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NIEKAIS GALI NUEITI PER 
VIENA NAKTĮ ŠEŠIŲ METU 

KARO LAIMĖJIMAI
LONDONAS. T.S.M.H. A.A.P.— 

Debatų me«u Britu Parlamente pasa
kyti aiškus įspėjimai del Sovietii 
Sąjungos pavojaus. Vadovaująs 
Konservatorių Partijos atstovas Mac
Millan pareiškė, kad šių dienu tarp
tautiniuose santykiuose jaučiamas 
progresyvus pablogėjimas, labai pa
našus i ana meta, kada Hitleris pa
grobė valdžia ir privedė pasauli prie 
karo. MacMillan ispejo Vakarus, 
kati sekantis Sovietu Rusijos žingsnis 
gali būti labai apgaulingos taikos 
politika. Galimas daiktas, kad So
vietai pasiūlys taikos sutarti su Vo
kietija, ir tuo baigti Keturiu Did
žiųjų okupacijos meta. Jei Britai 
ir JAV sutiktu atitraukti savo pajė
gas, “gangsteriu būriai padarytu 
lygiai ta pati Vokietijoje, ka jie 
padare Čekoslovakijoje. Tada ko
munistai isivenžtu i Reino krašta ir 
Ruhro sritis patektu i priešo rankas. 
Jei taip atsitiktu, mes prarastume 
per viena nakti visa tai, ka per šešis 
karo metus laimėjome.” Primines, 
kad Sovietu Rusijai buvo parduoda
mi sprausminiai motorai, MacMillan 
sušuko: “Neatiduokime už sviesta 
savo ginklus! ’ ’

Britu užs. reikalu miuisteris Bevi- 
nas, atsakydamas i debatų metu 

-iškeltas mintis, pareiškė, kad jis ne
manas, jog Vakaru Vokietija galėtu 
patekti komunistams. Girdi, Pran
cūzijoje ivykes persilaužimas gero- 
jon pusėn, Italijoj susidariusi stipri 
vyriausybe, pareiškusi sutikima jung
tis prie Atlanto Pakto. Paliesdamas 
debatų metu iškelta minti del ekono
mines blokados Rytu Vokietijai, Bo
vinas pabrėžė: “Tai reikštu sankci
jas, o sankcijos reiškia kara. Tokiu 
budo ifies grištume prie Abisinijos 
atvejo.”

Debatų metu užakcentuota gali
mybe, kad Sovietu Rusija kiekvienu 
momentu gali užimti visa Baltijos 
juros sfera.

Britu gynybos politika labai griež
tai buvo kritikuota ir Lordu Rūmuo
se. Corco ir Orrery’ grafas tiesiog 
pasakė: “Mes esame visiškai nepasi
ruošė karui. Mes nenumateme. kad 
prisijungimo prie Atlanto Pakto 
momentas tuoj pabrėžia ta pavoju.”

Lordas Pakenham, atsakydamas 
už vyriausybe, pastebėjo, kad Sovietu 
Rusijos politika yra vienintele prie
žastis, kodėl Britai netrukus turės 
750000 paruoštu ginkluotu vyru.
SOVIETU RUSIJOJE PAKEISTAS 

KARO MINISTERIS
LONDONAS. T.S.M.H .—Maskvos 

radijas trumpai, be komentaru pra
nešė, kad maršalas Nikalojus Bulga
ninas yra atleistas iš karo ministerio 
pareigu ir jo vieton paskirtas marša
las Vasilevskis. Maršalas Bulganinas 
tačiau toliau paliekamas Sovietu Ru
sijos ministerio pirmininko pavaduo
toju; jis yra labai artimas Stalino 
draugas. Maršalas Vasilevskis yra 
vienas gabiausiu ir “paslaptingiau
siu” Raudonosios Armijos vadu.

ATAVEIKSMAS JAV KONGRESE.
NEW YORKAS. A.A.P.—Kaip 

praneša Reuterio korespondentas iš 
Vašingtono, grupe JAV Kongreso 
nariu organizuoja stipru pasiprieši
nimą karines pagalbos programai 
ryšium su Atlanto Paktu.

NAUJA OFENZYVA ŠALTAJAME KARE 
MUSU PASTOGES korespondento Paryžiuje.

Visa Europos spauda dar vis ne
randa ramybes del staigiu ir neti
kėtu pasikeitimu Kremliaus hierar
chijoje. Dvi versijos vyrauja pran
cūzu spaudoje: vieni apžvalgininkai 
mano, kad Molotovas yra numato
mas aukštesnėms pareigoms, kiti — 
kad tai yra “malones netekimas.” 
Visais atvejais nėra ko laukti naujo 
“taikingo” sovietu užsienio politi
kos kurso.

Konservatyvus “Figaro” nagri
nėja autentiškaji Kremliaus įsaky
mo tekstą ir prieina išvados, kad 
Molotovas su Mikojanu yra tikrai 
pateke nemalonėn. Tikrasis tekstas, 
paskelbtas “Pravdoje”, neatitinka 
tos dvasios, kuri yra Reuterio pra
nešime. Tai nesąs paprastas miuis- 
teriu pasikeitimas, o Molotovo eros 
pabaiga. Ypačiai, kad Molotovas 
buvo rimčiausias kandidatas i Sta
lino kede.

Generolo de Gaulle įtakos laikraš
tis “Ce Matin” rašo, kad nieko nau
jo Kremliaus darbuose: iš septynių 
senųjų bolševiku, kurie pasirašė Lie
tuvos—Brastos susitarimą, penai 
jau nužudyti pačiu sovietu ranko
mis . . . Taigi Molotovas likviduo
jamas pagal bolševikine tradicija, 
kaip Jagoda, Ježovas, Bucharinas 
ir k.

Visais atžvilgiais, tačiau, įdomus 
Vyšinskio ir Gromyko paskyrimas. 
Tai reiškia, kad šaltasis karas pradės 
nauja ofenzyva. Rašant šias eilutes, 
vakariniai Paryžiaus laikraščiai 
paskelbė, kad pirmasis Vyšinskio 
uždavinys yra likviduoti Tito ir pa
ruošti satelitus “karštajam karui.” 
Ryšium su tuo, iš Varšuvos ateina 
gana neramios žinios. Prancūzu vy
riausybes oficiozas “Le Monde” 

'skelbia, jog Molotovas, priešingai 
esantiems gandams, esąs ne tik ne
malonėje, bet numatytas itin svar
bioms pareigoms,- Esą. Varšuvoje tu
rima rimtu žinių, kad Stalinas jau 
sudaręs slapta karo kabinėta, ku
rio šefu paskirtas kaip tik Molo
tovas. Stalinas sudaręs savotiška 
trijule, i kuria ieina Molotovas, Mi- 
kojanas ir Efremovas. Šios trijules 
žinioje esanti dabar visa armija, 
laivynas, aviacija, užsienio politika 
ir prekyba, pramone ir t.t. Slaptasis

Du dalykai sovietus verčia “sku
bintis”: Vakaru Europos organiza
vimasis ir Atlanto Paktas. Pirmuoju 
atveju padaryta didele pažanga. 
Briuselyje ivyko Europos Unijos 
kongresas, kuriame labai reikšminga 
kalba pasakė C'hurehiU'is. Jis pažy
mėjo, kad Europai dar niekada 
negrese toks didelis pavojus, kaip 
dabar. I kongrese- esančius sovietu 
okupuotu tautu atstovus Chur- 
ehill’is prabilo šiais žodžiais: “Visas 
pasaulis žino, kad jusu kraštuose 
siaučia baisesnis teroras, negu kad 
Hitlerio. Musu tikslas jusu kraštus 
išvaduoti. Aš tikiu, tai pavyks, nes 
šis tikslas yra pasidaręs viso lais
vojo pasaulio tikslu.”

