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YERSB IR SEK1UM0S KOMENTARAI NEREIKALINGI
Neseniai praėjusi Vasario šešiolik

toji daugelyje vietų buvo paminėta 
su priderama rimtimi ir įspūdingu
mu. Mūsų Pastogės 58 Nr. aprašyta 
Moravvos penkių lietuvių demonstra
cija yra tiesiog jaudinanti. Ir tas 
kaip tik byloja, kad dar gyva mumy
se Lietuva ir, kad jos likimas bei 
ateitis tebėra vienas pagrindinių 
mūsų šios dienos rūpesčių.

Tačiau iš kitos puses tenka su 
nemažu karteliu pripažinti, jog yra 

• atsitikimų, kad ši didžioji mūs visų 
valanda buvo minima su val
dininkišku pareigiu- 
g u m u , paverčiant ją tik 
proga ..susirinkti ir pasilinksminti. 
Ir tokie reiškiniai aliarmuojančiai 
šaukia, kad mūsų vidinis jausmas 
savam kraštui s e k 1 ė j a , jo 
vietoje atsistoja siauri ir asmeniški 
interesai, kurie vargu, ar derinasi 
su pagrindine visos tautos mintimi 
ir ar prisideda prie tų veiksnių, ku
rie pateisintų mūsų tremtiniškąjį 
gyvenimą.

Prisimenant 
demonstracijas 
tu dar nepriklausomoje Lietuvoje, 
kur beveik kiekvienas rodė tiek nar
sumo, kad galėjo vienas paimti Vii, 
nių, ir iš kitos pusės lyginant šian
dieninę padėtį, kai mūsų narsieji 
vadovai, 
kakirčio 
laimi 
pindami tik savanaudžia egzistencija 
(o ką jau bekalbėti apie eilinį pilie
tį!) — tuomet nenoromis ateina 
skaudus klausimas: kur dingo mūsų 
garsiai skelbti pažadai ir įsipareigo
jimai?! Ar gi iš tikrųjų šis pasi
traukimas tereiškia vien tik savisau
gos užtikrinimą?! Ir skaudžiu prie
kaištu šiandie kiekvienam suskamba 
teisingi poeto J. Aisčio žodžiai: 
“Nors visi žadėjom mirti už tėvynę, 
liko netesėti mūsų pažadai.”

Vadinasi, kada bendrieji tautos 
interesai atsistoja asmeniškųjų šešė
lyje, tai visai nenuostabu, kad atei
nam į minėjimus ne vidinio jausmo 
verčiami, bet tik norėdami pademon
struoti savo etiketinį patriotizmą, 
arba nenorėdami rizikuoti viliojančia 
ateitimi tuo atveju, jeigu Lietuva 
kada nors prisikeltų ....

Tuo tarpu šiandie kiekvienas mi
nėjimas yra ne kas kita, kaip mūsų 
dvasinis pakilimas ir nuskaidrini- 
fiias, išsiplčšimas iš kasdienybes ru
tinos, kuri dieną iš dienos vis labiau 
mus savin įsiurbia, "įsiurbia net ir 
tuos, kurių šviesiu idealizmu niekas 
nedrįsti} suabejoti. Tai yra kietas 
gyvenimo dėsnis, kad šiandie mes 
esame priversti užsitikrinti savo 
darbu duoną ir pastogę. Tas tiesa, 
“Žmogus negali gyventi be duonos; 
taip pat jis negali gyventi ir be 
tėvynės ’ \ — atkakliai kadaise pab
rėžė prancūzų romantizmo milžinas 
Victor Hugo, Šiuo metu savo

anas entuziastingas 
tautinių švenčių mc-

gavę nūdie šlaviko ar miš- 
darbą, džiaugiasi galį 

n g a i gyventi, besirū-

Pereito sekmadienio “The Sunday Suu” savo sensacinių žinių pusla
pyje pirmoje vietoje atspausdino tokio turinio pranešimą:

MINISTERIS PALIEPIA IŠAIŠKINTI EMIGRANTU SUSIRINKIMĄ
"ATSARGOS KARININKAMS 
PALIEPTA BŪTI IŠTIKI
MIEMS SAVO TĖVYNEI

BUVUSIŲ VENGRIJOS KARIUOMENĖS KARININKŲ IR JŲ 
ŽMONŲ BEI DRAUGŲ SUSIRINKIMAS YRA AIŠKINAMAS EMI
GRACIJOS DEPARTAMENTO VALDININKŲ.
Susirinkime daugiau kaip valandą kalbėjo kunigo drabužiais vilkįs žmo
gus, kuris ragino dalyvius “likti ištikimais vengrais ir neįsitraukti Aus
tralijos gyvenimo būdau.”*

Apis 60 vyrų ir moterį), visi Euro- ' 
pos emigrantai, dalyvavo susirinki
me, kuris įvyko salėje Young St., 
City, kovo 3 d. Susirinkime, salės 
gale, dalyvavo ir “Sunday Sun” re
porteris su vengrų vertėju.

Dvasiškis, kuris buvo vienintelis 
kalbėtojas, kalbėjo be pertraukos 
vengriškai. Baigdamas savo kalbą, 
jis kvietė pateikti klausimus, suteik
damas pirmenybę eilei buvusių ven
grų karininkų, kurie buvo užėmę 
priekines vietas. Vertėjas pasakė, 
pažįstąs buvusius vengrų majorus ir 
kapitonus, sėdinčius tose vietose.

Dvasiškis pranešė susirinkusiems, 
kad jie turi laikytis šių karininkų 
vadovavimo.

Žydai nušalinami
Pagal vertėjo žodžius, pranešėjas 

aiškiai pabrėžė, kad šioje grupėje 
žydas negali būti nariu.

Jis .•pranešė, kad vengrai nėra 
mėgiami australų. Pavydžiui, pra
nešė kalbėtojas, vienas vengras emi
grantas viešai buvo iškoliotas vieno 
centrinio pašto (GPO) valdininko, 
kuris pasakė: “Ak, eik peklon, žmo
gau, netrukdyk manęs; aš nesuprantu 
keistos jūsų kalbos.”

Vengrai sukurs savo bendruo
menę, kuri veiks kontroliuojama 
jų bažnyčios.
Vengrai buvo skatinami pasitikėti 

ateitimi ir tikėti, kad jie turės lai
mes grįžti namo į Vengriją.

Paminėtas vadas
Galutiniai nuostatai dėl priėmimo 

narių į šį klubą bus aptariami vcli- 
vesniame susirinkime. Visi dalyviai 
turės garantuoti kaip už visiškai pa
tikimą.

“Labiausiai tinkamu kontroliuoti 
bendruomenės klubą” buvo paminė
tas vengras Andrew Laszlo, apibu
dintas kaip “teisių daktaras, žurna
listas, kalbėtojas ir tarptautinis at
letas.”

Kai susirinkimas baigėsi re
porteris ir vertėjas apleido pa
statą, lygiai kaip ir dauguma 
vengrą.

Tačiau apie 20 vengrų pasiliko ir 
vis dar tebebuvo pastato patalpose 
daugiau kaip valandą vėliau, kai re
porteris važiavo pro šalį.

Įstatymus atitinkąs pranešimas, 
apibudinąs Laszlos kaip nacių kolo- 
borantą Vengrijoje, yra pasiųstas 
Emigracijos ministeriui Harold’ui 
Holt’ui išaiškinimui.

Nuo atvykimo dienos į N.SAV. 
valstiją, Laszlos dirbo lentpjū
vėje.
Neseniai jis buvo panaudotas ver

tėju tardymo veiksmuose prie Liver
pool ’io teismo dėl mirties vieno aus
tralų kareivio, kurį nudūrė vienas 
emigrantas.

Deportavimo grėsmė
Emigracijos ministeris Holt’as 

pranešė Canberroje, kad jis yra pa
liepęs skubų išaiškinimą-tardymą.

