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TREMTIES IRONIJA
Pasaulio sąranga savo esmėje yra 

dviveidiška — šviesioji ir tamsioji 
daiktų pusė. Dviveidiškumas paste
bimas visur: šalia saulės šviesos 
atsiranda šešėliai, šalia pasiaukojimo 
—išdavimas, šalia meilės slankioja 
neapykantos dėmės.

ŠĮ kartą mums rūpi tamsioji dalykų 
pusė, kuri randasi ne kažkur, bet 
mūsų pačių tarpe. Ji yra mūsų 
pačių kilniausių pastangų ir giliausių 
vilčių aplinkumoje. Užtai ši blogybė 
reikalauja viešumos ir jos sunaikini
mas yra neatidėliojamas. Jeigu mes 
negalime išrauti blogybės, kaip tokios, 
iš žemiškojo gyvenimo, tai galime 
apvaldyti tas blogybes, kurios prik
lauso mūsų valiai. Lengvabūdiškas 
žaidimas su blogybe yra nusikaltimas. 
Čia' "kaip tik norėtume pabrėžti jau 
ne blogybę, bet nusikaltimų mūsų 
tarpe gimtojo krašto meilės atžvilgiu. 
Skaudu, kad mūsų apystovose reikia 
kalbėti apie šitą nusikaltimą; skaud
žiau, kad jis yra pasikartojus; skaud
žiausia, kad tai daroma sąmoningai 
savo krašto tragikos akyvaizdoje.

Kada išgirstame savikritiką buvu
siai santvarkai, vienokių ar kitokirj 
užmetimų visuomenės veikėjams, ir 
vadovams—visa tai yra žmogiškų 
silpnybių išdava. Iš dalies tai yra 
reikalinga, iš dalies — dovanotina. 
Tačiau šalia to yra tai, kas stovi auk
ščiau visų barnių ir nesantaikos, kas 
peržengia žmogiškų silpnybių sferą— 
tai yra Tėvynės meilė. Meilė gimtajai 
žemei yra asmens meilė tam kraštui, 
kurį jis vadina gimtuoju. Šita meilė 
yra. prigimta.- “Nedoras paukštis, 
kuris savo lizdą teršia.’’ Kas tai daro 
atlieka niekšingą darbą. Doras 
žmogus nedrįsta niekinti savo krašto, 
nes tuo jis niekina ir pats save.

Kas gali būti nedoresnio už šitą 
posakį: “Aš esu lietuvis, bet šiandien 
aš spiaunu į mūsų kraštą, spiaunu į 
Lietuvą, ar ji prisikels, ar ne. Mes 
ją turime užmiršti.” Ar tai nėra 
tragiką lietuvio lūpuose! Ar tai nėra 
vargšas elgeta, kuris pasaulio plotuose 
prarado kelią į gimtuosius namus!!

Kiekvieno žmogaus širdyje randasi 
vieta, kurios jis nepažeidžia ir neleid
žia pažeisti. Ši vieta yra žmogiškosios 
buities šventovė. Joje randasi 
asmeninės vertybės. Vertybės yra 
nepažeidžiamos, nes jos yra šventos.
Šalia kitu vertybių asmens vertybe 

yra gimtojo krašto meilė. Mūsų atž
vilgių šita vertybe yra Lietuva. 
Lietuva, tikro lietuvio asmens širdyje, 
yra šventa vertybė. Niekšas šitą ver
tybę parduoda už Judo grašius. 
Asmuo už ją aukoja kraujo ir gyvybės 
kainą. Lietuvių tauta amžių būvyje 
už šią vertybę sudėjo milžiniškas 
aukas ir neapskaičiojamus fizinius ir 
dvasinius lobius. Gimtosios šalies 
meiles aukurą šimtmečiais kurstė 
lietuvių tautos dukros-motinos, o 
laisvę gynė kilniausi sūnūs. Kator
gininkai, knygnešiai, kalinių pulkai 
nuklojo Sibiro taigas. Pasakysime, 
kad tai yra romantika. Jeigu ir taip, 
tai tada visos tautos egzistencija yra 
didžioji romantika, už kurią sudėtos 
anos aukos, už kurią, šiandien rieda. 
NKVD gyvuliniai vagonai su tremti
niais į Sibiro dykumas ir, pagaliau, 
už nieką kitą, kaip už šią romantiką 
Lietuvos miškuose ir raistuose sudėta 
šiurpi auka — 22.000 partizanų 
gyvybių.

Pabaigai norisi prisiminti vieną 
jauną mūsų sportininką, kuris vado
vui pabarus, kad atėjęs- girtas į 
finalines rungtynes daro negarbę 
mūsų tautai, trumpai atsakė: “Aš 
žaidžiu ne dėl savo krašto garbūs, bet. 
tik dėl to, kad šį sportą mėgstu.” 
Kitas vėl sportininkas, išeidamas į

TRUMANAS NURODO AIŠKIUS KELIUS
VAŠINGTONAS. — Atlikdamas 

6000 mylių kelionę, kad aplankytų 16 
JAV valstijų, prezidentas Trumanas 
Illinoise ir Nebraskoje pasakė reik
šmingas kalbas, kuriomis ypatingai 
užakcentavo būtiną Amerikos reikalą 
palaikyti savo Vakarų sąjungininkus. 
Prezidentas pabrėžė, kad tuo atveju, 
jei JAV atsisakytų nuo savo sąjun
gininkų, pasaulį ištiktų trečiasis 
pasaulinis karas. “Sprendimai, kurių 
mums gali tekti imtis sekančių trįjų 
mėnesiu būvyje, parodys, kokiame 
pasaulyje mums teks gyventi ir ar 
įvyks treciasis pasaulinis karas. Tru

manas labai aštriai pasisakė prieš 
Amerikos politikus, kurie nori, kad 
merikiečiai nesikištų į esančio už jos 
ribų pasaulio reikalus. Jis pareiškė, 
kad tokios politikos žmonės “negali 
matyti toliau savo nosies ir jie 
pamiršta, kokią kainą turėtų sumo
kėti JAV, jei būtų priimta nesiki
šimo politika.” Pasak prezidento Tru- 
mano, dabartiniai JAV gynybos ir 
svetimų valstybių rėmimo kaštai yra 
labai menki palyginus juos su tais 
kaštais, kurie amerikiečius ištiktų 
praradus taiką.

PENKTOJI KOLONA 
AUSTRALIJOJE

Kaip praneša “Sunday- Tele
graph,” Australijos vyriausybė turi 
įrodymų apie revoliueionierišką suo
kalbį, kuris apima apie 2000 asmenų, 
siekiančių veikti naujojo karo atveju 
kaip penktoji kolona. Šiame suokal
byje dalyvauja aukšto rango komu
nistų vadovai, kurie apart planuo
jamų sabotažo veiksmų siekia ir vald
žios užgrobimo. Australijos, Britų 
bei Tol. Rytų kraštų žvalgybinės 
įstaigos pakankamai žino apie šiuos 
planus. Šiems planams nurodymus ir 
įsakymus teikia Sovietų pasiuntinybės 
bei konsulatai.

200 SUPERTVIRTOVIU 
ANGLIJAI

VAŠINGTONAS. — Pagal Atlanto 
Pakto ginklavimosi susitarimą Ang
lija gaus iš Jungstinių Amerikos 
Valstybių mažiausiai 200 bombonešių 
supertvirtovių, kuriomis pagal su
tartą karinį planą Anglija bombar
duos trečiojo pasaulio karo atveju 
Sovietų Rusijos taikinius. Tuo pačiu 
metu JAV oro pajėgos atliks tolimo 
skridimo Sovietų Rusijos bombar
davimą, panaudodama naujausius 
savo bombonešius — B36 ir B50.

Užima Strategines Salas
HONG KONGAS.—Smulkus komu

nistų karinis laivynas iš Hainano 
salos išplaukė užimti Paracėlo salyno, 
kuris yra apie 200 mylių į pietus nuo 
Hainano. Šio salyno užėmimas susti
prina komunistų pozicijas Rytų 
Azijoje. Pranešama, kad Hainano 
nukariautojas generolas Lin Piao iš 
Yulino uosto, Pietų Hainano, pradėjo 
gabenimą laivais karines pagalbos 
reikmenių komunistų akcijai Viet
name.

