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GINKLAI VAKARU EUROPAI.
LONDONAS. D. TEL. PRAN.— 

Londone šiuo metu vyksta Vakaru 
Unijos valstybių konferencija, kuri
oje dalyvauja Anglijos, Prancūzi
jos, Belgijos, Olandijos ir Luksem- 
burgo užsieniu, karo ir finansų mi
nisterial. Konferencijoj aptariamas 
Vakaru Europos apginklavimo pla
nas. Iš konferencijos pranešama, kad 
gautais JAV specialiais kreditais An
glijoje bus steigiami didžiuliai gink
lu fabrikai, kurie aprūpins ginklais 
visas Atlanto Pak,ta pasirašiusias 
valstybes.

PACIFIKO PAKTAS.
LONDONAS. A.A.P —Australijos 

užsieniu reikalu ministeris dr. 
Evattas tariasi su Britu užs. reik, 
ministeriu Bevinu apie galimybes 
sukurti Paeifiko gynybos pakta.— 
praneša diplomatinis Reuterio ko
respondentas. Paeifiko Paktas turėtu 
bnti suderintas su Atlanto Paktu. 
Manoma, kad Britams ši deja yra 
priimtina. Pirmosios Paeifiko Pakto 
valstybes butu: JAV, Kanada, An
glija, Australija, Naujoji Zelandija 
ir Indija.

BURMA NUSILEIDŽIA.
.. RANGOON. A.A.P. — Burmos 

vyriausybe pranešė, kad ji yra pasi
ruošusi tartis del atskiros Karen val
stybes. Kaip praneša Reuterio 
korespondentas, Karen sukilėliai 
galutinai užėmė Mandalay miestą. 
Toliau sukilėliai pradėjo pulti Sa- 
gaing miestą. Pasitarimu su Karen 
sukilėliais palengvinimui, Burmos 
vyriausybe paliepė anglu misijos 
karininkams ir kareiviams bei ju 
šeimoms apleisti Burma.
MILŽINIŠKAS JAV STREIKAS.
NEW YORKAS. A.A.P.—Ame

rikos Angliakasiu Unijos vadui J. L. 
Lewis paliepus, 425.000 angliakasiu 
pradėjo streiką. Ši streiką Lewis iš 
dalies patvarkė del to, kad Australi
joj ginies dr. J. Boyd buvo paskirtas 
kasyklų direktorium. Pirmiausiai 
šis streikas paliete geležinkeliu pra
mone, nes 57.425 darbninkus teko pa
leisti atostogų.

RAUDONOSIOS ARMIJOS 
MANEVRAI VOKIETIJOJE.

LONDONAS. A.A.P.—Ši pava
sari Rytu Vokietijoje ivyks didžiausi 
nuo karo pabaigos Raudonosios Ar
mijos visu ginklu rusiu manevrai. 
Juose taip pat dalyvaus ir 50.000 
vokiečiu policininku, kurie vadinami 
bendru vardu — Komunistu Liaudies 
Policija. Rytu Vokietijoj šiuo metu 
yra 300.000 Raudonosios Armijos 
kariuomenes.
SOVIETAI BEJĖGIAI PRIEŠ B36.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV į 
oro pajėgos praneša, kad Sovietu 
Rusija neturi atitinkamu apsaugos 
priemonių prieš JAV bomboneši B36. 
kurio paskirtis yra gabenti atomi
nes bombas. JAV oro pajėgu pra
nešime teigiama, kad B36 yra vienin
telis pasaulyje karo lėktuvas, kuris 
gali sėkmingai veikti daugiau kaip 
aštuoniu myliu aukštyje ir tuo bndu 
jis yra nepasiekiamas bet kokiam 
priešlėktuviniam pabūklui.

PASLAPTINGI LĖKTUVAI
LONDONAS. A.A.P.—Paskutiniu 

20 parų būvyje, nakties metu, vir
šum Modenos, šiaurios Italijoj, buvo 
pastebėti skrenda be šviesu neišaiš
kinti svetimi lėktuvai. Britu U.P. 
Romos korespondentas praneša, kad 
esą manoma, jog tie lėktuvai nulei- 
dinejo parašiutais ginklus.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Ryšium 
su Atlanto Paktu, JAV planuoja 
per tris metus pertvarkyti kariuo
mene Vakaru Europoje. Kaip pra
neša “N.Y. Herald Tribune’’ skiltyse 
broliai Alsopai, JAV nrfri sutvarkyti 
ir perginkluoti 30 šiuo metu Euro
poje esančiu divizijų. Vašingtono 
sluogsuiuose manoma, kad suteikus 
pirmos rūšies apginklivima, 20-30 di
vizijų galėtu laikytis prieš galima 
Sovietu Rusijos puolimą. Daugelis 
žinovu tvirtina, kad tam reikalui 
reiketu daugiau kaip 30 divizijų. 
Visi tvirtina, kad Europos divizi
jos turi būti apginkluotos aukščiau
sios klases visu rusiu, ypačiai oro, 
ginklais.

JAV reiškia didelio susirūpinimo 
ir del komunistu sėkmės Kinijoje. 
Senato Užsienio Santykiu Komitetas 
paklausė valstybes sekretorių Dean 
Acheson’s, kas manoma daryti del 
komunistu sustabdymo Kinijoje. 50 
senatorių iteike Dean Acheson’ui

PASKELBTAS ATLANTO PAKTAS
AIŠKIAI PERSPĖJAMAS AGRESORIUS.—KVIEČIAMOS PRISIDĖTI 

IR KITOS VALSTYBES

LONDONAS. A.A.P. 18.3. — Atlanto Pakto tekstas susideda iš 
13 paragrafu — nuostatu, kurio 
svarbiausias yra 5-tas. kur aiškiai 
pasakoma, kad užpuolimas vienos 
pasirašiusios valstybes laikomas už
puolimu visu Pakta pasirašiusiu val
stybių, gi tuo atveju vykdomas ben
dras visu pasipriešinimas, panaudo
jant ir karines priemones.

Atlanto Pakta sukurnsios valstybes 
per. trečiadieni oficialiai pakvietė 
prisijungti prie Pakto Italija, Dani
ja, Islandija ir Portugalija. Norve
gija pakviesta anksčiau ir jos suti
kimas jau gautas.

LONDONAS. A.A.P. 19.3.—JAV 
užs. reik, ministeris D. Acheson 
spaudos konferencijoj pareiškė, kad 
užpuolimas JAV armijos lėktuvu 
skrendančiu viršum sovietines Vokie
tijos zonos bus laikomas ginkluotu 
užpuolimu pagal Atlanto Pakto 
nuostatus.

Astuonios Vakaru valstybes šiandie 
paskelbė, kad jos kovos kolektyviniu 
ginkluotu veiksmu prieš agresija, 
kuri paliestu kuria nors viena tu 
valstybių Europoje ar Šiaurės Ame
rikoje. Atlanto Paktas, kurio tek
stas šiandie paskelbtas aštuoniose 
sostinėse, ipareigoja kiekviena pasi
rašiusia valstybe teikti pagalba už
pultai, ši Pakta pasirašiusiai, val
stybei ir tuo reikalu imtis tokios 
akcijos, kuri bus laikoma būtina, 
iškaitant ir pavartojima ginkluotu 
pajėgu. Tos valstybes taip pat kartu 
tarsis ir tuo atveju, kai bet kuriai 
pasirašiusiai Pakta valstybei grės pa
vojus jos teritoriniam neliečiamu
mui, jos politiniam nepriklausomu
mui bei saugumui.

Atlanto Paktas formaliai visu ja
me dalyvaujančiu valstybių pasira
šomas balandžio 4 d. Vašingtone. 
Jis pasirašomas 20-čiai metu.