“Mes galime deportuoti kiekvieną 
emigrantą pripažintą kaltu dėl skal
dančios ar kenksmingos veiklos, ir 
mes nevengsime taip pasielgti,” 
pranešė p. Holt’as.

“Aš pakartoju, kad mes turime 
galios deportuoti tuos, kurie dirba 
prieš geriausius emigrantų ir aus
tralų interesus.”

“Vyriausybės politika yra galimai 
skubiausiu keliu asimiliuoti emi
grantus į australų bendruomenę.”

“Aš raginu australus ir emi
grantus dirbti dėl šio tikslo.” 
“Ši politika plačiu mastu yra 

sėkmingai vykdoma, tačiau mes ne
nuneigsime. kad gali būti tokių at
skiri? atsitikimų su žmonėmis, kurie 
nenori būti asimiliuojami.”

v REDAKCIJOS PRIERAŠAS. — 
Čia pateikiamas pažodinis vertimas, 
perduodant tas pačias antgalves bei 
paraštes ir užakcentavimus. Nuo 
komentarų sušilaikytina.'
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SAUKIASI VOKIETIJOS 
PAGALBOS

LONDONAS. — Britų parlamento 
rūmuose W. Churchillis skatino su
daryti Europoje frontą prieš galimą 
tolimesnę Sovietų invaziją. Jis pa
brėžė, kad Vakarai negali suteikti 
Vokietijai jokio užtikrinimo, kad ji 
nebus užpulta Sovietų ar satelitų. 
Toliau jis pabrėžė, kad Europos sie
nos negali būti apsaugotos be Vokie
tijos dalyvavimo šioje apsaugoje.

Dar 8 bandymai
LONDONAS.—Kenneth de Conr

oy, britų “Intelligence Digest” re
daktorius, pranešė, kad, pagal jo tu
rimas slaptas informacijas, Sovietai 
kovo 5-10 d.d. laiko tarpe įvykdo 8 
atomines energijos sprogdinimo 
bandymus.

Badas Kinijoje
HONG KONGAS.—Siaurės ir šiau- 

rėš rytų Kinijoje siaučia badas: Apie 
tai praneša komunistų misija, atvy
kusi į Hong Kongą pirkti maistą. 
Nacionalistų sluogsniai teigia, kad 
tose srityse badauja apie 30 mil. ki
niečių.
ATSILYGINIMAS SOVIETAMS
LONDONAS. — Britų vyriausybe 

svarsto projektą, pagal kurį turėtų 
būti suvaržytas Sovietų Rusijos ir 
satelitinių kraštų diplomatų judėji
mas už Londono ribų. Numatoma 
nustatyti, kad šių kraštų diplomatai 
negalėtų toliau keliauti kaip 30 km. 
spinduliu. Šiuo būdu norima atsily
ginti Sovietams, kurie panašius su
varžymus yra nustatę Britų diplo
matams Maskvoje.

IŠTRĖMĖ POPIEŽIAUS 
PASIUNTINĮ

LONDONAS.—Čekoslovakijos vy
riausybė paprašė popiežiaus pasiun
tinį Ottavio de Liva apleisti krašto 
sienas. Jis apkaltintas “įsimaišy
mu į Čekoslovakijos vidaus reikalus.” .
TITO PATAIKAUJA MASKVAI
PARYŽIUS.—Tito vienas pirmųjų 

pasiskubino pripažinti Kom. Kiniją, 
tačiau Maotsetungas, raudonosios 
Kinijos valdovas, nepriėmė šio Tito 
pasitarnavimo.
LENKIJA TREMIA VOKIEČIUS 

BERLYNAS.—Lenkija ištrėmė iš 
savo pokarinės teritorijos dar *125.- 
000 vokiečių. Manoma, kad po vie- 
nerių metų Lenkijos valdomoje Rytų 
Vokietijos dalyje nebeliks nė vieno 
vokiečio.

Vidaus krize Belgijoje

e n a s 
š i r - 

tautine 
dvasios

n e š i o j a m ės savo 
d y j e . Todėl kiekviena 
šventė yra drauge mūsų 
šventė, o kiekvienas jos paminėjimas 
yra kartu šio mūsų dvasinio alkio 
pasotinimas. Atseit, šitų švenčių 
vertė ir pfrasmė priklauso pirmoj 
eilėj nuo mūsų vidinio nusiteikimo: 
ar mes į jas žiūrėsime kaip į atsi
tiktinius dalykus, ar kaip į mūsij 
dvasios stiprybės versmes. Reikia 
neužmiršti, kad kiekvienas laiko tar
pas tokioms šventėms* uždeda speci
finę žymę, nepaisant, ar džiugesyje, 
ar varge toji šventė buvo pradėta. 
Ir jeigu daugumoje mūsų visos tau
tinės šventės buvo džiugesio ženkle, 
tai šiandie jos turi visai kitokį

charakterį: šiandie 
a t n a u j i n a m ū s ii 
s i o s žaizdas, kurios atsi
vėrė su ta diena, kada pirmasis prie
šo karys peržengė mūsų krašto sie
nas. Tad gal būt ir yra šiandieni
nių švenčių ir minėjimų pati giliau- 
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Ir baisu, jeigu mumyse tos žaizdos 
be laiko užgis ir vieną dieną savyje 
anos deginančios kančios nejusime. 
Tada mes būsime panašūs į anuos 
užakusius ežerus, nuo kurių pabėga 
laisvės paukščiai įr kuriuose palieka 
tik varles ir šliužai.

F. Kazokas.
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LONDONAS.—Po to, kai už Leo
poldo grįžimą į sostą Belgijos gyven
tojai pasisakė tik 57.6% balsavimo 
dauguma, ex-karalius Leopoldas ga
lutinį žodį paliko jungtiniam Belgi- 

d v a -j jos parlamento sprendimui. Tuo pa
čiu metu 300.000 Belgijos darbinin
kų, protestuodami prieš galimą Leo
poldo grįžimą Belgijos sostam su
ruošė triukšmingus įspėjimo streikus, 
trukusius 24 valandas. Belgijos 
socialistai viešai pareiškė pasiprie
šinimą prieš Leopoldo grįžimą bet 
kuriomis turimos galios priemonė-

mis, o profesinių unijų vadai pagrą- 
sino visuotiniu streiku.' Dabartinis 
Belgijos ministerių kabinetas, vado
vaujamas Eysken’so, negalėdamas 
susitarti dėl jungtinio parlamento 
posėdžio sušaukimo, astuoniems libe
rali? ministeriams griežtai besiprie
šinant prieš Leopoldo grįžimą, atsi
statydino. Laukiama, kad princas 
regentas kuriam nors socialistų- 
krikščionių partijos lyderiui paves 
sudaryti naują ministerių kabinetą, 
kurio visi nariai būtų katalikai — 
karaliaus Leopoldo šalininkai.

PROŠVAISTE KINIJOJE
šis užėmimas laikomas toli siekiančiu 
ir sėkmingu nacionalistų judėjimo 
veiksmu. Nacionalistų karo laivy
nas praneša, kad kiti kariniai jungi
niai užėmė Kinijos pakrančių sritis 
tarp Taihovo ir Haimeno, užkirsda- 
mi kelią komunistams pasiųsti į 
Sungmcną pastiprinimus. Praneša
ma. kad Sungmeną užimant, žuvo 

Tačiau užsie- 2500 kinų komunistų karių.
>se Formozoie,'

HONG KONGAS.—Kaip praneša 
A.A.P.-Reuteris, Nac. Kinijos kari
niai junginiai sėkmingai persikėle iš 
Formozos salos i Kinijos sausžemį ir 
užėmė Chekiango provincijoje Sųng- 
meno miestą. Korespondentai pra
neša. kad Sungmeno užėmimas tėra 
nedidelio lokalinio pobūdžio karinis 
veiksmas ir tai. nereiškia karinio 
prietilčio sudarymo. r* 
nio ir kinų sluogsniuose Formozojc
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Psi. 2

Žmogaus žudymo tinklas
SOVIETU AGENTO PARODYMAI

Buvęs NKVD majoras, pri- 
' sidengęs Petrovo pravarde, 

atsidūręs jau Vakaruose, 
paskelbė "Tribune de Ge
neve” dienraštyje savo atsi
mintus. Čia skelbiama ta jo 
atsiminimų dalis _ ("T. d. 
G.” 1950. 1.10/12)’, kurioje

■ jis aprašo NKVD priemones 
■~DP paimli ar likviduoti— 
jei ne savo rankom, tai są
jungininkų ar šalpos orga
nizacijų. (E).