Kongresas atliko visa eile kon
krečiu darbu. Kovo 23 d. Londone 
surirenka dešimties tautu konferen
cija. kurios svarbiausias tikslas 
sudaryti Europos Senata. Konferen
cijoje dalyvauja Anglija, Prancū
zija, Belgija, Olandija, Liuksembur
gas, Danija, Irlandija, Švedija, Nor
vegija ir Italija. Taigi, šios 10 tautu 
ir sudarys pradžia ir pagriuda busi
majai Europos Unijai. Senatas jau 
savo keliu sudaro ministeriu komi
tetą ; vienas ministeris nuo kiekvieno 
krašto, kai senatorių numatoma po 
10. Kaip atrodo, jau numatoma bu
simoji Europos sostine. Pagal anglu 
pasiulyma ja turėtu būti Strasbur- 
gas. Tuotni norima pagaliau sutai
kyti vokiečius su prancūzais.

Atlanto Paktas — yra baisiausias 
sovietu baubas, privertęs imtis net 
“perversmo” Kremliuje. Visi so
vietu triukai ir mėginimai sugriauti 
Atlanto Pakto organizavima nuėjo 
niekais. “Berlyno tiltas” jau nuga
lėjo žiema ir Stalino mėginimai nuė
jo niekais. Norvegija aiškiai apsis
prendė už Atlanto Pakta, nepaisant 
raudonosios armijos koncentravimo 
šiaurės pasienyje, Danija taip pat 
nepaklauso “Lenkijos patarimo.”

Atlanto Paktas tiek Kremliui pa
vojingas. kad priverto Stalina ati
dengti visas kortas: Thorez ir 
Togliatti pasisako, kad dirbs su rau
donąja armija, jais paseko visu kitu 
kraštu komunistai. Penktoji kolona 
atidengė kortas, kas dar labiau ver
čia laisvaji pasauli organizuotis. 
“Pravda” Molotovo ir Mikojano at

kabinetas jau dirbąs karo meto 
tasykiemis ir jo uždavinys “užkai
tinti šalta ji kara” . . . “Monde” 
pateikia šia žinia su dideliais re
zervais, bet jau pats faktas, kad 
toks rimtas ir įtakingas laikraštis 
šia žinia paduoda, laikomas labai 
reikšmingu. \

statymą paskelbė paskutiniame pus
lapyje. paskutinėje kronikos sky
riaus pastraipoje — kartu su kitais 
skelbimais —mažutėmis raidėmis: 

, 6 eilutes Molotovui. 6 — Mikojanui. 
! Parašyta: “oslobodil” iš pareigu. 
Bet Vyriausio Sovieto atidaryme abu 
stovėjo šalia Stalino . . . Z.U.

NEPAPRASTA BRITU IMPERIJOS 
KONFERENCIJA

LONDONAS. A.A.P. — Londone 
balandžio 23 d. įvyksta skubos keliu 
šaukiama Britu Imperijos konferen
cija. kurion kviečiami visi Dominijų 
ministerial pirmininkai. Ji užtruks 
maždaug savaite laiko. Indijos, Cei- 
lono, Pietų Afrikos ir Naujosios Ze
landijos ministerial pirmininkai jau 
pranešė apie savo dalyvavima. Šioje 
konferencijoje bus sprendžiami sku
bus Imperijos gynybos, o taip pat ir 
konstituciniai klausimai. Indijos 
ministerio pirmiuinko Nehru dalyva
vimas leidžia samprotauti, kad gali

būti diskutuojamas ir Indijos atei
ties statusas. Esama įsitikinimo, kad 
dalyvaus ir Pakistano ministeris pir
mininkas. Pranešama, kad Siamo 
vyriausybe ypatingai nori dalyvauti 
bet kuriame anti komunistiniame su 
sitarinie.

Londone tikimasi, kad šioje kon 
ferencijoje dalyvaus ir Australijos 
ministeris pirmininkas Mr. Chiflev.

ATMETE BE JOKIU SVYRA
VIMU.

. LONDONAS. A.A.P.—Švedijos 
vyriausybe be jokiu svyravimu 
griežta savo nota atmete antraja 
sovietu kaltinimu nota del tariamojo 
persekiojimo Baltijos pabėgėliu.

I PASKUTINE VINIS UNO 
KARSTUI

NEW YORKAS. T.S.M.H. ir 
A.A;P.—Diplomatai ir UNO cen
trines būstines valdininkai pareiškė, 
kad paskelbimas Atlanto Pakto sutei
kia UNO organizacijai rimčiausia 
politine atžanga. Daugis diplomatu 
mano, kad busimoji balandžio men. 
visuotine UNO konferencija, supuo- 
lanti tuo pačiu metu su Atlanto 
Pakto pasirašymu, bepasitarnaus tik 
tiek, kad ikals paskutine vini i tarp
tautinio bendradarbiavimo UNO čar- 
terio karsta. UNO gen. sekretorius 
Trygve Lie. tiesiogiai kad ir neko- 
ment įlodamas Atlanto Pakto, tačiau 
aplinkiniu keliu pasakė savo nuo
mone, kad vakariniu alijantu susibū
rimas pasaulinio masto saugumo kole- 
ktyvan gali sudaryti labai dideli pa
voju paasaulio taikai (ir p. Trygve 
Lie nuostabiai patogiai kedei, kuria 
jam pakišo tie, kurie tik vieni pasau
lio taika ir beardo. Red.) Vienas 
aukštu UNO valdininku apibudino 
Atlanto Pakta kaip “mirties palm
ei a vi m a.’’

Maskvos radijo komentatorius pa
sakė; “Milijonai žmonių aiškiai 
supranta, kad Atlanto Paktas reiškia 
kara su Sovietu Rusija.” Vyrauja 
Sovietu laikraščiai “Pravda” ir 
“Izvestija” pirmomis dienomis te
pasitenkino tik tuo, kad atspaude 
Atlanto Pakto tekstus ištisai, be ko
mentaru.

Sovietinis simpatikas Henry Wal
lace, neseniai nusideginės pirštus 
paskutiniuose JAV prezidento rin
kimuose, apibudino Atlanto Pakta, 
kaip lodo kaina vandenyne, kuris “iš 
paviršiaus turi maža mase, tačiau la
bai pavojinga mase gludi jo apačioj, 
po vandeniu.”

Respublikonu senatorius Vanden- 
bergas pasakė, kad Atlanto Pakto 
tautos pasitiks bet kuri ateities agre
sorių su visomis jėgomis, kurios bus 
reikalingos jo poklupdimui.
ATLANTO PAKTAS PRIEINAMAS 

VISO PASAULIO VALSTYBIŲ 
NEW YORKAS. A.A.P. — įta

kinguose Vašingtono valdžios si nogs- 
niuose pareiškiama, kad JAV vy
riausybe nenumato organizavimo 
kuriu nors kitu sritiniu saugumo 
paktu. Taip pat nesą numatoma 
organizuoti Viduržemio Juros ar 
Tolimųjų Rytu paktu, kurie papil
dytu Atlanto Pakto susitarimą. Di
plomatiniuose sluogsniuose paaiški
nama, kad Atlanto Pakto nuostatai 
neparodo reikalo organizuoti paski
rus kitus sritinius paktus, nes ypa
čiai 4-tas Atlanto Pakto nuostatas 
Įgalina pasirašiusias valstybes veikti 
ir tartis su viso pasaulio valstybėmis.

MASKVA KALTINA
NEW YORKAS. A.A.P.—Mask

vos radijo politinis pranešėjas ap
kaltino JAV del organizavimo vi
same pasaulyje agresyviais tikslais 
kaririu kažin. Jis teigia, kad JAV 
sudarė sutartis del bazių su Por
tugalija. Ispanija. Turkija. Pran- 
•uzi.ia. Italija ir kitais kraštais. Dar 
vridnria. kad Britai nutarė atiduoti 
Malta JAV karinei kontrolei. Ren
te rio korespondentas Maskvoje 
praneša, kad sovietiniu laikraščiu 
skaitytojas neabejotinai yra nutei
kiamas įspūdžio, jog šis paktas yra 
didžiausias gyvenamais laikais gra
sinimas pasaulio taikai.
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RESPUBLIKOS PREZIDENTO
MINISTERIO STASIO

Lietuvos diplomatijos šefo, atsakymai i
2.

Ar Kybartu aktai buvo pranešti 
Vakaru valstybių vyriausybėms?

Tam tikros vyriausybes yra pain
formuotos apie Kybartu aktus.

