turi savo buklų ir naudojasi kitomis 
patalpomis sueigoms.

Dalis pirmųjų tunto skautų jau 
1948 m. dalyvavo Pan Pacific Jam
boree, gi vėliau kasmetinėse tunto 
stovyklose.

“Džiugo” tuntas buvo organiza
toriais IV Tautinės Stovyklos 1958/ 
59 metais, ir II 1965 ir IV 1971 m. 
rajoninių stovyklų.

1955/56 m. Pan Pacific Jamboree 
“Džiugo” vienetas atstovavo Lietu
vių Skautų Brolijai tarptautinėje 
plotmėje.

Džiugiečiai taip pat gausiai daly
vauja rajoninėse stovyklose, kai jos 
Vyksta kitose valstijose — Pietų 
Australijoje ar New South Wales.

• Lith. Scout District of Victoria 
-Tasmania.

1949 m. birželio 6 d. oficialiai

SKAUTAI

SYDNĖJAUS SKAUTAI

1947 m. lapkr. mėn. Vakarų Aus Ė 
tralijoj skautininko B. Dainučio su
organizuota I-ji skautų draugovė, 
kurių sudarė 43 skautai ir 6 skau
tės. Iš čia ir prasidėjo visas Austra
lijos lietuvių skautų veikimas, da
bar išsiplėtęs po visų Australijos 
lietuvių šeimų. Buvę skautai šian
dien yra vadovai savo vaikams ir 
net anūkams. Skautija daug prisi
dėjo prie lietuvybės Australijos lie
tuviuose.

Sydnėjuje skautiško gyvenimo 
pradžių padarė skautės, 1949 suor
ganizavusios pirmąją “Šatrijos Ra
ganos” draugovę. Tai padarė rajono 
vadeivė ps. E. Laurinaitienė. Vėliau 
buvo įsteigtas pirmasis tuntas, ku
rio tuntininku buvo s. A. Jakštas. 
Nuo to laiko skautų veikla tęsiasi 
labai sėkmingai iki šios dienos. Da
bartiniu “Aušros” tunto tuntininku 
yra ps. Balys Barkus, kuris skautu 
yra nuo 1933 m. Kaune. Vėliau jis 
buvo skautų vadų mokykloje ir 
akademikų skautų korporacijoje 
“Vytis”. Vokietijoje vadovavo skau
tų vienetui Oberlenningene. Jo va
dovaujami S. skautai yra viena iš 
stipriausių jaunimo organizacijų 
Sydnėjuj. Nuotarukoj ps. B. Barkus.

• Lith. Scouts in Sydney.
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EGLĖ ŽIŽYTĖ

SPARKS, FIRE, TREES AND I ...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

World War III

A BREATH OF WIND AND A PRECIPICE 
WATCHING EACH OTHER:
WARILY SILENTLY
FOR A THOUSAND YEARS.
ONE DAY A SMALL LEANING PANSY
AND AT THE MARBLED REACH
THE SHATTERED GUTS AND A BLADE OF

GRASS.

A SIMPLE THOUGHT
My love is like a tree: 
a constant cycle of birth and rebirth. 
Stairk and bleak I winter stand 
love nurtured in my root’s warmth, 
it has no form no light no sound 
but in spring it manifests in my new growth.
I bend towards you (in the wind)

4.00 am
DAWN, AN AMBER COLOURED WEED 
APPROACHED
TATTERS OF SKIMMED SUNLIGHT
FILTERED IN A MORNING

WE GOT TALKING, FIRE AN I

Cocooned from the frosty navy night 
by the smouldering rust of a bush fire 

polite noises 
where exchanged.

But we were too aware to believe the platitudes, 
together we watched cans blacken 
in the coals and dust
and I learnt that the whole universe
can be contained
between the orange shroud of two burning logs, 
and only the purpleblue veins of fire 
know the agonies of shooting sparks.

LITHUANIANS IN AUSTRALIA

A great number of Lithuanians have fled from 
their country along with the Germans who were 
retreating from the Soviet front during the 2nd 
World War. The Germans allowed the refugees 
into their country for they were desperately short 
of manpower. It was not easy for the refugees 
in Germany as there was acute shortage of food.

After the war was over all refugees were col
lected into displaced persons camps.

Lithuanians lived in Germany for about 5 to 
6 years (1944 - 1949) cherishing hopes to re
turn to their own country. These hopes then 
diminished and all started to look for new coun
tries to start new lives there.

The majority of Lithuanians migrated to the 
United States of America and Canada, but some 
have chosen other countries, among which was 
Australia. It is believed that about 12,000 to 
15,000 Lithuanians migrated to Australia be
tween 1949-1952. Now there are only 10,000 
left: some having migrated to the United States 
of America, others having died of old age.......

Lithuanians settled mostly in Australia’s 
major cities: Sydney, Melbourne, Canberra, 
Adelaide, Perth and Brisbane. Few are living 
in country towns.