Karo galimybės
SINGAPŪRAS.—Baigęs stebėjimą 

karo laivynų manevrų, kuriuos atliko 
JAV ir Britų jungtiniai vienetai 
vakarų Pacifike, JAV admirolas Wal
ter Boone pareiškė spaudos atstovams, 
kad, turint galvoj dabartinę politinę 
ir karinę pasulio padėtį, karas gali 
kilti bet kuriuo metu. Tačiau čia pat 
jis pastebėjo, kad karas gali būti ir 
išvengtas.

1953?
LONDONAS. — “Sunday Times” 

diplomatinis korespondentas rašo, kad 
Vakarų valstybės samprotauja, jog 
Sovietų Rusija plataus masto karo 
galės imtis 1953 metais. Korespon
dentas teigia, kad šis įsitikinimas yra 
svarbiausias akstinas būsimoje dvy
likos Vakarų valstybių konferencijoje 
Londone. Korespondentas mano, kad 
dar prieš šią konferenciją Sovietų 
Rusija bandys suklaidinti vakarie
čius, tačiau Londono konferencija 
nenukryps nuo vyriausio savo tikslo— 
sustiprinti Vakarus,, net- ir tuo

Lemtingas sprendimas Londone
NEW YORKAS.—JAV užsienių 

reikalų ministeris Aehesonas išvyko į 
Paryžių ir Londoną. Jis dalyvaus 
Atlanto Pakto valstybių užsienių 
reikalų ministeriu konferencijoje, 
kuri prasidės Londone gegužio 15 d. 
Šioje konferencijoje dalyvaus dvy
likos Vakarų valstybių ministeriu. 
Išvykdamas į Paryžių, New Yorko 
aerodrome Aehesonas pareiškė, kad 
Londone užsienių reikalų ministerial 
sieks skubesnio laisvojo pasaulio 
apginklavimo. Be to jis pabrėžo 
ypatingai didelę būsimos Londono 
konferencijos reikšmę. Atskridęs į 
Paryžių, JAV užs. reik, ministeris 
pabrėžė, kad Vakarų sąjungininkai 
saugos savo teises Berlyne ir garant 
tuos tvarką ryšium su grąsinančiomis 
Sekminių demonstracijomis, kurias 
vykdys Rytų Vokietijos komunistai. 
Prieš išvykdamas į Londoną, Aehe
sonas tarėsi su Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeriu Shumanu.

V V-

Geguzio Pirmosios Riaušes 
Londone

LONDONAS.—Gegužio Pirmosios 
proga Londone įvyko kelių tūkstančių 
žmonių minios demonstracijos.

Manoma, kad demonstrantai, siekdami 
parodyti savo galią, taikstėsi užimti 
bent laikinam pademonstravimui 
vyriausybės rūmus. Įsikišus policijai, 
įvyko aršios grumtynės, kurių metu 
12 policijos pareigūnų buvo sužeisti. 
Suimta 70 asmenų. Žymi jų dalis 
netrukus buvo paleista. Demonstra
cijos buvo komunistinio pobūdžio.

atveju, jei UN’o genrealinis sekre
torius Trygve Lie pasiektų Maskvoje 
su Stalinu naujų galimybių dery
boms.

JAV ADMIROLAS 
AUSTRALIJOJE

Australijoje lankėsi JAV admirolas 
A. W. Radford’as, kuris viešėdamas 
Sydnėjuje pareiškė, kad karas su 
Sovietų Rusija nėra neišvengiamas ir 
čia pat pridūrė: “Mes turime su
prasti, kad galimybė visumet yra, tad 
privalome būti pasiruošę jį sutikti. 
“Pasak jo, Sovietų Rusija turi dau
giau povandeniniij laivų, kaip Jung
tinės Amerikos Valstybės, ir, galimas 
daiktas, kad ji turi taip pat daugiau 
kreiserių, tačiau . Sovietai neturi nė 
vieno lėktuvnešio. Toliau admirolas 
pareiškė savo nuomonę, kad karo 
atveju JAV nelaikys Australijos už 
savo gynybos zonos ribų.

Spalvuota S u vos Konferencija
SUVA.—Čia pasibaigė kelias sav

aites trukusi Pacifiko vandenyno salų 
čiabuvių konferencija, kurioje daly
vavo didelis skaičius spalvuotų salų 
salelių atstovų. Konferencijoje užak
centuotas pagrindinis klausimas — 
pagerinti ligšiolinį Pacifiko tautų ir 
tautelių primityvų gyvenimą. Tonga 
salos princas Tungi pareiškė, kad ši 
konferencija Pacifiko tautoms rei
škia "naują aušrą. Britų-amerikiečių 
sluogsniuose ši konferencija yra lai
koma nusisekusia ir geru įnašu žmoni
škosios kultūros ugdyme.

Trygve Lie keliaklupsčiuoja Maskvon

ringą, pakeitė lietuvišką pavardę 
svetiniai skambančia, esą, jis nieko 
daugiau bendro nenorįs turėti nei su 
Lietuva, nei su pačiais lietuviais.

Ir kas gali pasakyti, ar jie yra 
vargšai, kurie per savo vargingumą 
nemato, kad jie vargšai yra; ar jie 
yra šventraščio minimas Izaoko sūnus, 
kuris pardavė savo pirmgimio teisę 
jlž lėkštę lęšienosč

Br. Zumeris.

PARYŽIUS.—Pasimatęs Londone 
su Britų ministeriu pirmininku Att
lee ir Paryžiuje su Prancūzijos prezi
dentu Aurioliu, UN’o generalinis 
sekretorius pareiškė vykstąs į Maskvą 
pasitarti su Stalinu ir pasiekti su juo 
tokio susitarimo, kuris užbaigtų šal
tąjį karą. Trygve Lie nusiskundė 
Paryžiuje spaudos atstovams, kad 
dabartinis pasaulio įtempimas visiškai 
paraližavo UN’o darbą. “Mes 
atsidūrėme kryžkelėse. Pasaulis pasi
dalija į dvi pastovias stovyklas. Tokia 
padėtis veda tiktai prie vienos išeities^ 
—trečio pasaulinio karo. Kitas kelias’ 
yra tik UN organizacija, kuri saugo 
pasaulį nuo trečiojo pasaulinio karo. 
Reikia imtis naujų priemonių ir dar 
šiais metais baigti šaltąjį karą,” — 
pareiškė UN’o generalinis sekretorius 
Trygve Lie išvykdamas į Maskvą.

Paskutiniai belaisviai . . .
LONDONAS. — Oficiali Sovietų 

Rusijos žinių agentūra TASS 
pranešė per. penktadienį, kad iš 
Sovietų Rusijos išsiųsta Į Vokietiją

paskutinė vokiečių karo belaisvių 
grupe. Šis pranešimas visoje Vakarų 
Vokietijoje sukėlė nepaprasto pasipik
tinimo ir neapykantos komunistams 
bangą. Ministeris pirmininkas Ade- 
naueris parlamente pranešė, kad, vien 
ankstyvesniais Sovietų pranešimais 
remiantis, šiuo metu Sovietų karo 
belaisvių stovyklose dar turi būti apie 
pusantro milijono vokiečių karių. 
Komunistų atstovm Renner’iui pra
dėjus parlamente teisinti Maskvos 
pranešimą, visi Bonnos parlamento 
atstovai pasikėlė iš savo vietų ir 
apleido posėdžių salę; atstovų kėdėse 
liko, vien tik komunistai. Manoma, 
kad TASS’o pranešimo suerzinta 
vokiečių viešoji opinija nulems Bon
nos parlamentan įnešamą įstatymo 
projektą uždrausti Vokietijoje komu
nistų partijos veikimą. JAV Val
stybės Departamentas Vašingtone 
apibudino šį TASS’o pranešimą, kaip 
“išmistą ir nesąmonę.” Departa
mentas pareiškė, kad Sovietuose karo 
belaisvių bei priverčiamų darbų 
stovyklose tebelaikoma mažiausiai 
200000 vokiečių karo belaisvių.
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Psi. 2

Išsklaidyti DP grobikai
VIENA (L).—Amerikiečių armija 

praneša, kad Austrijoje padaryta 
nekenksminga viena žmonių grobėjų 
ir kontrabandininkų grupė,, kuriai 
vadovavo sovietai. Amerikiečių agen
tai suėmė 15 tos gaujos narių, o kiti 
pasislėpė arba visai iš Austrijos 
pabėgo.