SOVIETU RUSIJOS REAKCIJA
PASAULIO KOMUNISTAI KURSTOMI SABOTAŽUI. — RIAUŠES 

ITALIJOJ. — ŠALTASIS KARAS VYKS TOLIAU

LONDONAS. A.A.P.—Komunistu 
vadovaujama Vyriausia Darbo Fe
deracija Prancūzijoje pereita savaite 
kreipėsi i 2,500.000 savo nariu, 
kviesdama juos sabotuoti Atlanto 
Pakta.

Komunistu vadovaujami sluogs- 
niai pereita savaite Italijoje organi
zavo prieš Atlanto Pakta nukreip
tas riaušes ir demonstracijas. Italu 
užsieniu reikalu ministeris grafas 
Sforza, atsakydamas komunistu puo
limams, pranešė, kad Atlanto Pak
tas neturi savyje slaptu klauzulių 
ar protokolu. Jis pridūrė: “Italija 
privalo laikyti atdaras duris del įs
tojimo i Atlanto Pakta, kuris atsi
rado del UNO nevaisingumo, su
kurto Sovietu Rusijos nuolatiniu 
veto.”

LONDONAS. A.A.P. 19.3.—At
lanto Pakto nuostatus paskelbus, 
Sovietu Rusija vykdys toliau šaltaji

kara prieš Vakarus. “Daily Express” 
diplomatinis korespondentas mano, 
kad Maskva dabar paskelbs “Rytu 
Gynybos Pakta,” kuris apims val
stybes anapus “geležines uždangos.” 
Gaunami pranešimai leidžia manyti, 
sako “Daily Mail” Stoekholmo kore
spondentas, kad Sovietu Rusija kaip 
atrama prieš Atlanto Pakta planuo
ja Pasaulio Komunistu Vyriausybe.

Sovietu Rusijos komunistu parti
jos organas “Pravda” vakarykštėje 
laidoje praneša, kad Sovietu Rusija 
yra įgyvendinusi socializmą ir toliau 
priduria, kad Sovietu Rusija dabar 
planuoja nauja programa, kuri 
"patikrintu perėjima prie visiškos 
komunistines bendruomenes.” “Daily 
Mail” Stoekholmo korespondentas 
rašo, jog tai patvirtina pranešimus 
apie tai, kad Stalinas, atleisdamas 
Molotova ir Mikojana iš pirminiu ju 
pareigu, igalina juos dabar atlikti 
kur kas didesnius darbus.

30 DIVIZIJŲ VAKARU APSAUGAI
Nepamirštama ir Kinija. — Islandija tariasi su Vašingtonu

pasiulyma suteikti nacionalinei Ki
nijai papildoma 1500 milijonu dole
riu karine ir ekonomine pagalba.

Islandijos užsienin reikalu minis
teris Benediktsson atvyko i Vašing
toną susitarti del Atlanto Pakto.

INDONEZIJOJ VĖL MŪŠIAI.
BATAVIA, B.U.P.—Trisdešimties 

myliu nuotolyje nuo Batavijos 
prasidėjo nauji mūšiai Javoje. Bui- 
tenzorge girdisi sunkieji kulkosvaid
žiai ir trumpavamzdes patrankos. 
Olandu vyr. štabas pripažista, kad 
Rytu, Centro ir Vakaru Javoje vyk
sta sunkios kautynes. 500 respubli
konu sukilėliu, ginkluoti sunkiaisiais 
ginklais, puola Sockamoeme, 55 myl. 
i pietus nuo Batavijos. Tai didžiau
sia sukilėliu akcija paskutiniaisiais 
metais. Indoneziečiai buvo atmušti 
atgal po to, kai jie puolė miestą. 
Sunkiose kautynėse ties Bangi), 
kaip praneša olandai, žuvo apie 200 
indoneziečiu, kurie buvo vadovau
jami. kaip manoma, japonų.

TRYS SMŪGIAI TRŪMANUI.
VAŠINGTONAS. A.A.P. 16.3— 

Per paskutines šešias dienas JAV 
Kongresas suteikė prezidentui Tru- 
manui tris didelius pralaimėjimus. 
Pirmas politinis smūgis Trumana 
šitiko, kai Pietų demokratai ir dalis 
respublikonu užblokavo laikinai 
prezidento civiliniu teisiu programa 
suteikti platesnes civilines teises 
negrams. Vakar vėl Senato karines 
tarnybos komisija atmete asmenini 
Trumano dranga Monrad Wallgren, 
kuri prezidentas Trumanas norėjo 
paskirti Tautos Saugumo Priemonių 
Komisijos pirmininku. Senato komi
sija pasakė, kad Wallgren yra “per 
silpnas prieš raudonuosius.” Tre
čias smūgis Trumanui buvo suteik
tas vakar, kai Atstovu Rūmai, prie
šingai Trumano siulijimui. priėmė 
istatyma. suteikianti vietos ir valsty
bes valdininkams galia baigti nuo
mos kontrole.

KOVOS KORĖJOJE.
TOKIJO. A.A.P. 16.3.—Kaip pra

neša Korėjos ministeris pirminin
kas B. S. Lee, vyriausybes kariuo
menes ir policijos daliniai kovoja su 
komunistu vadovaujamais sukilė
liais. Vyriausybes kovos trupes pa
gavo Sovietu apmokytus sukilėliu 
vadus ir laimėjo sovietiniu ginklu 
grobi.
JUODI DEBESYS VIRŠUM TITO.

LONDONAS. A.A.P.—Amerikos 
A.P. korespondentas Instanbule pra
neša, kad diplomatiniuose ir žval
gybiniuose Turkijos sluogsniuose 
esą numatoma, jog maršalas Tito 
Jugoslavijoj bus nuverstas. Atvyk
sta i Turkija Jugoslavijos pabėgėliai 
teigia, kad Kominformas labai sus
tiprino savo akcija spausti Jugosla
vija iš viršaus ir iš vidaus. Jie 
tvirtina, kad Bulgarija ir Rumunija 
sutraukė išilgai Albanijos ir Make
donijos sienos septynias divizijas 
Pačioj Jugoslavijoj miškuose susi
formavo prieš Tito nusistatė dali
niai. Apie ta pavoju maršalas Tito 
gerai žino. Jis išmėtė iš savo armi
jos ir valdžios ištaigu apie 3.000 
karininku ir valdininku.

TOLIMESNI PAKEITIMAI
LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra

neša Maskvos radijas, Aukščiausia 
Sovietu Taryba priėmė plataus mas
to pertvarkymu Sovietu ministerijų, 
sumažinant ju skaičių nuo 60 iki 50. 
Panešta apie paskyrima nauju 17 
ministeriu. Pačiame svarbiausiame 
poste—Politbiure ivyko dar vienas 
pakeitimas. Iš čia yra atleistas N. 
Voznesenskis, vyriausias Planavimo 
Komisijos viršininkas. Jis yra auto
rius Sovietu Rusijos pokario penkių 
metu plano. N. Voznesenskis buvo 
vienas didžiausiu Molotovo Bendra
minčiu.

SOVIETINIU NOTŲ RATAS
NEW YORKAS. A.A.P.—Vašing- 

fone Persijos ambasadorius Hussien 
Ala pranešė Valstybes sekretoriui 
Acheson’ui, kad Sovietu Rusija sus
tiprino spaudimą Persijai, tuo su
keldama persu vyriausybėje' nerimą.