Ar tiesa, kaip “žiburiai” straip
snyje “Fasadas ir upžakalis” teige, 
kad Tamsta gautu pagal Kybartu 
aktus funkcijų nevykdei ir nerepre
zentavai pasauliui?

Šis teigimas yra klaidingas.
Ar pagal Kybartu aktus buvo 

vykdyta kokia nors diplomatine 
akcija musu suverenumui apginti?

Taip, tik del tokios akcijos esu 
turejes kiek sunkumu iš tam tikru 
musu politiniu sluogsniu, kuriu tar
pe buvo ir “Žiburiu“ sluogsniai. To
kiu budit tai, ka rašė Tamstos pami
nėtame straipsny “Žiburiu” fasadas, 
nesutampa su tuo, ka dare to laik
raščio užpakalis.

Kuria konstitucija veikia ir va
dovaujasi musu diplomatiniai atsto
vai, kurie iki šiai dienai pripažįstami 
Vakaru valstybių vyriausybių?

Lietuvos atstovams yra privalomi 
Lietuvos respublikos teisiniai nuos
tatai, pirmoj eilej — jos konstitu
cija, tai yra, 1938 metu konstitucija.

Kaip Tamstai žinoma, 16 buv. I, 
II ir III Seimo nariu priėmė rezoliu
cija, reikalaujančia vadovautis 1922 
m. konstitucija. Ar šis reikalavimas 
nebutu pretekstu sutrukdyti musu 
■valstybinio suverenumo tęstinumą, 
kuriuo remiasi diplomatiniai atsto
vai?

Paskutiniojo karo metu tam tik
ruose Lenkijos vyriausybes Londone 
sluogsuiuose, kurie i esančia galioje 
lenku konstitucija iš 1935 metu žiuri 
taip pat neigiamai, kaip musu Sei
mo 16-os nariu grupe i Lietuvos kon
stitucija, buvo kilęs sumanymas gra
žinti galion lenku 1922 metu kon
stitucija. Sužinojusi apie tai viena 
sąjungine didžioji valstybe pranešė 
lenku vyriausybei, kad jeigu toks 
sumanymas butu įvykdytas, tai jai 
butu sunku ir toliau pripažinti len
ku vyriausybe. Suprantamas daly
kas, kad atšaukus vyriausybes pri
pažinimą, nebebūtu pripažįstama ir 
jos diplomatine atstovybe. Po to 
lenku vyriausybe, kuriai tada pir
mininkavo gen. Sikorskis, konstitu
cijos pakeitimo sumanymais nebeuž- 
sieme.

16-os Seimo nariu grupes page
idavimui patenkinti reiketu panai
kinti 1938 metu konstitucija ir gra
žinti galia 1922 metu konstitucijai, 
kitaip sakant — išleisti nauja kon
stitucija. Bet mes, kaip anuo atsiti
kimu lenkai, neturime visu tam 
reikalingu valstybes organu, ir ligi 
Lietuva yra okupuota, ju užsienyje

KEBLI BRITU SITUACIJA.
LONDONAS. A.A.P.—Per pasku

tines dvi savaites Izraelio kariuo
menes daliniai yra pažeidė arabu 
Transjordanijos pasieni. Susirupine 
Sueso saugumu, britai sustiprino 
savo kariuomene Akaboje. Trans- 
jerdanijos vyriausybe paprašė Bri
tu karines pagalbos. Tai padaryta 
pagal savitarpines pagalbos sutarti, 
kuri Antrojo Pas. Karo pradžioje 
buvo pasirašyta tarp Britu ir 
Transjordanijos. Keblion padetin 
atsidūrė, Britai tyli.

LAUKINES SCENOS LONDONE.
LONDONAS. A.A.P. — Pereitos 

savaites pradžioje Londono East 
Lnd’o kvartaluose ivyko Britu fašis
tinio judėjimo, Oswald Mosley par
tijos, šalininku demonstracijos. Jos 
iššaukė anti-fašistines, komunistu 
vadovaujamas demonstracijas. De- 
morstrantams susidūrus, atvyko 
■ginkluoti policijos būriai. įvyko 
aršios grumtynes, kuriu metu buvo 
pavartoti akmenys, pagaliai ir kitos 
nekultūringai kovai priimtinos prie
mones. Astuoni policininkai buvo 
sužeisti. Kelios dešimtys demonstran
tu suimta.

turėti negalima.
. Svarbiausia gi — negalima kon

stitucijų naikinti ir leisti užsienyje, 
kraštui esant priešo okupuotam. 
Tam nėra precedentu, niekas to nėra 
dares. Tokie dalykai tegali būti 
vykdomi ir visados vykdomi 
krašte.

Greta teisiniu argumentu, kuriu 
aš esu paminėjęs tik vyriausia, nes 
dėstyti kitus užimtu per daug laiko, 
yra ir kita dalyko puse. Ar mes ne
turime kitu, dideliu bei konkrečiu, 
rūpesčiu? Ar konstitucijos pakeiti
mas, net jei jis butu dabar galimas, 
išspręstu nors viena tu rūpesčiu? 
Ar jis sustabdytu bolševiku terorą 
Lietuvoj, nors viena diena sutrum
pintu Lietuvos okupacija, ar padėtu 
nors mažai tremtiniu grupei išva
žiuoti iš Europos ir žmoniškai įsi
taisyti kitur?

Antra vertus, 1938 metu konstitu
cija nesudaro jokios kliūties rūpin
tis tais reikalais, kurie yra svarbus 
Lietuvos bylai, kraštui ir trem
tiniams. Nauja konstitucija bus rei
kalinga, kai kraštas bus išvaduotas 
nuo sovietu okupacijos. Tada ji bus 
pačios tautos nustatyta.

Ar visi diplomatai pripažįsta 
Tamsta Lietuvos diplomatijos 
Šefu?

Taip, visa Lietuvos diplomatine 
tarnyba pripažista Vyriausybes pat- 
varkyma, kuriuo 1940 metu birželio 
men. 1 diena man buvo pavesta, ka
tastrofos, tai yra, visiškos Lietuvos 
okupacijos atveju, būti Lietuvos 
diplomatijos, likusios užsieny, šefu, o 
a. a. Dr. J. Šauliui — šefo pavaduo
toju. Šio patvarkymo sumanymas 
išėjo iš. pačiu diplomatu: jis buvo 
numatytas 1939 metu spalio mene
sio memorandume, apie kuri esu kal
bėjos anksčiau.

Kokie, formalus ir teisiniai santy
kiai tarp VLIKo ir diplomatiniu 
atstovu?

Diplomatines tarnybos ir VLIK1 o 
santykiu pagrindą sudaro bendra 
kova del Lietuvos nepriklausomy
bes atstatymo ir iš to išplaukianti 
gera valia. Šituo plačiu pagrindu 
diplomatine tarnyba bendradarbiau
ja su VLIKu ir remia jo inašus i 
Lietuvos vadavimo byla.

Kokie buvo Tamstos ryšiai su 
kraštu vokiečiu okupacijos metais?

Vokiečiu okupacijos metais aš su
sisiekdavau su min. K. Škirpa, o 
vokiečiams uždarius ji i koncen
tracijos stovykla •— su kitu asmeniu, 
atstovavusiu krašto rezistencijai. 
Gaunamas iš ju žinias ir medžiaga 
aš siųsdavau musu pasiuntinybėms, 
o jiems pranešdavau savo turimas

SOVIETINIU MISIJŲ LAISVE 
BAIGIASI

LONDONAS. A.A.P. — Karinis 
Sovietu gubernatorius maršalas Soko
lovskis pasiuntė JAV kariniam gu
bernatoriui gen. Clay šiurkščios 
formos laišką, reikalaudamas leidimo 
sovietinėms misijoms inspektuoti 
vakarines zonas, esančio ten sovieti
nio turto reikalais. Gen. Clay ši rei
kalavimą atmetė. Toksai pat reikala
vimas pateiktas ir Britu zonos kari
nei valdžiai, kuri pasielgė taip pat, 
kaip amerikiečiai.

Sovietines zonos “Liaudies Tary
ba” Berlyne priėmė Rytu’Vokietijos 
konstitucija, kuri sulipdyta pagal 
įprasta sovietini receptą.

