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BENDRUOMENINIO 
DARBO ŽENKLE

Tremties gyveniman išėjome nelauktai ir nepasiruošę. Tautinio 
išlaikymo akcijoj, mokyklas, kultūrines apraiškas bei religines ben
druomenes atkuriant žengiame tik pirmuosius žingsnius, kurie ne tik 
prisimena, bet dažnai ir lieka bandymais.

Ir kadangi tariamės pasigavę ir prisigydę bet kuriai savo veiklai 
demokratijos principus, jau pačioje organizacinio telkimosi pradžioje 
tikrųjų ir gyvybinių reikalų sprendimas dingsta už mūsų galios ribų.

A. L. Bendruomenėje tvarkos periodas jau yra užbaigtas, ir 
pagaliau prieiname prie mūsų uždavinių, darbo tvarkos atskirų 
punktų, kurie yra atiduodami vykdymui.

A. L. B. Melbourno Apylinkei pirmajai atiteko vienas tokių 
uždavinių — savomis jėgomis išleisti visai Australijos lietuviškajai 
bendruomenei vieną Mūsų Pastogės numerį.

Visu rūpestingumu ėmėmės šio spaudos darbo ir su dideliu Mel
bourne tautiečių pritarimu ir aktyvia parama jį atlikome. Ir plačio
sios visuomenės jo {vertinimas bus mūsų priimtas su dideliu dėmesiu. 
Ir jei tai liksis nors mažu Melbourno lietuvių įnašu Lietuvių Bendruo
menės Australijoj gyvenimo stiprinime, bus vertingas atpildas šio 
darbo naštą prisiėmusiems.

Ta pačia proga linkime kitoms Apylinkėms atlikti tai geriau, 
kuo ir būtų atsiektas mūsų vienas tikslas — turėti bendruomenei ne 
tik didelį ir įdomų laikraštį, bet kartu ir teisingai formuojantį mūsų 
tautinį gyvenimą tremtyje.

A. L. B. MELBOURNO APYLINKES VALDYBA.
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Julija švabaitė

KALNŲ GĖLYTĖ

Kiek daug dienų, kiek nemigo naktų 
Pakalnėje liūdėdamas kalbėjai tu: 
“O kaip tave, o kaip tave pasiekt, 
Kokius kelius į kalnus man ištiest ?
Kokia mažyte tu ir kaip aukštai, 
Ar nepersunkūs tau dangaus skliautai ?

Ar nepabodo tau baltoji vienuma, 
Kai čia žemai taip moja žaluma?... 
Ir aš sakiau: “Nelieski vienumos, 
Ledinės saulės apšviestos namuos. 
Netirpsta džiaugsmas amžinai. Kaitra 
Suardo kūnus, lyg pusnis audra...”

Kalnais aidėjo tavo liūdesys
Ir baltas virš manęs pravirko debesys...
Mačiau aš veidus angelų arti,
Kaip sniegas buvo jų sparnai balti...
Sužvilgo ašara Viešpaties aky 
Ir aš verkiau iš ilgesio pati...

IŠLAISVINIMO VALANDA 
TIKRAI ATEIS

Vykdomosios Tarybos 
ba, Pasakya Per

Broliai ir Sesės,
Dar viena tragiškųjų 1941 m. 

birželio įvykių sukaktis likimo 
lemta minėti — jums priespaudo
je, kančiose ir ašarose, mums gi 
— neišpasakomame pasiilgime, 
susirūpinime iri nerhne. Ilgesys 
mus kankina, nes svetimoje žemė
je jaučiamės kaip audros išrauti 
medžiai. Susirūpinimas mus sle
gia, nes visa širdimi sielojamės 
Tėvyne ir jos likimu, graužiamės 
ir piktinamės okupantų žiauru
mais. O nerimas yra mūsų kasdi
eninė duona, nes jaučiamės per 
silpni esą sukelti, išjudinti čia pat 
tuojau laisvąjį pasaulį ryžtingam 
išlaisvinimo žygiui.

Tačiau žinokite ir būkite tikri, 
kad jūsų vargai yra ir mūsų var
gai, jūsų kančios yra ir mūsų 
kančios, jūsų ašaros —1 mūsų 
ašaros. Atjaučiame ir pergyvena
me kiekvieną žinelę, mus pasieki
ančią iš Tėvynės. Suprantame ir 
gyvai atjaučiame jūsų viltis ir 
troškimus, o lygiai suprantame ir 
nusiminimo ar net nevilties bang
as, kurios užtvindo protarpiais 
žmogaus širdį ir protą. Tikėkite 
ir informuokite savo artimuosius 
bei tikrai patikimus draugus, kad 
nepraleidžiame nė vienos progos, 
neaplenkiame nė vieno sutikto as
mens nepriminę mūsų Tautos ne
laimių ir nebandę rasti laisvinimo 
kovai draugų bei sąjungininkų.

Paskutiniais mėnesiais jūsų pa
vergėjų paleisti į laisvąjį pasaulį 
apgaulingi tariamo taikingumo 
šūkiai turi tikslą sugundyti kai 
kurių didžiųjų Vakarų valstybių 
stambius šulus. Apie tai patyrėte 
iš okupantų spaudos. Iš kai ku- 
|ių pareiškimų buvo galima pa- 
g|daryti išvadą, kad gali atsi
rasti žmonių, linkusių dar kartą 

• T^is apgaunamiems ir suklaidi- 
n ant* etas bolševikų deklamacijų.

Tačiau galingoji Amerika nepa
sidavė t,Įiems gundymams ir pa
siliko nepajudomai ištikima savo 
nusistatymui: jokių kalbų su So
vietais, kol šie įrodys konkrečiais 
darbais ir politiniais aktais gerą 
valią. Todėl- netikėkite okupantų 
skleidžiamoms pasakėčioms apie

Pirmininko K. Zaikausko Kal- 
AB Minint Birželio įvykius

Vakarų Demokratijų suskilimą, 
apie jų tarpe vis labiau įsivyrau
jančią nesantarvę, net, kaip savo 
laiku kalbėjo pats vyriausiasis, 
šiandien jau miręs jūsų engėjas 
— Stalinas, apie gulimą jų sa
vitarpio karą.

Atlanto frontas tebėra kietas ir 
toliau tvirtėja. Laisvame pasau
lyje vykstančias viešas diskusijas 
net pačiais gyvybiškiausiais klau
simais netenka laikyti nei silpnu
mo, nei pakrikimo ženklu. O dikta
torių pavergtose šalyse vyraujantį 
tariamą vieningumą arba kapi
nyno tylą nevalia painioti su rea
lios stiprybės pasireiškimu Prisi
minkime 1939-uosius metus, kada 
dvi totalitarinės galybės buvo su
sibičiuliavusios prieš demokratinį, 
tariamai supuvusį ir pa
krikusį pasaulį. Ar dėl to pasta
rasis subyrėjo? Priešingai: jei 
Vakarų Valstybės, o ypačiai Ame
rika, nebūtų taip intensyviai gel- 
bėjusios, iš Sovietų galybės šian
dien tebūtų likęs tik klaikus ir 
kruvinas istorinis prisiminimas.

Todėl, broliai ir sesės, apsišar
vavę antžmogišku kantrybe, išt
verkime ligi artėjančios išlaisvini
mo valandos. Ji tikrai ateis. Jūsų 
ir mūsų akyse į šipulius subyrėjo 
hitlerinė Vokietija, fašistinė Itali
ja ir militaristinė Japonija, kuri
os buvo užsimojusios ne tik išt
verti po 1000 metų, bet ir visą 
pasaulį pavergti.

Visi diktatoriai eina tuo pačiu 
keliu, ir mūsų Tautos budeliai yra 
pasinešę savo pražūties linkme. Jie 
taip pat svavoja apie pasaulines 
imperijas. Tačiau kaip supliuško 
nuo galvosūkiško išsipūtimo hit
lerinė Vokietija, kaip lygiai sprogs 
ir mūsų dabartinių engėjų sukur- 
•toji vergų imperija.

Tik nenuleiskime rankų, nepasi
duokime nevilčiai. Lietuvių Tauta 
savo turtingoje istorijoje yra iš
gyvenusi daug įvykių, yra buvusi 
trypiama ir mindžiojama įvairių 
satrapų. Tačiau satrapai vienas po 
kito sugriuvo, o ji tebegyvena ir 
gyvens. — ELTA.

A. VAIČAITIS. “KELIONĖ” (Litografija).CHURCHILLIS PERSIDIRBO
LONDONAS. — Kaip praneša 

A.A.P., per savaitės pabaigoj Ang
lijoj buvo oficialiai paskelbta, kad 
ministeris pirmininkas sir W. 
Churchillis yra persidirbęs ir tuo 
būdu priverstas pasitraukti ma
žiausiai vienam mėnesiui iš bet- 
kurio darbo. Ryšium su Churchil- 
lio sveikatos pakrikimu oficialiai 
buvo netrukus paskelbta, kad Tri
jų Didžiųjų Konferencija Bermu
doje, kuri buvo jau numatyta lie

pos 8 d., yra atidedama neribotam 
laikui. Kartu pranešama, kad pa
tys svarbiausieji valstybiniai rei
kalai bus jam referuojami, nepai
sant jo sveikatos padėties. Minis- 
terių kabinete Churchillį užvaduos 
kaip pirminįnkas finansų minis
teris R. A. Butleris. šiuo metu 
Churchillis jau yra susilaukęs 78 
metų amžiaus. Churchillis jau buvo 
besiruošiąs vykti į Bermudų pasi
tarimams su JAV prezidentu Ei- 

senhoweriu ir naujuoju Prancūzi
jos ministeriu pirmininku J. La- 
niel, tad Šis nelauktas pranešimas 
apie jo sveikatą visame pasaulyje 
sukėlė didelio nustebimo.