Kovo 14 d. Sovietu Rusija pasi
untė Švedijai dar viena nota, kuria 
ji vėl kaltina Švedija del blogo el
gesio su Pabaltijo pabėgėliais. No
toje teigiama, kad “švedu policija 
persekioja sovietu piliečius, kurie 
pareiškia norą grįžti i Sovietu Uni
ja.” I ankstyvesne tos rūšies nota 
Švedijos, vyriausybe atsake sovie
tams. kad ju kaitinimai yra ‘‘gry
nas išmislas.”--------  --------
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RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS EINANČIO 
MINISTERIO STASIO LOZORAIČIO

Lietuvos diplomatijos šefo, atsakymai i “Minties” atstovo paklausimus
Š.m. vasario men. 14d. “MIN

TIS” (Nr. 18/19) atspaude labai 
svarbu Lietuvos Respublikos Prezi
dento pareigas einančio Ministerio 
St. Lozoraičio pareiškimą, duota ats
akymu formoj i “MINTIES’’ atstovo 
paklausimus. Del nepaprasto to 
pareiškimo aktualumo visai pasaulio 
lietuviu bendruomenei, pateikiame 
ji čia savo skaitytojams ištisai taip, 
kaip jis buvo atspausdintas “MIN
TYJE.” Šis pareiškimas yra gana 
ilgas, tad del vietos stokos pateikiame 
ji per kelis numerius.

Red.
Paskutiniu laiku tremtiniu spau

doje vis dažniau pasigirsta balsu 
del musu politines vadovybes nega
lavimo ir del to iškyla įvairus prieš
tarauja neaiškumai. Gal Tamsta, p. 
Ministeri, sutiksi duoti šiuo opiu 
klausimu paaiškinimu?

Musu politiniuose sluogsniuose 
esama nuomonių skirtumu kai kuri
ais klausimais. Aš kalbu čia apie tai 
todėl, kad, viena, tais dalykais ra
šoma musu spaudoje; antra, tokio
mis aplinkybėmis skirtumu pripa
žinimas ir ju kiek galint didesnis 
preeizavimas turėtu sudaryti žings
ni jiems tinkamai išaiškinti ir iš
spręsti.

Apskritai imant, nuomonių skirtu
mai savaime dar nėra neigiamas 
pasireiškimas. Prancūzu patarle sa
ko, kad susiduriant nuomonėms iš
trykšta teisybe. Bet tokie nuomonių 
susidūrimai neturi peržengti tam 
tikru ribų, kurios nustatytos Lie
tuvos interesu ir kovos del Lietuvos 
laisves reikalavimu, jie neprivalo 
liesti, pavyzdžiui, tam tikru pagrin
diniu dalyku, kurie sudaro musu 
svarbiuosius teisiškai politinius „ar
gumentus prieš Sovietu Sąjungos 
pasikėsinimus panaikinti Lietuvos 
respublikos suverenumą. Štai, vienas 
tu pagrindiniu dalyku. Sovietai tei
gia, kad esą Lietuva nustojusi savo 
suvereniniu teisiu. šitas teigimas 
yra priešingas tiek musu tautos va
liai, tiek tarptautinei teisei. Lietu
vos valstybe tebeegzistuoja de jure. 
Bet tada jos suverenumui turi būti 
atstovaujama to valstybes organo, 
kuris Lietuvos vidaus teises — 
konstitucijos — nuostatais ir tarp
tautines teises taisyklėmis turėjo 
ta funkcija, esant Lietuvai laisvai. 
Todėl yra svarbu išlaikyti Lietuvos 
Respublikos suvereniniu teisiu ats
tovavimo tęstinumą. Valstybes or
ganas, apie kuri kalbu, yra respub
likos prezidentas arba jo pavaduo
tojas. .

Kiek mums žinoma, Tamsta turi 
paskutiniojo prezidento a. a. A. 
Smetonos formalu pavedima laikinai 
eiti Respublikos Prezidento pareigas, 
arba vad. Kybartu akta? Gal galė
tum apie ši akta plačiau paaiškinti?

LIETUVIAI CANBRERROJE.
Canberra, kad ir Australijos sos

tine, teturi vos 16000 gyventoju. 
Miestas- suskirstytas rajonais: gy
venamu namu, valdžios ištaigu ir 
prekybos. Vykdomi dideli gyvena
mu namu ir valdžios ištaigu staty
bos projektai. Daugelis tremtiniu 
vyru dirba prie Statybos darbu, o 
moterys, daugiausiai,—viešbučiuose, 
kaip padavėjos.

šiuo metu čia yra apie 50 lietu
viu, kuriu skaičius vis didėja. Trem
tiniams leidžiama naudotis YMCA ir
YWCA patalpomis įvairioms pra-; 
mogoins. susirinkimams bei sporto: 
reikalams. Susibarusi stipri lietuviu Į 
krepšinio komanda lengvai nugali' 
vietos australu vienetus.

Kultūrini lietuviu gyvenimą tvar
ko Lietuviu Komitetas: pirm. J. 
Žilinskas, pav. L. Vrubliauskas ir 
nariai: A. Bukaityte, A. Genys ir 
V. Genys. Komitetas suruošė ir 
Nepriklausomybes minėjimą Can- 
berros Kataliku Draugijos salėje, 
vasario 20 d. Menine dali išpildė 
susiorganizavęs lietuviu ehoras ir i 
tautiniu šokiu grupe..Ta progh buvo!

A. a. respublikos prezidentas Sme
tona yra pasirašęs du aktus. Vienu 
ju jis paskyrė mane ministeriu pir
mininku, kitu aktu pavede man ji 
pavaduoti.

Musu valdžios ištaigu savitarpi
ame susirašinėjime kalbami aktai 
buvo pavadinti Kybartu aktais, nes 
kaip ju davimo vieta figūruoja Ky
bartai.

Ar šie Kybartu aktai turi pilna 
juridini pagrindą ir kokia konsti
tucija jie remiasi?

Aktai yra teisėti ir turi galios. Jie 
yra pagristi konstitucijos straips
niais 97 ir 71, būtent, 1938 metu 
konstitucijos, kuri buvo ir tebera 
galioje ir kurios pagrindu Lietuva, 
per kompetentingus tam dalykui 
valstybes organus, palaike diploma
tinius santykius su užsieniu, priim
dama svetimus diplomatinius atsto
vus, akredituodama savuosius, pasi
rašydama bei ratifikuodama tarptau
tines sutartis.

Beje, tai yra ta pati konstitucija, 
kuria ir VLIKas savo 1944 m. va
sario men. 16 dienos deklaracijoj 
pripažino esant galioje.

Kiek turi pagrindo tam tikros 
tremtiniu spaudos teigimai, kad Ky
bartu aktai yra niekingi vien .del to, 
kad jie remiasi 1938 m. konstitu
cija?

Tokie teigimai neturi pagrindo; 
be to, jie tiek teisiškai, tiek poli
tiškai yra žalingi Lietuvos bylai.

Remiantis tokiu teigimu logika, 
butu taip pat niekingi aktai, kuriais 
1939 metais buvo paskirti K. 
Bizauskas, krikščionis demokratas— 
min. pirmininko pavaduotoju, L. 
Bistras, krikščionis demokratas — 
švietimo ministeriu, prof. Krikščiū
nas, valstietis liaudininkas — žemes 
ūkio ministeriu. O juk tie žmones 
paskyrimus priėmė ir savo pareigas 
ėjo. Tokia pat logika tektų pasaky
ti, kad esą, tie musu įgalioti minis
terial, kurie buvo paskirti prezi
dento aktais, paremtais 1938 metu 
konstitucija, ir kurie šiandien te
bera atitinkamu svetimu vyriausy
bių pripažįstami, nėra teisėti Lietu
vos atstovai. Ar šitokiu išvadų sie
kia tu teigimu autoriai!