LIETUVIU
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The beginning in Australia was unbelievably 
hard. First of all the Australian scenery was 
frightening: grey grass, grey tree leaves, harsh 
hot sunrays in summer transforming all greenery 
into a bleached shade of yellow. Initially all 
migrants experienced this very unpleasant 
feeling when brought from ships to du?fy 
Bonegilla and Bathurst migrant centres where 
they had to live in overcrowded conditions. 
The tin huts were unbearably hot in summer 
and icy cold in winter. All migrants were issued 
passports in which men’s occupation was de
scribed as “laborer” and women’s as “domestic”. 
Men were sent to various jobs: wood cutting, 
railways, cleaning, etc. Women with children 
were sent to small country town camps: Cowra, 
Parkes etc., which were similar to Bathurst and 
Bonegilla: hot, dusty, depressing. The women 
without children worked as maids, kitchenmaids, 
cleaners, factory workers, etc.

Soon after the Second World War was 
over, Australians decided to have an influx of 
migrants into their country without making 
proper arrangements for increased population 
with regard to housing, schools, teachers, etc.

Lithuanians are a race of people who under
stand to work hard, to save and go this way 
ahead. Soon nearly everyone of them saved 
sufficiently to purchase a block of land and 
to start building their own homes, thus their 
biggest problem — housing, being overcome.

Lithuanians regard education for their children 
as the most important aim in life. They en
courage them in every possible way to com
plete the studies they undertake. There is quite 
a high percentage of young Lithuanians in 
Australia who, after having graduated univer
sities, still seek higher degrees, thus becoming 
lecturers, researchers, professors, surgeons, etc. 
There are very few Lithuanians in Australia 
who have been unable to obtain graduate certi- 
ficete. Continued page 27
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Romanas Arlauskas, šachmatų meisteris.
• R. Arlauskas, International Master of 

Chess.
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better-class occupations: taxi drivers, office 
employees, home builders, shopkeepers, building 
partners, real estate agents, etc. There are quite 
a few Lithuanians who have become wealthy 
as real estate agents, factory owners, home 
builders, taxi-fleet owners. There is a great 
number of families who, besides owning their 
own homes, own a few flats or a house for 
renting purposes thus having ascertained security 
for their old age.

Lithuanians in Australia, when they look back 
at their very beginning in this country smile, 
shake their heads and ask themselves:

— Was it really me then suffering such a 
hardship, or is it just a bad dream?

Lithuanians are living in Australia peacefully 
and contentedly now, due to the democracy and 
freedom which Australians were able to estab
lish in their country. There is no racial hatred. 
The living standard is very high and there are 
many possibilities for future prosperity.

Lithuanians, living in Australia, remain tightly 
bound among themselves and with all other 
Lithuanians throughout the world. Their one 
strong desire is that still in their lifetime Lith
uania should become free again. Despite the 
good living conditions in their adopted country 
Lithuanians experienced deep sadness in their 
hearts because of their countrymen in their old 
country Lithuania who are still suffering unbe
lievable hardships by the Soviet occupation.

Agnė Lukšytė

Dr. A. Kabaila, pirmasis Australijos 
lietuvis, gavęs profesoriaus laipsnį. 
Be savo mokslinio darbo un-te, dr. 
A. Kabaila plačiai reiškiasi ir lietu
viškame gyvenime. Yra buvęs Lie
tuvių Tarybos pirmininkas, savo 
tolerantingumu daug daug gero įne
šęs į mūsų visuomeninę veiklą.

• Dr. A. Kabaila, former Presi
dent of the Lithuanian Council, 
was the first Lithuanian to merit 
professor-ship in Australia.

THE ARTS

T. Zikaras Meditating Christ
Mąstantis Kristus

LITHUANIANS IN AUSTRALIA...
Continued from page 26

Lithuanians have formed in Australia a very 
strong community which fulfills a lot of func
tions: cultural activities, Sunday schools, sports 
and various gatherings enabling Lithuanians to 
meet each other. Lithuanian youth is occupied 
with various activities: sports, folk dancing, 
chess, etc. Lithuanian youth in Australia leads 
a dignified and clean life.

Today it is obvious that Lithuanians in Aus
tralia have done well: they own their own 
homes without encumbrances, cars, TV sets, 
radiograms, washing machines, etc. Their homes 
are tastefully furnished and decorated, also kept 
spotlessly clean. They love to entertain friends, 
their bank accounts are quite “handsome”. Now 
they venture out to travel around the world, 
the main purpose for travelling being to visit 
Lithuania, as there are still many relatives living 
under most severe Soviet regime. On these visits 
Lithuanians travel loaded with clothing and 
footwear which they distribute among their re
latives.

There rose a general belief among Lithuanians 
living in the free world that Lithuanians living 
in Australia are not as well off as Lithuanians 
in USA or Canada.

Aren’t they?
Let’s see what has become of Lithuanians 

in Australia whose passports were marked: 
“laborers” and “domestics”. True, at first they 
worked hard in factories, railways, in various 
cleaning jobs, etc. but they slowly moved into

Vincas Jomantas A Model
Pozuotoja

After the Second World War, a great wave 
of migrants reached Australian shores — almost 
two million migrants from diffeirent European 
countries. Among them, some moire than 10,000 
Lithuanian refugess found their home here.