KOMJNFORMO AKCIJA
LONDONAS. A.A.P.—Kominfor- 

mas jau pradėjo ekonominio spaudi
mo akcija prieš Jugoslavija. Komin- 
formui priklausą kraštai pakele par
duodamu Jugoslavijai prekių kainas 
20-50%. Vengrija ir Čekoslovakija 
sulaikė pardavima industriniu pre
kių Jugoslavijai, gi Vengrija be to 
nustojo mokėjusi reparacijas. Jokia 
kominformine valstybe nebeteikia 
Jugoslavijai sunkiosios pramones 
prekių.

PAREIGAS EINANČIO 
LOZORAIČIO

“Minties” atstovo paklausimus

AUSTRALIJOS ŽINIOS

LIBERALU PARTIJA 
PASMERKIA KOMUNISTUS

“Daily Mirror” 22.3. atspaude
Mr. R. G. Menzies, opozicijos lyderio
pareiškimą — laiška, kuriame Libe
ralu Partija tvirtina, kad komuniz
mas yra išdavimas ir kiekvienas tik
ras komunistas yra išdavikas. Toliau 
sakoma kad “liberalizmas stovi už 
laisva žodi. Bendruomeneje turi 
būti vietos kiekvienai politinei filo
sofijai, išskyrus ta viena, kuri puola 
parlamentarine savivalda, arba kuri 
eina prie to, kad sunaikintu kitu 
laisve. Kai tik Liberalu Partija griš 
atgal, komunistu partija Australijoj 
bus nelegali organizacija. Tie, ku
rie sako pamokslus, moko ir užtaria 
komunizmą, bus -traktuojami taip, 
kaip pridera traktuoti pražūtingus 
ir išdavikiškus agentus.” “Komu
nizmas, jei jam bus leista vyrauti 
ir klestėti Australijoje, sugriaus ver
slo sajungu susivienijimą ir žlugi
mas verslo sajungu bus nelaime.” 
“Laikas jau atėjo, kad komunizmas 
Australijoje turi būti traktuojamas 
ne kaip ‘excentrine filosofija,’ bet 
kaip mirtinas priešas,” — aiškiai 
pasisako dabartines Australijos vy
riausybes opozicijos vadas.
AMERIKA BANDYS ATOMINES 

RAKETAS AUSTRALIJOJE
“Sunday Sun” praneša, kad Ame

rika numato bandyti atomines rake
tas Australijoje. Už panaudojima 
erdves Amerika patieks Australu 
mokslininkams paskutiniuosius išra
dimus.
DAR VIENA GRUPE I ANTARKTĮ

CANBERRA.—H.M.A.S. Labuon 
kovo 19 d. išvyko iš Melbourne i 
Maeguarie salas su 19 nauju Aus
tralijos Antarkties ekspedicijos na
riu. Jie pasiliks Antarktyj tyrinto 
darbams 12-ka menesiu.

DARBININKU UNIJOS z" 
PASMERKIA KOMUNIZMAI

“Daily Telegraph” 21.3. — New 
South Wales Metinėje Industrijos 
darbininku delegatu konferencijoje 
(apie 100 delegatu iš 40 industrijos 
šakų) prieita šių rezoliucijų:

1. Komunizmas yra doktrina, su 
kuria Australijos Darbo Par
tija neturi nieko bendro.

2. Komunizmas siekia suardyti 
Australijos gyvenimo būda ir 
industrijos standarta.

3. Slopina laisva minti, laisva 
kalba ir laisvus susirinkimus.

4. Siekia ivesti tokia pat dikta
tūra Australijoje, kokia yra 
Rusijoj.

SUKLAIDINIMAS
HOBART.—“The Sun” informuo

ja, kad Viešasis Tasmanijos Sveika
tos Departamentas buvęs suklaidin
tas Emigrae. ministerio Calwell pa
reiškimu, kad Tasmanijos valdžia 
leidžia svetimšaliams daktarams re
gistruotis del teises praktikuoti. Tuoj 
po to pareiškimo pradėjo plaukti eile 
daktaru iš kontinento i Tasmanija, 
tikėdamiesi gauti teise praktikuoti. .

Vyr. Sekretorius Mr. White pra
nešė, kad Tasmanijoj neveikia jokia 
sutartis del svetimšaliu daktaru. 
Daktarai turi laikyti reikalaujamus 
egzaminus, kad butu priimami regi
stravimui Medicinos Įstaigose.

SULAIKYTA 300 KINIEČIU 
DEPORTACIJA

CANBERRA.—Aukščiausiam Tei
smui nusprendus leisti gyventi ir 
toliau Australijoj Mrs. O’Keefe, bu
vo sulaikyta deportacija ir 300 kinie
čiu, kol imigracijos įstatymas ne
bus patobulintas.

Emigracija pasieks naujus rekor- 
’dus. — CANBERRA. — Emigracijos 
ministeris Mr. Calwell praneša, kad 
šimet Australijos gyventoju skaičius 
pasieks 8 milijonus. Dar labiau pa
didinta emigracija pasieks šimet nau
jus rekordus.

Nepaprastos ovacijos čiabuviui 
dainininkui. — MELBOURNAS. — 
Miesto saleje koncertavo garsusis 
Australijos čiabuviu tenoras Harold 
Blair iš Queenslando. Jo koncerto 
klausėsi 2.700 žmonių, kurie silkele 
24 metu amžiaus čiabuviu daininin
kui nepaprastas susižavėjimo ovaci
jas.

informacijas ir ntisistatyma aktuali
ais klausimais. Jie dirbo pavojin
gomis sąlygomis. Jei vokiečiai butu 
pas juos radę paruošta siusti i už
sieni medžiaga, jiems grėstų dides
nis pavojus, kaip kalinimas kon
centracijos stovykloj. Šitas susisie
kimas su Vokietija ir su Vakaru de
mokratijų kraštais buvo galimas tam 
tikru neutraliu vyriausybių didelio 
palankumo ir atskiru svetimu dip
lomatu draugiškumo dėka.

Kokia Tamstos nuomone apie 
musu politines vadovybes veikla 
karo metu, tai yra, pirmosios bolše
viku okupacijos ir vokiečiu okupaci
jos metais?

Ši veikla buvo vykdoma krašte ir 
užsieny.

-Kiek tai liečia užsieni, noriu pas
tebėti, kad tikras diplomatinis dar
bai' yra pagristas pirmiausia tikslu
mu, apdairumu ir tam tikru santu- 
rumu. Todėl kalbėdamas apie musu 
diplomatu darba, aš negaliu vartoti 
tokiu lengvu ir skambiu propagan
dos sąvoku, kaip svarbiu kovos 
etapu laimėjimai ir panašiai. Aš 
pasitenkinu konstatuodamas, jog 
mano kolegos diplomatai nuo pat 
pirmosios sovietu isiveržimo i Lie
tuva dienos sumaniai ir energingai 
gynė Lietuvos interesus. Kad . sąly
gos, kuriomis jie dirbo, buvo daž
nai sunkios ir opios, parodo ir tas 
faktas, kad pasibaigus Hitlerio Sta
lino sąjungai ir kilus sovietu vokie
čiu karui, sovietai tapo vakaru 
sąjungininkais ir stengėsi išnaudoti 
šita savo padėti ir karo eigos sąly
gas savo pretenzijų i Lietuva pri
pažinimui gauti. Karui einant i gala, 
padėtis atslūgo bent tuo atžvilgiu, 
kad sovietai neteko vienos rimtos 
šantažo priemones: ju svarbos karo 
veiksmu eigai argumento.

Žinoma, musu diplomatu darbo 
našuma padidino ir ta aplinkybe, 
kad vienintele ju pareiga ir pave
dimas yra rūpintis visos tautos ir 
valstybes reikalais ir kad tokiu bū
du jie negali atsižiūrėti kurios 
nors atskiros politines sroves ar 
organizacijos interesu.