Lygiu budu yra nepagristi gandai, 
kad Kybartu aktai, esą, buvę suda
ryti vadinamajai tautininku sant
varkai tęsti. Pirmiausia, aš nema
nau, kad Lietuvai atgavus laisve, 
tauta krašte lauktu ligi kas nors 
jai kokia santvarka iš užsienio par
veš.’ Tauta pati nuspręs, kurios rū
šies demokratine santvarka turės 
būti nustatyta Lietuvoje. Antra, jei 
prezidentas Smetona butu norejes 
imtis priemonių tautininku sant
varkai palaikyti, tai kalbamus ak
tus jis butu suteikęs kuriam tauti
ninkui, o ne man — niekados tau
tininku nebuvusiam.

dar suruošta parodėlė, kuri repre
zentavo musu moterų rankdarbius ir 
pilna lietuvišku pašto ženklu kom
plektą, atsiusta p. V. Bivainio.

Tikimės, jog atvykus daugiau lie
tuviu i Canberra, čia susikurs stipri 
lietuviu kolonija. (Butu labai puiku, 
kad Canberros lietuviai persiorgani
zuotu i A.L.D-jos Skyrių, kaip tai 
daroma kitose žymesnėse Australi
jos vietovėse. Red.)

Vytas.
SVEIKINIMAI IŠ VOKIETIJOS-

Specialiais raštais MUSU PAS
TOGE sveikina iš Vokietijos L. R. 
Informacijos Tarnybos Valdytojas 
prof. J. Brazaitis, L. R. Kultūros 
Tarnybos valdytojas dipl. inž. A. 
Novickis, “Musu Kelio” vyr. redak
torius Domas Penikas, “Lietuviu 
Žodžio” redaktoriues P. Naujokaitis 
ir k. Jie visi pabrėžia dideli savo 
džiaugsma del MUSU PASTOGES 
pasirodymo tolimoje Australijoje ir 
linki jai eiti toliau jos užsibrėžtu 
tvirtu lietuvišku keliu, buriant lie
tuviu visuomene Australijoje vie
non krūvon ir ugdant Lietuvos lais
ves kovos dvasia.

“LIETUVIU ŽODIS” — LIETUVIU 
BENDRUOMENES VOKIETIJOJ 

ORGANAS.
Liet. Taut. Bendr. Centro Komi

tetas nutarė nuo kovo 1 d. pasirinkti 
“Lietuviu Žodi,” leidžiama Det- 
molde, visos Liet. Tremtiniu Ben
druomenes organu. Jame bus skel
biami visi oficialus LTB liečia pra
nešimai ir informacijos.

Mire vet. gyd. G. žemaitis.
Š.m. sausio 14 d. Augsburge mirė 

nuo pooperatyvinio plaučiu užde
gimo 30 metu amžiaus vet. gyd. Ge
diminas Žemaitis. Velionis buvo 
kilęs iš Vilkaviškio apskrities. Jau 
plaučiais sirgdamas, velionis baigė 
Lietuvoj pradėta veterinarijos mok
slą Giessene. Vokietijoj. A. a. Gedi
minas buvo taurus lietuvis visuo
menininkas ir stud. ats. kar. korpo
racijos “Ramove” narys.

Dr. K. Griniaus atsišaukimas.
Buv. Lietuvos Respublikos Prezi

dentas dr. K. Grinius Vasario šešio
liktosios proga kreipėsi i lietuviu 
tauta atsišaukimu, kuriame kviečia 
ir skatina visus tautiečius dėtis prie 
vieningo tautos laisvinimo darbo.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

Sudarydamas aktus prezidentas ir 
galvote negalvojo apie vienokia ar 
kitokia santvarka, kaip negalvojo 
apie tai ir negalėjo galvoti, tie žmo
nes, kuriems patariant jis aktus su
darė. Tai irodo tu aktu atsiradimo 
istorija.

1939 metu spalio menesi, dvi sa
vaites po to, kai Lietuvai buvo prie
varta primestos sovietu igulos, vie
noje Vakaru Europos sostinėje ma
no pasiūlymu, kuris buvo vyriausy
bes priimtas, ivyko keliu musu dip
lomatu pasitarimas apsvarstyti prie
monėms, kuriu reikėtų pasiūlyti vy
riausybei, turint galvoje, kad Sta
lino iškilmingi pasižadėjimai turėjo 
tiek pat vertes, kiek Hitlerio para
šai. ir kad tokiu budu igulu Įvedimas 
tegalėjo reikšti ižanga i katastrofa, 
būtent, i galutine sovietu agresija 
prieš Lietuva ir i visiška Lietuvos 
okupacija. Pasitarimo padariniai 
buvo išdėstyti tam tikrame memo
randume. kuris buvo mano nuvežtas 
i Lietuva ir pateiktas vyriausybei, 
šiandiena gi aš noriu pažymėti, jog 
greta kitu siūlymu, suformuluotu 
memorandume, mes pasisakėm už 
tai. kad sovietams užpuolus Lietuva 
ir okupuojant krašta, respublikos 
prezidentas su ministeriu pirmininku 
ar pirmininko pavaduotoju ir pora 
ministeriu paliktu krašta. Butu juo
kinga itarineti ar tarti, kad keli 
Lietuvos diplomatai, kurie dvide
šimts metu centre ar pasiuntinybėse 
gynė Lietuvos interesus nepriklau
somai nuo to, kuri partija turėjo 
dauguma seime ar vyriausybėje, 
staiga 1939 metais, atsidūrus Lietu
vai didžiausiame pavojuje, butu 
galeje nors viena akimirksni rū
pintis ne visos tautos, bet kurios at
skiros patijos interesais.

Taigi, aukščiau pasakyta prie
mone — prezidento ir keliu minis
teriu išvykimas — tebuvo musu pa
siūlyta vienu sumetimu: laiduoti 
valstybes suvereniniu galiu atstova
vimo tęstinumui. Tuo pat sumetimu 
ir rūpesčiu vadovavosi respublikos 
prezidentas, sudarydamas Kybartu 
aktus, o taip pat ir kitu kraštu vy
riausybes, kurios pastarojo karo 
metti buvo priešo priverstos pasi
traukti i užsieni.

Del tiesiogines iniciatyvos, kuria 
Kybartu aktai atsirado, tai ji išėjo 
ne iš prezidento Smetonos ir ne iš 
manes, bet iš dvieju diplomatu, ku
rie jam patarė aktus surašyti. Vie
nas tu diplomatu, kaip ir aš pats, 
nėra priklausęs jokios partijos, ki
tas gi nėra tautininkas. Del įvairiu 
motyvu, kuriu tarpe buvo liečian- 
čiuju mane pati ir kitus asmenis, 
prieš priimdamas aktus ir vėliau, aš 
buvau prašės respublikos prezidentą 
suteikti juos kitam žmagui.’

(Tęsinys kitame numeryje)

DIDELES SVARBOS 
PASITARIMAI

CANBERRA. — Britu Imperijos 
kolonijų ministeris lordas Listowel 
lankėsi Australijoj ir vykdė su 
Federalines vyriausybes viršūnėmis 
eile dideles svarbos pasitarimu. 
Klausiamas spaudos atstovu apie sa
vo lankymosi tikslus, lordas Listowel 
pareiškė, kad jo “lupos yra užant- 
spaudotos. ” Canberroje nuolat vy
ko jo pasitarimai su min. pirm. 
Cliifley. Nepaisant, kad visi jo pasi
kalbėjimai- buvo laikomi paslaptyje, 
patiriama, kad reikalai sukosi apie 
santykius su Imperija ir bendra
darbiavimą del gynybos organizavi
mo prieš kylanti komunizmo pavoju. 
Kalbama apie Paeifiko Pakta ir ne
trukus tam reikalui šaukiama Britu 
Imperijos konferencija, kurioje daly
vaus visu Dominijų ministerial pir
mininkai.
AUSTRALIJA PRALENKIA VISUS 

KRAŠTUS DEL IŠVIETINTU 
ASMENŲ GLOBOS.