NAUJAS PRANCŪZI
JOS MINISTERIS PIR

MININKAS
PARYŽIUS. — Po 36 dienon 

trukusių įvairių bandymų Prancū
zijos parlamentas suteikė pasiti
kėjimą M. J. Laniel, sudariusiam 
naująjį Prancūzijos ministeriu ka

PRISIBIJOMA NAUJO 
MUENCHENO

Pietų Vokietijos radiofono Vi
durio ir Rytų Europos vedėjas 
Gelbe-Haussenas, komentuodamas 
Paryžiuje įvykusią Europos Są
jūdžio jaunių konferenciją, pažy
mėjo, kad ir joje buvo jaučiama 
baimės, jog nepasikartotų naujasis 
Mūnchenas. Kadangi Vidurio ir 
Rytų Europos tautos, turinčios 
vilkti Sovietų jungą, būsimoje 
konferencijoje negalės tarti žod
žio dėl savo likimo, tai ir kyla 
baimė, kad Vakarai nepasiduotų 
Sovietų gundymams ir už gautas 
sau nuolaidas visiškai jiems ne
nurašytų Vidurio ir Rytų Euro
pos. Teherane ir Jaltoje Sovie
tams, kaip pažymi komentato
rius, pavyko iš Vakarų išgauti 
tam tikrų nuolaidų. Dėl tų nuo
laidų valstybėse nuo Baltijos ligi 
Juodosios jūros buvo sukurti nuo
latinių neramumų židiniai, žmo
nės, tapę ankstesnių didžiųjų val
stybių konferencijų aukomis, ir 
dabar baiminasi, kad tas pats da
lykas nebūtų pakartotas iš naujo. 
Anot buv. Vengrų pasiuntinio Au- 
erio žodžių, Europoje yra tokių 
sluogsnių, kurie norėtų nusikra
tyti savo bėdomis parduodami ki
tus. Todėl pabėgėliai nusprendė 
sukurti savo teisėms ginti tam 
tikrą organizaciją ir apeliavo į 
didžiąsias valstybes, netrukus 
susirinksiančias konferencijos 
Bermudoje. šiame atsišaukime 
pavergtųjų atstovai pareiškė, kad 
tol Europoj nebus pastovios taikos, 
kol ją geležinė uždanga kirs į dvi 
dalis. Pavergtosioms tautoms tu
ri būti garantuota teisė pačioms 
laisvai apspręsti savo likimą.

ELTA.

binetą. Tai jau 19-tas Prancūzijos 
ministeris pirmininkas nuo 1945 
m. karo pabaigos. Naujasis minis
teris pirmininkas yra kuklios kon
servatorių partijos vadas Prancū
zijos parlamente. Pateikdamas par
lamentui savo projektuojamos vy
riausybės planus, M. J. Laniel pab
rėžė, kad jis kreipsis į JAV ir An
gliją, aiškiai pastarosioms valsty
bėms pranešdamas, kad Prancūzi
ja negali viena pati pakelti Indoki- 
nijos karo naštos.
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A. KRAUSAS.

LIETUVIAI APSIGYVENA MELBOURNE
PIRMASIS LIETUVIS, PASIE

KĘS ŠIUOS PASVIEČIUS.
Ne tremiamas, ne nuo karo aud

ros vejamas, bet kitokio gyvenimo 
jieškodamas jau 1888 m. joniške- 
lietis Jurgis šeižys iš šikštonių 
kaimo, Joniškėlio parapijos, pus
trečio mėnesio išbuvęs kelionėje, 
pasiekė Naująją Zelandiją, čia 
vertėsi jieškojimu miškuose ginta
ro, randamo kumščio didumo, au
gino aveles ir praturtėjęs vedė vie
tinės maori gentės vado dukterį. 
Po keturių metų; mirus žmonai, 
vyko Lietuvon atsivežti lietuvai
tės žmonos. Bet iki Londono nuvy
kęs, buvo priverstas grįžti atgal, 
nes pamiršo savo pasą. Tik pasi
matė su savo motina ir seserėnu 
Jonu šimoliūnu 1900 m. Grįžęs N. 
Zelandijon vedė vietos anglę ir su
silaukė kelių sūnų. Tremty atsidū
ręs prof, šimoliūnas gavo dar laiš
ką iš savo šimtamečio dėdės Jurgio 
Šeižio. Nepriklausomybės laikais 
į Australiją emigravusių lietuvių 
buvo apie 1000.

PIRMASIS DYPUKŲ BŪRYS 
ATVYKSTA AUSTRALIJON

Kai pirmą kartą būdami dar Vo
kietijoje išgirdome apie emigraciją 
į Australiją, labai prisibijojome 
taip toli nutolti nuo savo tėviškės. 
Pirmuosius užsirašiusius su užuo
jauta išlydėjome. Tai buvo 439 lie
tuviai, daugiausia viengungiai, ku
rie su latviais ir estais išplaukė 
1947 m. spalio mėn. 30 d. iš Bre- 
merhaveno laivu “General Hein- 
zelman”. Jau pereinamoje stovyk
loje gerai susiorganizavę, jie ne
pakriko ir kelionėje. Vėlinių die
ną buvo pagerbti mirusieji ir žu
vusieji už Lietuvos laisvę. Ramia
jame Vandenyne atšvęsta kariuo
menės šventė. Kap. Jablonskis ta
rė tai dienai pritaikytą žodį, Ma
rija Kocėnaitė padeklamavo ir Pr. 
Morkūno vadovaujamas choras pa
dainavo 4 dainas. Lapkričio 28 d. 
pirmieji lietuviai tremtiniai išlipo 
Australijos krantan Fremantle 
uoste, Vakarų Australijoje. Vos iš
lipę krantan mūsų skautai suren
gė skautų laužą vietos pajūry. Ry
tojaus dieną jau buvo pakviesti i 
Pertho radiofoną, kuriame užpildė 
skaučių pusvalandį. Iš Vakarų Au
stralijos laivu “Canimbla” atvyko 
tų pat metų gruodžio 7 d. pirma
sis tremtinių būrys į Melbourną. 
Uoste pasitiko valdžios atstovai.. 
Mūsų grupės vadovas J. Motiejū
nas ir p. Brundzaitė įteikė imigra
cijos ministeriui Calwelliui dovaną 
— dail. Firinausko vaizdų albumą 

ir lietuvišką Juostą. Kiekviena tau
tybė padainavo po vieną dainą. 
Laive apsilankė p.. PaŲokas, klai
pėdietis, ir p. Jakovlevas, prieš 20 
metų atvykęs iš Kauno.

MOKYKLA IR REPREZENTA
CIJA.

Laikinai visi apgyvendinami Bo- 
negillos stovykloje, čia teko kiek
vienam sėstis mokyklos suolan ir 
susipažinti su Australijos gyveni
mu, mokytis krašto kalbos. Norė
dami susipažinti su savo kraštu, 
pabaltiečiai tremtiniai suorgani
zuoja parodėlę, koncertą, kuriame 
atsilanko Imigracijos Ministeris ir 
kiti pareigūnai. Lietuviai labai 
gražiai pasiruošė aukštuosius baž
nyčios dignitorius sutikti: padarė 
garbės vartus ir, architekto K. 
Mieldažio vadovaujami, altorių. 
Atvyko arkiv. *J. D. Simonds ir 
vyskupai J. McCarthy ir B. Ste
wart. Jų gražus priėmimas sudarė 
lietuviams palankumą ir nuošir
dumą. Bonegijon atvyko ir Aust
ralijos Lietuvių Dr-jos pirm. Bau- 
žė, kuris užmezgė ryšius su atvy
kusiais ir susilaukė per 400 naujų 
dr-jos narių.

PIRMOJI MIRTIES AUKA.
Didelį solidarumą ir tautinį su

sipratimą parodė mūsų tautiečiai 
laiduodami pirmą mirties auką 
Aleksandrą Vasiliauską, nuskendu
sį besimaudant. Jam pastatydino 
gražų paminklą, iš suaukotų ki
šenpinigių su užrašu: “Pasakyk 
gimtai šaliai, kad aš ją mylėjau".

IŠBLAŠKO, KAIP ŽYDO BITES.
Tą pirmąjį lietuvių būrį /439/ 

australų darbo įstaiga paskirstė 
darbams po visą Australiją. Tie
siog iš Bonegillos į Melbourną bu
vo paskirtos darbams Marija Ko
cėnaitė ir Konstancija Brundzai
tė. Tai pirmosios Melbourno lietu
vės gyventojos. Po vaisių skyni
mo darbų paskyrė į plytines dar 
26 lietuvius ir apgyvendino Wat- 
sonia Camp, nuošaliame Melbour
no priemiesty, čia gyvenimo sąly
gos buvo blogos. Primityvus ba
rakų apstatymas, neįprastas blo
gas maistas, tolimos kelionės iki 
darbovietės labai vargino tautie
čius. Kartą buvo paskelbtas net 
bado streikas.

CEPELINŲ PUODAS IR LIN
KSMAS POBŪVIS. '

Po savaitės darbų pasiilgta vi
ens kito. Norėdami pamiršti sveti

mą aplinką ir pagyventi savoje 
nuotaikoje, pradėjo ruošti pobū
vius. Pirmas toks pobūvis įvyko 
prie sesučių išvirtų cepelinų puodo. 
Dalyvavo 12 mergaičių ir 15 vy
rukų. Lietuviška daina ilgesingai 
skambėjo iš jaunų krūtinių ir pri
minė žaliuosius tėviškės laukus. 
Sutartinė sekė sutartinę ir dainų 
garsai, prasiveržę pro barakų sie
nas, skleidėsi niūkiame aplink su
pančiame buše.

ORGANIZACINIO GYVENIMO 
PRADŽIA.