Lygiu bildu aš aukštai vertinu 
musu politiniu organizacijų darba 
Lietuvoje. Nėra abejojimo, jog tai, 
kas mušu politiku buvo nuveikta 
krašte ir užsieny, yra vienas pasirei
škimu visos tautos dorybių, pasiry
žimo bei pasipriešinimo okupantams.-

Pagaliau, musu veikla užsieny 
palengvino draugišku mums valsty
bių nusistatymas ,o ypač—Jungtiniu 
Amerikos Valstybių palankumas 
Lietuvos bylai.

(Tęsinys kitame numeryje)

DALINIS VOKIETIJOS SIENŲ 
PAKEITIMAS

LONDONAS. A.A.P. — Vakaru 
sąjungininkai — Britanija, Prancū
zija ir JAV pranešė bendru komu
nikatu apie įvykusi ju tarpe susita
rimą del dabartiniu okupuotos Vo
kietijos sienų pakeitimo. Sienų pa
taisos paliečia apie 52kv.ini. ir 13500 
gyventoju. Jos pakeičiamos 31 
punkte išilgai Vokietijos sienos su 
Olandija, Belgija, Liuksemburgu, 
Saaru ir Prancūzija. Sienų pataisos 
padarytos Vokietijos neatsiklausus 
ir su ja nepasitarus. Šis 
vakariečiu alijantu žygis visoje Vo
kietijoje iššaukė labai dideli pykti ir 
nepasitenkinimą.

UNO KONFERENCIJA
LONDONAS. A.A.P.—Balandžio 

5 d. New Yorke prasideda visuotine 
UNO konferencija. Sovietu Rusijos 
delegacijai vadovauti paskirtas Gro
myko. Sovietine delegacija jau 
išvyko iš Maskvos. Vyksta ir kitos 
delegacijos.

NUSKENDO BRITU LAIVAS
HONG KONGAS. A.A.P. REŪ- 

TER1S.—Kovo 25 d. Britu laivas, 
gabenęs 500 keleiviu, užplaukė Pearl 
upeje ant minos. įvykus sprogimui 
laivas nuskendo. Žuvo apie pusan
tro šimto žmonių. Manoma, kad 
mina buvo paruošta kinu komunistu.
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IN MEMORIAM:
DR. JURGIS SAULYS, Lithuanian Minister

Dr. J. Šaulys, a prominent Lithu
anian statesman and diplomat, died 
suddenly in Lugano, Switzerland, bn 
October 18, 1948, at the age of 69.

The death of Dr. Šaulys means a 
great loss to the Lithuanian nation, 
and is mourned by Lithuanians every
where, as well as by his numerous 
foreign friends in many lands. 
Lithuanians will remember him as 
a great and courageous patriot who 
worked for Lithuania during the 
last several deeades. He was in the 
front ranks of fighters for Lithua
nia’s independence. Deputy chief of 
Lithuania’s foreign service, he was 
a man of wide cultural background, 
knowledge, and experience. He spoke 
many languages fluently. His ad
vice and opinion, as those of an elder 
statesman, were sought on all major 
questions affecting Lithuania. He 
was a great lover of rare books and 
maps concerning Lithuania: his col
lection is one of the most valuable 
existing libraries on Lithuanistiea. 
Shortly before he died, he was in 
correspondence with Lithuanians in 
the United States with the hope of 
transferring his library to this coun
try and making it available to the 
interested publie. He himself plan
ned to eome to the United States 
and to take charge of the organiza
tion of his library for public use.

Born in Samogitia in 1879, Jurgis 
Šaulys first studied in a clerical 
seminary in Lithuania. He took his 
doctor’s degree in philosophy in 
Berne in 1912. While a student 
and in his later life as well, espe
cially since 1900, he contributed 
articles to many Lithuanian papers. 
From 1923 to 1925 he was the edi
tor of the Klaipeda (Memel) paper, 
“Klaipėdos Žinios.” (News of Klai
peda).
.. In 1917, during the German occu
pation of Lithuania, Dr. Šaulys was 
elected a representative to the 
Lithuanian Conference in Vilnius 
which, in turn, elected him a member 
of the Lithuanian Council (Taryba). 
On February 16, 1918, together with 
the other nineteen members of the 
Taryba, he affixed his signature to

SMALL COLONY EXPANDS
2.

The early squatters were persons 
who occupied land without any 
right to do so, andthereon built huts 
and pastured cattle and sheep which, 
in turn, often did not belong to 
them. Many of these men were freed 
or escaped convicts, but many were 
brave pioneers who risked the dan
gers of the then unknown bushland, 
and many knew very little as to 
whether the blacks were friendly or 
hostile. In some sections of Aus
tralia the aborigines proved very 
friendly and it often happened that 
a weary and exhausted explorer was 
fed and cared for by the blacks. 
But, it sometimes happened that ex
plorers were attacked by fierce 
black warriors who had, from the 
very’ beginning, resented white men 
settling on Australian soil. If this 
happened, the explorers were killed, 
and often very badly tortured.

The most important aspect of ex
ploration was that it opened up new 
lands, both near and distant from 
the Sydney settlement. By degrees, 
the various States, as we know them 
today’, came into being. Van Die
man’s Land (called Tasmania in 
1853) was first settled in 1803. In 
that year, England had been at war 
with France and fearing that the 
French may try to establish a col
ony on Van Dieman’s Land, the 
Governor of N.S.W. sent out a party 
to form a settlement at Risdon Cove, 
on the Derwent. River. The small 
band of pioneers were faced with 
many hardships, for being separated 
from the mainland they often faced 
starvation, as their colony had not, 
as yet, been developed. To Tasma
nia were sent the worse criminals 

the Declaration of Lithuanian Inde
pendence; from that date he became 
the first vice president of the Tary
ba. In 1919 he represented Lithua
nia in Berlin and in Berne. From 
1921 to 1923 Dr. Šaulys was Lithua
nian Minister to Italy. From 1927 
to 1931 he represented Lithuania at 
the Holy See. He was Minister to 
Berlin from 1931 to 1938. Residing 
in the German capital, he was also 
accredited from 1934 to Switzerland, 
as well as to Austria and Hungary.' 
He served as minister to Poland from 
December 1938, to the fall of War
saw in 1939. From that time he 
was minister to Switzerland with 
residence in that country.

Dr. Šaulys was at one time head 
of the Legal and Administrative 
Department of the Lithuanian Mini
stry’ of Foreign Affairs; he also act
ed as deputy of the Governor of 
Klaipeda (Memel), and on several 
occasions, he headed Lithuanian de
legation to international conferences.

After the Soviet occupation of 
Lithuania in June, 1940, despite ap
proaches made to Dr. J. Šaulys by 
the occupying authorities, he unequi
vocally rejected recognition of the 
Soviet-installed Lithuanian puppet 
government and defiied its orders. 
Dr. Šaulys fought for, and fervently 
believed in, the ultimate restoration 
of Lithuania’s independence.

Dr. Jurgis Šaulys is survived by 
his wife and daughter, who reside in 
Switzerland. His second wife, the 
famous singer'Sal vatini, was known 
in former times in many capitals of 
Europe.

Dr. Šaulys was buried in Lugano 
on October 20. The Lithuanian dip
lomatic corps was represented at the 
funeral by the Hon. Stasys Lozo
raitis, dean of Lithuanian diplomats, 
from Rome, formerly Lithuanian 
Minister of Foreign Affairs; and by 
Dr. S. A. Backis acting charge d’af
fairs of Lithuania in Paris, who 
represented the Supreme Lithuanian 
Committee of Liberation and its 
Executive Council. Dr. A. Gerutis 
from Berne was also present. Both 
Mr. Lozoraitis and Dr. Backis deliv
ered farewell addresses.

who deserved severe punishments 
and two very grim prisons were 
established, one on the shores of 
Macquarie Harbour and the other at 
Port Arthur. A number of convicts 
escaped from time to time and 
caused trouble between the peaceful 
blacks and the settlers. Helpless 
blacks had been shot and robbed of 
their children and they naturally’ 
enough retaliated. Not knowing the 
difference between the escaped con
victs and the settlers, the blacks 
killed many whites and burnt their 
homesteads. As a result, there was 
open war between the blacks and 
the white settlers. The blacks were 
hunted like animals and by 1876 
there was no full-blooded aborigine 
left in Tasmania.