CANBERRA. — Emigracijos de
partamento statistikos žinios konsta
tuoja. kad Australija daugiausiai už 
kitus kraštus priima išvietintuju 
asmenų. Per vasario mnenesi iš 
Europos pajudėjo 12.509 emigrantai, 
kuriu 5451 įsileidžiamas Australijon; 
tuo tarpu i JAV iš ano skaičiaus 
įsileidžiama tik 3643 asmenys. Gali
mas daiktas, kad per pirmaji šių 
metu pusmeti 21 laivas atgabens 
Australijon 35.000 išvietintu asme
nų. Per sekančius 18 menesiu lau
kiama atvykstant 100.000 išv. asme
nų. J u priėmimui yra atitinkamai 
paruošiamos buvusios kariuomenes ir 
oro pajėgu stovyklos visoje Austra
lijoje. Australijos vyriausybe nuta
rė atgabenti Australijon daugiau išv. 
asmenų šeimų. Šiam reikalui ruo
šiami tinkami priėmimo centrai, ku
riu didžiausias bus ties Cowra, galis 
sutalpinti 2.000 asmenų.
PROTEGUOS PRIVAČIU NAMU 

STATYBA.
SYDNEY.—N.S.W. valstijos vy

riausybes min. pirmininkas Mr. 
MeGirr pareiškė, kad vyriausybe 
teiks visais atžvilgiais pirmenybe pri
vačiu asmenų namu statybai. Vy
riausybe rūpinsis padėti “mažam 
žmogui” del namu statybos ir ap
saugos ji nuo piktnaudojimo. Pri
vačiu namu statybai vyriausybe teiks 
ir pinigine pagalba.
MINISTERIS MR. CAL WELL SKA
TINA PANAIKINTI VARŽYMUS 
SVETIMŠALIAMS GYDYTOJAMS

CANBERRA. 16.3.—Emigracijos 
ministeris Mr. A. A. Cahvell šiandie 
pareiškė, kad jis mano jog visos 
Australijos valstijos (steitai) ineš 
pataisas i “trukdančius istaty- 
uus,” kurie neleidžia emigrantams ar 
išvietintiems asmeninis gydytojams, 
turintiems profesines Europos kva
lifikacijas, praktikuoti Australijoje. 
Ministeris ragino kitas valstijas pa
sekti Tasmanijos iniciatyva, kur 
emigrantai gydytojai gali praktiku
oti nesusidurdami su jokiais registra
cijos komisijos sunkumais. Vikto
rija. pareiškė ministeris, numato 
panašu istatyma.

Ministeris Cahvell kalbėjo apie tai 
paklausimu metu Atstovu Rūmuose, 
atsakydamas darbiečiu atstovui L. 
C. Haylen.

Kovo 17-tos dienos “The Sydney 
Morning Herald” atspaude dr. Spe
roje Madirazza iš Bathurst’o emigr. 
stovyklos laiška. kuriame be kito 
ko teigiama, ked ta keliolika DP 
gydytoju, kurie pasirinko Austra
lija nauja tėvynė, nesudarys jokio 
pavojaus ekonominiam Australijos 
gydytoju lygiui.
TEISMO SPRENDIMAS O’KEEFE 

BYLOJE 
MELBOURNAS. — Aukščiausias 

Teismas pagarsėjusiame indonezietes 
O’Keefe deportavimo klausime savo 
sprendimu leids jai pasilikti Austra
lijoje. Emigracijos įstatymas, vei
kias nuo 1901 metu, buvo išaiškintas 
jos naudai. Tuo budu pagal Aukšč. 
Teismo sprendimą. Emigracijos mini
sterio A. CalweU patvarkymas indo- 
neziete deportuoti iš Australijos 
pripažintas neteisėtu.
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STARTING A NEW LIFE SLAVERY IN SIBERIA
When asked for her viewpoint on 

Australia’s immigration programme, 
Mrs. Jessie Street, noted feminist 
and member of the Commonwealth 
Immigration Advisory Council, had 
just returned from a Council meet
ing at Bathurst Reception Centre. 
She gives her impressions of the 
Centre in the following article.—

My visit to the Bathurst Reception 
Centre for displaced persons was 
most heartening.

This Centre is situated in beauti
ful surroundings in undulating pad
docks, fringed with blue hills. It is 
the old military camp, but the huts 
have been cleverly adapted. From 
the outside they appear just rows 
of ordinary military huts, but in
side they have been most beautifully 
deeorated by the new settlers.

Figures in national eostume and 
landscapes brighten the walls. In 
the staff dining room each panel of 
the fibro-cement wall is decorated 
with a beautiful reproduction of an 
Australian wild flower.

One of the most interesting sights 
is the language class. About a third 
of the new arrivals can speak Eng
lish, but no effort is spared to give 
all the opportunity to learn.

They are divided into classes of 
about 40. Several of the teachers 
are themselves immigrants who have 
been specially selected on account of 
their capacity to speak English as 
well as Russian and German.

The visual and verbal method of 
teaching is used mainly, and the 
conversation centres round subjects 
sueh as clothing, food, tools and 
transport—subjects which will be 
immediately necessary.
HOW CLASSES WORK

Some new arrivals exhibit a very 
high standard of intelligence and in 
eight or ten lessons eau understand 
simple sentences. The lessons are 
conducted as follows:

Seene: A classroom with black
board and various articles in com
mon use. Chairs and tables filled by 
about 30 pupils ranging in age from 
18 to 40, many of whom could speak 
no English on arrival.

Teacher: “This is a hat.’’ Pupils 
repeat it several times, having diffi
culty in repeating the “th” and 
“h”.

Teacher: “Put the • hat on the 
table.” Pupils repeat.

A pupil arises, doubtfully picks 
up the hat and puts it on the floor, 
or hangs it up. The teaeher keeps 
repeating his instruction and finally 
the pupil understands and puts it

on the table.
Pupils repeat: “The hat is on the 

table. ’ ’
Teacher: “Lift the box on the 

chair.”
The same procedure follows until 

the box is placed on the chair.
And so the lessons go on and the 

new Australians learn our language.
At the Centre are officers of the 

Commonwealth Employment Service. 
Each immigrant has undertaken to 
work for two years under Govern
ment direction. They receive award 
rates and work under award condi
tions. The employment officers’ busi
ness iš to place migrants in the most 
suitable employment offering. Occu
pations in which there is a shortage 
of workers get priority.

There are schools for the children 
run by the State Department of 
Education, kindergartens, a ehureh 
used by all denominations, a big re
creation hall with a stage and dance 
floor. Under this space was a collec
tion of most interesting Slav aud 
Baltic needlework, weaving, em
broidery, wood carving and paint
ing.

The artistic qualities, of these 
people are very highly developed. 
Their eye for colour and design and 
the quality of their workmanship 
produced a handicraft exhibition 
which equalled anything I have seen. 
FINE MUSICAL TALENT

Tn the evening thė New Austra
lians put on a concert. There is a 
great deal of talent among them. 
The programme ineluded national 
dances, songs and classical vocal and 
instrumental items.

Looking round the audience you 
did not get the impression of being 
among strangers. The people looked 
just the same as any audience you 
would see in any country picture 
theatre in Australia.

The general atmosphere of good
will and confidence that pervades 
the Centre is a credit to all asso
ciated with it. There are no police 
and no disciplinary facilities. The 
immigrants response to this environ
ment is shown in their wholehearted 
co-operation in Centre activites.

The displaced persons have chosen 
to emigrate rather than return to 
their old homes. They come to a 
new land to start a new life with 
new people under new conditions. 
We invite them to leave any fears 
and prejudices they may have had 
behind aud to make new homes here 
and join with ns in developing Aus
tralia. TO. AU.

SMALL COLONY EXPANDS
When travelling from Sydney, or 

from any other part of Australia on 
a country-bound train, how very few 
of us stop to think what Australia 
was like before its development. As 
we look out of the train window we 
see land under cultivation, sheep and 
cattle grazing in the paddocks, 
homesteads and towns both large 
and small.