Su laiku didesniam būreliui tau
tiečių susibūrus Melbourne, susi
rūpinta ir organizaciniu gyveni
mu. Gavę iš Centro įgaliojimus, 
K. Mieldažys ir Pov. Baltutis įs
teigia 1948 m. rugsėjo mėn. II d. 
A.L. Dr-jos Melbourno Skyrių ir 
tą pačią dieną atšvenčia tautos 
šventę. Į skyrių įsirašė 15 lietu
vaičių ir 20 vyrų iš 50 bendro 

T. ZIKARAS. /BELAUKIANTI/

skaičiaus tautiečių, tuo laiku gy
venusių Melbourne. Susirinkimas 
įvyko Watsonia stovykloje, išrink
ta valdyba Šios sudėties: pirm. K. 
Mieldažys vicepirm. Pov. Baltut
is, ižd. Vida Normantaitė, sekr. 
D. Račkutė. Revizijos komisijon 
išrinkti: Jurgis Smilgevičius, Vi
ktoras Jaras, ir Pijus Baltrušait
is. Šio sąstato valdyba padėjo ben
druomenės pamatus Melbourne.

Pirmasis valdybos posėdis įvy
ko Repatriation Hospital svečių 
kambary rugsėjo 25 d. Mat du 
valdybos nariai ten dirbo. Vėliau 
posėdžiai vykdavo užkandinėse. 
Nemaža yra padėjęs besiorgani
zuojant kun. Scarborough, šv. 
Jono parapijos klebonas. Neturint 
savo kampo valdybos posėdžiams, 
susirinkimams ir platesnio masto 
parengimams, neturint savo kuni
go buvo kreiptasi į arkivyskupą 
Manixą. Jis priėmė delegaciją, 
kurią sudarė K. Mieldažys, Pov. 

Baltutis, šteinienė, Juškaitė. Iš
klausęs delegacijos pageidavimus, 
pasiinformavo apie būklę Vokieti
joje gyvenančių ir pažadėjo pasi
rūpinti lietuviu kunigu. Paprašė 
nurodyti kandidatą, kuris sutiktų 
atvykti Australijon.

SKAUTAI PARUOŠIA KŪČIAS.

Kūčias nutarė tautiečiai švęsti 
bendrai. Bet tas sumanymas buvo 
labai sunkiai įgyvendinamas. Visi 
dirbo ir nieks negavo atostogų. 
Kliūtis padėjo nugalėti skautai, 
atvykę tuo metu į Melbourną, į 
Pan-Pacific jamborę. Ypač Aleks
andras Gabecas ir Romas Krausas 
parodė savo sugebėjimus šeiminin
kavime, įgytus Tasmanijos buše 
ir skautų stovyklose. Pirmosios 
bendros lietuviškos kūčios, atš
vęstos All Saints Church salėje, 
Fitzroy, sukvietė 110 tautiečių, ku
riems šaunią kalbą pasakė pirm. 
K. Mieldažys ir pabuvo lietuvių 
šeimos tėvu.

IŠEINAMA VIEŠUMON.

Didesnio masto susirinkimas 
įvyko 1949 m. vasario 19 d. Buvo 
atvykęs ir seniau atkeliavęs Au
stralijon A. Mishkinis iš Ballara- 
to. Kun. Tamulis iš Sydnėjaus at
laikė pamaldas. P. Morkūnas paį
vairino susirinkimą solo dainomis. 
Tų pat metų birželio 4 d. įvyko 
pirmasis koncertas, kurio progra
ma buvo įvairi: choro ir solo dai
nos, tautiniai šokiai ir paskaita. 
Esant nedideliam būriui lietuvių, 
teko tiems patiems dalyvauti tau
tinių šokių grupėje, chore, or
kestre ir kt. įvairias sakas atsto
vaujantieji anuo laiku buvo šie: 
K. Mieldažys, V. Lazauskas, J. 
Žalkauskas, E. Veremčiukas, J. 
Leinartas, V. Vaseris ir J. Dau
nys.

IŠGERTOS BONKOS PRARAN
DA SALES.

Pradžioje viešas pramogas, šo
kių vakarus rengdavo Elizabeth 
St. 312 arba St. Michells Church 
salėje North Melbourne. Pirmas 
viešas šokių vakaras įvyko 1949. 
4.30, kuriame dalyvavo 120 
asmenų. Smagiai buvo šokama, 
nemaža ir nugeriama. Girtavimas 
metė tamsų šešėlį į mūsų bendru
omenės gyvenimą. Salių šeiminin
kai po pramogų rasdavo nuo 8 iki 
20 išgertų bonkų. Dėl girtavimo 
prarasta salė North Melbourne ir 
viena miesto centre.

SAVAS ORKESTRAS BESILIN
KSMINANT.

Apylinkės valdybos rūpesčiu bu
vo nupirkti muzikos instrumentai 
orkestrui ir suorganizuotas lietu
viškas orkestras groti šokiuose. 
Jis įsteigtas 1949 m. birželio 26 
d. Jo vedėju iš pradžių buvo E. 
Linauskas, vėliąu Kl. Baltokas, 
šiuo metu orkestras jau nebevei
kia.

AUKŠČIAUSIOJO TARNYBOJE.
Lietuvių katalikų parapija Mel

bourne įsteigta 1950 m. kovo 4 d. 
Jos klebonu dvasiškos vyriausy
bės paskirtas kun. Pr. Vaseris. 
Iki to laiko atsitiktinai atvykda
vo pamaldas atlaikyti šie: kun. 
Tamulis, kun. Kungys, ir kun. 
Kavaliauskas. Per pirmuosius pa
rapijos motus pajamų turėta 
£ 316/16/0, išlaidų £ 143/4/8. Iš 
šių pinigų sušelpti ligonys, pa
dengtas sekmadienio lapelio spaus
dinimas. Parapijos klebonas veda 
lietuvių katalikų kartoteką. Jau 
pirmaisiais metais įregistruota 
965 katalikai. Su Somers, Morn- 
ingtono ir Geelongo lietuviais ka
talikais priskaitoma 1600. Per 
pirmuosius metus užregistruota: 
krikštų 24, šliūbų 23 ir mirimų 
3. Lietuvių katalikų parapija, ap
tarnaujama jos klebono kun. Pr. 
Vaserio, išvarė nemažą barą ir 
tautiniame darbe. Choro giesmės 
ir pamokslai gimtoje kalboje yra 
nepaprastos vertės. Pamaldos vy
ksta kas sekmadienį 11 vai. 30 
min. erdvioje šv. Jono bažnyčioje 
E. Melbourne.

PIRMOJI PLB APYLINKĖ 
MELBOURNE.

Norėdami prisiderinti prie PLB 
įstatų ir pagal juos tvarkyti savo 
visuomeninę veiklą, melbourniški- 
ai pirmieji persiorganizavo ir 
įsteigė 1950 m. liepos 7 d. pirmąją 
Australijoje apylinkę. Peržvelgi
ant nueitą kelią ir įdėtą darbą bei 
pasiaukojimą mūsų tautiečių ben
driems reikalams, Iškyla prieš 
mūsų akis ypač dvi asmenybės: 
K. Mieldažys ir Pov. Baltutis. Juo
du padėjo pamatus mūsų bendru
omeninei veiklai, organizavo, būrė 
krūvon tautiečius nesigailėdami 
nei laiko, nei savų pinigų. Patari
mais ir kitomis paslaugomis su
mažino vargus ir rūpesčius besi
kuriančiam Melbourne tautiečiui. 
Juodu šviesiomis raidėmis bus įra
šyti į Australijos bendruomenės 
gyvenimo knygą.

(Nukelta į 4 puslp.)

Ligoninės kieman (skubiai įva
žiavo sanitarinė mašina. Ant neš
tuvų gulėjo sunkiai sužalotas žmo
gus. Rado jį gulintį be sąmonės 
gatvėj, atrodo, nukentėjusį eismo 
nelaimėj.

Nors buvo pats vidurdienis, dak
taras, prie didžiulės lempos, pasi
lenkęs, atydžiai dirbo; jam asista
vo seselė. Operacija buvo gana 
sunki, nes žmogui buvo sunkiai su
žalota galva. Seselė Irena skubiai 
padavinėjo įrankius ir tvarstymo 
medžiagą, net neturėdama laiko 
pažvelgti į ligonį. Viską baigus, 
galva buvo taip apvyniota, kad 
mažai matėsi veidas. Irena priėjo 
arčiau, įsiklausė į vos girdimą al
savimą, įsižiūrėjo į veido bruožus... 
Dar ir dar kartą...

— Petrai! — išsprūdo šauksmas 
ir lūpos suvirpėjo, ištardamos tą 
vardą. Tame šauksme buvo girdė
ti nustebimas ir džiaugsmas, skau
smas ir netikėjimas. Staiga ji pa
balo ir susvyravo.

—i Kas jums, sesele, — išsigan
dęs griebė daktaras už rankos,
— kas jums nutiko, eime, jūs per
vergus, jums reikia poilsio — ir 
nuvedė savo kabinetan. Irena gu
lėjo praviromis akimis, nei žodžio 
neištardama, visa drebėdama...

— Dieve, ar aš nesapnuoju, ar 
tikrai čia Petras!? — skausmas ir 
džiaugsmas maišėsi jos širdyje.
— O gal tik taip pasirodė? — ir 
ji bijo, ar tik neina iš proto. Gal 
ilgesys sukūrė praeities vaizdus. 
Ne, ne, tikrai tas pats tai tikrai 
jos vyras Petras Gintalas. Bet... 
Juk jis senai miręs...

Po kiek laiko nuėjo palaton, kur 
nelaimingasis, suraišiota galva gu
lėjo dar be sąmonės. Dar kartą
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pažvelgė į veidą. Taip bruožai tie 
patys, tačiau — ligonio kortelėj 
vardas ne tas ,ir pavardė kita...

—Tai juk ne Petras! Tai Povilas 
Sakalauskas! Po 20 metų! Ji se
selė, jis ant operacijos stalo... Bet 
koks panašumas! Jos vyras Pet
ras Gintalas ir Povilas Sakalaus
kas, anų tolimų mokslo dienų 
draugas.