Soon this comparative small Lithuanian com
munity was contributing to its adopted country 
prodigious numbers of competent specialists, 
and first of all, artists, who for many years do
minated the art pages in the Australian press. 
They earned publicity, they won prizes and 
awards and gained recognition on the local 
art scene. They also represented Australia in 
International art exhibitions in different parts 
of the world.

No other nationality group in Australia could 
equal the number of creative artists as the small 
Lithuanian community.

During the last two decades, in the three 
major capital cities, — Sydney, Melbourne and 
Adelaide, there was hardly an exhibition of 
importance where a Lithuanian artist would not 
be represented.

Through the abundance of creative activity, 
these Lithuanian personalities became promi
nent:

In sculpture — Vincas Jomantas Eva Pocius, 
Teisutis Zikaras;
In painting — Eva Kubbos, Vladas Meškė
nas. Henry Šalkauskas, V. Serelis, L. Urbo
nas;
In graphics — Vaclovas Ratas. Algirdas Šim
kūnas.
Last, but not least.
In pottery — Jolanta Janavičius, a crafts- 

woman of international standing whose work 
is to be represented at the world Craft Exhi
bition in 1974, Toronto, Canada.
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SYDNEY GRADUATES GROUP

This year the Sydney Graduates 
Group is celebrating its tenth anni
versary. In retrospect - the passing 
of a milestone often turns the eye 
back on the path travelled — it is 
significant that this group does 
exist. It seems to be a group unique, 
certainly in Australia and probably 
among Lithuanian-speaking people 
anywhere.

Lithuanian students were to be 
found in Australian institutions of 
tertiary education from 1949. Be
fore long, as student numbers grew, 
the Australian Lithuanian Students 
Association (Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjunga) was formed, in 
1952. Then during the 1950’s the 
newer graduates kept staying on, 
retaining members with the Stu
dents Association (ALSS) and play
ed an active part in its administra
tion.

As the numbers of graduates in 
New South Wales grew, it was felt 
that a further meeting-ground was 
needed. At a meeting held on 26 
May 1963 at the Sydney Lithua
nian House at Redfern, the Sydney 
Graduates Group (SFB) was born. 
From the twelve founding mem
bers the following Committee was 
elected: V. Šliogeris, President, P. 
Daukutė-Pullinen, D. Labutytė, D. 
Kairaitis.

Membershinp with SFB is open 
to all members of the Australian 
Lithuanian Community (Australijos 
Lietuvių Bendruomenė) who are 
graduates of recognised tertiary

Dr. Ramutis Zakarevičius N. S.W. 
universitete elektros inžinerijos fa
kultete vyresnis lektorius, vis dau
giau kylantis mokslininkas, išradė
jas, savo darbais garsėjantis Aus
tralijoje ir Anglijoje. Be mokslinio 
darbo, labai plačiai reiškiasi lietu
viškame gyvenime, skaitydamas pa
skaitas ir prisidėdamas prie muzi
kinių pasirodymų.

• Dr. R. Zakarauskas of the Uni
versity of New South Wales, a sen
ior lecturer at its Electrical Engi
neering Faculty; leader in Lith. 
social and musical life.
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institutions and who live in New 
South Wales. The Group’s main 
aims aire: to extend interdisciplinary 
knowledge and to stimulate Lithua
nian and cultural activities; to cul
tivate a national consciousness, 
inter alia by stimulating the conti
nuing education of Lithuanian 
youth, by seeking to attract Lith
uanian students into Lithuanian ac
tivities and by working closely with 
ALSS and other Lithuanian youth 
organizations.

The group meets informally 
at the home of a member, at ap
proximately two-month intervals. 
At these meetings members listen 
to a talk given by a fellow member 
or by a guest speeker and then join 
in discussion on the topic of the 
evening. Among guest speekers 
there have been present Fir. P. Mar- 
tūzas, the late V. Ratas, artist, and 
Prof. H. Jakim-Jakimavičius from 
USA.

Among discussion topics which 
have been presented by members 
from their own fields there have 
been: “Computers”; “Why people 
live longer to-day”; “Ethics”; 
“Beauty in art”; “Australian schools 
and the migrant student”; and 
“Foreign language teaching in Aus
tralian schools”.

In addition, several members 
have given illustrated talks on their 
impressions of other countries they 
have visited.

Several successful open forums 
have been hosted by SFB. At these 
meetings guest speakers have been 
invited to share the floor with mem
bers in presenting a theme. Spirited 
open discussion has followed on 
each occasion. The topics and 
speakers have been: “What is 
lacking in Lithuanian academics in 
Australia?” Guests: L. Karvelis, V. 
Kazokas. Members: Dr. V. Donie- 
la, Dr. A. Kabaila.

“Our relations with modern-day 
Lithuania”. Guests: E. Jonaitienė, 
J. Veteikis. Members: V. Liūgą, V. 
Šliogeris.

“Lithuanians in Australia — 20 
years later”. Guest: Dr. A. Maura- 
gis. Members: Dr. D. Kairaitis, Dr. 
R. Zakarevičius.

“The Conventions and work of 
ALB Taryba” (Australian Lithua
nian Community). Guests: New
castle Discussion Club, represented 
by Dr. V. Doniela and S. Žukas. 
Members: R. Kavaliauskaitė, V. 
Šliogeris.