Australia of 124 years ago was 
very different from the Australia 
of the present day. The small col
ony was centred around Port Jack- 
son anęl it appeared to everyone, 
especially the British Government 
back in England, that the whole of 
Australian life would remain there 
forever. This, however, was neither 
the idea nor the attention of Gover
nor Phillip and later Governor Mac
quarie. who were both determined 
that the small colony should be 
extended and that more and more 
people should be encouraged to start 
a new life in Australia. Australia 
is today well-known for her primary 
industries: wool, cattle, wheat and 
timber.

Back in the early days of Aus
tralian life only the small area 
around Sydney and Parramatta 
were known to the settlers. By prov
ing that sheep could be easily bred •

in Australia, and as he himself said, 
“that they required little labour and 
would fetch a good price from 
abroad,’’ Macarthur showed the Gov
ernment and settlers alike a means 
of revenue and in an indirect way, 
a means of expansion. Taking an 
example from Macarthur, many men 
started their own sheep farms, al
though small at first they gradually 
increased. The increasing demand 
for more land and space, coupled 
with the adventurous spirit of many 
men prompted the Governors to 
send out explorers to see what the 
inland had to offer the new settlers. 
Blaxland, Wentworth and Lawson 
had. in the year 1813, made their 
way across the Blue Mountains, thus 
opening up new grazing lands which 
were found to be of great value to 
sheep.

Because of the ever-present con
flict between the free settlers and the 
freed convists. it was decided in 
1825, to lessen the amount of land 
grants and instead, sell the land. 
This new move resulted in the birth 
of a new social class in the small 
colony — men who were wealthy 
enough to purchase large amounts 
of land. On the other hand, an- 

' other class sprang up—squatters.
(To be continued.)

The only “foreign” correspond
ence the Lithuanians now may carry 
on with impunity are letters ex
changed with deported friends and 
relatives.

The Soviet authorities permit the 
deported to write home from the 
Urals, Lake Baikal, Sverdlovsk, 
Karaganda. Magnitogorsk and 
Krasnoyarsk. These letters are most 
pitiful and calculated to instill in 
the recipients fear of what may be 
in store for them.

In 1934 new coal mines wrere 
opened at Vorkuta in Arctic Rus
sia and among the two million slave 
labourers there are many Lithuan
ians, mostly intellectuals and peas
ants. They live in wooden barracks 
infested with vermin. The climate 
is murderous. The majority die for

TWO YEARS
Some displaced persons in Austra

lia continue to ask how long they 
must remain in the employment 
found for them by the Commonwealth 
Government. The answer is two 
years, and that applies to all new 
settlers who enter Australia under 
the IRO scheme.

The displaced persons now coming 
to Australia have signed an under
taking to remain in the employment 
found for them for a period of “up 
to two years.”

Some people who came to Austra
lia in the first and second transports 
did not sign for a period of “up to 
two years.” They signed an under
taking which stated the period of 
contract as “at least one year.” In 
this undertaking the important words 
were “at least.” These words meant 
that the period of contract, would 
not. be lėss than one year, and could 
be more than one year if Australia’s 
immigration policy required it.

Many people in Europe who are 
not displaced persons want to come 
to Australia. These people are per
mitted to settle here if they agree to 
remain in employment at a place 
selected by the Australian Govern
ment for two years.

The employment contract was 
fixed at two years for all new set
tlers entering Australia on certifi
cates of exemption from the Immi
gration Act so that the displaced 
person’s period of specified employ
ment would be the same as that of 
!iaiiiiiiinuoiu!:iiiinnii]iiia:!iiuiii:i!ii;i:in;!i;!;!iiit.ui!iii!n!niniiii!ifiHiiniiiiiuiiiiinii;iii!iuiiuniiiniiinaiiininniiauiiiinmiaiuuuninan>
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lack of hygiene and medicines. Even 
children and women are sent out 
to cut timber and they mostly suc
cumb to heart trouble. The prison
ers receive only three pints of water 
per day—to quench their thirst, to 
keep themselves clean and to wash 
their clothes. All work and sleep in 
the same clothes with never a pros
pect of a change.

The people in Lituania are al
lowed to send parcels to their de
ported relatives and a typical reply 
is the letter of a deported woman 
tellig how her daughter is dying 
and her son getting weaker with 
every day that passes as they have 
no food. The letter concludes by 
saying: “If you can send anything, 
then send what you feed to the 
pigs and chicken for here in the 
Urals even that is more than good.” 

other settlers from Europe.
The Minister for Immigration may 

agree to the term of contract being 
shortened when the new settlers have 
worked well at jobs which are harder 
than the usual jobs to which dis
placed persons are sent. But they 
must not leave their employment un
less the Minister for Immigration 
gives his permission to do so.

The Minister for Immigration is 
very pleased with the manner in 
which the vast majority of the new 
settlers have carried out their obli
gations. There are a few, however, 
who try to evade the conditions- 
under which they were admitted to 
Australia.

These few must remember that 
the success of the re-settlement 
scheme depends upon each indivi
dual new settler’s actions.

They must also remember that it 
depends on them and their own ac
tions whether their relatives and 
friends are allowed to come from

i Europe to Australia.
I The few who are not working well, 
or who leave their employment 
without permission, or who refuse to 
accept the employment to which they 
are allocated should remember that 
their actions render them liable to 
be returned to Europe. It has been, 
necessary in the past to send back 
to Europe a number of people like* 
this. .

All displaced persons are warned 
that in future any attempt to evade 
their obligations will be regarded 
most seriously and result in their 
immediate deportation to Europe.
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PASTOGĖ?

A.L.D-JOS PIRMININKAS 
BONEGILLOJE

Kovo men. 12-13 d.d. Bonegillos 
Stovykloje lankėsi A.L.D-jos Centro 
Valdybos pirmininkas A. Bauze. 
Malonaus svečio apsilankymas pa
skatinančiai nuteikė visus prieš pora 
savaičių atvykusius “Nea Heilas” 
laivu i Australija lietuvius.

Sekmadieni po pamaldų, kuriu me
tu giedojo lietuviu choras, bažnyčios 
patalpose ivyko visu lietuviu, esan
čiu šiuo metu stovykloje, susirinki
mas. kurio metu p. A. Bauze išsamiai 
pranešė apie Australijos lietuviu 
organizacinius bei kulturinius reika
lus ir atsake i įvairius susirinkimo 
dalyviu paklausimus. Popietinėmis 
valandomis svečias lanke lietuvius 
gyvenamose patalpose, asmeniškai 
pasikalbėdamas su naujai atvykusia
is visais rupimais klausimais. Per 
visa Bonegilloje buvimo laika A.L.D- 
jos pirmininką globojo kun. K. Ka
valiauskas ir stovyklos administraci
jos pareigūnas p. Lipčius.

Šiuo metu visi naujai atvykę lie
tuviai jau baigia “anstralizacijos” 
kursus ir pamažu pradeda judėti i 
darbovietes. Šeimų su vaikais vyrai 
išvyko i Adelaide prie uosto, gele
žinkelio ir vandentiekio darbu; vien
gungiai — prie vaisiu skynimo dar
bu netoli Albury. o šeimos be vaiku, 
kaip kalbama, daugiausiai bus pa
skirtos i Melbourna bei kitus miestus.

Visi i darbus išvyksta lietuviai yra 
pasiryžę kuo artimiausiu laiku pre
numeruoti MUSU PASTOGE ir ki
ta Australijos lietuviu spauda. 
Lygiai taip pat visi rašosi nariais i 
Australijos Lietuviu Draugija.