Ligonis pakėlė blakstienas ir vėl 
jos užsivėrė kaip karsto antvožas, 
paslėpdamas akių žvilgsnį. Po va
landėlės vėl, jau sąmoningiau, il
giau apžvelgdamas aplinką, kažką 
šnibždėdamas. Irena sėdėjo tyliai 
ir stebėjo. Kažką jis norėjo pasa
kyti, bet seselė sudraudė:

— Tamstai dar negalima daug 
kalbėti. — ir pataisius patogiau 
pagalvę, išėjo tyliai neatsisukda
ma, skaudų nerimą išsinešdama 
savo širdyje...

Kartą, kai ligonis jau buvo sti
presnis, ji vėl apsilankė. Jis pak
lausė :

- Sesele, man atrodo kažkur lyg 
matytas jūsų veidas — ir dar ge
riau įsižiūrėjo į jos veidą.

Ji nusišypsojo:
— Ar neatmeni, kai pertraukų 

metu žaisdavom pageltusiais la
pais, karaliūnais, karatiūnaitėmis 
vadindavomės... Ar nebeatsimeni 
išdykėlės Irenos su ilgom kasom?. 
— beveik pašnibždomis kalbėjo ji, 
paskęsdama gražiuose prisimini

muose ir žiūrėdama jam į akis.
— Irena, tai Tu?! Nepažinau. 

Tiek metų praėjo. Ir seselės rū
buose atrodai kitaip, kaip geras 
angelas. Papasakok, kaip atsira
dai toj tolimoje Australijoje, pa
pasakok apie save daug, daug.

Kalbėtis ir pasakotis buvo daug, 
tiek metų nesimačius. Baigusi gim
naziją, Irena mokėsi seserų moky
kloj. Vėliau dirbo vieno miestelio 
ligoninėj. Povilas buvo klase že
miau ir keliais metais jaunesnis. 
Taip jų keliai išsiskyrė. Ligoninės 
direktorium buvo jaunas, malonus 
gydytojas. Bendras darbas suar
tino juodu ir Irena tapo Petro Gin- 
talo žmona. Po kelerių metų padi
dėjo šeima — Auksė, paskui Sau
lius. Laimė ir džiaugsmas švietė 
jaunos šeimos veiduose, bet neil
gai. Užėjo karo audros, žmonės 
bėgo vakaruosna nuo rytų siaubo. 
Krito bombos, griuvo tiltai, degė 
namai. Rytprūsių kaimo kapinėse 
Irena paliko vyrą ir sūnelį amži
nai, liko vienintelė paguoda Auksė. 
Daug sunkių valandų teko išgyven
ti jiedviem. Pagaliau prasidėjo 
emigracija į užjūrius. Žmonės, ka
ro sunkumų išvarginti, tikėjo vi
sokiems gražiems pažadams. Taip 
ir Irena su Aukse atvažiavo Aus
tralijon. Auksė mokėsi, o motina 
dirbo ligoninėj.

Povilas pasveiko bet ilgai nega

lėjo nieko dirbti. Dažnai užeidavo 
aplankyti Ireną ir ilgai kalbėdavos 
apie bendrus pažįstamus, apie mo
kslo laikus. Kartais išeidavo visi 
drauge su Aukse pasivaikščioti pa
jūriu. Ilgai ilgai žiūrėdavo, kaip 
paskutiniai saulės spinduliai rau
donai nudažydavo ramų jūros pa
viršių ... Tačiau jos širdis buvo 
nerami. ’’Atbudo jaunystės meilė 
mokyklos suole žydėjusi Poviliu- 
kui...

— Kokią didelę ir gražią dukrą 
užauginai — kartą prasitarė Po
vilas ir žvilgsnis nukrypo į mer
gaitę. Irenos širdį perliejo kažkoks 
neramumas. Auksė buvo pačioj žy
dinčioj jaunystėj.

— Visai kaip kitados jos motina 
Irena — pagalvojo tyliai Povilas.

Mokykloj Irena dažnai padėda
vo Povilui paruošti pamokas, už
stodavo išdykėlių berniukų tarpe. 
Ir taip pamilo jį visa Jauna širdi
mi. Ir dabar, vėl po tiek metų su
sitiko šiame tolimame krašte. Ir 
tik dabar pastebėjo, koks panašu
mas buvo tarp jos mirusio vyro ir 
jo. Ji mylėjo juos abu, lyg jie bū
tų vienas ir tas pats. Gal būt, anas, 
miręs, sugrįžo gyvu pavidalu jos 
skausmo ir ilgesio šaukiamas?!

— Dieve, kam suvedei vėl mū
sų kelius, po tiek metų, kam? — 
Geriau būtų nieko apie jį nežino
jus. Skausme blaškosi jos širdis, 
bet ji galvoja apie gyvenimą, sta

tomą ant griuvėsių, ji tikisi...
— Širdis niekuomet nesensta 

— kažkas yra pasakęs.
Irena žiūri veidrodin. Juoduose 

plaukuose šviečia sidabriniai, liu
dydami sunkias išgyventas valanr 
das, poakiuose tamsios juostos, 
tačiau ji galvoja apie gyvenimą- 
Antras — kaip gražus prisiminiu 
mas, o pirmas — gyvas, gyvas šir
džiai. «

Ji myli abu — ir gyvą ir miru
sį... Ir tos antrasis, lyg, rodos, 
kalbėtų jai:

— Tavo meilė priklauso tik man.
— Argi, — galvoja ji, — ar Po

vilas nebuvo pirmasis, įėjęs jos 
jaunon širdin, ar neturi teisės ir 
jį mylėti.

Ji galvoja daug, perdaug. Ir ne
bemato, kaip dukra Auksė yra pa
kitusi, kaip dažnai sėdi viena su
simąsčiusi prie lango ir žiūri tolu
mon. Nejaučia, kad jos jaunoj šir
dy galbūt kyla dar didesnė audra.

— Aš bloga motina, — kaltina 
Irena save, — Aš nebemoku supra
sti savo kūdikio, — bet ir vėl ji 
galvoja apie Povilą.

Ir, kai laime šviečiančiu veidu 
Auksė priėjusi apkabina ją:

— Mamyte, ak, mamyte, kokia 
aš laiminga! — jautriai glaudžia
si prie motinos, be žodžių kažką 
pasakodama, Irena neprašo papa
sakoti, nesiteirauja nieko, lyg ne
norėdama brautis į mergaitės šir

dies paslaptis. Ne, ji perdaug gal
voja apie savo, tik apie savo lai
mę.

Dažnai ji klausosi, ar neišgirs 
pažįstamų žingsnių ir beldimosi į 
duris.

Kartą neapsiriko. Žingsniai ar
tėjo, girdėjosi dviejų žmonių bal
sai. Ir kai atsidarė durys, ant slen
ksčio stovėjo Povilas su Aukse. 
Mergaitės veidas švietė nepapras
ta laime.

Irena pažiūrėjo į juodu. Jos vei
das paraudo. Povilas rankose lai
kė gražių gėlių puokštę. Jis arti
nosi prie Irenos. Jos širdis netilpo 
krūtinėj. Džiaugsmas ir viltis au
go sekundėmis. Priėjęs pabučiavo 
jos ranką, ko anksčiau niekuomet 
nedarydavo, ir nedrąsiai nervinda- 
masis, prakalbėjo. Irena svaigo pil
na laimės lūkesčio, veidai degė.

— Mudu su Aukse, — lyg per 
sapną netikėtai išgirdo ji žodžius, 
— mudu norėjome prašyti iš Tam
stos gerų rankų palaiminimo.

Irena neatsimena ką atsakė, kaž
kas širdy sudužo, kažkas nuėjo ne
grįžtamai, kaip niekados negrįžta 
laikas. Galvoje ūžė. Ant grindų 
pabiro sudužusios vazos šukės ir 
po kojomis draikėsi mindomi žie
dai. ..

Tolumoj tęsėsi smėlėtos Austra
lijos lygumos... Vėjas raudojo 
saulės nudegintose smilgose... Ta
ku susiglaudę ėjo du laimingi žmo
nės. Smėly įsispaudė jų pėdos. Kaž
kur lyg juokėsi kukabura...

Už lango kažkieno kojos mindė 
vėlyvo rudens besiskleidžiančius 
žiedus... Irenos veidu nesuvaldo
mai tekėjo ašaros...
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On the 22nd of June 1941 the^ 
Red menace in Lithuania was 
forced to give way to the famous 
German Drang nach Osten mena
ce which originated in the. 13th 
century by the Order of Sword- 
bearers and Crosssbearers, known 
as Teutonic Knights, which had 
its immediate object the conquest 
of the neighbouring territtories 
inhabitet by Lithuanians and the 
fight of Lithuanians against Ger
mans runs like red thread 
throughout the entire history of 
Lithuania from earliest centuries 
until the present day. Lithuania 
is the only country among those 
which were occupied by the Ger
mans where the Germans did not 
succed in forming legions because 
of the most recalcitrant, deep- 
-skinned and for centuries persi
sting opposition of the entire po
pulation to the German designs.

The German occupation of 
Lithuania lasted about three years 
— from June 1941 to July 1944. 
Immediately the country was 
occupied the Germans began a 
desperate hunt for manpower. 
They conjectured that the three 
Baltic States wih a combined po
pulation of over 6 millions would 
provide about 500.000 well-trained 
fighting men. The German first 
step towards General Mobilisati
on was an appeal to some promi
nent political leaders for support 
but none of the Lithuanian lead
ers supported such a plan and the 
reason for refusal was given 
that only a legitimate Govern
ment of independent Lithuania 
could declare such a mobilisation. 
Then the Germans decided to do 
the job themselves although Inter
national Law forbade for an army 
in the occupation of a foreign 
soil such an action. The Provisi
onal National Government of 
Lithuania was surpressed. When 
a protest signed by many promi
nent leaders was handed to the 
Germans complaining against 
their various acts of violence in

RAW DEAL
It is easy for us to kick the 

politicians for many of the things 
that* are wrong with Australia 
today.