Other activities have included 
the hosting of the formal welcome 
to Sydney of Professor M. Yčas 
from USA; correspondence in sup
port of the founding of a Chair 
of Lithuanian at La Trobe Univer
sity in Victoria; correspondence

Dalis Sydnėjaus filisterių. Iš kai
rės: V. Patašius, N. Grincevičiūtė- 
Wallis, P. Daukutė-Pullinen, K. 
Bagdonavičius, prof. A. Kabaila, D. 
Labutytė-Bierri, V. Šliogeris, dr.

V. Doniela, N. Vaičjurgytė, J. Pulli— 
nen, S. Reisgys, S. Dryžienė, J. 
Maskvytis, D. Dryža ir dr. R. Zaka
revičius.

• A group of alumni in Sydney.

with the Minister for Immigration 
about the status of migrants in the 
community — and the joining with 
other Lithuanian organizations on 
excursions and outings.

Members’ activities are not 
solely directed at self-education 
within the group. The following 
members are or have been on the 
faculty of various Universities or 
tertiary institutions:

Dr. Z. Budrikis, Associate Prof. 
University of Western Australia;

Dr. V. Doniela, Senior Lecturer, 
University of Newcastle;

Dr. A. Kabaila, Associate Prof., 
University of New So. Wales;

Dr. D. Kairaitis, Lecturer, New 
So. Wales Institute of Technoloky;

D. Labutytė-Bieri, Assistant Di
rector, School of Physiotherapy;

K. Protas, Lecturer, Granville 
Technical College;

Dr. R. Zakarevičius, Senior Lec
turer, University of New South 
Wales.

In other educational areas SFB 
members have long been active as 
well: it is hard to imagine when 
there was not at least one member 
teaching the youth of Sydney at the 
Lithuanian Sunday School; several 
of the members have played and 
still play a large role in sport, 
training the younger players.

Members have always an active 
part in the Lithuanian community. 
Many have been members also of 
the Federal Council of the Austra
lian Lithuanian Community and its 
Sydney District Committee. The 
Group is represented in other orga
nizations too, such as scouts, choirs 
and theatre, and on special commit
tees such as the Lithuanian Arts 
Festival organising committee and 
both World Lithuanian Youth Con
gress Australian committees.

As the first meeting was held in 
the then Lithuanian House, so it 
was appropriate that the tenth an
niversary meeting was held at the 
recently opened Lithuanian Club 
premises at Bankstown.

At the end of ten active years, 
what lies ahead for the Sydney 
Graduates Group? With some 40 
members, the sphere of knowledge 
and interests have grown.

So has the degree of involvement 
grown. School, sport, scouts, Syd
ney District committee, all are 
feeling the presence of the group's 
members.

This growth has also meant that 
more and more meetings will need 
to be held at the Lithuanian Club 
because of the additional room 
needed.

It is now up to the newly elected 
committee of I. Venclovas, Presi
dent, K. Bagdonavičius, V. Bitinai- 
tė, A. Grincevičiūtė-Wallis, J. Pul
linen to carry forward the achieve
ments of the first decade.

J. Pullinen

Algis Milvydas, neseniai baigęs 
Melbourne un-te inžineriją; gyvena 
Sydnėjuje ir rengiasi aukštesniam 
moksliniam laipsniui.

Būdamas vienas pirmųjų mokinių 
nuo pat mokyklos suolo iki un-to, 
jis reiškėsi skautuose, yra puikus 
taut, šokių šokėjas ir vienas ge- 
sių krepšininkų, lietuvių rinktinę 
atstovavęs JAV-se, Jaunimo kon- 
grse greso atstovas. Tai tikras Aus
tralijos lietuviškojo jaunimo amba
sadorius, kurio elgesiu ir darbais 
bei atsiekimais gali didžiuotis visi.

• A younger, versatile ambassa
dor of Lithuanian social, artistic 
and -sports life, Algis Milvydas of 
Sydney.
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MARRIED AT LAST

From the novel “Artist’s Wife” by Juozas T i n i n i s

CHAPTER XV

Moira forgets about her vow the 
moment a jeweler in Sydney makes 
an offer of two thousand and three 
hundred pounds for the pearl. She 
reasons that a vow made under 
circumstance of fear may be dis
owned. I am ready to agree with 
this kind of interpretation. Thus 
without further bargaining we sell 
the pearl to the jeweler.

Starting with Monday I am back 
at work in the hospital kitchen. My 
chef is rather displeased that I have 
overstayed my vacation by two 
weeks. Naturally, I do not tell him 
that I have been pearl fishing and 
gold mining during the time. He 
would surely ridicule me if told 
him of the kind of jobs that I at
tempted during my vacation.

With the money received for the 
pearl I make a down payment and 
take possession of a pretty little 
home. It is situated in a suburb of 
Sydney, Kiribili, on a mound at 
Myrtle Street and not very far 
away from where Moira lives with 
her mother. It has a view of the 
ocean and I can even hear the surf 
rolling, just as I do from the apart
ment that I am renting now. My 
house is to Moira’s liking, her taste 
being simplicity in all matters alike. 
With no further delay I move into 
this Myrtle street place, taking 
along all my paintings which I 
now hang up on the walls of a 
room designated to be my painting 
studio. Since I am with a dwelling 
of my own at last I will have more 
courage to ask Moira’s mother for 
the daughter’s hand.