The first settlement in Western 
Australia was made in the year 
1826, at Albany. In 1829, a further 
settlement was made at Perth, the 
now capital of Western Australia. 
The first settlements were not very 
successful, due to the fact that the 
land was bought by well-to-do Eng
lish people who were not suited tc 
the task of clearing forests or mak
ing roads and houses. The progress 

of this State was very slow until 
the discovery of the Coolgardie- 
Kalgoorlie goldfields in 1834-35.

The first settlement of Victoria 
was made by the “Henty family” in 
1834, who explored Portland Bay 
and settled there after they found 
fertile soil for their flocks. When 
an official party was sent out by the 
Governor of N.S.W. they discovered 
the “Henty family” and marvelled 
at their work.

(To be continued.)
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APPEAL OF BALTIC STATES
to Dr. H. Evatt, President of the Third Assembly of the 

United Nations, Paris
resolved to continue their struggle 
until the complete liberation of 
their countries, which, in law, have 
never ceased to exist as independent 
States.

In the meantime, the continuation 
of the Soviet occupation, accompa
nied by the Soviet practice of 
genocide, menaces the Baltic nations 
in their very existence. Despite all 
appeals and protests, extermination 
is being pursued on a vast scale, in
dicating the determination of the 
U.S.S.R. to annihilate the Baltic 
peoples. This policy of genocide re
veals itself in the occupied Baltic 
countries in two parallel aspects; (a) 
systematic physical extermination of 
the population; (b) its cultural and 
moral destruction. The first is mani
fested in the murders, imprisonments 
and deportations to slave labor 
camps in the arctic regions of Rus
sia ; the second, by attempts to break 
the morale of the population by 
methods of terror exercised by the 
secret police, by a complete hold on 
the press and the education of 
youth, and by persecution of the 
Church. To these measures must be 
added the ruin of economic life, the 
forced collectivization of farms, and 
the colonization of the countries by 
alien elements brought from the 
interior of Russia.

One chapter more seems to have 
just been added to the Soviet atroci
ties known up till now, namely, 
forecd marriages. Many letters, the 
testimony of victims (wives of men 
abroad who cannot return), provide 
alarming news on this subject. In 
an appeal on behalf of the Baltic 
refugees addressed by the Scottish 
League for European Freedom to 
the Archbishop of Canterbury it is 
declared: “Among them are men 
who eseaped from the Russians but 
whose wives had to be left behind. 
Now the Soviets have decreed that 
all marriages of such persons are 
dissolved, and the wives are being 
forced to marry and bear children 
to semi-savages from the Far East 
whom the Russians are bringing and 
installing in the farms of the right
ful owners. If this does not rouse 
the consciences of the world nothing 
will, and, with all respect, it is the 
Churches who ought to lead in 
rousing them.

Taking into consideration that the 
preceding facts constitute a viola
tion by the U.S.S.R. of the very 
foundation on which the organizat 
tion of the United Nations is built, 
as well as of the provisions of the 
Hague Convention stipulating the 
rights and duties of occupying 
powers, we consider that the Assem
bly of the United Nations has not 
only the right but the duty of in
tervening, and of condemning this 
crime against humanity. We there 
fore beg you, Mr. President, to com
municate the present appeal, as well 
as’the appeal of November 6, 1947, 
addressed to the President of the 
Second Assembly and mentioned 
above, to the organs of the United 
Nations dealing respectively with 
questions relating to the violations 
of these rights by the Soviet Union, 
and to genocide. We put ourselves 
at the disposal of the General As
sembly, of its Commissions, and of 
all competent organs, for any com
plementary evidence.

We beg you, Mr. President, to 
accept the expression of our highest 
consideration.

For ESTONIA: The Estonian 
National Council (A. Rei) Chairman, 
(H. Maandi) Secretary General.

For LATVIA; (Bishop J. Ran- 
eans) President Central Council of 
Latvia, (R. Liepins) Chief of the 
Foreign Service Latvian National 
Council.

For LITHUANIA: (Professor M. 
"Krupavičius) Chairman of the Su
preme Lithuanian Committee of 
Liberation, (V. Sidzikauskas) Chair
man of the Lithuanian Executive 
Council.

Mr. President,
The Baltic States, Estonia, Latvia 

and Lithuania, were—with Poland— 
the first victims of the conspiracy 
against peace by the two totalitarian 
powers, Soviet Russia and Hitlerite 
Germany—a conspiracy which found 
its formal expression in the secret 
Protocols of Moscow of August 23 
and September 28, 1939, and its 
realization in the aggression of the 
Union of Soviet Socialist Republics 
against Poland and the Baltic States. 
Since then, the Baltic representatives 
abroad have addressed appeals to 
the various international confer
ences, and to the Governments of 
the western Great Powers, for the 
restoration of sovereign rights to 
the three Baltic States.

The free and authorized represen
tatives of the political will of the 
Estonian, Latvian, and Lithuanian 
nations drew the attention of the 
General Assembly of the United 
Nations, at its first meeting in Lon
don in the beginning of 1946, to the 
situation created in these countries 
by’ the unprovoked aggression of 
Soviet Russia between June 15 and 
17, 1940. Having exposed the cir
cumstances in which this aggression 
was perpetuated, and the disastrous 
consequences of the Soviet military 
occupation in the Baltic States— 
still then members of the League of 
Nations—they requested the General 
Assembly to decide upon measures 
to repair the injuries caused to the 
independence of the Estonian, Lat
vian, and Lithuanian Republics, and 
to protect their peoples against the 
policy of extermination being prac
ticed by the U.S.S.R. This request 
was repeated in October, 1946, when 
the General Assembly met in New 
York to resume its interrupted Ses
sion, and added thereto was an ex
pose of the juridical aspect of the 
Soviet aggression against the Baltic 
States.

In the faee of the policy of exter
mination of the Estonian, Latvian, 
and Lithuanian peoples being pur
sued by Moscow, the authorized re
presentatives of these peoples ad
dressed to the Secretary General and 
to the President of the Second Gene
ral Assembly of the United Nations, 
through the Latvian and Lithuanian 
Ministers and the Estonian Charge 
d’Affaires in Washington, notes and 
memoranda exposing the Soviet atro
cities, and the flagrant violations by 
the Moscow Government of the prin
ciples of the Charter of the United 
Nations. In their appeal of Novem
ber 6, 1947, the representatives of 
the Baltic States asked this High 
International Institution to take 
cognizance of this question in order 
that appropriate measures be taken 
to put an end to the genocidal 
methods of the Soviet Union.

The publication by the Depart
ment of State of the United States 
of America of the secret documents 
concerning German-Soviet relations 
in 1939-1941 has not only confirmed 
the existence of a plot between these 
two Great Powers against the Baltic 
States, but has thrown a new light 
on the particularly odious circum
stances in which it was contrived. 
Since the Soviet seizure of control, 
during and after the war, over other 
States of Central and Eastern 
Europe, it is evident that the fate 
of Estonia, Latvia, and Lithuania 
is indissolubly linked with the fate 
of that part of Europe, and indeed 
with that of the whole of Europe. 
In renewing their protest against 
the Soviet aggression, the Estonian, 
Latvian, and Lithuanian nations 
solemnly declare that: (1) they deny 
any right or title to the Soviet 
Government to represent them in 
the international forum; (2) they 
are convinced that, in a Europe free 
ami at peace, Estonia, Latvia, and 
Lithuania will regain their rightful 
place as free and independent States; 
(3) the Baltic Nations are firmly
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MUSU PASTOGES Korespondent o Paryžiuje

A.L.D-JOS PIRMININKAS 
BATHURSTE.

Ši menesi i Bathursto pereinamąja 
stovykla atvyksta net 3 emigrantu 
laivai. Šių keleiviu tarpe yra keli 
šimtai lietuviu.

Ta proga š.m. kovo men. 20 <1. 
musu stovykloje apsilankė A.L.D-jos 
pirmininkas p. Bauze su ponia. Po 
lietuvišku pamaldų, kuriose daly
vavo ir Sydnejaus svečiai, ivyko 
D-jos Skyriaus sjisirinkimas. Tau
tiečiai gausiai dalyvavo.