But now* and then we, the 
people, might take a kick at our
selves for a change, because those 
old familiar Aunt Sallys in Can
berra and at the top of Bourke 
Street are not to blame for every
thing that’s wrong.

I am thinking at the moment 
particulary about the migrant 
mess — not the mess caused by 
official shortsightedness, fumbl
ing, and other failings, which is 
bad enough, but the mess caused 
by the plain, unvarnished cussed
ness of ordinary Australians, 
which in human terms is ton times 
worse.

We like other people to tell us 
(and if somebody else doen’t tell 
us we tell ourselves) that we are 
a big-hearted, large-thinking, 
tolerant people who go out of our 
ay to make the stranger within 
the gates feel just like one of us.

Well, perhaps that conception 
was right once. Perhaps it still is. 
But as they say in pugilistic circl
es, it has taken a shellacking of 
late years.

The way most of us talk about 
New Australians it might be 
thought these people are undesir
able aliens who gate-crashed Au
stralia and are lucky to be at 
large.

Isn’t it about time we decided to 
be honest with ourselves?

It is true the New Australians 
who have settled in this country 
came here because they were dis
possessed people, homeless wan
derers, men, women and children 
without a country.

It is also true that they were 
invited to settle here, no because 
we pitied their lot but because the 
Second World War shocked Au
stralians into the realisation that 
if we did not populate our country 
somebody else would do it for us 
— and do it the hard way.

It has always been a point of 
honor with Australians, and be
tween Australian s the 
point of honor has been reason
ably well observed, to give the 
other fellow a fair go.

Do you think we have given,

by John Hetherington 
Leading article from The Argus, 

May 13, 1953.

or are giving, the New Australian 
a fair go? Look about you and 
count ten before you answer.

To me and, I believe, to many 
other Australians it bears less 
resemblance to a fair go than it 
does to a raw deal.

Nether the Chifley Govern
ment, which initiated the postwar 
immigration programme, nor the 
Menzies Government, which has 
continued it, can be blamed for 
the cruellest outrages commited 
against New Australians.

The blame for these lies upon 
the Australian people who didn’t 
mind foreigners coming to settle 
here so long as their own way of 
life was not disarranged. In short, 
the blame lies squarely upon your 
knees, friend, and mine.

Take a specific case in point:
Dr. Weiner, a Polish M. D., told 

the Victorian Good Neighbor Coun
cil a day or two ago that when he 
arrived in Australia the director 
of Bonegilla Camp told him and 
other professional men to throw 
away their degrees and consider 
themselves laborers.

You might say, “Well, surely 
the Bonegilla Camp' director is a 
Government official, and therefo
re what he said is a Government 
affair.”

The answer is that the medi Tai 
profession had made its standpoint 
on immigrant doctors so brutally 
plain that no Government had any 
course open to it but to accept the 
accomplished fact.

Of course the plight of the refu
gee doctor is old stuff now, We 
have been hearing for years stron
gly authenticated stories of Euro
pean medical men obliged to waste 
their talents working in Australia 
as storemen, medical orderlies 
cleaners, packers, laborers.

It may be true, as spokesman of 
the Australian medical profession 
have been at pains to assure us, 
that standards in a number of Eu
ropean medical schools are inferior 
to those in Australia and British 
schools, and that the quality of 
Australia’s medical services would 
be endangered if immigrant doc

“22nd OF JUNE”
Lithuania, many leaders were 
arrested or deported. Among 
those were Dr K. Grinius, former 
Prezident of Lithuania, Prof. 
Tumėnas, former Prime Minister, 
Prof. Jurgutis, Former Minister 
for Foreign Affairs, Mr. Aleksa, 
former Minister of Agriculture, 
Mr. Krupavičius, leadęr of the 
Christian Democrats party and 
many others.

Three main attempts were made 
by the Germans and each time in 
a somewhat different manner, 
under, a different guise, using va
rious ingenious artifices, However, 
they invariably failed and each 
abortive attempt was followed by 
new reprisals.

The first order of General Mo
bilisation was issued for the for
mation of German-sponsored 
Lithuanian Legion to fight with 
the Germans. But Lithuanians 
stayed away from the registration 
centres and the attempt to create 
such legions was abandoned by 
the Germans. As a reprisal both 
Lithuanian Universities and all 
higher schools were closed, the 
Germans were saying the intele- 
ctuals were mostly inciting the 
people to disobedience but in fact 
the entire population was against 
such mobilisations, the ancient 
distrust of the Teuton has conti
nued.

After this scathing rebuke the 
Germans gave up of formation of 
such legions and divised another 
plan to utilise our manpower. This 
time-they were saying-not for the 
armed forces but ostensibly for 
the so called “Construction Batalli- 
ons” for work outside the 
country. The order was not obeyed 
too. As a reprisal the police recei
ved orders to arrest relatives of 
those who failed to register and 
were in hiding. Here is a German 
document, by way of illustration,

ordering fresh reprisals because 
of the Lithuanian opposition*.

“To the Commissar of The 
District of Šiauliai, 1. ,6. 1943 
It has become clear that in 
numerous districts only small 
number of the called-up men of 
1919—24 class have fulfilled 
their registration duty. In view 
of this I hereby order all Office 
Principals, Town Mayors and 
Villaga Elders to render all 
the assistance in their power 
in seeing that the above duty 
is fulfilled. All the persons are 
fully responsible in their indi
vidual districts for those who 
have to register.

“Together with the local po
lice they must see that all those 
who have not registred are ar
rested and put in the District 
Prison.

“If it is impossible to find 
the person who has to register 
or if he has deserted — his 
family should be arrested. Your 
district Police Chief will re
ceive from the SS and Chief of 
the Police detailed instructions 
how to carry out this order. 
If every effort is made you 
should be successful in detain
ing every called-up man.”

Baffled by continuous resi
stance of Lithuanians to the Ger
man civil administration the Ger
mans now resorted to another ex
pedient which took form of 
organised “round-up” expedtions 
fort the purpose of catching by 
physical force people for armed 
forces and labour service. Round- 
-up gangs were raging throughout 
the country and people assembled 
in market places, cafes, cinemas 
and even churches were suddenly 
surrounded and searched. Thous
ands were deported for slave la
bour to Germany. During the 
Communist occupation born under

tors were to be allowed to practi
se here.

While applauding these senti
ments, I am impelled to ask whe
ther all European medical schools 
struggle along with standards in
ferior to ours; or if not, whether 
all immigrant doctors who have 
come here had the misfortune to 
be trained in those unhappy insti
tutions where standards are infe
rior.

Not.that the medical profession 
is acting in this thing with any 
more selfishness, greed, or soph
istry than is any other section of 
Australians.

It simply happens that the na
ture of the medical profession is 
such that any dispute surrounding 
it tends to draw a brighter spot
light than a dispute centring upon 
practically any other profession or 
trade.

This tendency to bar privileged 
doors against the New Australian, 
simply because he is a New Aust
ralia, is a double — edged trage
dy. It means the hearts of many 
decent men and women (Oh, yes, 
there is no lack of evidence that 
the New Australian has a heart, 
even as you and I) have been bro
ken.

It also means that a reservoir 
of fine and experienced human ta
lent is running to waste in this 
country, like a stream in the de
sert.

The question no longer is, “Can 
we afford to let these people in?” 
The question now is, “Can we af
ford to keep these people out?”

★

Naturalisation gets 
warmer

Canberra, 6/6. 53
Dull, cold naturalisation cere

monies for migrants are slowly 
yielding place to gay, friendly af
fairs, according to delegates to a 
two-day Good Neighbor Move
ment conference, which opened in 
Canberra today. •

Delegates decided to extend the 
brightening up campaign by en
couraging Australians to invite 
new citizens to meetings and 
other public functions.

FOOTNOTE: In Canberra, 
naturalisation ceremonies are 
brief, legal, and formal, and are 

ground movement was alert and 
efficient. In spite risks to printers 
and distributors there were eight 
printed cladestine newspapers for 
general circulation and stencil-cut 
sheets were issued even in smaller 
towns reaching every house and 
every peasant. “Nepriklausoma 
Lietuva” (Independent Lithuania) 
an underground paper wrote:

“Germans want to use our 
men in the West and demand 
we should fight against the 
English and Americans. We 
adhere to our undoubtedly right 
attitude—not to give a single 
man of our nation to die for 
the interests foreign to our 
nation and to our State!” 
Bloody clashes took place be

tween the Lithuanians and Ger
mans. On the night>of May 14th— 
15th 1944 SS troops surrounded 
Marijampole where the Lithuani
ans fought against the Germans 
to the last round of ammunition, 
heavy casualties were suffered on 
both sides, in the end, how’ever, 
the survivors were overhelmed. 
Some commited suicide. The sur
viving were arrested and removed 
by the Germans to an unknown 
destination. On the same day a 
similar tragedy occured in Vilnius 
and Panevezys. Some Lithuanian 
officers were shot, the others de
ported and accused of maintain
ing relations with the Western 
Powers.

The story of German cruelties 
and the methods of intimidation 
used during the war in the Ger
man occupied countries is revealed 
in Nuernberg a’n elsewhere day 
by day with more and more poign
antly terrible details. Lithu
ania is the only country where the 
Germans did not succeed to form 
legions and no Quislings were 
found among the leading Lithua
nian’s personalities.

I WHEN DOES A PER 
SON CEASE TO BE A 
“NEW AUSTRALIAN”?

Prof. Murdoch - The Herald
This is a very pertinent questi

on; I don’t wonder that many of 
our immigrants are asking it.