And so on a certain evening I 
visit the widowed lady who has 
raised so beautiful a child. From 
the outset I am being offered wine. 
Yet I abstain from drinking much. 
My head must be clear and sober 
this evening which I intend to ob
tain something very precious. It 
appears that the widowed lady has 
already been informed by her 
daughter about my house purchase. 
Before I am through with my say, 
she is telling me:

— Mr. Vilmantas, I am con
vinced now that you are a smart 
toiling, thrifty and dedicated man. 
There are not many such, who suc
ceeded in obtaining property so 
quickly, especially among those 
who have recently come to Aus
tralia.

— I have had luck... My dear 
lady, I now ask you for your daugh
ter’s hand in marriage.

— Mr. Vilmantas, there is also 
another suitor for Moira’s hand — 
however I prefer yourself I have

(Continued)

no doubts that in care of such a 
person as you Moira will be happy, 
content and provided.

— Thank you, Mrs. Hunter, 
thanks a lot. I will not be a dis
appointment either to you or to 
Moira. Though it’s rather a surprise 
for me to find out that your daugh
ter has another suitor.

— Hasn’t Moira told you any
thing about it?

— No, it’s the first time I hear 
this...

— I kept silent about this pur
posely, so as not to raise Algis’ un
founded suspicions, — Moira ex
plains. ęhe is sitting next to me at 
the table.

— Excuse me please, Mrs. Hunt
er: how long ago is it that Moira 
has this other suitor?

— Just recently. He said he met 
her in Broome where she was 
spending her vacation. I know con- 
side'-aHy less about him than about 
yourself: he seems to me an ob
scure person.

I am now positive that this is 
the very same Henry Bell and that 
he has caught up with Moira and 
myself here in Sydney. How did 
he get her address? Could Moira 
have told it to him already in 
Broome? While he was chattering 
with her all that nonsense in the 
boat and while I was at the bottom 
of the sea? Not necessarily, an ad
dress may be found by merely 
consulting a telephone directory of 
Sydney.

— And which one of us do you 
prefer, Moira?

These words burst out of my 
mouth without any apparent reason.

— Don’t tease me, Algis. Such 
a question can be an insult.

— And have you been meeting 
with him in Sydney?

— Only one single time when he 
came to see my mother and to ask 
her for my hand.

— And have you been nice to 
him?

— Just civil. I told him I was 
marrying you. He left so dejected 
then that I even felt sonry for him.

It is getting to be quite late, 
approaching midnight, when I bid 
farewell to Moira and her mother.

This Henry Bell is causing me 
anxiety, since he is trying to win 
Moira’s affections with such per
sistency. Only a person who is 
really in love with a woman would 
follow her all the way from Broome 
to Sydney. Yet Moira cannot even 
pronounce a stern weird to him. 
This is producing doubts within me 
as to the genuineness of her love 
toward me. I am torturing myself 

all night long in deliberations of 
what I ought to do to Henry Bell 
should he once more attempt to ab
duct Moira from me. Betteir still 
I must get rid of all these thoughts. 
I love her and I’ll marry her even 
if I’m menaced by a hundred other 
suitors.

Since this evening I am meeting 
with Moira practically every day. 
On my way from work I stop at 
the post office where she is working 
and wait a while for her there. We 
meet at five o’clock sharp when she 
is through with her duties. Then I 
take her to some restaurant. A 
guardian angel is looking oveir us 
for we are elated in spirits now as 
though our souls were drinking the 
wine of love. We then go to a 
cinema theatre or take a seat in 
the park where we go on talking 
of the most simple of things. Sev
eral hours later I take her home. 
Saying goodnight at her doorstep 
we exchange a kiss. I am experi
encing the same feeling now as I 
had once befeire with Leonia.

— Moira, even though you are 
a Protestant and I am a Catholic, I 
hope you will not oppose to our 
having the marriage rites performed 
according to my faith, — I pose 
the question to her once.

— As if that were necessary! 
Isn’t a civil marriage ceremony 
sufficient? You really are scrupu
lous, Algis dear.

— You see, I don’t want to 
oppose the prerequisites of the 
religion I profess. And I suppose 
the Protestant faith also imposes 
some such moral obligations.

— Of course, only I’m quite in
different to my religion from which 
I get nothing.

— One gets much from one’s 
faith onlv people are not inclined 
to avail themselves of it: they are 
indolent in exercising their spirit: 
they do not pray, they avoid getting 
married in churches.

— Do you think that civil mar
riages are unreliable?

— With respect to the state they 
are stable, but with respect to re
ligion — they are not.

Nevertheless I am forced to give 
in. Still I have hopes that I’ll per
suade Moiira to confirm our union 
by the religious sacrament of mar
riage later, once I am wedded to 
her by civil law.

After a joint consultation with 
Moira and her mother we set the 
date for our marriage ceremony. 
It is to be at the close of summer. 
We have more than a month’s time 
left until then and the approaching 
days are nurturing within us a 
mutual greater understanding of 
each other.