Pagrindinis gaujos uždavinys buvo; 
grobti ir per sieną pergabenus sov
ietams išduoti Austrijos amerikičių 
zonoje gyvenančius DP. Už kiekvieną 
pagrobtą ir rusams išduotą DP ban
ditams būdavo vieną mėnesį teikiama 
globa, vykdant cigarečių kontrabandą 
iš Vengrijos Į Austriją. Apskaičiuo
jama, kad iš to šmugelio bauda yra 
uždirbusi per 4 mil. dolerių. Ligi šiol 
išaiškintas 4 DP pagrobimas, tačiau 
tikima, kad sovietams išduoti} žmonių 
skaičius yra žymiai didesnis.

VIENYBĖJE GALYBĖ
BRANGUS TAUTIETI

Venezuelos lietuviai kviečia Tave 
prisidėti prie akcijos už pagreitintą 
įvedimą programos lietuvių kalba 
“Amerikos Balse” (Voice of 
America).

Mes turime skirti milžinišką 
reikšmę lietuviškai programai U.S.A, 
radijo stotyse. Lietuviškas sparnuotas 
žodis eterio bangose jungs lyg kokiais 
nematomais tiltais visus lietuvius 
išsklaidytus visuose penkiuose pasau
lio kontinentuose ir tuo pačiu bus 
didelis tarptautinis laimėjimas mūsų 
lietuviškoje byloje. Jei j mus kalbės 
lietuviškai pasaulio galiūnas per 
kelioliką stočių, mūsų egzistencija ir 
interesai bus primenami pasauliui 
keletą kartų į dieną. Mūsų veikėjai 
bus kviečiami bendradarbiauti j 
“Amerikos Balsą,” užmegs tampres
nius ryšius su įtakingais asmenimis ir 
Amerikos visuomenės veikėjais.

Šiam tikslui pasiekti mes raginame 
visus lietuvius bei lietuves gyvenan
čius Pietų ir Šiaurės Amerikose, 
Europoje, Afrikoje, Azijoje ir Aus
tralijoje rašyti laiškus “Amerikos 
Balso” direktoriui Kohler’iui šiuo 
adresu: Mr. Foy D. Kohler, Voice of 
America, New York 19 N.Y., ir taip 
pat Amerikos Kongresui — Appro
priation Committee of the U.S. Con
gress Washington D.C., prašant įvesti

P. Sirgedas.

Gyvenimas stepėse prie geležinkelo bėgiu
(BIČIULIO LAIŠKŲ NUOTRUPOS)

Kelionė iš Vakarų į Pietų Austra
liją labai vienoda. Jei mūsų gimti
nėje vaizdai važiuojant traukiniu 
keisdavosi kas valandą, tai čia, ištisą 
parą ir daugiau važiuojant—tas pats 
vienodas vaizdas. Pirmąją parą 
važiuojant į rytus, mus vijosi mažė
jantis tas pats vienodas miškas, 
pamažu išvirtęs į krūmokšnius, o 
vėliau į akmenuotą dykumą, kurios 
ne tik paviršius, bet ir dangus yra 
įgavęs gan rudą spalvą. Čia, be gele
žinkelio tarnautojų bei darbininkų 
pastatų, suspiestų bereikšmėse stote
lėse, daugiau jokios gyvybės ženklų 
nepastebėjome. 250 rayl. prieš Port 
Augustą prasidėjo vėl krūmai, kurie 
vėl išaugo į miškuotesnę sritį, pasi
rodė vėl ta pati gyvūnija.

Nuo Port Augustos, nakties metu, 
apie 25 myl. į šiaurės vakarus, sun
kvežimiais vykstame kalnuota sritimi 
į Quarn miestelį, iš kur tiesiai į šiaurę 
mus vežė jau kiek siauresnis trau
kinys, kuriam čia ir pilame išplautus 
pylimus bei tiesiame bėgius.

Prieš 3 savaites čia buvo pakar
totinai smarkus lietus, kuris vėl 
nuplovė visą mūsų triūsą. Būna taip, 
kad su žvaigždėmis išvykstam į dar
bovietę, taip pat joms vėl šviečiant 
ir grįžtam. Dirbame ir sekmadieniais. 
Na, žinoma, gerokai ir uždirbame, bet, 
kas iš to, kad viskas nuėjo niekais . . . 
Tokia jau benamio tremtinio dalia!

Tai įvyko š.m. kovo men. 27 d., 
kada mes dirbom už 20 mylių ir mūsų 
stovyklą uždegė neišdegusios garvežio 
anglys, kurias vejas užnešė tiesiog ant 
mūsų gangerio (boso) palapinės ir 
per keletą minučių sunaikino visą 
stovyklą iš pagrindų. Dvylika 
žmonių, kurių tarpe šeši lietuviai ir

Banditų vadas, pasklidus žiniai 
apie gaujos išsprogdinimą, buvo 
sovietų areštuotas, tačiau netrukus iš 
kalėjimo “pabėgo.” Sovietų pulk. 
Itn. Karandašovas, kuris šioms ope
racijoms vadovavo iš-savo biuro Vie
noje, pašauktas į sovietų armijos vyr. 
būstinę Badene (prie Vienos) pasiai
škinti, kaip amerikiečiai galėjo dau
gumą baiidos narių areštuoti. Kapi
tonai Orlovas ir Fuchinas, kurie 
grobikus globojo, tebesėdi Vienoje.

Prieš keletą dienų JAV karinis 
teismas nubaudė du karinius polici
ninkus po 20 ir 15 m. priverčiamųjų 
darbų už dalyvavimą Sovietų vado
vaujamuose žmonių grobimuose.

Paskutinėmis žiniomis, besislapstąs 
gaujos vadas Benho Blumas per 
susišaudymą su prancūzų ir ameri
kiečių karine policija buvo nušautas.

lietuvišką programą ‘ ‘ Amerikos 
Balse.”

Visas lietuviškas organizacijas 
kviečiame rašyti išsamesnius laiškus 
anglų, ispanų ar kita tarptautine 
kalba, juose pažymint pasaulyje esan
čių lietuvių skaičių (apie 1,5 mil. 
laisvame pasaulyje ir 3,5 mil. už gele
žinės uždangos), aprašant kančias, 
kurias lietuvių tauta turėjo pakelti 
per ir po antrojo pasaulinio karo, ir 
dideles aukas, kurias ji paukojo ir 
vis dar aukoja kovoje už savo laisvę. 
Atskiri asmenys gali rašyti lietuvi
škai.

Tautieti, šis vajus yra visų lietuvių 
bendras reikalas. Tenebunie nei, 
vieno mūsų tarpe, kuris nepaaukotų 
tam tikslui keletos minučių laiko 'ir 
pagailėtų poros centų pašto ženk
liukui.

Didesniam efektui pasiekti rašykite 
laiškus taip, kad šimtai ar tūkstan
čiai laiškų pasiektų adresatus maž
daug vienu laiku. Venecuelos lietu
viai ir lietuvių organizacijos savo 
laiškus pradeda siusti nuo š.m. ba
landžio 20 dienos. Atidėlioti nega
lima, nes turimomis žiniomis šis 
reikalas jau yra iškeltas ir bus netru
kus svarstomas Amerikos Kongreso 
Specialioj Komisijoj.

Venezuelos Lietuvių Sąjungos ' 
Valencijos. Apylinkės Valdyba.

penki kitataučiai su gangeriu—anglu, 
likome Australijos tyruose padegė
liais: be dokumentų, be visų sutaupų, 
vien purvinuose darbo rūbuose. Vadi
nasi, be jokio rūpesčio, be girtoklia- 
vimų, sveikatos ardymo ar panašių 
dalykų, likome be nieko. Man, pratu
siam išgyventi ištisą eilę panašių nuo
tykių, kurie mano atžvilgiu gana 
“palankiai” baigdavosi ir kuriuos aš 
jau pratęs ramiai sutikti, teko paste
bėti, kad ir kiti mūsų vyrai neliko 
palaužti. Visi ramiai įėjome į naujas 
apystovas. Naktį laukuose pralindė- 
jome, šildėmės prie nebaigusių degti 
palapinių grindų; apie 4 vai. ryto 
gavom vėl šiek tiek patalinės, naujas 
palapines, kiu-ias, menkai numigę, 
pasistatėm ir rytojaus dieną vėl išvy
kom į darbą.