Repatriantų likimas.
1945m. rugpiūčio m. buvau paš

iurtas palydėti gana didelį repatri- 
jantų būrį į sotvyklą rytinėje Vokie
tijos zonoje.

Tai buvo ilgas traukinys, sudary
tas išimtinai iš prekinių vagonų. 
Ant. kckvieno kabojo didžiulis Sta
lino portretas su įrašais raudonuose 
kaspinuose: “Ačiū didžią jam Stali
nui, kad mus išgelbėjo iš fašistinės 
nelaisvės!’’ “Grįžtame į savo tė
vynę!’’ ir tt. Vykstantiems ameri
kiečių kariuomenė buvo išdalinusi 
maisto, o tik ką pradėjusi veikti 
UNRRA. — drabužių. Kai kurie 
iškeitė maistą į degtinę. Pirmoji 
kelionės dalis vyko džiaugsminga 
nuotaika.

Vos tik paskutinius amerikonų 
postus pravažiavę ir prie sienos su
stoję, tučtuojau buvome apsupti 
sovietų dalinių. Repatriantai, “sa
viškius“ pamatę, parodė tikrai nuo
širdų džiaugsmą: lipo iš traukinio, 
apsikabino kareivius ir karininkus 
nešė aut rankų. Tačiau pastarieji, 
užuot džiaugęsi naujai atvykusiais, 
pasiliko šalti, nepamiršdami, kad 
atstovauja NKVD. Staiga, švilpu
kas, ir įsakymas lipti į vagonus. 
Vėliau garsiakalbiu paskelbta, kad 
traukinys vyks Werdau stovyklos 
kryptimi, kad vagonų durys turi 
būti uždarytos. Palydovai buvo įsa
kyti šauti, jei kas bandytų atidaryti 
■duris ar šokti iš traukinio.

Repatriantai klausėsi šypsodamies. 
Matyt, nė vienas neabejojo sutikimu, 
kurį tėvynė jiems suruoš.

Po kelių valandų kelionės atvyko
me į Werdau. Ir vėl traukinys bu
vo apsuptas. Dabar jau visi buvo 
padėtį supratę. Nusiminę išlipo re
patriantai. Nuvedė juos į tam tik
rus vieno kalno šlaite iškastus tune
lius, kurie karo metu, matyt, buvo 
naudojami slėptuvėms.

Po to, kaip repatriantai buvo nu
vesti į stovyklą, kai vyrai buvo at
skirti nuo moterų ir kai įvyko pati
krinimas, komendantas pasirašė man 
aktą, liudijantį apie naujo žmogi
škų prekių krovinio gavimą. Atve
žiau jam net vieną žmogų daugiau: 

pakeliui viena vokiečių vergė pagim
dė būsimą sovietų vergą.

Mano misija buvo baigta. Atsi
sveikindamas su komendantu, pasi
teiravau, ką jis galvoja su repatrian
tais daryti.

— Kaip? — sušuko jis . . . — aš 
tai jau tikrai nedavinėsiu jiems kaka
vos, kaip amerikiečiai. Jie gaus tai, 
ką yra užsitarnavę. Čia bus pirmoji 
atranka.

Prisiminiau tada 13 str. 2 pas
traipą iš instrukcijų apie repatrian
tų priėmimą sovietinėje teritorijoje. 
Pirmoj eilėj buvo pasakyta, kad visi, 
kurie įtariami ryšiais su Vlasovo par
tizanais, turės būti atskirti; paskum 
bus atrinkti patikimiausieji. Jie bus 
trumpam nusiųsti namo, o vėliau 
grąžinti vėl į Vokietiją meškerioti 
tiem, kurie svyruoja: repatrijuoti ar 
ne, ir nėra tikri dėl savo likimo 
SSSR. Likusieji bus nugabenti į 
antro ešalono stovyklą. Ten bus an
tras paskirstymas. Daugumas re
patriantų pagaliau bus nugabenti į 
darbovietes pagal instrukcijas NKVD 
“Goulag” t.y. sunkiųjų darbų vy
riausiosios administracijos . . .

Pasakojo man, kad repatriantams 
vykstant į sunkiųjų darbų stovyklas 
moterų šauksmus nustelbdavo vyrų 
dainos: “Nesibijome Sibiro. Sibiras 
taip pat rusų žemė . . .” (Bits d.)

Akcija pries komunistus
Kaip praneša “The Sunday Sun” 

bendradarbis iš Canberros, federali
nė vyriausybė ruošiasi pravesti Pra
gaištingos Veiklos Įstatymą, kuriuo 
komunistų partija Australijoje bus 
paskelbta nelegalia organizacija. Vi
sos komunistų partijos įstaigos, o 
taip pat ir jų laikraščiai bei leidiniai 
bus uždaryti. Taip pat bus uždrau
stos ir šalutinės komunistų organiza
cijos. Komunistai bus pašalinti iš 
unijų ir valdžios įstaigų postų. Lai
kraštis teigia, kad vyriausybe turi 
komunistų ir jų simpatikų sąrašus, 
kurių tarpe yra ir žymių Šydnėjaus 
bei Melbourne pareigūnų.

AUKSO AISTRA WEDDER- 
BURNE

Mažo Viktorijos valstijos mieste
lio Wedderburno* gyventojai išgyve
na didelį aukso ieškojimo įkarštį. 
Tūlas D. Butteriek’as su 3 savo 
žentais iškasė savo sklype už £10.000 
aukso. Tačiau Butteriek’o aukso 
kasyklų darbas turėjo sustoti, nes 
tolimesnį ieškojimo darbą užkirto ša
lia esą mokyklos ir banko sklypai. 
Kitas gyventojas Smith’as rado 
£1.100 vertės aukso nugetą.’ Dides
nių ar mažesnių aukso nugetų rado 
ir kiti gyventojai, vos pradėję kasi
nėjimus savo sklypuose.
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Kad 9 kanos lieluviskni šnekėtu...
AMERIKOS VISUOMENĖ VASARIO 16 ŽENKLE. — SENATORIŲ, 
GUBERNATORIŲ, IR VISUOMENĖS VEIKĖJŲ KALBOS. — CHI- 
CAGA DAROSI PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINE. — MENAS IR 
KNYGOS.

(Specialaus Mūsų Pastogės korespondento Amerikoje)
Amerikos lietuvių visuomenė vis 

dar Lietuvos Nepriklausomybes žen
kle. Kaip prasidėjo šventės minėji
mai vasario 16 d. išvakarėmis, taip 
dai’ jie ir tebesitęsia išsibarseiusiose. 
kolonijose. Svarbiausi minėjimo 
punktai buvo New Yorkas, Chieaga, 
Clevelandas. Nepriklausomybes die
ną paminėjo netik lietuviškoji spau
da, bet ir Amerikos įtakingi laikra
ščiai, o taip pat ir radijo stotys.