Finally the fateful day has ar
rived. We are wed at the state 
civil office according to Australian 
law. Witnesses on my behalf are 

— Antanas Ruigys and Youzie Vin- 
gytė, who is most unhappy that I 
have chosen a foreigner girl for my 
wife.

— Well, Algis, I am now finally 
your legal wife, — Moira an
nounces after the official has con
cluded the wedding formalities.

— According to the law of the 
people — yes. Only not according 
to the law of religion.

— There you go again, Algis. 
Your sermons are getting to be 
irritating.

Instead of countering her rebuke, 
I take Moira in my arms and give 
her a kiss. My bride is pleased and 
smiles. Antanas Ruigys and Youzie 
Vingytė aire now congratulating us. 
Following suit, Antanas kisses the 
bride, too, on her lips, the same as 
Youzie does to me. We leave the 
matrimonial office, followed by our 
witnesses who are ail in different 
states of mood. Ruigys is happy; 
Youzie is sad. I have the feeling 
that I have committed something 
wrong.

That evening Moira's mother en
tertains us at her home with a 
modest wedding party. Some of her 
closest relatives have been invited 
too. I receive some presents: neck
ties, nylon underwear, handker
chiefs. Moira is presented with sets 
of plate and glassware, with cuttlery 
and kitchen utensils.

At the party Antanas Ruigys is 
sitting next to Vingytė and is pay
ing his compliments to her. Only 
she does not seem to be in exulta
tion because of this. Her demure 
glances cast at me from time to 
time are saying: “What a choice 
you have made! Admittedly. She 
is a beauty as far as that goes but 
what other accomplishments does 
she have compared to me. Don’t 
you feel ashamed marrying a for
eigner? You are deserting your 
heritage.”

Speeches are made by Moira’s 
Australian relatives too, with an 
abundancy of good wishes in re
spect to Moira and myself. Some 
of the relatives are commending me 
to assimilate quicker with the local 
populace. I have never heard an 
enumeration of sillier desires. They 
may well speak to their full con
tentment but I shall remain what 
I am. Moira’s mother's words are 
the wisest of all, she says she is 
happy having found a son-in-law 
worthy of her daughter. In grate
fulness I too respond saying a 
word. Even though my English is 
not perfect, everybody can under
stand what I am saying to them.

During the course of our wed
ding supper the door-bell is sud
denly heard clinging. The widow 
hostess rises from her chair and 
leaves us to greet a belated guest. 
Only it is not a guest, just a mes-

Continued next page
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senger who has brought a wedding 
present — a small square box that 
is tied up with a blue ribbon.

— Who is it from? — eagerly 
asks Moira.

— I don’t know, — the widow 
replies and hands her the box.

— From Henry Bell! — my 
bride is bewildered as she reads a 
card attached to the present.

— The devil, how could he know 
that we are having our wedding 
tonight! — I cannot abstain from 
swearing. — He surely does care 
for you, if he is spying on every 
step you take.

— Let him do whatever he 
wishes to, I am youtrs now.

Moira unties the blue ribbon and 
opens the box, for she cannot sup
press her curiosity of finding out 
what the present is. A beautiful 
pearl necklace sparkles before her 
eyes; it is stringed of enormous
sized silvery gems. Moira has dain
tily raised them from the box with 
two fingers and then drops them 
right back, giving neither me nor 
the guests a chance io admire the 
pearls. Instantly I recognize that 
it is the same necklace which I 
refused to buy for Moira at the 
Chinaman’s shop in Broome, when 
I was reluctant to pay thirty pounds 
for them.

Moira immediately notices that 
I am greatly displeased with Henry 
Bell’s present.

— Don’t get angry, Algis: it’s 
better to have just his present at 
the wedding rather than he would 
be here himself, for he had insisted 
to be invited. Mother and I abso
lutely refused for have him among 
our guests, no matter how much he 
insisted to be invited.

— What insolence! I must find 
a way to scare him away from you.

-— You don’t need to scare him, 
he’ll do me no harm. — Moira now 
hands the box with the pearl neck
lace to her mother who sets it 
away alongside the other wedding 
presents. Nor do I mention Henry 
Bell anymore for I now see that 
this subject is disdainful to my 
bride.

After a while Moira’s mother in
vites guests to fill their glasses with 
champagne. When everyone is 
ready, she stands up and says:

— And now, my precious guests, 
let us raise a toast to the newly
weds. May my daughter be happy 
having found herself so admirable 
a husband from the distant shores 
of the Baltic!

With the tinkling of glasses 
friendly gazes are being exchanged 
and our lips sip the tasteful aro
matic champagne.

— I wish that your life be as 
clear as the skies of Australia! — 

30 

resounds the voice of my friend 
Antanas.

— Shouldn’t we sing our old- 
country song of fruitful procrea
tion for them? — Youzie whispers 
into Antanas’ ear, thougci irony is 
suppressing the bitterness of her 
heart.

— Nobody will understand us 
singing in Lithuanian. It just will 
not do, and we’ll be mocked at.