Buvo atvykę pora komisijų, geležin
kelio inžinierių, kurie, patyrinėję 
įvykį, pakrapšto galvas, australiškai 
nusikeikia ir, išvyksta. Prisipažįsta, 
atrodo, kad jų — vadovų kalte, nes 
mūsų palapines pastatė tik 10 metrų 
atstume nuo garvežių sudegusių 
anglių išpylimo duobes, kur per parą 
apie 10 garvežių išverčia dar degančią 
nebereikalingą naštą.
Šiandien policija paėmė sudegusių 
mūsų daiktų sąrašus su įkainavimu. 
Kol kas viskas vyksta, nors ir lėtai, 
bet planingai. Pranešėm unijai, 
bankui dėl sudegusių sutaupų kny
gelių, be to, ir dėl naujų dokumentij 
sudarymo reikalo. Kalbama, jei mes 
būtume australai, tai nieko nelaimė
tume, bet, dabar, gal ir grąžins dalį.

Man dar laimingiausiai nutiko, nes 
iš viso turto vieną lagaminą su dalimi 
baltinių ir knygų ištraukė mašinistas 
kaip iš kraštutinės palapinės. Šiaip

Mėnuo, kurį “naujieji australai 
gydytojai ’ ’ praleido Port-Moresby, 
susipažindami su Sveikatos Departa
mentu ir, su visu administraciniu 
aparatu, prabėgo nejučiomis. Kiek
viena diena buvo užpildoma paskai
tomis ir lankymais įvairių institucijų, 
ligoninių, mokyklų čiabuviams, aplin
kinių kaimų. Būtų perdaug viską 
aprašinėti smulkiai. Pridursiu tik 
tai, kad pastebėjome, jog civilizacijos 
įtaka čia daug stipresnė, kaip daugis 
mūs tikėjosi čia rasti. Vis dėlto Nau
josios Gvinėjos čiabuviams dar toli
mas kelias iki JAV negro. Aukščiau
sias čiabuvio čia pasiekiamas postas 
yra įstaigos raštininkas. Yra ir 
išimčių: keletas mokytojų, vienas 
gana stambios vietos firmos reikalų 
vedėjas.

Vienas svarbiausių mūsų buvojimo 
Port-Moresby bruožų buvo reprezen
tacijos klausimas. Buvome sutikti su 
įprastu australams nepasitikėjimu 
svetimšaliams. Tačiau jau per labai 
trumpą laiką mums pavyko ledus 
aptirpyti. Daugis mano draugų 
turėjo savyje kai ką daugiau, kaip 
medicinos patyrimo: ar tai laisvai 
kalbėjo angliškai, ar galėjo dainuoti, 
ar, galop ,laisvai ir tinkamai jaustis 
draugijoje, surasdamas temų, visus 
dominančių ir jas suprantančių. 
Liaudies dainos taip pat. atliko savo 
vaidmenį, o jų buvo įvairių: lietu
viškų, rusiškų, lenkiškų, vengriškų ir 
ukrainietiškų. Galimas daiktas, kad 
svarbiausia buvo tai, kad mes išstū- 
mėm iš pasikalbėjimų temų “vietos 
žinias” ir “charakteristikas,” kurios 
čia, kaip ir kiekviename mažame 
miestelyje, yra kasdieninė duona.

Mūsų paruošimas buvo apvainikuo
tas įteikimu “Registration certifi
cate,” o tai galų gale įteisino mūsų 
padėti gydytojais Nauj. Gvinėjoje. 
Tuos liudijimus mums Įteikė Austra
lijos užsienių reikalų miuisteris Spen
der’is. Tuo pačiu buvo baigtos ir 
mūsų atostogos. Per kelias dienas visi 
buvome išskirstyti. Ne vienam neteko 
pakliūti į “pragarą,” bet į daugiau 
ar mažiau civilizuotas vietas. Gyd. 
Svirklys pateko į Laę, gyd. Jackus — 
į Waų, gyd Žigas į >— Goilalą. o man 
gi teko atsidurti į Samara}.

Samarai — maža salelė Papua pietij 
rytuose, vienos mylios atstume nuo 
žemyno. Savo grožiu gali lygintis su 
bet kuria vieta pasaulyje išskyrus 
Lietuvą. Truputis plokščio pakraščio, 
o viduryje — lapuočiais ir palmėmis 
žaliuojanti kalva. Vešli žolė padengia 
viską tarytum žaliu kilimu. Iš tolo 
išsiskiria, baltuoją europietiško stiliaus 
ir tropikams pritaikinti namai. Nuo 
pačios salos taip pat labai gražus 
vaizdas: Ramusis vandenynas nusėtas 
daugybe žaliuojančių salelių, kaip ir 
patsai Samarai, kur yra misijų 
buveine, laivų statyklos, na, ir raup
suotųjų kolonija. Baltųjų gyventoji} 
Samarai teturi apie 150. Būdingų 
viešo pobūdžio institucijų čia tėra 
tik viena rūšis: įvairių tikėjimų 
bažnyčios. Nėra karčiamos, nėra nei

viskas dingo, net ir metalas suvirę. 
Pasirodo, kad tos tamsiai žalios 
gumuotos ar šiaip kuo impregnuotos 
palapinės užsidegusios išvysto labai 
stiprų ir staigų karštį—liepsną van
deniu nebeužgesinamą, nes mūšų 
virėja pastangos pasibaigė apdegimu. 
Ir dabar jis. ligoninėje dar guli.

Pasiteirauk, bičiuli, šiuo reikalu pas 
šioj srityj nusimanančius. Man 
atrodo, kad dėl dalinio atlyginimo 
nevertėtų nusileisti. Tuo atveju reik
tų net pasibylinėti, nes tik jų kaltė. 
Šis įvykis ir rezultatai, manau, 
turėtų suinteresuoti ir kitus mūsų 
dabartinio rango darbininkus, tautie
čius, nes daugelis panašiai gyvenam 
ir panašus įvykis gali kai ką dar 
nutikti.

Neimk “į galva,” sakydavom dėl 
bičiulio nelaimės. Spiaut ant tų 
žemiškų gerybių. Svarbiausia—svei
kata ir nesugrimzimas. Mes juk visko 
netekom, o čia tik pelai.

Apie Sekmines manau atsilankyti 
Sydnėjuje, apsipirkti, gal kokį 
geresnį aprėdalą galima bus ten 
užsisakyti. Dabar toks naujasis aus
tralas “tetinku tik čia—stepėse prie 
geležinkelio bėgių ...”
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Gyd. Leonas Petrauskas

PO ATOGRĄŽŲ SAULE
kinoteatro. Gyvenimas slenka lėtu, 
tropikams Įprastu greičiu. Išsiskiria 
tik vietos žinių sklidimas. Jos visus 
pasiekia greičiau, kaip kokia moder
niška pašto įstaiga galėtu jas per
duoti. Jų plitimui nėra ribų — 
sakoma, kad nusikosėjus Samarajuje 
iš ryto, visa Naujoji Gvinėja apie tai 
žino jau pietų metu. Kiekvienas žino 
viską, net ir tai, kas darosi valdžios 
kasos seife, ar ligoninės operacinėje. 
Tai nelabai malonus faktas, tačiau per 
gan trumpą laiką apsiprantama.

Kaip ir Port-Moresby, Samarajaus 
ligoninėje darbo sąlygos yra neblogos. 
Čia yra rentgenas, keli mikroskopai, 
neblogas rinkinys instrumentų, ku
riuos galima papildyti užsakymais. 
Žemesnio personalo taip pat nestinga. 
Vietos gyventojai jau yra pripratę 
kreiptis į ligoninę, tad nestinga ir 
darbo. Vidutiniam kontinento gydy
tojui, su elementariu patyrimu ir 
domėjimosi neturėtų, atrodo, būti 
sunku patenkinti tiek europiečių, tiek 
čiabuvių reikalavimus. Žmonės neb
logi. Diena praleidžiama neskubant, 
patogiai. Pastebėtinas būdingas 
paportys — kur neužeisi, kiekvienas 
būtinai pasiūlys romo, kuris čia lai
komas tautiniu gėrimu. Ir didesnį 
mėgėją čia gelbsti tropinis nepaslan
kumas ir paprotys bent penkis kartus 
atmiešti romą vandeniu. Taip tad 
prie pusės bonkos romo penki 
asmenys, be skirtumo—vyras ar 
moteris, gali aptarti visas aktualijas. 
Kitų silpnybių čia nedaug: vienas 
radijo mėgėjas ir didelis pamėgimas 
žvejuoti. Žvejams yra čia rojus. 
Pagauta 10-15 kilogramų svorio 
žuvis čia nesudaro jokios sensacijos 
žvejų pasaulyje.