Chicagos, New Yorko ir dar kelio
likos valstijų gubernatoriai paskelbė 
proklamacijas, kuriose prilygino 
Vasario 16 Amerikos šventėms ir 
pareiškė pasigėrėjimą lietuvių tau
tos pastangomis ir jos indeliu j kul
tūros lobyną. Jie, kaip ir lietuviai 
veikėjai, tvirtino, kad ateis greit 
diena, kada vėl Lietuva bus laisva 
ir nepriklausoma, kaip to reikalauja 
teisingumas ir tautų troškimas gy
venti laisvai bendroje ir teisingoje 
taikoje.. Iš Vašingtono atvykęs į Chi- 
cagą senatorius Šeott Lucas minėji
me viešai pareiškė, kad Amerika bu
vo suklaidinta Sovietų Rusijos; jis 
savo kalboje nušvietė kad toji klaida 
nebus pakartota ir pavergtos tautos 
vėl susilauks laisvės. Prof. Mykolas 
Biržiška, pats pasirašęs Nepriklau
somybes Aktą, nušvietė ano meto 
sąlygas. Tada šis didysis mūsų lai
svės aktas buvo pasirašytas mažame 
kambarėlyje. Aktą perskaitė dr. 
Jonas Basanavičius ir pats pirmas 
pasirašė. Jo nebuvo galima dėl 
vokiečių okupacijos viešai paskelbti 
visuomenei. Tame kambaryje atsto
vai, aktą pasirašę, neturėjo kur net 
atsisėsti, nes nebuvo kambaryje nė 
kėdžių. Jie tuoj išsiskirstė.

Baigdamas savo paskaitą, prof. 
Biržiška pareiškė su gyvu tikėjimu, 
kad toji valanda jau netoli, kad ir 
jis, nepaisant savo amžiaus, dar su
lauks Laisvos ir Nepriklausomos 
Lietuvos. Salėje ilgai plojo. Dau
gelyje veidų sužibo ašaros. Visi pa
juto savo širdyse, kad Lietuva gyva 
ir kelsis vėl naujam gyvenimui.

Panašiai minėjo ir Kanados lietu
viai. Turonte per pamaldas tarė 
žodį kardinolas McGuigan. Jis pri
minė Lietuvos Nepriklausomybes 
reikšmę ir laimino lietuvių kovas ir 
žygius dėl laisves. Paskui tūkstan
tines minios pripildė gatvę su pla
katais ir šūkiais, reikalaujančiais 
laisvės. Iškilmingame minėjime kal
bėjo naujai paskirtas Kanadai gen. 
konsulas Gylys.

Pasaulio lietuvių sostine dabar 

laikoma Chieaga. , Ją pramatė ne be 
prasmės VLIK’o vadovybė. Čia jau 
iš seniau gyvena per 100,000 lietu
vių. Turima 13 lietuviškų parapijų, 
šimtus draugijų, organizacijų, kurių 
turtas ne šimtais tūkstančių, bet mi
lijonais. Čia kas savaitę vyksta ke
lios dešimtys susirinkimų, iškeliami 
svarbūs klausimai, tuošiami įvairūs 
vaidinimai. Chieaga ir naujųjų lie
tuvių ateivių centras, Čia daugiau
siai atkeliavo lietuvių iš Vokietijos, 
Austrijos stovyklų. Čia lengviausiai 
gauti darbo; ir įsikurti.' Sunku rasti 
ateivį, kuris per 2-3 dienas ar sa
vaitę kitą nesusirastų darbo. Tačiau 
dar daug ko stinga, o taip pat nėra 
dar net paties Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės centro ir jokio jo 
skyriaus, nes visas šis klausimas už
kliuvo už Amerikos didžiųjų orga
nizacijų centrų.

Chieaga susilaukė šalčių. Gatvės ■ 
pilnos sniego. Žmones vaikšto rūpe
stingai apsirengę. Šaltis spaudžia 
iki 20-25 laisnių. Tačiau prinoku
siais įvairiausiais vaisiais užverstos 
visos krautuvės. Juk ir Amerikoje 
žydi Floridoje, Kalifornijoje amžina 
vasara. Ton pusėn dabar ir skuba 
milionieriai. Dangoraižiai1 aptemsta. 
Amerikoje žmonės sotūs, tad tos 
laimės turtingiesiems nepavydi, tik 
sako, kad šie auksiniai paukščiai, 
skrisdami į šiltus saulėtus kraštus, 
neišsivežtų darbo. Amerikiečiai dar
bą mėgsta. Darbas ir doleris — čia 
viskas. Be darbo žmogus čia raup
suotas, visų nemėgiamas. Nedarbas 
— daugiau išpūstas dalykas. Žmo
nės čia turi santaupų, o be to netu
rintieji darbo gauna bedarbio atly
ginimą savaitei 21-25 dolerių. .Tokie 
dalykai ilgai paprastai netrunka. 
Jie daugiausiai išpučiami pasaulio 
spaudoje, ypač bolševikinėje, o prak
tikoje žmogus mažai pajunta. Tik 
gal jo einamojoje sąskaitoje sulėtėja 
dolerių skaitlinės augimas.

Atvykę menininkai, daininkai jau 
suruošė eilę koncertų Chicagoje ir 
kituose miestuose. Veikia Lietuvių 
Teatras, Pilkos vadovaujamas. Ne
nori atsilikti ir Blekaitis su “Atža
lynu”. Linksmai dainuoja ir link
smieji broliai, .“kad 9 kartos vis lie
tuviškai šnekėtų . . .” Tačiau su 
knygomis ir Amerikoje liūdnoka. 
Jau metai, kaip važiuoja ateiviai, 
tačiau knygų nepasirodo. Tie, kurie 
turi ką parašę, negali išspausdinti. 
Knygai, lietuviškai knygai, rinkos 
Amerikoje dar nėra.

A. Vilainis.

Pulgis Andriušis.

Paskutinis skryningas
Po truputį atsilaisvinus keliui į Lietuvą, mes, Dievo paukšteliai 

iš prancūzų zonos, — kaip visuomet taip ir šį sykį, — tik paskutiniais 
transportais, tai]) sakant, prieš penkias minutes uždarant sieną, 
pasiekėm Kybartų geležinkelio stotį.

Mūsų, negausią Trosingeno tautinę bendruomenę (su akordeonų 
maišais ir sundukais, su keliais prikimštais lūpinių armonikėlių bei 
Efka popieriukų) Lietuvos laikinosios vyriausybės pareigūnai iš trau
kinio nulydėjo į Kybartų gimnazijos kiemą, kur ant vartų plevėsavo 
trispalve ir buvo parašyta lietuviškai, vokiškai ir angliškai: “Kybartų 
Pereinamoji Stovykla“, “Durehgangslager Kybarten” ir “DP Tran
sient Camp Kaibertey”.

— Ar nebūtų pakakę tiktai lietuviško užrašo? — paklausiau 
pareigūną.

— Taigi kad ne! — atsakė žaliai apsirengęs palydovas. — Buvom 
užrašę pradžioj tik lietuviškai, bet paskui Už papildomąjį tabako 

■“Jėga” davinį įpareigojom Freiburgo Dailės Instituto profesorius, 
kad jie pripaišytų vokiškai ir angliškai: mat, grįžę tautiečiai jau 
nebesupranta, ką reiškia lietuviškas žodis “stovykla”.

Tačiau palydovas toliau nesileido į šnekas, nors ir siūlėm pigut 
pigutelaičiai, — tiktai už penkis litus, — nusipirkti armonikėlę su 
varpeliu, o kažkas pakišo jam amerikinių cigarečių, kurias jisai valdi
škai atstūmė ir po to patsai vietoj jų užsidegė Diplom.

Vienas iš mūsų solidarios tautinės bendruomenės narių, visas 
palindęs po sunkiu akordeonų pundu, bandė entuziastingai klausti 
pareigūnus:

— Ir jūs nesidžiaugiat, kad mes sugrįžome nepalūžę po tremties 
našta, ką!

Pareigūnas, skersai pažvelgęs į jo naštą, papūtė pro barzdą (dar, 
matyt, augintą miške) Diplom dūmą ir, įvedęs į kiemą, perdavė mus 
kitiems žmonėms su žaliais raiščiais ant rankovių, kur buvo užrašyta': 

“Tremtinių Priėmimo ir Persi jojimo Komisija”. Į mūsų muzikinę 
koloniją pūstelėjo šaltas vėjas.