“After how many years,” they 
inquire, “may we hope to change 
from New Australians to Austra
lian? When shall we cease to be 
regarded as aliens and as memb
ers of a somewhat inferior order?”

Speaking as one New Austra
lian to another, I am bound to tell 
you that I can give you no exact 
figures. I came to this country at 
the age of 10; and that, as you 
may guess, was a good many 
years ago.

I am still to be regarded as a 
New Australian, because I have 
not yet learned to regard what 
is called “the Australian way of 
life” as a model for all the world 
to follow if it can.

I don’t know who invented the 
phrase, “New Australians”. Who
ever it was, I wish he hadn’t; it 
is redolent of smugness, of a sense 
of superiority for which there is 
no basis of fact.

But you must reflect that it is 
a kindlier and more courteous 
name than those which the Ame
ricans fling at newcomers. “Wops” 
for instance.

Though I can’t answer this 
question with mathematical pre
cision, I can give you a rough 
indication. Your term as a New 
Australian will end when you 
find yourself embracing whole— 
hearttedly the Australian ideals 
and institutions.

What is your attitude towards 
the Melbourne Cup? Towards 
Cricket Test matches? Towards 
beer?

When you can answer such 
searching questions satisfactorily, 
you will have the joy of knowing 
that you have ceased to be a New 
Australian.

How long this will take depends 
on your, own character — your 
adaptibility, your weekness your 
capacity for conforming.

All the night the prisoner bird 
has sung

Against his cage of Jangled 
wire

The lidless eye, the throbbing 
tongue

Burn with the same delirious 
fire —

Desire, only desire.

As from a wound the shrill 
notes spurt

To clot upon the midnight air.
Such music makes the senses 

hurt,
No Joy, no harmonies are 

there —
Despair, only despair.

Longing for his ancestral tree 
he sings, the bai-bs against 

his breast;
All night he cries where he 

would be,
Wings to that leafy refuge 

pressed —
To rest, only to rest.

FORM OF CITIZENS 
OATH IS CHANGED
There has been change in the 

wording of the form of the Re
nunciation of Nationality to be 
used by new settlers accepting 
Australian Citizenship.

In future, New Australians will 
renounce their allegance to their 
former countries but will not be 
asked to renounce their nationa
lities.

Now applicants for Australian 
Citizenship will say these words:

“I . . . RENOUNCE ALL 
ALLEGIANCE TO ANY FOR
EIGN SOVEREIGN OR STATE 
OF WHOM I MAY BE A SUB
JECT OR CITIZEN”

Previously they had to say: —
“I RENOUNCE MY (LITHU

ANIAN) NATIONALITY AND 
ALLEGIANCE TO THE ...”

held in the courthouse, usually 
before the Court begins its hear
ing of drunk cases, dangerous 
driving, and similar offences.
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For those who know something 
of Lithuania’s past history these 
facts are not suprising as these 
Litthuanians fighting occupants 
are, after all, descendants of the 
same old race which fought the 
Germans for a couple of centurjes 
and are the “chips“ of the same 
people with an extraordinary 
history who managed with com
paratively small numbers at the 
beginning of the 15th century to 
extend the territory of the Lithua
nian Sate* from the Baltic to the 
Black Sea. They fight for freedom 
they die for freedom. The famous 
German Drang nach Oaten came 
to an end and new terror from 
East was raising again. Thousands 
of people had fled westwards to 
escape the Russian Genocide^...

They had fled...
“..,they hadn,t even stopped to 

look where they were going, they 
simply fled — from the Russians, 
from barbarism and terror, from 
torture and death. Their goal was 
any place where there were no 
Russians, and they had run to
wards it with their eyes shut. 
They knew only that they must 
not turn back. Behind them there 
was darkness, and blood, terrorism 
and crime. They had kissed the 
ground where there were no Russ
ians. They had gone down on their 
knees and kissed it calling it the 
Land of Promise and Salvation, 
without looking to see what it 
was like. It was a land without 
Russians. Beyond that fact, they 
did not care who lived in it or 
occupied it...“ — says Virgil 
Gheorghiu.

On the 14th of June 1940 and 
on the 22nd of June 1941 we were 
sentenced to exile. “Then in the 
end God will take pity an man 
and save him, as He has done in 
the past, time and time again...“

The Exile
BY FRANCIS KING

ĮSIGYDAMAS lietuvio pasą ir pirkdamas tautos, 
FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ. '

INTERVIEW
by V. GHEORGHIU

The camp commandant at 
Ohrdruf was a Jew. Eleonora Was 
glad.

“A Jew will have a greater 
understanding of my sufferings. 
He will help me to get out of here 
as he would help a relative,’^ she 
said to herself.

She had made up her mind to 
tell him everything. To plead with 
him and implore his help. She 
would speak to him as to a broth- 
er- S ,The walls in the commandants 
office were lined with photographs 
of German concentration camps. 
Nora looked at them. TJey were 
as big as the walls themselves. 
They showed men hanged or star
ved to death, prisoners in striped 
suits, gallows, piles of corpses, 
lorries stacked high with dead 
women. 4 *

Nora had totally lost her bear
ings. She saw herself in a exter
mination camp for Jews in Nazi 
Germany. She looked at the red- 
-haired lieutenant sitting behind 
his desk. Her eyes pleaded with 
him to rescue her from extermina
tion, starvation, torture and the 
gas chamber.
“I am your sister,” she thought. 
“I implore you to help me." But 
she did not say it.

Never before had she felt so 
strongly that she was Jewish.

“Lieutenant,” she said.
Her voice shook and she felt a 

lump in her throat Her sobs 
choked her, preventing her from 
speaking.

“You are not to spęak except 
to answer questions,” he officer 
said sharply.

Nora bit her lip and was silent 
waiting for the questions. The 
officer read without looking at 
her.

“Your name is Eleonora West 
Koruga?” he asked severely. 
“That’s .you, isn’t it? Your hus-

> band arrested too, hasn’t he?”
The officer’s manner of address 

was familiar, but .it was not ex
actly the familiarity of a brother.

“Your husband was an official 
of the dictator Antonescu, wasn’t 
he?”

“My husband was an official of 
the Kingdom of Rumania,” she 
replied.

The officer blushed till his frec
kly, pale face was bloodied. 
His lips quivered. “There were 
terrible pogroms in Rumania, 
weren’t there?” he asked.

“There were,” she answered.
“In Rumania there were concen

tration camps for Jews, and camps 
where they were exterminated in 
gas chambers, hanged, beheaded, 
shot...”

The lieutenant had risen to his 
feet. Nora was about to tell him 
she was Jewish herself, and that 
she had had to procure forged pa
pers and then flee, and that she 
had lain trembling night after 
night.

“Answer my question ” roared 
the officer. He came up to her 
with clenched fists. She was sure 
he was going to strike her in the 
face. She shut her eyes and waited 
for the blow. Her body was shak
ing and she was too terrified to 
bring out a single word.

“Answer me, you criminal,” he 
roared. “How many Jewish wo
men did you kill with your own 
hands? Answer. If you don’t 
speak, I’ll tear you to pieces. How 
many Jewesses did you murder 
with your own hands?”

Nora could not say anything.
“So you aren’t telling, eh?

he said.” Now it’s you who’s 
afraid. Now it’s you who’s tremb- 
ing and wetting your little knick
ers from fright. But you weren’t 
frightened when you were out 
murdering!”

“I myself am a...” said Eleo
nora.

“Get out, you bloody Nazi 
bitch!” he shouted. “Get out!”

His fist loomed up threatening
ly before her eyes. She went out 
of the office.

(From “The 25th Hour”) f

3
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A. Vingis spaudos baliuje pagerbiaALB Melbourne Apylinkės 
boksininkų Pr. Mikų.

mSTOCE
PASKIRTAS SYDNĖJAUS 
VIETININKAS

Birželio 19 d. PLSS Australi
jos Rajono Vadas paskyrė naujų 
Sydnėjaus vietininkų sktn. gyd. V. 
Kišonų. Buvęs vietininku psktn. 
A. Plūkas pasiprašė dėl asmeniš
kų reikalų iš pareigų atleidžiamas. 
ĮSISTEIGĖ SAVAITGALIO 
MOKYKLA

Salės (Vic.) seniūnijos seniū
nas žemaitis, sutikus Zenonui 
Baubliui mokytojauti, įsteigė sa
vaitgalio mokyklų. Programos ir 
keletas vadovėlių pasiųsta iš 
LKF Austrajijos Apygardos Val
dybos.

ATKUSTAS IŠRAIŠKOS ŠOKIS MELBOURNE

MELBOURNO
SIAUBINGŲ BIRŽELIO DIENŲ 
MINĖJIMAS

Minėjimas buvo pradėtas birže
lio 13 d. pabaltiečių bendru viešu 
Protesto Aktu Assembly Hall, Ci
ty. Jame dalyvavo be pabaltečių ir 
australų visuomenės, spaudos ir 
valdžios atstovai, šiame akte da
lyvavo su tautinėmis vėliavomis 
lietuvių, latvių ir estų bendruome
nės, kurių vardu apie raudonąjį 
terorų kalbėjo Latvijos konsulas 
Rozitis. Po jo kalbėjo kiekvienos 
bendruomenės pirmininkas ir buvo 
sugiedoti visų trijų tautų tauti
niai himnai. Kalbėjo ir sveikino 
liberalų partijos atstovas, kvies
damas jaustis gerai naujoje tėvy
nėje. Po kalbų latvių ir estų vyrų 
ir mišrūs chorai padainavo po ke
letu dainų. Vėliau nuvyko visų tri
jų tautų atstovai prie Australijos 
karių paminklo ir uždėjo vainikus 
su tautiniais kaspinais. Estų ir 
latvių evangelikų dvasininkai su
kalbėjo maldas.