And so Antanas and Youzie 
decide better not to sing. That’s 
quite right. For otherwise the 
Australian guests might take of
fense hearing our marriage con
gratulations expressed by a song 
they do not know and in a lan
guage they do not understand. As 
it is there have been enough good 
wishes offered this evening for our 
success that if they all came true 
we should be the most happy, 
wealthy and procreative couple in 
the world.

A wedding party is usually a 
short one. Soon everybody has left. 
Contrary to this country’s custom 
Moira’s mother will not permit us 
to help her with the dish-washing 
on this evening.

And so I phone for a taxi-sab 
and take Moira to our small home 
on Myrtle street, together with all 
the wedding presents. At last a 
female human being has entered 
my humble dwelling; and all it
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MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK

MORTUARY

921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091
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Clem's Polskie Deli
* Specializing In home made 

Fresh & Smoked Polish Sausage, 
fancy groceries and choice meats.

* Featuring Imported Krakaus 
Polish hams, beer, wine and gro
ceries.

NOW
Daily from our own new 

BAKERY-KITCHEN 
a variety of Polish pastries and 

other home made delicacies.

IT's CLEM’S
3002 W. Florence Ave., Los Angeles 

759-5058

Nesenstąs sportininkas. Medicinos dakta as Leonas Petrauskas, buvęs 
mūsų garsiosios Lietuvos krepšinio rinktinės dalyvis, šiandien, versda
masis medicinos praktika, visuomet randa laiko sportui. Lietuvoje p adėjęs 
sklandyti, čia yra didžiosios australų mokyklos sklandymo instruktorius.

Nuotraukoje dr. L. Petrauskas nuosavame sklandytuve.
o Famous basketball veteran of Free Lithuania, L. Pet auskas, now 

a medical practitioner.

Grupe Sydnėjaus baigusiųjų mokslus 1966 metais.
9 Some members from Sydney graduates group in 1966.

walls are now resounding with her 
mirthful laughter.

I have displaced Leonia’s photo
graphs from my side-table. All my 
love now belongs to Moira who 
looks like a fairy in her night 
gown. I am grateful that my for
tune has provided me with so 
charming a bride.

Translated 
from the Lithuanian 

by A. Milukas
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DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
DIENŲ UŽ VISAS TAUPYMO

SĄKAITAS

TAIP
TAUPYDAMI PAS MUS, JŪS GA 
LITE PASIRINKTI TAUPYMO RŪ
ŠĮ, KURI JUMS PATOGIAUSIA... 
TAI NEDELSDAMI PASIŲSKITE 
ČEKĮ DABAR.

X' XW UŽ TERMINUOTUS 
f) ^/r\ CERTIFI KATU

/t/ INDĖLIUS

Dividendas išmokamas kas mėnuo 
TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$20,000 APDRAUSTOS F.S.L.I. 

ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY

SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court 
Cicero, Illinois 60650

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 

sekretorius

Tel.: (312) 656.6330 ir 242-4395

LADIES AND GENTLEMEN

Remarkable Discovery
Hair formula JIB is Pat
ented in Switzerland and 
Registered in U.S.A, and 
Canada, Europa, Germany, 
Austria. It cures Dandruff, 
Falling Hair, Itching scalp, 
Splitting ends, Strength
ening Hair, Root growth, 
and restoring NATURAL 
HAIR COLOR.

Using JIB you will never be bald 
or grey. 100% Guaranteed.

Listed in Druggist Red-Blue Book. 
JIB Medicine Liquid 8 oz. A 16 
week supply $6.00. Money Order, 
P. P., Send today —

J I B LABORATORIES
1437 So. 49th Avenue, Cicero, III.

60650

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President

2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS, 
kurios bendradarbiauja su "Lietuvių Dienomis”

Los Angeles, Calif.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

LITHUANIAN MELODIES 
Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 11:30 — 12:00 p. p.
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. Stasė 
Pautienienė; ižd. J. Mitkus, 3375 Bennett 
Dr., Hollywood, Calif. 90068; Programos 
vedėjai: VI. Gilys, P. Jasiukonis, vyr. red. 
S. Pautienienė, 841 Stanford St., Santa 

Monica, Calif. 90403 (213) 828-3779.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D.C. 
Sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 

per FM radijo stotį WFMM 93,1 mgcl.
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md. 21210 
Tel.: 366-4515

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 
Baltimore, Md. 21227; Tel.: 242-1779

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radijo valanda 

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais 11 — 12 vai. priešpiet.
AM 1430 klc., FM 107.9 megaciklų 

WHIL Boston, Mass. 02155 
Petras Viščinis, vedėjas, 

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402 
Telefonas: 586-7209

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA 
Seniausia liet, radijo programa Naujojoje 
Anglijeje, veikianti nuo 1934 m. bal. m., 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima sekmadieniais 1 vai. — 1 vai. 30 m

Boston, Mass. — WLYN - 1360 
Programoje: pasauk žinių santrauka, muzi

ka, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston, Mass- 02127 

Telefonas: AN 8-0489

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS 

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10 vai. — 11 vai. priešpiet.
Šeštadienį ir sekmadienį 8:00 — 9:30. 