— Ehėė, tautiečiai ... — tarė vienas mūsų bendravargis, atsisėdęs 
kieme ant dėžių ir šluostydamas prakaitą su> pakietine nosine “made 
in USA”, o iš vieno atsipalaidavusio akordeono girktelėjo paspringu
siu žąsinu žemas, žemas bosas.

Tie žaliaraišeiai mus įvedė į vieną gimnazijos klasę, kur grindys 
buvo apkreiktos pastovėjusiais šiaudais ir jau, matyti, tenai kelintą 
savaitę gyvena anglų ir amerikiečių zonos tautiečiai, nes visur primė
tyta Camel ir Capstan nuorūkų, o ant langų pristatinėta grepfruto 
sunkos skardinių, parištų virvelėmis, kavai nešti, pridrabstyta pieno 
miltelių ir kai kur pridraikyta kiaulės uodegaičių, ausinių kremzlių 
ir šiaip jau veintrabų, atsivežtų iš nenukiaulintų stovyklų, kur komite
tai arba tautiniai ansambliai arba paskiros lengvesnio pasivedimo tau
tietės mokėjo sugyventi su amerikiečiais pagal Atlanto Chartą.

Viena mūsų kolonijos poniutė, visa susibangavusi ir nusilakavusi, 
pažvelgė į sutaršytus šiaudus ir suriko ant pareigūno:

■— Keskesė! Kas per velnias! Mes prancūzų zonoje, svetimoj 
šaly, ir tai gyvenom išvaškuotuose butuose, o čia mus tėvynėje stačiai 
į kiaulininką sugrūdo! Kur čia komiteto pirmininkas? Duokit čia 
man pirmininką, aš jį tučtuojau nuversiu, keskesė!

Senesnieji atvykėliai iš britų ir amerikiečių zonos vienas po kito 
kėlė nuo šiaudų galvas ir ėmė merkti akimis, duodami suprasti, girdi, 
ir mes taip triukšmingai pradėjom čionai, nors ir savo zonose negyve- 
nom vaškiniuose butuose. O vienas Pinebergo Baltijos universiteto 
studentas mūsų paniutei paaiškino, kad Kybortų komitetas išbėgo 
drauge su bolševikais ir dabar veikia tiktai viršaičio įstaiga ir poli
cijos nuovada, o pagal Lietuvos įstatymus valdžios versti negalima, 
neatsisėdus už tai į kalėjimą.

—. Vot, verčiau tiek metų Trosingene, versiu ir dabar, — ką jūs 
man padarysit, keskesė! — čirškėjo kaip benzinkos knatas poniutė, 
bet pamačiusi kad visa, salė prapliupo juokais, truputį aprimo, vyro 
minama ant kojos.

Kieme, patvoriais būriavosi visų zonų tautiečiai, rūkydami išmai
nytas turkines ir čiaudėdami,-sakytum, kas" kūju muštų į plaučius: 
mat, buvo atpratę nuo papirosų, maišytų su velniažoliais ir vištų spi
romis! , (Bus daugiau)
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Australian aid in Papua-N.Guinea
year’s seeding. In most areas, the 
gardens were fairly well-established 
again.

Cocoanut palms were heavy suf
ferers in many areas, and will take 
time to regraw. But cocoanuts are 
not a prominent article of diet ex
cept amongst the sago-eating people, 
for whom cocoanuts form about 25 
per cent, of the diet.

Perhaps the most serious war- 
caused shortage in village food sup
plies was livestock—in effect, pigs.

Transport was no small problem 
for the survey party. Sea, land and 
air transport was used. A plane was 
necessary for transport into and out 
of the Trobriands. A schooner land
ed members and equipment on a 
beach near Lae, whence natives pack
ed the equipment to Busama. Motor 
transport was used in the Markham 
Valley for part of the way up the 
Wan road, and after .that, again, the 
native bearer was necessary.

About.- six tons of laboratory and 
camp equipment were assembled in 
Sydney to be shipped north for the 
party in the field. They had a very 
well-equipped laboratory, including 
a generating power unit, an X-ray 
plant, and electrical laboratory 
equipment.

Intelligent natives were used as 
interpreters, too. Getting from a 
primitive native an exact answer to 
a scientifically-framed .question calls 
for an interpreter who understands 
what it’s all about.

Generally, scientists get quite good 
co-operation from the natives. They 
are a little more friendly if you can 
do something for them. So one of 
the first procedures in each village 
was the treatment of the Sick and 
diseased. This established goodwill. 
However, the natives usually appre
ciate, in any ease, what you are try
ing to do for them, and can realise 
that effects may still be tangible, 
though long-range.

A complete analysis of the mater
ial collected is not yet available. 
Sufficient progress has been made to | 
tenable the scientists to make an as
sessment of native health and nu
tritional status. In general, health 
is good. In some areas, particularly 
the Trobriand Islands, it is strik
ingly so. This is partly due to the 
plentiful supply of staple foodstuffs 
and partly to the wide variety of 
accessory or “relish” foods such as 
berries, herbs and wild vegetables, 
eaten by the natives. The impor
tance of these relish foods had not 
been fully appreciated before the 
survey was conducted.

In charge of the survey party was

Much is being done by Australia 
to repay the debt the nation owes 
to the coloured peoples of the Terri
tory of Papua and New Guinea, who 
saved the lives of thousands of Aus
tralian soldiers during the struggle 
to drive the Japanese from the island.

The recently-completed nutrition
al survey, unique in the history of 
the Paeifie region, is an instance of 
the part Australian scientists are 
playing in this debt-repayment pro
gramme.

Although the field work for the 
nutritional survey has been com
pleted, data of the expedition has 
yet to be collated, analysed, and the 
result made public. The responsible 
authorities are the New Guinea Ad
ministration and the Institute of 
Anatomy, Canberra, a branch of the 
Australian Health Department.

The team of Australian scientists 
selected for the job were mainly from 
the Institute of Anatomy, and in
cluded two women nutrionists. The 
women were essential to the success 
of the expedition because, among 
New Guinea primitives, there are 
strict sex taboos regarding prepara
tion and serving of some foods. To 
get this necessary data was one of 

■ the most formidable tasks of the ex
pedition. Data on female reproduc
tive history was also obtained by the 
women, as well as information on 
infant feeding methods, and a fine 
35mm. film made on the same sub
ject.

The two nutritionists studied in 
detail, with measurements as fax- as 
possible, the food actually cooked 
and eaten by representative house
holds in the villages selected for sur
vey.

The survey was well-based. “To
day in nutrition we are getting back 
to the fundamentals of food, rather 
than seeking to isolate and analyse 
vitamins,” said Dr. F. IV. Clements, 
Director of the Institute of Anatomy.

Explaining the survey, Dr. Cle
ments said: “Our criterion is abso
lute; how well does the native com
pare with what we think is his 
optimum possible condition?” 

Fundamental reason for the expe
dition was the desire of the New 
Guinea Administration to stimulate 
local production, so as to introduce 
more native-grown foods into the 
ration scale of natives in place of, 
or to supplement, imported rice. 
This is a long-term as well as an 
immediate problem.

Before it can be done, the dietary 
plan of the native in his village must 
be known. Existing knowledge was 
scanty.

It was known that the native eats 
certain staples, such as fish, taro, 
sago, sweet potatoes, but not in what 
quantities. One aim was to find ont 
exactly what he eats, and how much. 
From that could be determined 
what he needs.

More broadly, the expedition’s 
aim was to determine the*“ nutri
tional status” of the natives. Nu
tritional status is measured by the 
general standard of health, physical 
appearance, mortality rates, the pre
sence or absence of deficiency 
diseases, and so on. Here again, 
existing knowledge was limited.