Samarajaus egzistencijos pagrindas 
yra valdžios įstaigos ir aplinkinės 
plantacijos. Nuo jų vien priklauso 
Samarajaus ateitis. Kol kas nematau 
čia galimybių naujiems ateiviams. 
Labai gerai Čia galėtų gyventi bat
siuvys ir dantų gydytojas. Ypačiai 
geros sąlygos čia būtų dantų. gydy
tojui. Tačiau nieko negaliu patarti, 
kuriuo būdu būtų įmanoma gauti 
leidimas į čia atvykti.

STALO TENISININKAI 
MELBOURNE

Daugiausia vilčių kelti lietuvio 
sportininko sugebėjimus teikia lietu
viai stalo tenisininkai. Atrodo, kad į 
Melbourną suvažiavo geriausi šiandie 
Australijoj esą lietuviai stalo teni
sininkai : Krivickas, Zdanavičius, 
Jeršovas, Sirjatavičius, Juška ir Kun- 
caitis. Pažymčetina, kad Sirjata
vičius ir Kuneaitis, tik Vokietijoj 
iškilę kaip geri stalo teniso žaidėjai, 
lankydami sąžiningai M.L.S. Klubo 
treniruotes, dieną iš dienos gerėja ir 
sudaro jau rimtą pavojų mūsų senie
siems, dar Lietuvoj pasižymėjusiems 
stalo tenisininkams. šio menesio 
viduryj pradedamos Viktorijos stalo 
teniso pirmenybes, į kurias įsirašė 
per 200 komandų. Lietuviai šioms 
pirmenybėms užregistravo dvi koman
das. Po patikrinamų rungtynių 
lietuvių- pirmoji komanda pateko į 
aukščiausią “A” klasę, o antroji — 
į “A” rezervinę klasę. Tokiu tad 
būdu iš visų 300 komandų lietuvių 
abi komandos pateko pirmųjų 16-kos 
tarpam—L.B.

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Jau pereitais metais gerai pasirod

žiusi Adelaidės lietuvių krepšinio 
komanda, rūpestingai vadovaujama 
Stasio Urnevičiaus, teikia šiuo metu 
labai daug vilčių užimti pirmaujančią 
vietą šį mėnesį prasidedančiose krep
šinio pirmenybėse. Balandžio 27 d. 
astuonios Adelaidės krepšinio koman
dos, kurios pripažintos rungtis dėl 
1950 metų meisterio vardo, sužaidė 
parodamąsias rungtynes valdžios 
atstovams. Kiekviena kova truko 20 
minučių. Mūsų krepšininkams teko 
žaisti su viena stipriausių komandų— 
O.B.I. Šių rungtynių rezultatai—22: 
22, tikrai draugiški, tačiau kartu 
intriguoją. Mūsų vyrams: St. Urne- 
vieiui, Vyt. Dainiui, A. Ignatavičiui, 
K. Jačunskiui, J. Sadauskui, V. Glin
skiui, A. Šėkui, M. Šertvyčiui, St. 
Tulauskui ir M. Čipliui būsimose 
rungtynėse linkime kuo gražiausios 
sekines.—ARA.
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Industry Brings New Wealth
J WASN’T around when Industry 

tagged a Priority-1 ticket on South 
Australia. All I know is that she 
really got into dungarees and, when 
the war ended, her fingers were oily— 
there was grease on her forehead.

A few figures can show what I 
mean:

In 1938, there were 42,000 people 
•employed in factories and workshops. 
There were 66,000 at the end of 1946. 
The 60 per cent, increase was 20 per 
cent, more than the increase in any 
other Australian State in the same 
time.

Factory production in 1937/38 was 
just under £A14 millions. In 1945/46 
the figure was more than £A25 
millions. Wages paid in factories rose 
in that time to £A17 millions from 
just under £A8į millions.

Coal used in South Australian fac
tories has leapt in eight or nine years 
from 300,000 tons to 500,000 tons a 
year.

New companies registered in 1938 
numbered 139 with a nominal capital 
of under £A3 millions. In 1946, new 
registrations were 317. Capital: £A7 
millions.

There were 20,000 unemployed in 
S.A. in 1938 out of a population of 
€44,000 people. Now the State not 
only has work for everyone of its 650,- 
000 people but is ready to take 14,000 
immigrants from overseas.

Neither has primary production 
stood still. Value in 1945/46 was be
tween £A33 and £A34 millions. Top 
pre-war figure was just under £A20 
millions in 1937/38.

Bank deposits were £A27 millions 
in 1938. The figure now is more than 
£A66 millions.

When “peace” became a word you 
•could use again I took a look around.

Whyalla, with Spencer Gulf on the 
west and a plain on the east, had built 
ships. Across the water from Whyalla, 
Port Pirie Smelters had worked a 
round-the-clock shift for six years. 
Near the trim, flower-filled capital, 
Adelaide, a 12-acre engineering plant 
with extensive machine shops produc-

By Dick Wordley
ing mechanite metal (a type of high- 
test cast iron), a modern forging and 
blacksmith’s department, and a struc
tural and boiler yard, had built main 
engines lor corvettes, minesweeping 
winches, and five 75-foot steel tugs. 
Other engineering factories around 
Adelaide’s Mile End were also pretty 
proud of their war effort.

Salisbury, which I remembered as 
a sleepy little fruit district, was the 
site of an explosive annexe. Near the 
waterfront, Hendon dropped its hush- 
hush signs to reveal an arsenal of 
small-arms. Rated as one of the most 
remarkable home-front achievements 
in Australia, the munition-works at 
Finsbury had cost £A3,000,000 to 
erect. At Port Adelaide, the wharves 
were still simmering off after the six- 
year boil.

I'he background to progress is 
always human endeavour. Leader and 
inspirer of the endeavour has been 
51-ycar-old “Tom” Playford, Premier 
of the State. Thomas Playford has 
been in office since 1938. His father 
was a State Premier before him. 
“Tom” Playford, for all his 10 years 
of office, has dreamed of, worked of, a 
highly industrialised South Australia.

The State set up an Industries 
Assistance Corporation in the late 
’thirties to give every possible help to 
manufacturers wanting to expand or 
begin in South Australia. An Indus
tries Development Committee super
seded the corporation during the war. 
This is a parliamentary body em
powered to ercommend to the Treas
urer financial support by the State, 
from a special fund, for new and ex
panded industries. Under this plan 
the State also makes available to per-, 
sons about to engage in industry the 
services of accountants, auditors, 
engineers or other competent persons.

In July, 1944, a South Australian 
Industries Advisory Committee was 
also set up. This has worked with the 
Federal Government in the allocation 
to civilian use of wartime munition 

buildings, plant and equipment, and 
in projects for the general develop
ment of Australia. 'I’he main work 
of this advisory committee is to advise 
the South Australian Government on 
the policy to be followed in establish
ing new industry in the State, and to 
collect and disseminate information 
about available factory sites and 
resources — labour, materials, trans
port, power, and so on.

When war ended Premier Playford 
decided that the war factories which 
had put South Australia on the indus
trial map should not lay idle in peace. 
His budget for 1946, the first post-war 
year, provided for record State ex
penditure of £A 17,285,000. The 
limited availability of labour caused 
some scaling down of Playford’s en
deavours to encourage secondary 
industry yet, in 1946, company regis
trations were an all-time high. Over
seas and local manufacturers, search
ing for sites to establish or expand 
industries were quick to realise the 
potentialities. Meanwhile, geared for 
a certain boom, the Government tick
ed off top-priority State improvements 
and talked in millions.

The Government poured £A2 mill
ion into the erection of a new B. 
Power Station of the S.A. Electricity 
Trust, capable of turning out 30,000 
units hourly.

In a few months it saw enough ac
complished on the Irrigation Plan at 
Loxton on the S.A. section of the 
1,500-mile Murray—Australia’s largest 
waterway—to realise the magnitude of 
this undertaking. Within a few weeks 
from the time of writing the first 50 
ex-servicemen to receive rich, loamy 
pastures for settlement will have their 
allotments made.