Bathursto skyriaus pirmininkui p. 
Lapšiui atidarius susirinkimą ir pas
veikinus naujai atvykusius tautie
čius, A.L.D-jos pirmininkas p. Bauze 
pranešė apie D-jos veikla ir jos atei
ties planus. Pirmininko žodžiais, 
A.L.D. yra nepartine ir apolitine 
organizacija, kuri nori visiems lie
tuviams ateiti i pagalba savo spau
da, patarimais ir jaukia lietuviška 
šilima. Galvojama ir daroma žygiu 
isigyti Sydnejuje savo tautinius na
mus, o vėliau—ir kituose dides
niuose centruose, km' daugiau lie
tuviu gyvenama.

Tikime, kad A.L.D-jos pirminin
kas p. Bauze, kuris jau beveik 20 
metu dirba čia lietuviška organiza
cini darba, ir toliau padės plėstis ir 
tobulėti tautinei Australijos lietu
viu veiklai. J. Tautvydas.

PRIEŠTARAVIMAI GYDYTOJU 
KLAUSIME

Per. savaites pabaigoj Sydnejaus 
ir, bendrai, australu spaudoje buvo 
nemaža rašyta išv. asm. gydytoju 
praktikos teisiu Įgijimo klausimu. 
Tačiau pranešimai, kas tuo reikalu 
padaryta bei daroma, yra labai 
neaiškus ir prieštarauja.

Britu Gydytoju Sąjungos federa
linis sekretorius dr. J. G. Hunter 
pranešė, kad kaip B.M.A. (British 
Medical Association) painformuota, 
Australijos federalinis mjnisteris 
pirmininkas Mr. Chifley diskutavo 
išv. asm. gydytoju priemimio klau
sima su N.S.W. valstijos ministeriu 
pirmininku Mr. McGirr ir N.S.W. 
sveikatos ministeriu Mr. Kelly. Dr. 
Hunter priduria, kad niekas tu 
asmenų nenuneigia šio pranešimo. 
Nesą jokios abejones apie tai, kad 
ministeris pirmininkas yra prašės 
N.S.W. valstija ir kitas išleisti įsta
tymu pakeitimus del 2000 išv. asm. 
gydytoju legalizavimo ju praktikos. 
Pasaulio Gydytoju Sąjungą pranešė, 
kad išv. asm. stovyklose Europoje 
yra apie 1600 praktikos gydytoju.

Australijos valstybes generalinis 
sveikatos direktorius dr. A. J. Met
calfe pranešė priešingai. Jis teigia, 
kad Australijos federaline vyriau
sybe neplanuoja panašaus plano. 
Tai esą tik gandai, kurie kilę Vo
kietijoj, kur didelis gydytoju skai
čius nori patekti Australijon. Dr. 
Metcalfe pridūrė: “Mes turime pa
kankamai patyrimo su svetimšaliais 
gydytojais karo metu ir žinome* kad 
jie yra ribotos vertes.”

GRAŽINAMI PENKI 
EMIGRANTAI

BATHŪRSTAS. — Kaip praneša 
T.S.M.H., Bathursto teismas nu
sprendė nubausti penkis išvietintus 
asmenis šešiems menesiams kalėjimo, 
pakeičiant ta bausme deportavimu. 
-Jie atsisakė dirbti darba, kuris jiems 
buvo paskirtas. Jie buvo pakaltinti 
nelegaliais emigrantais po to, kai 
neišlaiko anglu kalbos diktanto. Visi 
kaltinamieji buvo pripažinti kaltais. 
Jie yra: Jan Worysz, 28 m. amžiaus 
čekas; Nikola Globous, 38 m. amž. 
latvis; Jerzy Woldanski, 22 m. amž. 
lenkas, Mychajlo Morozynski, 21 m. 
amž. lenkas if Aleksander Mycko, 
25 m. amž. lenkas. Šie asmenys buvo 
pasiusti iš Bathursto Emigrantu 
Centro prie statybos darbu, tačiau 
jie paliko savo darboviete ir grižo 
i Bathursta. Emigracijos valdinin
kas N. Smith pranešė, kad visi penki 
kaltinamieji bus deportuoti artimiau
siu laiku.

VELYKINIS POBŪVIS
A.L.D-jos G. Valdyba pasitarusi 

su A.L.D. Sydnejaus Skyriaus Val
dyba nutarė suruošti bendra Vely
kini pobūvi — pasilinksminimą, ku
ris ivyks balandžio 16 d. Lakemboje, 
Memorial Halt saleje (prie pat sto
ties). Pradžia 8 vai. vak. įėjimas 
apmokamas 10 šil. Bus koncertas, 
bendra vakariene, šokiai ir žaidimai. 
Turtingas bufetas. Malonus tautie
čiai prašomi iš anksto užsisakyti vie
tas, nes stalu paruošimui reikia ži
noti svečiu skaičius. Negalėjusieji 
iš anksto užsirašyti užkandžiu gales 
gauti prie bufeto. Pobūviui gros 
geras lietuviu ir australu džaso orke
stras. Tikimasi gausaus tautiečiu 
dalyvavimo. Kviečiami lietuviai 
atsilankyti iš visu Australijos vieto
vių. Taip pat laukiami ir lietuviu 
draugai australia-es

Šia proga primintina, kad Velykų 
metu Sydnejuje vyks didele žemes 
ūkio ir pramones paroda. Iš toliau 
atvykusioms tautiečiams bus gera 
proga kita diena po pobūvio aplan
kyti, šia paroda.

LIETUVIU SPORTININKU 
LAIMĖJIMAI

“Nca Heilas” laivu atvykusiu lie
tuviu tarpe yra labai geru sporti
ninku, kurie jau spėjo sėkmingai pa
sirodyti.

Krepšinio turnyre kovo 11-12 d.d. 
lietuviu krepšininkai laimėjo prieš 
latviu II rinktine 34-17 rezultatu, o 
prieš latviu I rinktine laimėjo 27-15 
rezultatu. Lietuviu komandoje žai
dė: L. šilinskas, T. E. Duchauskas, 
Deikus, Cekavičius, Visockis ir Čiur
lionis.

Stalo teniso turnyre p. V. Mickevi
čiui issikovojus pirmenybe, latviai, 
matydami aišku pralaimejima, nuo 
baigminiu rungtynių atsisakė. Kovo 
13 d. lietuviu komanda sužaidė drau
giškas rungtynes su australu kariu 
komanda ir laimėjo 68-12 rezultatu.

Alb. P.
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Kravčenkos byla su Paryžiaus 
komunistais eina i gala. Nors ir 
pavėluotai kiek, manau vistiek bus 
idomu gerb. “M. Pastoges” skaity
tojams susipažinti su kai kuriomis 
budingesnemiš šios bylos detalėmis. 
Mano nuomone, įdomiausi bylos epi
zodai bus tie, kuriuose dalyvavo 
importuoti liudininkai iš Maskvos. 
Bene svarbiausi ju buvo trys: Krav
čenkos pirmoji žmona Gorlova, neva 
“generolas” Rudenko ir tūlas inži
nierius Romanov. Juos seke visa 
armija smulkesniu pėstininku.

Gorlovai, atrodo, buvo pavestas 
uždavinys asmeniškai “sunaikinti” 
Kravčenko, bet tai jai žiauriai ne
pavyko. Ji patį stambi moteris su 
ypatingai didėlėmis ir aukštai pakel
tomis krūtimis. Anot komunistu 
laikraščiu, tai tikra Sovietu Sąjun
gos duktė. Taigi, šioji duktė parei
škė, kad Kravčenko esąs pats did
žiausias visu laiku mergininkas, nors 
pati jau spėjo dar du kartu ištekėti. 
Kravčenkienei labai nesisekė, nes i 
visus klausimus arba tylėjo, arba 
atsake, kad tai melas ... Ji net 
paneigė, kad jos tėvai ištremti ir 
mirė kalėjimuose, sakydama, jog tė
vas mires plaučiu uždegimu, o moti
na šiaip sau gražiai “nusibaigusi.”