It was known! that there was very 
little beri-beri, but there might be 
the early stages of deficiency 
diseases. Natives were examined and 
laboratory tests included those of 
blood and urine. X-ray tests were 
made of bones, particularly those of 
infants, for the degree of minerali
sation.

Two parasitologists examined de
bilitated natives to help determine 
whether the condition was due to 
chronic diseases (possibly caused by 
parasites) or to food deficiencies.

Recommendations will be made on 
actual dietary patterns of the na
tives. These will be aimed to guide 
the Administration in encouraging 
the natives to grow the things they 
are missing from their present diet
ary. Hence the party had two agri
culturists — Adminitration officers 
resident in New Guinea and having 
first-hand experience of agricultural 
conditions there.

Comparative nutrition surveys 
were conducted on groups of natives 
eating different staples—such as 
fish, taro, sago.

Amongst villages included in the 
survey were Busama, between Lae 
and Salamaua in New Guinea; Par- 
tep, a village in the region of the 
road to Wan; and Kiriwina, a fish
ing village in the Trobriand Islands.

The war had both good and bad 
effects on the natives. One benefit 
was the introduction of beans and 
peanuts into areas where they had 
never before been grown. Also, the 
use of corn spread, and natives’ con
tacts widened.

But some of the natives were left, 
fairly bad off as a result of war. 
Both Japanese and Allied soldiers— 
often under the spur of hunger— 
pillaged native gardens. This hap
pened particularly around Lae, and 
in other places. Most of the gardens 
were put. back into condition within 
a year of the war’s end, provided 
seed was available. The natives de
pend on last year’s crop for this 

Dr. E. H. Hipsley, of the Institute 
of Anatomy. He saw war service in 
the area. Dr. Clements accompanied 
the party for the first month of its 
operations. As tropical officer, he 
did research in the area on three 
separate visits in 1932-33, 1934, and 
1935.

The -women, nutritionists were 
Misses Doreen Langley and Margaret 
McArthur, of the Institute. The 
biochemist was Keith Rientis, of the 
Institute. The parasitologists were 
Messrs. J. Bearup and J. Lawrence, 
of the School of Tropical Medicine, 
Sydney, who worked among the New 
Guinea natives about 1936.

The dental unit, which travelled 
with the survey party for portion 
of the time, comprised Dr. N. E. 
oldsworthy, bacteriologist from the 
Institute of Dental Research in Syd
ney, and his two assistants from the 
same Inistitute, Miss Barbara Sin
clair and Mr. D. Cameron.

In New Guinea, the party was 
joined by Messrs. W. Conroy and L. 
Bridgland, agriculturists, and Mr. C. 
Julius, anthropologist, and a patrol 
officer—all Administration officials.

The survey, which was financed 
through the Department of External 
Territories, was done virtually for 
the New Guinea Administration by, 
and at the suggestion of. the Insti
tute of Anatomy—-the only body in 
Australia equipped for this type of 
work. The Institute in the past has 
advised the Administration on ration 
scales.

There have been not more than 
four o five such expeditious any
where in the world to date. A sur
vey was made in Nyasaland Protec
torate, South Africa, in 1938, under 
the aegis of the Medical Council of 
Great Britain, led by Dr. B. S. Platt, 
Professor of Human Nutrition, Uni
versity College, London. Dr. Platt 
was recently engaged on another nu
tritional survey in Gambia, on the 
north-west coast of Africa.

The Rockefeller Foundation con
ducted a similar survey . under Dr. 
R. S. Harris among the desert na
tives of Mexico.

In China and India there have 
been nutrition surveys, but' not 
among undeveloped primitive peoples.

However, nutrition is attracting 
increasing attention and larger allo
cation of funds. One might mention, 
for example, the important Inst. Na- 
eional Nutricion, Buenos Aires; also 
the Institute of Medical Research in 
Johannesburg, South Africa, which 
has done a lot of work among na
tives in hospital in gold-mining 
areas.

The Australian party was away 
seven months—for all the dry sea
son in New Guinea—and returned to 
Australia at the end of November, 
1947.

Naturally, the first question in 
our minds was: “’Where arc they 
taking us?” 1 for one thought that 
Davalgoniai Forest was a. possible 
destination. Fortifications from the 
days of World War I. were still 
standing there. In all respects it 
was a convenient place of execution. 
But the light of dawn showed me 
"that we were passing the forest by. 
The sun was up when we passed the 
little trfwn of Karmėlava. The ruins 
of several houses were burning.

A battered Soviet tank sprawled 
beside the road. Evidently the Ger
mans had wrecked the place with 
machine-gun fire.

I had known for some time that 
Colonel Antanas S. was sitting beside 
me. As it became lighter, I noted 
with great joy that all my compa
nions from cell No. 94 were here 
with me in this bus, It is easier to 
face death if you are in company of 
friends. Without turning my head 
I managed to recognize several more. 
Rev. Antanas P. was sitting by the 
door in front of me, almost next to 
the driver. I was sitting with my 
back to the rising sun. The odour 
of sweat and the dirty bodies of the 
guards, their canvas boots and their 
overcoats, was disgusting. Their 
leering faces nauseated me. It 
seemed to me that these horrible 
heads under the blue caps trimmed 
•with red were hardly human at all;

they seemed like human skulls over 
which tough ugly toad-skins had 
been stretched. B. and Juozas Z. 
were also in the bus. Professor K. 
and Colonel S. were sitting on the 
floor. At the back, to the left, 
Colonel Balys G. was sitting beside 
Captain J. Near them sat Vanda 
Pranckoniene, the only woman in 
the bus, barefooted and dressed only 
in her undershirt. She was not the 
only one dressed in such attire; 
many of the men also sat in their 
underwear. The NKVD had seized 
everyone as they stood. Those who 
happened to be undressed were not 
allowed to put on their clothes. Not 
one of us was allowed to take any 
belongings.

Naturally, Vanda P. must have 
felt ehbarrased, • sitting there before 
all those men dressed only in her 
shirt. Yet her face never lost its 
look of calm resignation. The rough 
guards would often step on, her feet 
as they walked past her. Her ef
forts to move out of the way did 
not help her. She was hurt by 
their heavy boots many times, but 
not once did I hear her cry out in 
anger. Though tears would stream

Col. Jonas Petraitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 6.

from her eyes from the pain, she 
would only raise sorrowing eyes to 
her torturers and sometimes even 
manage a smile. All of us wanted 
to give up our seats to her, but this 
was not allowed. If we moved or 
spoke, the wooden voice of the guard 
would bark: “Molehat, neshevelit- 
sia” (quiet, don’t move).

We passed the town of Jonava, 
now reduced to a heap of still-burn
ing ruins. At the railroad crossing 
near the bridge across the Neris 
river, Soviet tanks and trucks were 
tangled in a seemingly inextricable 
traffic jam. What damage a bomb 
from above could have caused there. 
The Soviets would not have known 
which way to turn. However, no 
bombs fell. Our bus made its way 
forward as best it could. We were 
at the end of a long line of vehicles.

The “Žalioji Girelei’ had travel
led this road some hours earlier, 
going in the direction of Ukmerge. 
I knew that Rev. Pranas P. was tra
velling in it. Vanda P., who also 
was condemned to death, was tra
velling with us because the “Girele” 
was crammed too full for more pas
sengers. Normally, the “Girele’“

carried 10 prisoners; now it carried 
19. How hot and crowded it must 
have been to be confined in that 
small space behind the sealed iron 
door! True, the guards rode on 
the other side of the door. At least 
the prisoners could talk and move 
around. But this was doubtless of 
no comfort to them.

Behind us was another bus con
taining about 40 prisoners from the 
same Kaunas prison. It appears 
that on that occasion over 100 pri
soners were removed from there. In 
front of us was an armored ear 
filled with NKVD men with a lieu
tenant at their head.