Savos bendruomenės tarpe pa
minėta tragiškosios birželio dienos 
sekmadienį, tuoj po pamaldų. Mi
nėjimų atidarė Apylinkės pirmi
ninkas A. Vingis kviesdamas pa
gerbti tylos minute mirusius ir žu
vusius už tautos laisvę. Įdomių 
paskaitą, naujoviškai nušviesda
mas bolševizmą, paskaitė Alfonsas 
Viliūnas. Moksleiviai Paragiūtė ir 
A. Bulakas paskaitė savo rašinė
lius apie siaubingas birželio die
nas. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Buvo pravesta rinkliava 
mokykloms paremti, /k/ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, 
vadovaujama J. Petrašiūno, da
lyvavo birželio 4 ir 6 d. karūnaci
jos festivaly Parodos pastate.

•t I X

KRONIKA
ATVYKSTA DRAMOS STUDIJA

Liepos 24 ir 25 dienomis atvy
ksta į Melbournų Adelaidės Liet. 
Teatro Studija gastrolių. Vaidilų 
priėmimu rūpinasi LKF Melbour
no Skyrius.
IR MŪSŲ (SKAUTĖS DALY
VAVO

karūnacijos festivaly, suruošta
me parodos aikštėje Viktorijos 
valstijos Seserijos Vadijos. Mūsų 
skautėms vadovavo drg. Dainuti- 
enė. šiose iškilmėse dalyvavo 
skautės iš visos Viktorijos 
jos.
ĮSISTEIGĖ RAMOVĖ

Birželio 22 d. įsisteigė 
Ramovė, kurion įstojo buvę 
vos kariai.
STALO TENISO VARŽYBOS

Jau prasidėjo stalo teniso var
žybos. Jos vyksta bibliotekos sa
lėje. Tuo norima nevien atrinkti 
pačius pajėgiausius, bet suteikti 
progos sveikai ir lietuviškoje nuo
taikoje praleisti laikų. Varžybo
mis susidomėjimas didelis. 
PASKIRTI NAUJI PAREIGŪNAI 

PLSS Australijos Rajono Vadas 
paskyrė Rajono spaudos skyriaus 
vedėju vyr. sktn. 
Tiekimo Skyriaus 
mickų. /k/
LITERATŪROS

Šiomis dienomis
no Skyrius suorganizavo įdomių 
popietę, skirtų pomaironiniams 
poetams. A, Zubras paskaitė 
apie to laikotarpio poetus, pai
liustruodamas jų kūrybos ištrau
komis. Teatro mėgėjai Gasiū- 
nienė, Karazijienė, Baltutytė ir 
Baltutis su įsijautimu padeklama
vo iš kalbamų poetų kūrybos. 
Atsilankė apie 150 tautiečių.

valsti-

Karių 
Lietu-

B. Dainutį ir 
vedėju K. Kuz-

POPIETĖ
LKF Melbour-

i

x

VISI I MŪGĘ — KERMOŠIŲ!
Liepos 12 d., sekmadienį, šv. Jono parapijos salėje, 

Melbourne, Soc. Globos Moterų Draugija ruošia lietuviškų 
MŪGĘ — KERMOŠIŲ. Reta pramoga vaikams, jaunuo
liams ir suaugusiems, čia rasime MARGINIŲ pavilijonų 
su lietuviškais audiniais (juostos, staltiesėlės, pagalvėlės, 
prijuostės), lietuviškais medžio drožiniais, paveikslais ir 
kitais rankų darbais, kuriuos suinteresuotieji galės įsigyti 
vietoje. UŽKANDINĖJE — garuoju karšti bulviniai ku
kuliai (cepelinai), vafliniai blynai, arbata,- kava. CUK
RAINĖJE vaikų lauks riestainiai (baronkos), meduolinės 
“širdys”, “baravykai”, ilgi margaspalviai. saldainiai bei 
“karvutės”. Taipgi balionai, spalvotos kepurėlės. Suksis 
du LAIMĖS RATAI ir kiekvienas turės progos bandyti 
jais laimę. Medinių, gražiai drožtų šaukštų, žemuogių 
(braškių) daigų ir kitų smulkmenų rasime taip pat. žada
ma ir STAIGMENŲ!

Pelnas skiriamas ligonių šalpai.
Liepos 12 d. — visi į MŪGĘ!

SOC. GL. MOTERŲ DRAUGIJA.

TAMAROS PAGODINAITES — SKRINS- 
KIENES

BALETO MOKYKLA,
į 222 George Street, City Sydney, Į.
5 (Įėjimas iš garažo, iš kurio pasikeliama liftu į 4-tų aukštų), į 
į veikia sekmadieniais nuo 10 iki 12 vai. ji

5 Mokinės priimamos nuo 8 iki 18 metų amžiaus. ’’

PADĖKA
Lietuvių Kultūros Fondo Mel

bourno Skyriaus Valdyba reiškia 
nuoširdžių padėkų kun. Vaseriui, 
Genei ir Zitai Bacevičiūtėms, Mil
dai šemytei, Birutei Radveikytei, 
Šemetienei, Pr. Bacevičiui, V. Bal
tučiui, Kaladei ir visiems kitiems, 
prisidėjusiems prie mūsų meninin
kų kūrinių loterijos suruošimo, bi
lietų platinimo, ir mieliems tautie
čiams parėmusiems loterijų. Ji da
vė 27 svarus ir 13 šilingų pajamų 
ir tuo nors kiek prisidės prie me
nininkų parodos, ruošiamos Syd- 
nėjuje.

LKF MELBOURNO SKY
RIAUS VALDYBA

Išraiškinis šokis Australijoje yra 
naujas dalykas. Melbourne gyvena 
ir dirba dvi mūsų tautietės, kurios 
šių meno šakų populiarina ir ug
do. Išraiškinio šokio šokėja Elena 
Kepalaitė su dideliu pasisekimu 
yra aplankiusi žymesnius Austra
lijos miestus ir patiekusi australų 
publikai gilios idėjos ir darnios 
kompozicijos šokių, išreiškiančių 
judesiais giliausius žmogaus išgy
venimus. Jos gražiai išpildomais 
šokiais gėrėjosi gausingi žiūrovai 
Melbourne rotušėje, Brisbanėje Al
berto salėje, Adelaidės rotušėje, 
Sydnėjaus Konservatorijos salėje, 
Camberros Alberto salėje ir Albu- 
ry Plazos Teatre. Kad ir ne visur 
buvo gausu žiūrovų, bet australų 
kritikai labai teigiamai įvertino 
jos šokių meno lygį.

Išraiškos šokio pionierė Danutė 
Nasvytytė, įsteigusi mokyklų Lie
tuvoje, nenuleido rankų atvykusi 
Melbournan. Tuoj ėmėsi organizuo
ti išraiškos šokio grupę, paruošti 
jų ir viešiems pasirodymams. Su 
dideliu kantrumu ir ištvermingu
mu savo užsibrėžtų tikslų pasiekė. 
Pirmųjų grupę sudaro šios šokė
jos: Irena Kaunaitė, Julija ir Emi
lija Kesminaitės, Birutė Mažeikai
tė ir Danutė Dimidavičiūtė. Po 
daug darbo su šia grupe surengė 
viešų koncertų Universiteto salėje 
Melbourne. Tuo koncertu sudomi
no australų visuomenę ir susilau
kė paramos iš tos meno šakos mė-

gėjų. Kas prieš trumpų laikų buvo 
dar svajonė, šiandien tapo tikreny
be. Danutė Nasvytytė įsteigė išrai
škos šokio mokyklų, kurių lanko 10 
mergaičių. Kurį laikų pamokos vy
ko skautų būkle, šiandien mokyk
los steigėja perkėlė savo mokyklų 
į nuosavus namus. Mokykloje dės
to meno istorijų dail. A. Vaičaitis, 
literatūrų poetė Julija švabaitė 
— Gylienė. Be pamokų ir darbo 
mokykloje, stengiamasi populiarin
ti išraiškos šokio mena gastrolė
mis į įvairias vietoves ir įstaigas. 
Danutės Nasvytytės Grupė yra ga
stroliavusi Adelaidėje, apkeliavusi 
Viktorijos valstybę. Davė koncer
tus ligoninėse, kariuomenės poli
gonuose, mokyklose ir šiaip aust-

ralų visuomenei* Gegužės 25 d. jos 
vadovaujama grupė gražiai repre
zentavo lietuvių tautų pirmame 
karūnacijos festivalyje, įvykusia
me Melbourne rotušėje. Jaunesnių
jų grupę sudaro šios mokinės: Z. 
Vaičaitytė, L. Petkevičiūtė, M. 
Boitnerytė, D. Meleškaitė ir G. 
Zaicova. .’

šiuo metu ir Elena Kepalaitė 
moko grupę mergaičių, paruošda
ma jas Anderseno pasakos pasta
tymui. Be to, išraiškos šokėja Ele
na Kepalaitė labai susižavėjo ta
pybos menu ir yra nutapiusi apie ; 
50 darbų. Linkime mokytojoms ir jį 
mokinėms sėkmingai populiarinti.;! 
išraiškinį šokį Australijoje.

A. Krausas. į

MELBOURNO LIETUVIAI SPORTUOJA I

TĖVO S. GAIDELIO, S. J. 
PRANEŠIMAS

Newcastles ir apylinkės lietu
viams sekančios pamaldos bus lai
komos Hamiltono bažnyčioje lie
pos 12 d., 11,30 vai. Prieš Mišias 
bus klausoma išpažinčių Hamil
tono parapijos salėje. Po pa
maldų toje pačioje salėje įvyks 
trumpas susirinkimas bažnytini
ais reikalais pasitarti.

Pranešimas
Melbourno A<pylinkės Valdyba 

praneša visiems Yallourno, Moe, 
Yallourn North ir apylinkėse gy
venantiems lietuviams, kad šių 
vietovių įgaliotine Valdyba yra 
paskyrusi Valerijų Koženiauskie- 
nę, 3 Monte Crescent, Moe, Vic.