Generolas Rudenko. Koks jis 
generolas! Jis pats aiškinasi, esąs 
karjeros generolas, bet Kravčenko 
tvirtina ji esant bolševiku partijos 
“generolu.” Liūdna musu patirtis 
su Maciejausku tai patvirtina. Jis 
buvo Kravčenkos šefu New-Yorke ir, 
aišku, buvo nesmagu kai šis pabėgo. 
Pasak jo, atvykęs “sovietines garbes 
atitaisyti.” Užtat koliojo visais “ru
siškais” Kravčenko ir gyre Stalina 
su partija.

Atrodo, kad Rudenko atvyko ne 
šiaip sau i Paryžių pasižmonėti, nes 
teisme pareiškė, kad jis palauksiąs 
pažiūrėti, kaip busiąs Kravčenko 
likviduojamas . . .

Juo paseke Romanovas, tipiškas 
ruskelis iš Gogolio “Mirusiu sielų.” 
Taigi, štai, kokie reprezentantai iš 
Maskvos. Ko jie verti? Vyšinskis 
sako apie sovietu teise: “Sovietu 
teise yra efektingas sovietu politi
kos organas. Ji siekia tu pačiu tik
slu, kaip ir sovietu politika. Sovietu 
teisėjas nevisada privalo vadovautis 
logiška teise: tarp įstatymo ir par
tines disciplinos, o neabejojant rei
kia pasirinkti pastaraja, nes juk 
įstatymas ne kas kita, kaip partijos 
disciplina.” Lenino dar trumpesni 
žodžiai: “Mums—teises kriterijus 
yra tik veiksmo pasisekimas.” Taigi,

LIETUVOS INŽINIERIAMS 
AUSTRALIJOJ

Kiekvieno lietuvio inžinieriaus 
pareiga, kuriame pasaulio krašte jis 
bebutu, nenutrukti nuo savo kolegų 
ir palaikyti glaudu tarpusavio ryši. 
III-sis Lietuvos Inžinierių suvažia
vimas, ivykes 1948 m. birželio men. 
5-6 d.d. Augsburge, nutarė buv. Lie
tuvos Inžinierių Tremtiniu Draugija 
(320 registruotu nariu) perorgani
zuoti i LIETUVIU INŽINIERIŲ 
SĄJUNGĄ UŽSIENYJE su būstine 
Kemptene. Adresas: Association of 
Lithuanian Engineers Abroad, Man
aging Committee, Lith. DP Camp, 
P.D. Box 229, KEMPTEN (13-b), 
Germany,' U.S. Zone.

L.I.S.U. Centro Valdyba sudaro: 
pirm.—prof. Dr. S. Kolupaila, vice- 
pirm,,.—Prof. J. Šimoliunas, sekr.— 
dipl. inž. J. Bulota, ižd.—dipl. inž. 
P. Kaeionis, vald. narys ir reikalu 
vedėjas—dipl. inž. C. Tamašauskas.

Norėdama jungti visus lietuvius 
inžinierius, Centro Valdyba išrinko 
-savo atstovu Australijoje dipl. inž. 
Leoną Tuskeni (adresas: R. T. C. 
Bonegilla. Victoria).

L.I.S.U. atstovo Australijai už
davinys: suburti visus esančius čia 
lietuvius inžinierius ir technikus; 
sukviesti steigiamąjį suvažiavima ir 
ikurti L.I.S.U. Skyrių, išrenkant 
atitinkamus Skyriaus organus; pa
laikyti ryši su Centro Valdyba.

Lietuviai inžinieriai ir technikai 
prašomi kreiptis i L.I.S.U. atstovą 
gavimui informacijų, lietuviškos 

— kokia, teisę, tokie ir liudininkai . . . 
•- Margarėthe Buber-Neumann. Bene 
pats įdomiausias liudininkas Krav
čenkos puseje — tai buvusi žymi 
vokiečiu komuniste Buber-Neumann. 
Jos tėvas buvo žinomas filosofas 
Buber, o vyras — Heinz Neumann, 
buvęs vokiečiu komunistu partijos 
politbiuro narys ir vienas svarbiau
siu kominterno vadu. Jis pažinojo 
gerai nacius ir jiems besiekiant val
džios, isake vokiečiu komunistams 
juos visur persekioti ir net naikinti. 
Šis Neumanno užsimojimas labai 
nepatiko Stalinui, girdi, naciai nea
teisią i valdžia ir verta su jais 
ieškoti sugyvenimo. Neumann ne
paklauso.

Naciai i valdžia atėjo. Slėpdama
sis nuo persekiojimu, Neumann atsi
dūrė Maskvoje, kur netrukus Stali
nas ji likvidavo. Jo žmona perejo 
visas sovietinio piliečio kančias; ka
lėjimus, Sibirą, kol, pagaliau, buvo 
perduota iš NKVD ranku i Gešta- 
po.

Jos parodymai buvo sutikti kaip 
nepaprasta sensacija, net komunistu 
laikraščiai nebeistengę atsikirsti, o 
tik bandė nuslėpti ir nutylėti.

Advokatai kalba. Pagaliau pasi
baigė šešias savaites užtrukęs liudi
ninku apldausinejimas. Prasidėjo 
ginamosios advokatu kalbos. Krav
čenkos advokatas Heiczmann parei
kalavo iš komunistu 10 milijonu 
franku moraliniams ir materialiniams 
nuostoliams padengti, o pirmasis 
Kravčenkos advokatas Izard net 
dvi dienas kalbėjo. Pirmiausia 
jis nurodė pačiu komunistu 
klaidas, kurias jie padare be- 
puldami Kravčenko, vėliau iškėlė iš 
viso komunistu taktika. Jis parei
kalavo sunkiausios bausmes, kad tuo 
pagaliau butu užkirstas kelias ko
munistams diktatūriniu šantažu ir 
melu siekti savo partijos viešpają- 
vimo.

Kol šie žodžiai Tamstas pasieks, 
greičiausiai jau bus žinomas spren
dimas. Iš tikrųjų, jau nebe taip 
svarbu, koks jis bebus. Du mene
siu Kravčenko gynė savo laisve ir 
vienas išdrįso kovoti prieš raudonąjį 
siauba. Tai svarbiausia šioje byloje, 
kad Kravčenko palaike visas laisva
sis pasaulis. Milijonai atvėrė akis, 
pamate ir išgirdo, kas yra sovietinis 
rojus. Kovoje prieš raudonoji siau
bą Kravčenko bus atlikęs milžini
škos reikšmes darba: Maskvai bus 
labai skaudžiai užlipta ant nuospau- 
dulio. Jau dabar aišku, kad byla 
prasidėjo ir vyksta kaip tik “laiku.”

Z.U.

technikines literatūros (žurnalai: 
‘ ‘ Technikos Pasaulis,’ ’ ‘ ‘ Inžinieriaus 
Kelias” ir k.) ir pranešti savo ad
resus bei trumpas žinias apie save. 
Centro Valdyba išduoda nario liu
dijimus lietuviu, anglu ir prancūzu 
kalbomis. Juos galima gauti pas at
stovą.

Kolegos inžinieinai ir technikai, 
nepasimeskime plačiojoje Australi
joje, laikykime tarpusavio ryši, o 
tai bus naudinga ateityj ginant 
savo profesinius reikalus. Kitu tau
tu inžinieriai organizuojasi, tai neat
sitikime ir mes.

Dipl. inž. L. Tnskenis, 
L.I.S.U. Atstovas.

Sydnejaus miesto ir apylinkių 
lietuviams katalikams.

Norintieji atlikti išpažinti ar ki
tokiais religiniais reikalais gali 
kreiptis visuomet, i mane (geriau
siai, tačiau, penktadieniais ir šeš
tadieniais 2-5 vai. p.p.) šiuo adre
su : Sydney—Paddington, St. Fran
cis Presbytery, 66 Gordon Street; 
telef. FA 4025.

T. Vyt. Balčiūnas O.F.M. 
£«'—»n    -------------p r rru-iM +
Į ESU 30 METU, NEVEDES. j 
Į Noriu sukurti rimta šeimy- j 
į nini gyvenimą. Atsakysiu tik | 
į i rimtus laiškus. Foto būtina. į 
J Laiškus siusti šiuo adresu— 

AUGUSTINAS ŠEMIOTAS, 
! C/o. STATE SAW MILLS, i 
I PEMBERTON, W.A. j
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