Near Pagelaziai, German planes 
machine-gunned us. Our guards at 
once stopped the bus. They all 
leaped for the ditch beside the road. 
As for us, we were not allowed to 
leave our places. Cursing and swear
ing, the guards shouted: “If you 
so much as move, you will be shot.” 
The bus driver in his fright crept 
under the front fender beside the 
motor; the NKVD had a great deal 
of trouble extricating him when the 
danger was past.

Ukmerge also was a scene of smok
ing ruins. By highway and byway 
men. women and children with small 
bundles under their arms were flee
ing the town. Leaving Ukmerge be
hind, our bus turned into the Šir
vintai road. (To be continued.)
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HUSU PASTOJ
JAUNIMAS SIEKIA MOKSLO f čd

Kovo mėnesį Adelaidės universitete 
prasideda mokslo darbas — paskai
tos, kurių pirmų kartą šio mokslo ži
dinio istorijoje klausys ir būrelis 
ateiviij lietuvių. Naujieji mūsų stu
dentai yra: 1. St. Čibiras, pasirinkęs 
studijuoti teisę, gimnaziją baigęs 
Vokietijoj ir kurį laiką studijavęs 
Eiehstaette filozofiją, neseniai jau 
baigęs dviejų metų darbo įsipareigo
jimus; 2. Vyt. Dainius, pasirinkęs 
studijuoti medicina, gimnaziją bai
gęs Vokietijoj, kad ir vedęs, kad ir 
sutarties dar nebaigęs ■— pasiryžęs 
nugalėti visas kliūtis, kad pasirinktas 
tikslas būtų pasiektas; 3. Garbaliau- 
skas, pasirinkęs studijuoti techniką, 
susitaupęs pinigų per metus bedirb
damas anglių kasyklose, taip pat, kad 
ir nebaigęs dviejų metų įsipareigoji
mų, pasirinkęs vakarinį darbą, die
nos metu pasiryžęs stropiai studijuo

ti; 4. A. Šliužas, taip pat techniką 
pasirinkęs, gimnaziją baigęs Vokieti
joj, jau atsipalaidavęs nuo dviejų 
metų darbo įsipareigojimų.

Tai tikrai gražus pavyzdys paro
dus, kad mūsų jaunimas hesupilkėja 
Australijos padangėj, bet ieško kelių 
būti naudingesniais savąja! bendruo
menei, Tėvynei ir visai žmonijai. 
Australijoj dar yra nemažas būrelis 
lietuvių studentų, nespėjusių baigti 
studijas Lietuvos ar Vokietijos uni
versitetuose. Jie taip pat netrukus 
ruošiasi tęsti ir baigti savo studijas 
Adelaidės universitete. Lietuviškų 
gimnazijų baigimas Adelaidės uni
versitete yra pripažįstamas. Studen
tai priimami be jokių egzaminų, jei 
tik kandidatas “pakankamai” moka 
kalbėti angliškai. Dėl įpusėtų stu
dijų kituose universitetuose galutinai 
dar neišsiaiškinta.—Vacys Ilgūnas.

Liet. Kat. Centro Kronika
Sydnėjuje, kiekvieną Gavėnios 

sekmadienį po lietuviškų pamaldų, 
bažnyčios šventoriuje galima gauti 
religinės literatūros. Lietuviai ka
talikai turi progos įsigyti kataliki
škų laikraščių be knygų. Religinė 
literatūra atsiunčiama iš Vokietijos 
ir Amerikos. Visi lietuviai katali
kai raginami paremti religinės lite
ratūros vajų.

•
Išėjo naujas “Užuovėjos” numeris 

Sydnėjuje, dedikuotas šv. Kazimiero 
šventei. “Užuovėja” daro gerą pa
žangą, vadovaujama energingų ir pa
siaukojusių žmonių — redaktoriaus 
V. Kazoko ir administratoriaus P. 
Stakausko. Turime džiaugtis ir būti 
dėkingi, turėdami tokių pasišventu
sių žmonių, kurie nesigailėdami var
go ir triūso kruopščiai dirba sunkų 
spaudos darbą.

•
Kun. P. Butkus, Bathursto parei

namosios stovyklos kapelionas, kovo 
26 d. užims savo naują postą. Jis 
paskirtas Seheyville emigrantų ben
drabučio kapelionu. Jis taip pat 
dvasiškai aptarnaus dar du netoli 
esančius ateivių bendrabučius. Šie 
bendrabučiai randasi apie 25 mylias- 
nuo Sydnėjaus. Tuo pačiu metu 
pavaduos ir kun. J. Tamulį. kuris 
balandžio moji, pradžioje išvyksta 
atostogų.

•
Sužinota iš Federalinės Katalikų 

Emigracijos įstaigos, kad kun. Ba
šinskas, gyvenąs dabar Vokietijoj, 
netrukus atvyksta į Australiją. Kur 
bus paskirtas, dar nežinia. Džiau
giamės, kad lietuvių kunigų eilės 
Australijoj didėja, nes darbo yra 
daug.

•
Kovo 26 d. sekmadieni, šv. Juo

zapo bažnyčioje, Camperdown, bus 
visiems Sydnėjaus lietuviams katali
kams vienos dienos rekolekcijos. Re
kolekcijų tvarka: šeštadienį, kovo 25 
d. nuo 7 iki 8.30 v. vakaro išpažintys 
klausomos St. Mary’s Cathedral; sek
madienį 10.30 — išpažintys šv. Mi
šios, 12.15 trumpas pamokslėlis ir 
Palaiminimas. Visi Sydnėjaus lie
tuviai katalikai, raginami atlikti ve
lykinę pareigą.

Kun. J. Tamulis.
• J. Daunoravičius, Woomera 

West P.O., S.A. prašo atsiliepti Kazį 
Jurgaitį.

KELIAMAS SĄVOS SPAUSTU
VES KLAUSIMAS

Vėl pasirodžiusios teigiama pras
me reformuotos “Užuovėjos” pasku
tiniame numeryje pritariama Lietu
vių Narni; reikalui, tačiau šalia pa
brėžiama. kad vienas svarbiausių 
mūsų uždavinių yra lietuviškos spau
stuvės įsigijimo reikalas. Straipsnio 
autorius V.K. ragina lietuvių orga
nizacijas šiuo klausimu realiai susi
rūpinti. Sumanymas tikrai rimtas 
ir vispusiškai remtinas.

LIETUVIS KUNIGAS 
MELBOURNE

Federal Catholic Immigration Of
fice Sydnėjuje praneša, kad į Mel- 
bourną atvyko iš Vokietijos dar vie
nas lietuvis kunigas — kun. Vaseris. 
Jis jau prisistatė Melbourne Arkivy
skupui ir pradėjo eiti savo pareigas. 
Jis yra specialiai paskirtas dirbti 
lietuvių tarpe. Melbourne’ yra apie 
500 lietuvių. įlinkime jaunajam 
kunigui visokeriopos sėkmės, stip
rinti lietuvių religinį, kultūrinį ir 
tautinį veikimą Melbourne lietuvių 
tarpe.

KUN. TAMULIO PASKAITA
Kovo 14 d. kun. J. Tamulis skaitė 

Katalikų Jaunimo Organizacijai 
(Catholic Youth Organisation) Syd- 
nėjuj paskaitą apie lietuvius ir jų 
įsikūrimą Australijoj. Paskaitos 
pasiklausyti susirinko apie 100 
jauni} australų berniukų ir mer
gaičių. Klausytojai įdomavusi Lie
tuvą ; ypatingai daug paklausimų 
buvo duota apie Lietuvos padėtį da
bartinių metu.
' PIKNIKAS ATIDEDAMAS

Ryšium su paskelbtomis velykinė
mis rekolekcijomis, supuolaneiomis 
tą pačią dieną, numatytas kovo 26 
d. SLS Klubo piknikas nukeliamas į 
vieną artimiausių sekmadienių. Tik
sli data ii' kitos smulkesnės informa
cijos ' bus paskelbtos sekančiuose 
Mūsų Pastogės numeriuose.