"Vakaruškos" pirmad. vak. 7:00 — 8:00.
Visos programos iš

WOPA stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M. 
7159 S. Maplewood, Chicago, III. 60629 

Tel: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje- 

įsteigta muz. A. Vanagaičio 1928 m.
Kasdien 8 vai. — 9 vai. vakaro 

(išskyrus šeštadienius ir sekmadienius) 
Programos vedėjas Petras Petrutis. 
Transliuojama iš nuosavos studijos 

2422 W. Marquette Rr., Chicago, III. 60629 
Telefonai: GR 6-2242; GR 6-2271.

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje. 
Sekmad. rytais 10:30- 11:00 Lietuvos laiku 
ir kiekv. vakarą 20:15-20:30 Lietuvos laik.

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėias Kun. D r. V. Kaziūnas.

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO.

Skolingiems mūsų prenumerato
riams primename, kad prenumera
tos skolos sunkina žurnalo leidimą.

LITHUANIAN RADIO FORUM
Bi-Lingual Civic program in English 

and Lithuanian
Produced by Anthony J. RUDIS
Listener Participation Program 

PHONE 445-6842 and ask a question 
Saturday 8 p. m. to 9 p. m.

WXRT-FM 93.1 MHz.
Address: 9339 S. Oakley Chicago, Illinois

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Programa 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima penktadieniais 8—9 vai. vakaro 

per WXEN-FM stotį 106,5 mc..
Vedėjas Juozas Stempužis.

4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121 
Telef.:: 382-9268.

Detroit, Mich.
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VALANDA

WMZK-FM banga 98 mc 
Pirmadienį — trečiadienį — penktadienį 

nuo 8:00 iki 9:00 vakare 
Vedėjas — Ralph Valatka 

Telefonas: 537-5550.
17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

Arba Briedis, Realty Tel. 883-5244.

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc. 
Sekmadieniais 8:25 — 905 vai. ryto 

Išlaiko Radijo Klubas.
Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas. 

17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240 
Telefonas: KE 7-9642.

Hartford, Conn.
'TĖVYNĖS GARSAI" 

Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WRYM AM 840

Kiekv. sekmadienį 4:15 — 5:15 vai. p. p.
Programos vedėjas A. Dragūnevičius. 

273 Victoria Rr., Hartford, Conn. 
Telefonas: CH 9-4502.

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo valanda 
girdima kiekv. šeštad. 4 — 5 vai. p p. 

iš New Yorko stoties WEVD — 1330 klc. 
ir 97.9 meg. FM.

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, NJ. 07092 

232-5565. (Code 201)
Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 

pirmad vak. 8:05 — 9:00 — 89.5 mg.
Vedėias J. J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį 

nuo 9 iki 10 vai. ryto 
iš WHBI stoties 105.9 FM banga.

Adresas: Romas Kezys, 62-15 69 place, 
Middle Village, N-Y. 11379. 

Telefonas: TW 4-1288.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai. 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku, 

41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.

Circonvallazione NOMENTANA 162-

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl.

Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p. p. 
Kultūrinės apžvalgos, žinios, vietos kroni

ka, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda 

redakcinis kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas" 

1203 Green St., Phila., Pa. 19123.
Telefonas: PO 5-0932.

Pittsburgh, Pa-
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Penn-
Pittsburgh, Penn. — WPIT - 730 klc. 
Sekmadieniais 12 vai. — 1 vai. p. p- 

Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.

Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill R.. Pittsburgh, Pa. 15216

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė
Sekmadieniais 6 vai. popiet.

per WCMF-FM, 96,5 mc.
Išlaiko Lietuvių Radijo Klubas.

Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580 
Wilkins St., (14621); A. Cieminis, vicep.; 
R. Kiršteinas, sek. 229 Nester St. (14621);
V. Žmuidzinas, ižd., L. Laukaitienė, narė. 

Programų vedėjai: O. Adomaitienė, A. 
Cieminis, V. ir N. Draugeliai, A. Dziako- 
nas, St. Ilgūnas, R. Kiršteinas, Br. Krokys 
V. ir B. Litvinai, J. Šipaila, D. šfiurilienė 
V. Žmuidzinas.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA

WBRY, Waterbury, 1590 kilocysles 
Kiekvieną šeštadienio vakarą 6:10—7:00 

Programos vedėjas ir direktorius
John D. Adams (Adomaitis).

5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708 
Telefonas: 753-8898

Montreal, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną trečiadienj nuo 11 vai. v.
CFMB stotis — Banga 1410.

Programos vedėjas L. Stankevičius.
1053 Cr. Albanel, Duvernay, P Q. Canada 

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

7 radijo programos savaitėje 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadieniu 

4 — 5 vai. p. p. 
Trečiadienį vak. 7 — 8:15 v. v. 
Šeštadienį 3 — 3:30 vai. p. p.

Visos programos transliuojamos iš 
Toronto stoties CHIN, banga 101 FM 

Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius.
175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont.

Telefonas: 534-1274.

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE

Įsteigta 1966

WCIN - TV Channel 26

Sekmadieniais 8:30

5845 S. Oakland Ave., Chicago, III.
Tel. (312) 778-2100 60636

Tolius Siutas, vald. pirm.
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