The Forestry Department plans to 
step-up production at the Mount 
Crawford State Forest from 2 million 
to 300 million super-feet of timber 
yearly. Comprising a total of 11,455 
acres the forest is laid down in both 
hard and soft wood.

(To be continued.)
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’’GHOSTS” IN SOVIET CAMPS
LONDON. — One hundred and 

ninety-one tattered, evil-smelling men 
crossed the frontier at Bebra, West- 
Germany.

They were German prisoners com
ing back home from Russia. Almost 
the only thing they could speak of 
was the “ghost” they had left behind 
—German p.o.w.’s whom the Russians 
claim no longer exist. The own 
laughed bitterly when told of a Mos
cow claim that only 13,000 prisoners 
had not yet been sent home. “It is 
impossible even to guess how many 
wc left behind,” said one prisoner, 
“but there are certainly tens and tens 
of thousands. We have just left them 
in the camps we came from.” Another 
said, “Russian officers themselves told 
us in Brest Litovsk two weeks ago 
that they expected 150,000 more to 
go through that transit camp alone.” 
Each of the ragged men on a crowded 
four-car train that picked them up on 
the Russian-American zone border 
had a story of a Russian slave camp 
still filled with prisoners. “In one 
camp in the Workuta region, north 
of the Arctic Circle, there were still 
1,500 men making cement when'I left 
a month ago,” said Gunther Voigt.

Other prisoners said there were still 
thousands of German women in 
Russia, some working in coalmines 
standing in water up to the waist. 
One man said there were 800 of these 
women in Brest Litovsk.

Albert Rctlier, 26, said: “We were 
always hungry. Hunger is what most 
of the men die of—and typhus. No
body will ever know how many died. 
At a hospital in Brest Litovsk they 
have buried more than 3,000 since 
1945.”

Atomine Bomba Dar Ne 
Viskss

NEW YORKAS.—JAV admirolas 
A. E. Smith’as, karo meta vado
vavęs amerikiečių karo laivyno opera
cijoms Paeifiko vandenyne, pranešė, 
kad karo vadovai laikosi nuomonės, 
kad atominė bomba ar kiti paskiri 
ginklai, vieni patys kaip tokie, negalės 
nulemti ateities karo.

Soon we were ordered to march out 
through the prison gates and out 
into the street, where we were again 
lined up by the prison wall, but on 
the other side. NKVD men formed a 
half-circle around us. They whispered 
together, consulting among them
selves. We were certain that at any 
moment they might begin to shoot. 
'Standing against the wall, we had 
little chance of escape, though pos
sibly a few from either end of the 
line might have been successful in 
breaking through the human wall of 
NKVD men. But, to our great as
tonishment, there was no shooting;

Terrified NKVD men were yelling 
as loudly as they could: “Stop, stop! 
You are shooting your own men.” 
And then the fire ceased. Only the 
groans of the wounded broke the 
sudden stillness. Again the voices of 
NKVD men were heard: “Petrov- 
dead, Siderov—wounded. What the 
h— is this?” “Where is our com
mander?” A third voice replied: “He 
is not here.” And still another: “I 
will take over the command. Follow 
me!”

Those of us who were still alive 
were ordered to stand up and stand 
in line, two by two. Those who were 
wounded could only groan and re
main lying on the ground. The 
NKVD men walked among them, 
administering blows with some sort 
of instrument. At first I did not 
understand what they were doing. My 
ears would catch a muffled thud and 
then the wounded man would lie still. 
Then I saw that the NKVD men were 
splitting their heads open with their 
trench-shovels. Trench-shovels are 
heavy and massive; anyone hit by one 
does not rise again. Swiftly and surely 
the NKVD men proceeded with their 
vile deed. It seemed that their hands 
were used to such work. The NKVD 
did not strike the prisoners who* lay 
still and showed no signs of life. 
They merely kicked them viciously to 
sec if they were really dead. Later I 
learned that some of our people who |

lay still, pretending to be dead, and 
not uttering a sound when kicked and 
abused, escaped such a death. They 
were able to rise later and escape into 
the forest. But there were few who 
showed such presence of mind.

Having finished their little “exam
ination,” the NKVD men led us for
ward along the highway for a dis
tance of about half a kilometre. 
Their commander reappeared. The 
NKVD men cursed and swore, hurl
ing the vilest of oaths against their 
own- leader because he had aban
doned them at a time of such need. 
The commander replied in Russian: 
“Nichevo! (that is nothing). We will 
cope with them (the prisoners) at 
once. Line them up four by four.” 
After his command had been obeyed, 
he shouted: “Skorej, lozhites, m—, 
m—! (Quick now, lie down, m—, m—, 
one of the vilest swear-words in the 
Russian tongue).

We lay flat on our faces. In the 
front line lay Peter K., Colonel 
Joseph T., myself and the same un
known White Rusian to my right. 
“Don’t raise your head! Don’t look 
around! Don’t talk!” ordered NKVD 
men, the same who had marched to 
the left of us, who now held the 
muzzles of their revolvers close to our 
backs. All NKVD men were ordered 
by their commander to move over 
from the right side of the road to the 
left. Thus the right side of the road 
was empty of NKVD men. NKVD 
men with automatic rifles stood at 
equal intervals of several paces. Be
tween them stood NKVD men carry- 
Xaip Xsm sup uj 'sayir XjEinpjo Sin 
poo^sjapun hem asuap e painioj 
what their next step was to*be.

With us lay many former Red Army 
politruks and other officials. At this 

| time of suspense several of them lost

Col. Jonas Petraitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 13.

their nerve. They cried out, weeping: 
“Grazhdanin starshij (older citizen)! 
have pity on me. I served as poli truk 
for two years. I am innocent of any 
crime, only Petrov falsely accused me. 
1 am a very conscientious citizen, I 
love Stalin very much. Have mercy 
on me, think of my poor wife and 
family!”

“Quiet! Don’t talk, or I will shoot 
you down like a dog” was the ready 
answer of the NKVD men to all such 
cries of desolation. “Quiet, m—, m—! 
Quiet!” their rough voices vied with 
one another.

The commander, finding that his 
chauffeur would be unable to serve 
him any more, asked if any of the 
prisoners knew how to drive. A great 
clamor arose from the prisoners:

“Take me!”—“No, take me!”—“I 
am a very good driver, I can drive any 
type of car.”—“I am a motor cyclist 

. .” —“I am a chauffeur and aviator 
as well . . ”

However, the hopes of these desper
ate men were in vain, for the NKVD 
commander found a driver among his 
own men.

Some of our group began to go out 
of their minds. They muttered and 
cried out senseless things. It was a 
gruesome experience to hear the 
voices of men going mad. At this 
moment Colonel Joseph T. whispered 
to me: “Farewell, John, we shall see 
each other no more on this earth.” 
"Everything is still possible, Joseph,” 
was my reply.

My mind was busy with the 
thought: In what way do they plan to 
shoot us? Probably they would not 
shoot us while we were lying down. 
No doubt we would be ordered to 
stand up. And then—well, the gun
fire would fell us as if we were rye 
mown down by the sickle. I thought: 

“No, never, no matter how they try 
to make me, they will not get me to 
stand up.” If only I could make my 
way to the right-hand side of the road 
before the shooting began! Perhaps 
this would not prove imposible. The 
same White Russian who had annoyed 
me with his mutterings before now 
distracted me with his "Oche nash isze 
yes na nebesih (Our Father which art 
in Heaven ...” I was excessively an
noyed.

I felt no fear at all, only disgust 
and blinding anger. They would 
make an end to me here in this ter
rible forest near the Bobruisk high
way, and my children would never 
learn how their father died.

The NKVD men were completing 
their preparations for the . massacre. 
Incoherent babblings were heard on 
all sides; more and more men were 
going mad. Many prayed out loud. 
All the curses and the “Molchatl” of 
the NKVD men could not stop them. 
The NKVD men now seemed to be 
ready. In a moment we would hear 
the order: “Fire!” perhaps the last 
order that we would ever hear. I 
remembered that it must now be close 
to midnight, and midnight was the 
time when the NKVD man in the 
prison of Cherven had promised us 
some “Good soup.” Such was the 
gruesome joke.