SLS Klubas.
• J. Metrikas prašo atsiliepti bu

vusius Bulla Bulling stovyklos drau
gus. Rašyti: Barracks Store, RAAF 
Darwin, N.T.

• Stasys Račkauskas, e-o. C.B.II... 
Box 17, Moora, W.A., prašo atsiliepti 
pažįstamus.

• Ieškau Zigmo Marcinkaus, — 
Julius č'yžas, c-o. C.B.II., Box 17. 
Moora, W.A.

Didžiausios Australijos Gyvybes Draudimo įstaigos 
COLONIAL MUTUAL INSURANCE

(įsteigtos 1873m.)
pilnateisis igaliotinis-atstovas

Mečys Lukauskas
B-vės vardu draudžia ir teikia visus draudimo patarnavimus.

Kreiptis: 91 Hardy St.', Ashfield, Sydney. Tel. UA5408; pirm.- 
penkt. nuo 5 vai. p.p. ir šeštad. — sekmad. bet kuriuo laiku. 
Kiekvienam lietuviui susidomėtina gyvybės draudimo nauda.

MŪSŲ PASTOGE, 1950m. kovo 22d.-

Pirmieji žingsniai N, Gvinėjoje
gydytojo uždarbis Australijoj nėra 
mažesnis, kaip N. Gvinėjoj, o pato
gumų čia, išskyrus keletą centrų — 
Port Moresby, Rabaul, Lae, nėra jo
kių. Kuris gi australas gydytojas 
panorės į tokį kraštą važiuoti? O' 
tasai kraštas stato savo reikalavimus. 
Čia priskaitoma apie 1,5 mil. gyven
tojų, gyvenančių pačiomis primityvi- 
škiausiomis sąlygomis. Jie galėtų 
sudaryti normalią darbo pasiūlą, 
kuri reikalinga, esamiems turtams 
išnaudoti. Bet kaip gi dirbs žmo
nes, jei jie nemoka apsiginti nuo 
džiovos, maliarijos ir kiti} ligų. To
kiu tad būdu Jungtinių Tautų orga
nizacija, ekonominiai reikalavimai, o 
gal ir žmoniškumo jausmas, priverto 
gerinti juodųjų brolių gyvenimo są
lygas, Pagaliau, gal ir tie stiprūs 
argumentai nebūtų padėję, jei ne 
energingas ir darbe užsispyręs vie
tos sveikatos valdybos direktorius dr. 
Gunther’is. žodžiu, visi tie dalykai 
padarė tai, kad mes atsidureme šia
me krašte.

Kol kas ir toliau tebesame moksli
nimo eigoje, nepaisant, kad tris mė
nesius mokėmės Australijos Admini
stracijos mokykloje, Sydnėjuje. Po 
trijų savaičių jau teks, vykti į kovos 
lauką. Ką jis mums lems? Admi
nistracija turi didelių planų, dideles 
sumas asignuoja. Penicilinas, strep- 
tomyeinas ir kiti naujieji vaistai čia 
liejasi upeliais, tuo tarpu kai pačioje 
Australijoje ligoninės dėl tų vaistų 
laikosi didžiausio taupumo. Dauge
lis medicinos stočių aprūpintos labo
ratorinėmis ir chirurginėmis priemo
nėmis, ko juodukai tikrai labai rei
kalingi. Kiek sunkiau ir čia su pa
talpomis, nors klimatas ir nedaug ko 
tereikaluja.

Savaitę laiko čia pagyvenęs, susi
dariau įspūdį, kad nespecialistams 
kiirdinimosi galimybes čia labai men
kos. Geologams, kalnų inžinieriams, 
gydytojams čia yra kas veikti. La
bai sunkiai tegaunamas leidimas įva
žiuoti Į N. Gvinėją.

Gyd. L. Petrauskas. 
Port Moresby, kovo mėnuo.

Nemaža tautiečių suplaukė į Aus
traliją, ieškodami prieglobsčio, gelbė- 
damies nuo persekiojimų ir skurdo. 
Ar daug kas čia surado tai, ko siekė! 
Sunku šis klausimas atsakyti, bet ke
turi lietuviai gydytojai gali tikrai 
pasisakyti, tos laimės nesuradę. Pa
valę vienerius metus čionykštes ligo
nines ir išmokę tai, ko mūsų aukšto
sios mokyklos nemokė, griebėmės pa
kišto šiaudelio. Naujoji Gvinėja! 
Ilgai sukom galvas, daug patarimų 
išklausėm, bet kokį gi pasirinkimą 
turi skęstantis. Tikriau pasakius, 
skendo mūsų ilgus metus siektas mok
slas, nelengvai įsigytas patyrimas, 
pasirinkti profesiniai idealai. Taip 
tad vėl teko pasirinkti naujas krau- 
stimasįs, dar vienas skyrimasis su 
šeima . . .

Tokiomis tad aplinkybėmis prieš 
tris savaites 12 ateivių gydytojų, 
kurių tarpe ir keturi lietuviai, — B. 
Jackevičius, L. Petrauskas, M. Svi- 
rklys ir V. Žigas —■ sėdom į Quantas 
B-vės keleivinį lėktuvą kelionei į 
Naujosios Gvinėjos Port .Moresby 
miestą. Pati kelionė patogi, nevar
ginanti. Ausys kiek spengė, lėktu
vui pakilus į viršų ar vėl krentant 
žemyn, tačiau čia padėjo rijimas Sei
lių, pasaldintų saldainiais. Roman
tikos, deja, jokios. Mes gi skridome 
nakties metu, o be to kone visą laiką 
70000-80000 pėdų aukštyje. Vadi
nasi, visiškai nieko nematėme. Kovo 
2 d. rytą jau nusileidom Naujojoje 
Gvinėjoje, Port Moresby aerodrome. 
Patekę į grynai tropinį kraštą, neju
čiomis pradėjom dairytis gyvačių ir 
baisiųjų vorų, tačiau vietoj jų tema
tom tik moderniškus viešbučius ir 
aibes mašinų, kurių tarpe namaža 
džipukų. Nenustebino mus ir karš
tis — tik 73°F - 84°F. Ką gi, Sydnė- 
juje išgyvenome kur kas karštesnių 
dienų. Tiesa, čia dabar ne pats 
karščiausias laikas. Bet, sako, ir Li
da galima gyventi. Ir gyvena gi čia 
baltieji su žmonomis, su mažais vai
kučiais. Jei taip, tad kodėl mums, 
benamiams ateiviams, leido čia atva
žiuoti ir dirbti. Atsakymas lengvas •

T rys aparatai.».
atrodo tarytum vienas!

Three Sets...
that look like one!

Viršuj yra vaizduojamas ne VIENAS, bet TRYS radijo aparatai. 
Trys puikūs Philips’o radijo aparatai yra- sudėti į vieną dailią, pui
kių linijų. plastišką radijo dėžę. Šie visi trys aparatai yra kiekvie
nas penkių lempų, su garsiąja Inclinalor skale, tačiau kiekvienas jų 
yra skirtas specialiam reikalui-

Philips’o modelis 11.3 yra dviejų bangų priimtuvas, kuriuo klau
somos viso pasaulio stotys. M odelis 115 naudo jama-s Australijos ir 
N. Zelandijos stotims klausyti: Modelis 117 yra kitas dviejų bangų 
aparatas, tačiau skirtas bąteriniam vaikinui. Visa tai, kas jums 
reikia, visa tai, ką pasirenkate programoje, — pasiekiate su šiuo 
aparatu.

PHILIPSO MODELIS 113/115/117

Dar Lietuvoj žinojom taisyklę:
Philips'o radijo aparatai — geriausi pasaulyje

j Visi tautiečiai įsigyja
PHILIPS'O

I radijo aparatus per PHILIPS’O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO 
APYLINKIŲ ATEIVIAMSI - w

Meci Lukauska
ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje

91 Hardy St., Ashfield, Sydney. Tel. UA5408
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