Alb. Pocius
ATVYKO 128 LIETUVIAI

Kovo 15 d. Sydnejaus uostai) 
įplaukė laivas “Wooster Victory,” 
kuris atveže iš Vokietijos apie 900 
išvietintu asmenų. Ju tarpe atvyko 
128 lietuviai. Laivas išplaukė iš 
Neapolio vasario men. 13 d. Naujuo
sius emigrantus atlydėjęs australas 
W. S. Wilson be kita ko pareiškė 
spaudos atstovams Sydnejuje: “Jie 
yra geriausia antikomunistine med
žiaga, kokia mes galėtume kada tu
rėti.” Laivo kapitonas A. Stagnaro 
apibudino baltiečius emigrantus kaip 
geriausius iš išvietintu asmenų, ku
riuos jis yra gabenęs savo laivu.

Su šiuo laivu kartu atplaukė net 
keturi “zuikiai” jugoslavai: vienas 
biologijos profesorius, vienas inžinie
rius ir du studentai. Tačiau i kran
tą išlipti jiems nebuvo leista ir jie 
palikti laive.

Savus tautiečius uoste pasitiko 
būrys Sydnejaus lietuviu ir A.L.D- 
jos pirmininkas A. Bauze. Pasišne
kėta, nuotaikingai pasidžiaugta su 
naujai atvykusiais, pasidalinta tar- 
pusave informacija.

Atvyko šie lietuviai: Atėjūnas 
Kazys, Andriuška Kazys, Astrauskas 
Juozas, Bačiulis Algirdas. Bagaslau- 
kas Juozas, Gurskis Kazimieras, Gur-

V
skis \ irgihjus, Ignatavičius Algi
mantas, Adomavičius Petras, Bra
zauskas Leonardas, Bukauskas Alek
sandras, Ciuras Kazys, Guiga Kazys, 
Karpavičius Andrius, Karpavičius 
Petras, Makaravičius Vincas, Milin- 
skas Kazimieras, Klusteinis Leonar
das, Paukevičius Pranas, Pūkas 
Jonas, Rakauskas Gediminas, Rėvas 
Vytautas, Sarabalius Vincas, Sinke
vičius Kazys, Stančikas Bronius, 
Stasevičius Henrikas, Tamošauskas 
Povilas, Urbonas Algirdas, Vosylius 
Vytautas, Zajančkauskas Stasys, 
Bite Vladas su šeima, Kuneaitis Jus
tas su šeima, Povilaitis Justinas su 
šeima, Sabaliauskas Aleksandras su 
šeima, Virgeningas Henrikas su 
šeima, Chodasevicius Andrius su šei
ma, Jakubenas Alfonsas su žmona, 
Kulakauskas Povilas, Klikalauskas 
Juozas, Sadzevičius Mykolas, Saka
lauskas Pranas, Stankevičius Vytau
tas, Stelmokaitis Benediktas, Tarlo- 
jauskas Zigmas su šeima, Jagminie- 
ne Marijona, Volodka Česlovas, Var
niene Marijona su vaikais, Kuraus- 
kas Romualdas su šeima, Plasnonis 
Povilas su šeima, Petrunas Vladas su 
šeima, Protas Povilas su šeima, Put- 
vinas Jonas su šeima, Stančiauskas 
Zigmas su šeima. Jurkšaitis Juozas 
su šeima, Urbašius Povilas, Šukys 
Alfredas, Jurkšaityte Albina, Bar- 
tainas Kazys, Baskus Eduardas, 
Jurgutis Vladas, Kontrimas Jonas, 
Petrauskiene Gražina su dukra.

DARBO PRIEVOLES LAIKAS— 
2 METAI

Šiame numeryje pateikiame skaity- 
jams savo anglu kalbos puslapyje 
pilna tekstą pranešimo, kuris tilpo 
Emigracijos Ministerijos mėnesinio 
biuletenio “The New Australian” 
kovo menesio numeryje. Šiame pra
nešime aiškiai pasakoma, kad darbo 
prievoles laikas visiems emigrantams, 
kurie atvyksta Australijon pagal 
IRO schema, yra 2 metai. Pirmųjų 
dvieju transportu emigrantu pasira
šymas del darbo prievoles “mažiau
siai vienerius metus” aiškinamas 
pranešime ta prasme, kad žodis 
“mažiausiai” nereiškia tik viene
rius metus. Kitu transportu emi
grantai yra pasirašė darbo prievoles 
apsiemima “ligi dvieju metu.” Emi
gracijos ministeris gali sutikti, kad 
susitarimo terminas butu sutrumpin
tas, jei emigrantai gerai dirbo tokius 
darbus, kurie yra sunkesni už pa
prastus darbus, teikiamus emigran
tams.

DAR VIENA PRIĖMIMO 
STOVYKLA

Netolimoje ateityje ne visi išvie
tintieji asmenys bus išlaipinami 
Melbourne ar Sydnejaus uostuose. 
Netrukus kai kurie laivai baigs savo 
kelione Fremantle uoste, gi išvietin- 
tieji asmenys bus priimami Gray
land’e, netoli Perth’o, kur įrengiama 
tam reikalui stovykla. Paskiri vyrai 
ir moterys darbu bus aprūpinami
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Vakaru Australijoj, gi ištekėjusios 
moterys su vaikais bus paliktos lai
kinai šeimyniniame lageryje Nor- 
tham’e, 56 mylios i rytus nuo 
Perth’o. Pirmieji šios naujos sto
vyklos laikinieji gyventojai bus tie 
išvietintieji asmenys, kurie pasijudi
no iš Neapolio apie kovo men. viduri 
Amarapoora laivu.

ADELAIDES TAUTINIS 
ANSAMBLIS KVIEČIAMAS 

KONCERTAMS
Gerai pasirodžius Vasario 16-tos 

proga suruoštame koncerte ir austra
lu spaudai šiltai ji įvertinus, lietu
viu tautinis ansamblis vietos gyven
toju tarpe šukele dideli susidomėji
mą. Šiomis dienomis i A.L.D. Ade
laides Skyriaus valdyba kreipėsi jau 
keturiu draugijų atstovai, kviesdami 
lietuviu tautini ansambli šioms kon
certinėms gastrolėms: kovo 17 d. so
listu ir vyru choro karitatyviniam 
koncertui Adelaides miesto aklie
siems; kovo 27 d. dainų ir tautiniu 
šokiu koncertui, kuri ruošia Ade
laides Skandinavu D-ja; balandžio 
5 d. tokiam pat koncertui Adelaides 
priemiestyj Woodville; ši koncertą 
ruošia Woodville’s burmistras, ir ba
landžio 22 d. pilnam koncertui Nu- 
riootpa miestelyje, 40 myliu nuo 
Adelaides. Šioji apylinke yra apgy
venta vokiečiais, kurie kas metai ruo
šia tradicine Reino vyno derliaus 
šveute-karnavala, trunkanti net tris 
dienas. Šventėje numatoma daly
vausiant apie 30.000 žmonių.

A.L.D. Adelaides Skyriaus valdy
ba, pasitarusi su ansamblio nariais, 
šiuos gastrolių pakvietimus priėmė.

V.č.—kas.