“Biezhite, strieliajem!" (run, we are 
shooting) came the cry from the 
NKVD.

(To be continued.)

DJAKARTA.—Netoli Sumedango;, 
Vakarų Javoje, čiabuviai sukilėliai 
nužudė “Time” ir “Life” 'kores
pondentų Robertų Doyle ir JAV pro
fesorių Kennedy. Robertas Doyle, 
Rytų Azijos reikalų specialistas, 
prieš dvi..,;avaites buvo atvykęs iš 
TTong Kongo, lankėsi Djakartoje, o 
po to išvyko informacinėn kelionėn 
po Centrinę Javą. Prof. Kennedy 
buvo socialinių ir kultūrinių Pietryčių 
Azijos reikalų specialistas.
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BOSU PASTOGE
TINKAMAI PAMINĖTA 

MOTINOS DIENA
I

Pereitą sekmadienį 400 Sydnčjaus 
miesto ir jo apylinkių lietuvių ak
tingu savo dalyvavimu įspūdingai 
atžymėjo Motinos Dieną. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis Šv. Juozapo 
bažnyčioje, kurias atlaikė ir gražių 
minčių pamokslą pasakė visų Syd- 
nėjaus lietuvių pamėgtas kun. But
kus. Tos pačios bažnyčios mokyklos 
salėje ALD Sydnčjaus Skyriaus 
pirmininkas Grina turiningu įžan
giniu žodžiu atidarė minėjimą ir 
pakvietė garbės prezidiumai! lietuves 
motinas: p. Protienę, p. Baužienę, p. 
Irmikienę ir p. Visockienę. Rašytojas 
Vincas Kazokas skaitė gilių minčių 
paskaitą apie lietuvę motiną, ypačiai 
įtikinančiai paveikdamas klausytojus 
pagrindine savo paskaitos mintimi — 
“Duokite gerų lietuvių motinų ir 
Lietuva amžiais bus gyva.” Apibu
dinęs lietuvės motinos vaidmenį trem

RAŠYTOJAS VINCAS RAMONAS 
IŠVYKSTA

Australijos lietuvių bendruomenė 
netenka žymaus savo nario—rašytojo 
Vinco Ramono, pagarsėjusių “Kry
žių” autoriaus. Š. m. birželio 3 d. jis 
išvyksta į Jungtines Amerikos Val
stybes. Rašytojas Vincas Ramonas į 
Australiją atvyko 1948 m. birželio 29 
d. Iš Bonegillos stovyklos paskirtas 
miško darbams ties Mathoura, išbuvo 
ten visą laiką, dirbdamas daugiausiai 
raštinės darbą. Į Ameriką, išvyksta, 
kviečiamas Marijonų Kongregacijos 
dėstyti lietuvių kalbos.

SAVO PROFESIJOS DARBE
Mūsų Pastogės redaktorius Juozas 

Žukauskas, nuo š.m. kovo mėnesio 
įstojęs Sydnčjaus universiteto Teisių 
Fakultetai!, šiomis dienomis pradėjo 
dirbti pas vieną žymų Sydnčjaus ad
vokatą, Australijos įstatymų nusta
tyta tvarka siekdamas įsigyti advo
kato teises. Likdamas ir toliau Mūsų 
Pastogės redaktorium, naujame savo 
profesijos paruošimo darbe Juozas 
Žukauskas mielai pasitarnaus per 
savo advokatą tautiečiams visais teisi
niais reikalais.
ANTANO KRAUSO PASKAITOS

Balandžio 23 d. Lietuvių Kultūros 
Fondas Melbourne pradėjo aktualių 
paskaitų ciklą. Šio ciklo pirmą pas
kaitą skaitė Antanas Krausas —■ 
“Jaunuomenės švietimas ir auklė
jimas emigracijoje.” Tą pačią dieną 
Viktorijos Tuntas suruošė Melbourne 
gyvenančių skautų ir skaučių sueigų, 
kurios metu atlikta platesne pro
grama. Apie Šv. Jurgį, skautų 
globėją, kalbėjo vyr. sktn. Krausas.

LANKYS STOVYKLAS
Sydnčjaus lietuvių kunigas P. But

kus gegužio menesio būvyje yra pasi
ryžęs aplankyti tas vietoves Syd- 
nėjuje ar jo apylinkėse, kur yra susi
būrę didesni lietuvių vienetai. Pagal 
esamas tose vietovėse sąlygas jis 
atlaikys ir gegužines pamaldas bei 
klausys išpažinčių, kas bus atliekama 
apie 6-7 vai. vak. Geguže 10-11 d.d. 
aplankęs Regent’s Park ir Concordo 
lietuvių grupes, kun. Butkus gegužio 
17 d. aplankys St. Mary’s, gegužio 
24d. — Wallgrove ir gegužio 30d. — 
Chulloros lietuvių grupes.

Birželio 19d. St. Francis bažny
čioje, Albion St., netoli Centrines 
stoties, bus teikiamas sutvirtinimo 
sakramentas. Tėvai prašomi skubiai 
registruoti savo vaikus, negavusius 
sutvirtinimo sakramento, pagal šį 
adresą: Kun. P. Butkus, 5 Young St., 
Circular Quay, nuo 5-tos vai. p.p. 
Paruošimas konfirmacijai bus atlie
kamas sekmadieniais tuoj po pamaldų 
St. Joseph’s bažnyčios mokyklos 
patalpose.—Kun. P. Butkus.

MŪŠŲ PASTOGES 
RĖMĖJAI

Mūsų Pastogei atsiuntė nuoširdžių 
aukų: V. Ratkevičius iš A.C.T. 4 šil., 
J. Bašinskas iš Vie. 4 šil., A. Met
imas iš W.A. 2 šil. ir V. Karvelienč 
iš N.S.W. 2 šil. Lietuviškas ačiū! 

ties sąlygomis ir iškeldamas lietu
vybės išlaikymo būtinumą, kiekvieno
je šeimoje. prelegentas Vincas 
Kazokas pabrėžė: “Gindami, savo' ir 
savo vaikus nuo nutautėjimo ir 
ištirpimo svetimųjų tarpe, mes tuo 
pačiu savom jėgom ištraukiau! vinį iš 
Lietuvos karsto. ’ ’

Po visiems gilų įspūdį palikusios 
Vinco Kazoko paskaitos toliau lietuvė 
motina buvo pagerbta trumpa menine 
programa. Skaute Patackyte gera 
savo vaidyba jos pačios parašytame 
vaizdelyje “Mamytės Ilgesys” 
išspaudė ne vienam minėjimo daly
viui ašaras. Petras Pilka minėjimo 
programą praturtino įspūdingai 
padeklamuodamas J uozo Krutnino 
“Baladę apie motiną.” Visą minp 
jimą pavyzdingai pravedė ALD Syd- 
nojaus Skyriaus pirmininkas Grina.

GEGUŽINĖS PAMALDOS’
Gegužio mėnesį sekmadieniais tuo

jau po šv. Mišių, kurios nuolat vyksta 
11,30 vai. St. Joseph’s bažnyčioje, 
Camperdown, Missenden Rd., bus 
laikomos ir gegužines pamaldos. —• 
Kun. P. Butkus.

MOTOCIKLO KATASTROFOS 
AUKA

Balandžio 28 d., važiuodamas 
motociklu nakties metu iš Bundaberg 
į Fairy Mead, žuvo lietuvis Leonas 
Lunys. Velionis palaidotas Bunda- 
bergo kapinyne. Jis buvo kilęs iš 
Daugėliškiu valsčiaus, Vilniaus 
krašto. Jo giminūs, jei tokių atsira
stų, prašomi atsiliepti ir pranešti 
apie savo giminystes laipsnį Mūsų 
Pastogės Redakcijai.

VIS GERIAU ĮSIKURIA
Dailininkas Vaičaitis Melbourne., 

kurį, laiką dirbęs ne savo profesijos 
darbą, po energingų žygių paskutiniu 
metu gavo darbo meno srityje. Keli 
lietuviai susitelkę krūvon įsigijo 
cemento plytoms gaminti įrankius ir 
ketina netrukus pradėti gaminti taip 
reikalingą statybinę medžiagą. Po 
sutarties vis daugiau pradeda įvairiai 
prasimanyti mūsų tautiečiai.—A. Kr.