MELBOURNO APYLINKĖS 
VALDYBA.

NEATIDĖLIOK PRENUMERA
TOS MŪSŲ PASTOGEI.

Paskaita
Liepos 5 d., sekmadienį, tuoj po 

lietuviškų pamaldų Camperdowno 
parapijos salėje Kultūros Fondo 
Skyrius rengia rašytojo Vinco 
Krėvės — Mickevičiaus minėjimą, 
kuriame poetas V. Kazokas skai
tys paskaitą. Visi kultūrininkai ir 

' visuomenė kviečiama dalyvauti.

Senųjų skaptų židinio nariai sueigos metu.

NAUJOS KNYGOS MELBOURNO SP. KIOSKE
Šiomis dienomis gauta iš Ame

rikos visa eilė naujų knygų:
1. Konradas Valenrodas ... .13/6
2. Pabučiavimas ................. 13/6
3. žmonės Ant Vieškelio ... .18/-
4. Žmonės ir Žvėrys ......45/-

Taupioji Virėja................. 19/-
Pietų Kryžiaus Padangėje 40/6
Vidurnakčio Vargonai ..13/6

8. Baltasis Vilkas ................. 9/-
9. Vaikų Knygelė ................. 16/-

5.
6.
7.

10. Raudonasis Tvanas ....31/6
11. Aukštųjų Šimonių Likimas31/6
12. Keliai ir Kryžkelės .......... 16/-
13. Užuovėja ......................... 21/-
14. Tomas Nipernadis............. ?
15. šventoji Inga ................. ?
16. Lyrika ........... 16/-
17. Gimdytoja .........................16/-

Prisiuntus nurodytų pinigų su
mų, knygos persiunčiamos paštu.

L.B.

VAKARAS
Š. m. liepos 4 d., šeštadienį, ALB Sydnėjaus Apylin

kė rengia VAKARĄ. Vakaras įvyks puikioje Massonic 
Hali salėje, 38-40 Station Street, Newtown (3 min. pės

čiomis nuo Newtowno gelež. stoties einant Enmore Rd.).
Vakaro pradžia 6 vai. vak.
Veiks bufetas.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA.

Tyliai ir be reklamos skrieja 
sporto Klubo VARPO gyvenimas. 
Niekas neskelbia įvykstančių run
gtynių laiko, niekas neskelbia įvy
kusių rungtynių rezultatų ir, atro
do, kad tai niekam ir nerūpi. Vis 
dėlto Melbourno lietuviškasai jau
nimas nesnaudžia ir aktyviai da
lyvauja sportiniam gyvenime.

Neperseniausiai Melbourno lie
tuvius sukrėtė žinia, kad mūsų tau
tietis Vytautas Sirjatavičius sumu
šė dešimts geriausių Victorijos 
stalo tenisininkų ir laimėjo Victo
rijos geriausio stalo tenisininko 
vardų, šis SirjataviČiaus laimėji
mas ypatingai iškeliamas dėlto, 
kad šiame turnyre dalyvavo tokie 
žaidėjai, kaip Lowen (buvęs Aust
ralijos ir keturis kart Victorijos 
meisteris), Matison (antras ge
riausias Australijoj), Evens (ant
ras Victorijoj) ir daug kt. žino
mų Australijos stalo teniso gyve
nime.

Vytautas Sirjatavičius laimėjo 
šį turnyrų ne pripuolamai, bet po 
ilgo ir gražaus darbo, kuriam ne
buvo pagailėta nei laiko, nei ener
gijos. Jau treji metai, kaip Sirja
tavičius atstovauja lietuviams. Vic
torijos pirmenybėse ii- įvairiuose 
privačiuose stalo teniso turnyruo
se vis iškovodamas neblogų rezulta
tų. Australai pranašauja Sirjata- 
vičiui gražių ateitį sakydami, kad 
jo pasiryžimas ir didelis noras ir I 
jau atsiekta aukšta žaidimo klasė 
iškels jį į pirmaeilius Australijos 
stalo tenisininkus ir, galimas da
lykas, kad jam pasiseks iškovoti 
teisę reprezentuoti Australiją pa
saulinėse stalo teniso pirmenybėse, 
kurios įvyks įtekančiais metais Lon
done.

Kasmet Melbourne vyksta Vic
torijos komandinės stalo teniso 
pirmenybės, kuriose lietuviai taip 
pat dalyvauja, šiais metais lietu
vių 1 komandų sudaro šie žaidėjai: 
Sirjatavičius, Kuncaitis, Kimontas 
ir Ablonskis.

Stalo teniso šaka lietuvių tarpe 
yra gana populiari, ką matom iš 
dalyvių skaičiaus, užsirašiusių da
lyvauti Melbourno lietuvių stalo 
teniso pirmenybėse, šiai šakai kul
tivuoti turima neblogos sąlygos. 
Kas sekmadienįį ir antradienio va
karais gauta salė prie parapijinės 
bažnyčios, kur kiekvienas gali nau
dotis dviems stalais.

Ir krepšinyje.jaučiama gyva vei
kla. Varpo krepšininkai dviem ko
mandomis atstovauja lietuvius Mel
bourno krepšinio rengiamuose tur
nyruose. šiuo metu sparčiai vyks
ta žiemos meto Business House 
pirmenybės, kuriose mūsų pirmoji 
komanda pirmauja neturėdama 
nei vieno pralaimėjimo. Gražiai 
laikosi ir antroji komanda, kurio
je bręsta keli nauji, pajėgūs krep
šininkai, iš kurių paminėtini Soha 
ir Bacevičius. Varpo krepšininkai 
sutiko dalyvauti 1953 m. Austra
lijos Lietuvių Krepšinio Pirmeny-

bėse, kurios įvyks Geelonge. Tą® 
proga tikimasi, kad bus įmanoma 
sulaikyti keletą pajėgiausių lietu- J 
vių komandų, pravažiuojančių Mel- 
bourną, ir sužaisti keletą rungty- | 
nių sudarant galimybę ir Melbour- 
no platesnei visuomenei pamatyti 
pajėgesnes Australijos lietuvių ko- j 
mandas.

Sydnejus
ANTRASIS KREPŠINIO RATAS 'f 

Birželio 12 d., prasidėjo antra- 
sis -krepšinio turnyro ratas. Ko- ••;>! 
vas, po pirmojo rato patekęs pir- 
mojon vieton, susitiko su stipria 
Moore Park komanda, kuriai šį 
kartą turėjo pasiduoti. Moore Park ?’$ 
laimėjo 47:33 krepšinių santykiu, 
Kovas nepasiekė savo įprasto ž^i-į,W 
dimo lygio ir sužaidė blankiai, neš 
trys Kovo žaidėjai sirgo: Šutas ir■ -ii 
Koženiauskas persišaldę, o Lau-.Ja 
kaitis — išsisukęs ranką. Šis pra-, 
laimėjimas Kovui pirmaujančių^^ 
vietą nesukliudys, nes Moore Park 
komanda po pirmojo rato stovėjo 
tik 5-toje. vietoje.

KOVAS — BALMAIN, 44:34 |
Birželio 19 d. Kovas .laimėjo J 

prieš turnyro favoritą Balmain, 
kuris kartu su Kovu pirmajame 
rate turėjo vienodą pralaimėjimų 
skaičių ir kartu su Kovu užėmė 
pirmąją vietą. Pirmajame rate Ko-, J 
vas pralaimėjo prieš Balmain. ,

Antrąjį kartą susitikus, Kovoji 
vyrai pradėjo spausti aukštus Bai- -ŠI 
maino vyrus jau pačiomis pirmo- ,.J 
siomis minutėmis. Nors ir buvo 1 
sunkūs praėjimai pro stiprų aus- ra 
tralų zoninį dengimą, bet tikslūs 
mėtiniai įgalino Kovą po ketvirčio- W 
jau vesti 14:3. Kovas neatleido 
savo žaidimo per visą pirmąjį kė- 
linį ir jį baigė 23:18 savo naudai. 
Per visą antrojo puslaikio laikų 
australai stengėsi išnaudoti savo 
aukštąjį centro puolėją, bet sąmo- ; 
ningas Kovo dvigubas dengimas J 
jį paraližavo ir australai neįąten- j 
gė taškų santykio išlyginti. Labai J 
gerai sužaidė Kovo puolėjai: Va- .. 
saris, Kriaucevičius ir Bačiulis, | 
kurie savo gražiais metimais ir vi- fe 
sos komandos tiksliais sviedinio ' j 
permetimais sužlugdė zoninį aust- 
ralų dengimą ir įgalino Kovų lai- 
mėti. Žaidė ir taškus laimėjo: Va- J 
saris 13, Kriaucevičius 13, Bačiu- i® 
lis 10, šutas 8, Medutis 0, šilins- 
kas 0. A.L.
STALO TENISO TURNYRAS j

Sporto Klubas Kovas rengia I 
Sydnėjaus lietuvių žiemos stalo 
teniso vyrų ir moterų turnyrų® 
Turnyras prasideda š. m. liepos j 
8. d. 7 vai. vak. Camperdowno pa- ; 
rapijos salėje. Norintieji žaisti re- j 
gistruojasi pas Kovo stalo teniso 
vadovą V. Binkauską iki liepos 5 J

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI.,, SŪRIAI., ALYVOS ALIEJUS

M. FIORELLI Pty. Ltd.

d. Nugalėtojams yra numatytos 
dovanos.
ŠACHMATŲ ŽAIBO TURNY

RAS
Liepos 5 d. Camperdowno pa

rapijos salėje tuoj po pamaldų 
Sporto Klubas Kovas ruošia šach
matų žaibo turnyrų. Norintieji da
lyvauti kreipiasi į vadovų A. šu
tų. Turintieji savo šachmatų figū
ras prašomi jas atsinešti.

(specialistai europietiško maisto)

106-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. • Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian—Lithuanian Com
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.
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