ATVYKO DAR VIENAS 
TRANSPORTAS

Kovo 20 d., dienos metu i Sydne
jaus uosta iplaukc amerikiečiu trans
porto laivas “General Omar Bundy” 
su išvietintais asmenimis. Jis iš
plaukė iš Neapolio vasario 20 d. ši 
karta laivo vadovybe leido lankytis 
laive,.tad gražus būrelis Sydnejaus 
lietuviu ir A.L.D. Valdybos nariai 
turėjo progos laisvai pasikalbėti su 
naujai atvykusiais tautiečiais, šiam 
transportui nebuvo leista išsirinkti 
tautinius atstovus ryšio palaikymui 
su laivo vadovybe ir IRO karininku. 
Laivas plaukes greitai, kelionėje net 
pralenkęs laiva “Protea.” Atvyko 
ivairiu tautybių išvietintieji asmenys, 
ju tarpe 130 lietuviu: Alekna Alek
sas su šeima, Arkusauskas Stasys, 
Bogvila Pranas, Bamblys Mečys su 
žmona, Čekauskas Raimundas su ž., 
Ciniuas Mikas su š., Fledžinskas 
Vytautas su š., Janavickaite Birute, 
Jarmalavičius Jonas su š., Jurevičius 
Bronius su š., Karpavičius Eugeni
jus su š., Landauskas Adolfas su š., 
Laurinaitis Jonas su š., Mataitis Mi
kas su ž., Marčiukaitis Vincas su š., 
Miliūnas Jurgis, Ozarskis Jonas su 
ž., Pilmonaite Lyda, Sargiunaite 
Amelija, Šilinis Petras su š., Sekas 
Petras su š., šliafertas Edvardas su 
š., Šniukšta Viktoras su š., Sadzevi- 
čiute Jadvyga, Stasaitiene Marija. 
Voldemaras su š., Šurka Vincas su 
š.. Urbonavičiene Valerija su vaikais, 
Vaičiurgis Vaclovas su š., Vainoraite 
Milda, Žemaitis Leonas su š., Žukas 
Antanas su ž., Čapaite Regina, Gai
lius Juozas, Navickas Ciprijonas, 
Siska Steponas, Stasiūnas Jonas, 
Varkalis Jonas, Veblauskas Algis, 
Karčiauskas Stasys su š., Budrikiene 
Petronėle, Firinauskiene Gražina su 
sunum, Butauskiene Marija, Macec- 
kiene Antanina su vaikais, Rudzin- 
skiene Marija su sunum, Mikelioniene 
Birute su sunum, Steponavičiene 
Elena, Grakauskas Kazys, Kačaraus- 
kas Leonas, Klova Vytautas, Mude- 
nas Hubertas, Rudys Juozas, Zinke
vičius Stasys, Pauliukevičius Juozas, 
Saluga Juozas, Hasenbeiniene Mari
ja. Žemkalnis Vytautas, Paulauskaite 
Veronika, Asevičius Vytautas su ž. 
ir Gasiliauskas Vladas su ž. km.

SKAUTU SUEIGA BONEGILLOJE
Naujai atvykusiu pastaruoju 

transportu lietuviu tarpe yra nema
ža Liet. Skautu S-gos nariu, aktin
gai dirbusiu skautiškaji darba trem
tyje — Vokietijoj. Jie neabejotinai 
gražiai papildys skautu eiles Aust-a- 
lijoje. Kovo 13 d. atvykus Liet. 
Skautu S-gos igaliotiniui Australi-

10 METU

SMURTO AKTUI
Kovo 23 d. sukanka 10 metu, kaip 

hitlerine Vokietija smurtu užgrobė 
Klaipėdos krašta, sulaužydama vi
sus susitarimus ir skaudžiai pažeis
dama Lietuvos Respublikos suvere
numą.

Prieš 700 metu i lietuviu— prusu 
gyvenamas sritis atsikraustė vokiečiu 
ordinas, kad, ugnimi ir kardu nai
kindamas lietuviu gentis, galėtu pie
šti darbščiu musu protėviu sodybas 
tikėjimo ir kultūros vardan. Nuola
tines kovos, priespauda ir maras 
išnaikino labai daug Prūsijos — Ma
žosios Lietuvos lietuviu. Maža to. 
Krašto okupantai, norėdami visiškai 
sunaikinti Mažosios Lietuvos lietu
vybe, įvairiais pažadais ir privilegi
jomis privežė Maž. Lietuvon kolo
nistu iš Vokietijos, daugiausiai iŠ 
Salcburgo provincijos.

Nepaisant priespaudos ir persekio
jimu, per ištisus 700 metu Maž. Lie
tuvos lietuviai, kovodami prieš nuo
latini krašto vokietinimą, išlaikė sa
vo kalba ir būda. Lietuvybės naiki
nimo politika savo tikslo nepasieke. 
1547 m. Maž. Lietuvoj buvo išleista 
pirmoji lietuviška knyga, o iš Maž. 
Lietuvos kilę tautos vyrai, kaip antai: 
Kristijonas Duonelaitis, Martynas 
Jankus, Vydūnas, Jagomastas ir k., 
ar nekalba apie to krašto lietuvybės 
stipruma! O čia dar prisiminkime 
“Aušra”, “Varpa”, “Apžvalga” ir 
kita lietuviškąją, Tautos prisikėlimą 
išugdžiusią spauda, kuri ne kur ki
tur, bet. Maž. Lietuvoj užsiliepsnojo. 
Kaizerinei Vokietijai 1918 m. kapi
tuliavus, ir Vakaru alijantams įve
dant strategiškai svarbesnėse nuga
lėto krašto pasienio vietose tarptau
tine kontrole, Maž. Lietuvos lietu
viai tuoj ėmėsi žygiu, kad istorinis 
lietuviu kraštas butu prijungtas prie 
pagrindinio savo kamieno — ano me
to Nepriklausomos Lietuvos.

Tačiau likimo buvo kitaip lemta: 
Mažosios Lietuvos Tautos Tarybos 
balsas anuolaik nebuvo išklausytas. 
Tik žymiai vėliau, ir tai tik nedide
lei Mažosios Lietuvos daliai — Klai
pėdos Kraštui ryžtinga savo inicia
tyva — sukilimu prieš neteisu taikos 
akta — pavyko prisijungti kompro
misinėmis sąlygomis prie Nepriklau
somos Lietuvos. Per 16 metu Klai
pėdos kraštas ir miestas — vieninte
lis Lietuvos uostas sustiprėjo visais 
atžvilgiais. Tačiau iš Vokietijos i 
krašta atsibaldė kolonistai, gaudami 
iš svetur atlyginimą, dirbo prieš kra
što gyventoju interesus, siekdami 
atplėšti Klaipėdos krašta nuo Lietu
vos ir įjungti ji i besiruošiančios 
karui Vokietijos teritorija. Prime
stos autonomijos pavėsyje svetimi 
agentai ruošė klastinga pražūti, kol 
pagaliau 1939 m. kovo 23 d. buvo 
smurtu įvykdytas Klaipėdos krašto 
pagrobimas.

Prisimename šiandiena ta skaud
žia diena, kaip dali likimines Lietu
vos tragedijos. Vykdydami Tantos 
išlaisvinimo kova ir remdami visomis 
išgalėmis tai idėjai tarnaujančias 
lietuviškas organizacijas bei kultū
rines institucijas, nepamirškime ir 
Mažosios Lietuvos Tarybos Vokieti
joj, Detmolde. Šioje Taryboje Mažo
sios Lietuvos veikėjai dirba kietose 
sąlygose bendraji Lietuvos išlaisvi
nimo darba. Jie nepalaužiamai ko
voja prieš nūdieniu vokietininku 
pastangas suvokietinti likusiji trem
tyje Klaipėdos krašto jaunimą, kad 
ateityje galėtu dar karta panaudoti 
ji prieš Lietuvos interesus. Daugu
ma tu veikėju yra iškenteje Vokieti
jos KZ pragara. Šiandie jie savo 
širdyse tebenešioja dar brangesni 
Lietuvos varda, dar didesne ir skai
dresne meile Tautos Motinai — Lie
tuvai.

Tegu ju darbas randa viso pasau
lio lietuviu bendruomeneje kuo did
žiausia ir kuo nuoširdžiausia prita
rimą ir parama.

Alb. Pocius

joje B. Dainučiui aplankyti naujai 
atvykusiu skautu, buvo suruošta 
bendra skautu-čiu sueiga, kurios me
tu S-gos igaliotiuis p. Dainutis su
pažindino dalyvius su Australijos 
lietuviu skautu veikla'ir uždaviniais.

A.P.
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