MŪSIŠKIAI SUSISIEKIMO 
.NELAIMĖSE

Pastaruoju metu Melbourne įvyko 
trys skaudžios susisiekimo nelaimes, 
palietosios mūsų tautiečius. Dviračiu 
važiuojąs B. Margevieius buvo 
perblokštas sunkvežimio ir sunkiai 
sužalotas. Pagulėjęs kurį laiką sulau
žyta koja ligoninėje, apsigydes, 
grįžo į savo bendrabutį, tačiau į darbą 
šiuo tarpu negali eiti. Prieš porą 
savaičių, važiuudomas i naktine 
pamainą, kitas tautietis Alessandras 
Milvydas iš priekio važiuojančios 
mašinos buvo nublokštas nuo dviračio 
ir smarkiai pritrenktas. Kad ir daug 
iškentėjęs dėl šio sužeidimo, pasku
tiniu metu jau sveiksta. Del jo 
sužeidimo kaltas netaisyklingai važi
avęs šoferis. Trečioji nelaimė iątiko 
mūsų tautietį važiavusį motociklu. 
Jis buvo smarkiai sužalotas važiuo
jančios mašinos. Porą dienų jis išgu
lėjo ligoninėje be sąmonės. Tenka 
labai saugotis šoferių, o ypačiai tomis 
dienomis, kai algos išmokamos. 
Daugiausiai pasitaiko nelaimių dėl 
ncblaivunio.—A. Kr.

BLOGA PRADŽIA — GALAS 
GERAS

Šio mėn. 2 d. Sydnčjaus lietuviai 
krepšininkai pirmą kartą susitiko su 
Ballmain policijos klubu šios žiemos 
I turnyro rate. Policininkai, pajė
gesni fiziškai, spaude mūsiškius iš pat 
pradžios. Lietuvių komandos žai
dėjai nors paskirai techniškai buvo 
geresni, ’nepajėgė pralaužti policijos 
dengiamos zonos. Rezultatas 29-14 
(14-8). Žaidė: Geeiauskas, Gružau
skas, Gražulis, Milašas, Tiškus, 
Deikus, Ramanauskas iv A. Žukau
skas. Reikia tikėtis, kad kituose 
turnyro susitikimuose lietuviai pasi
stengs geriau pasirodyti.—P.P.

MENO SAMBŪRIS ADELAIDĖJE

Lietuviu Tautinių Šokiu Sambūris Adelaidėje.
Stovi iš kairės į dešinį-. P. Bumbailis, Al. Armonaitč, D. Pyragiutčr 

G. Janulevičius, A. Varnauskaitė-Taparauskienė, F. Ancevičius, A. 
Jačunskaitė, D. Navakaitė, N. Plokštytė, J. Kalenda. Sėdi iš kairės į 
dešinį: Al. Sekas, V. Ilgūnas, L. Giniotytė, Si. Giniotis (uolus akom
paniatorius'), M. Jačunskaitė, Br. Bakčinskas ir V. Ratkevičius. Nuo
traukoje stinga dar S. Kanienčs, Mockūnienčs, V. Dainiaus ir Šliužo.

Prieš metus, kai Adelaidėje tebuvo 
apie 60 lietuvių, energingų tautiečių 
(ypač V. Ratkevičiaus) pastangomis 
čia suorganizuotas tautinių šokių 
ansamblis su dideliu pasisiekimu 
toliau tebedirba ir tuo pačiu labai 
efektingai garsina lietuvių vardą. Per 
tą maždaug vienerių metų laikotarpį 
ši tautinių šokių grupė pasirodė 
viešumoj per 20 kartų, {gydama kas 
kartas vis didesnį visuotiną susi
domėjimą. Dalyvauta australų paro
dose, universiteto iškilmėse, vyno 
šventėse, kur šiais metais mūsų 
šokėjus stebėjo apie 70.000 žiūrovų, ir 
kitur. Australų laikraščiai (“News” 
ir “Advertiser”) spausdina ilgus 
šokių aprašymus, deda nuotraukas, 
kartais mūsų šokiai filmuojami, gi 
melodijos įgrojamos į plokšteles. 
Nesuklysiu pasakęs, kad ši grupė ne 
tik džiugina kiekvieną lietuvį, bet ir

SLS KLUBAS 
kviečia mielus tautiečius i savo 
pobūvį, kuris įvyksta Klubo patalpose 
gegužio 13 d. 6 vai. vak., 12-14 Ennis 
St., Kirribilli (Milson’s Point gelež. 
ir tramvajų stotis) Gros geras orkes
tras. SLS Klubo Valdyba

• Stasį Vaitkų ir Zofiją Vaitku
vienę paieško ir prašo atsiliepti Jonas 
Rukšėnas, Box 5, P.O. Port Kembla, 
N.S.W.

Už

i DĖMESIO MELBOURNO
j LIETUVIAMS
| Lietuvis siuvėjas priima vyri- 
Į škų ir moteriškų rūbų užsaky- 
| mus. Darbas atliekamas švariai, 
j greitai ir sąžiningai, pagal nau- 
! jausią amerikiečių madą.
! darbą atsakau.
j Kreiptis šiuo adresu: 
j J. ALEKNAVIČIUS
į 208 Young St., Fitzroy
j (Netoli bažnyčios, kur laikomos 
Į lietuviams pamaldos.) 

i

i
i

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

Visi tautiečiai įsigyja
PHILIPS'O

radijo aparatus per PHILIPS’O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO 
APYLINKIŲ ATEIVIAMS

M. LUKAITSKA
ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje

Užsakymai atliekami tiesiog, telefonu ir paštu.
91 Hardy St., Ashfield, Sydney. ' Tel. UA5408

Pranešu gerb lietuvių visuomenės žiniai, kad baigęs darbo 
sutartį, atidariau nuosavą siuvyklą. Priimanti užsakymai iš savo 
ir užsakytojo medžiagos vyriškiems kostiumams ir paltams, o 
taip pat ir moteriškiems kostiumams.

Darbas atliekamas gerai ii- rūpestingai.
Dar yra galimybes Sydnejuje apsirengti pagal europietiškų 

madą.
Prašoma įsitikinti.

ARNOLDS MUZIKANTS
14 Regent Street, Regent’s Park 
(Beveik prieš katalikų bažnyčią)

Printed by Publicity Press (1088) Pty. Ltd., 71-75 Regent Street, Sydney, for the Publisher.
Anthony Bauze. 5 Hampden S' - Kurlstone Park. Sytin*" M».W.

suminkština mūsų atžvilgiu materia
lizmo pavergtas australų širdis. Tai 
nuopelnas judraus mūsų jaunimo, 
kuris tikrai sunkiomis sąlygomis, nuo. 
darbo atspėjamu laiku ir, dažnai 
atsisakydamas reikalingo ir pelnyto' 
poilsio, dirba mūs visų pasididžia
vimui, gi už tai jiems mūs visų nuo
širdžiausia padėka. Dabartiniu laiku 
sambūris savo repertuare turi 10 
tautinių šokių ir 4 šokius “mažųjų”’ 
solo šokėjų (Plokštytė, Rugštelytė ir 
Martinkutč). Drąsiai galima tvir
tinti, kad vien dėka mūsų meninių 
pajėgų, kaip čia aprašyto taut, 
šokių sambūrio, choro, solistų, 
teatralų. Adelaidės lietuviams yra 
lengviau kurtis, nei kitoms tautybėms. 
Taut, šokių sambūris ateityje yra 
numatęs savo programą išplėsti ir, jei 
sąlygos leis., aplankyti kitus Austra
lijos miestus.—ARA.

Žinotinas Adresas
Mūsų Pastoge prenumeruo

jama, prenumeratos pinigai 
siuunčiami, adreso pakeitimas 
pranešamas, skolos bei aukos 
sinunčiamos pagal šį adresą:

J. Veteikis,
78 Platform St., 

Lideombe, 
N.S.W.

Tai yra naujas ir pastovus 
Mūsų Pastogės Administracijos 
adresas.

PRANEŠIMAS
Išleistas naujas Lietuvos ir Klai

pėdos pašto ženklų kainininkas. No
rintiems siisipažinti siunčiamas nemo
kamai. Perku Lietuvos ir kitų valsty
bių pašto ženklus, rinkinius. Priimu 
taip pat komisai!.

J. LIUBINSKAS
922 w. 33th St.

CHICAGO 8, ILL.
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