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Lietuvos dešimtmetis mirties kameroje
Savo laiku caristinū Rusija pasau

lyje buvo žinoma tautu kalėjimo var
du. Ir iš tikrųjų šis vardas labai 
tiksliai charakterizavo ano meto rusi
škąjį imperializmą ir jo siekimus. 
Lietuva šiame kalėjime išbuvo dau
giau, kaip šimtą dvidešimt metų, kas 
tautos gyvenime sudaro reikšmingą 
laikotarpi. Šis nelaisvės metas lietu
vių tautai ir jos plėtotei, jos augimui 
ir kultūriniam išsivystymui buvo 
didžiulis stabdis ir paliko skaudžių 
pėdsakų. Tačiau šie skaudūs vergi
jos metai, atgavus nepriklausomybę 
ir visuotinio entuziazmo svaiguly 
greitai buvo pamiršti. Atgavusi ne
priklausomybę lietuvių tauta perdaug 
turėjo darbo, kad skirtų laiko aprau
doti savo nesenų laikų liūdną praeitį. 
Pagrindinis jos rūpestis buvo užgy
dyti nelaisvės metu gautas žaizdas ir 
kaip galima greičiau tiek kultūriniu, 
tiek ir ekonominiu atžvilgiu pasivyti 
ir susilyginti su kitomis Vakarų Eu
ropos tautomis. Per tą trumpą ne
priklausomo gyvenimo laikotarpį, pa
siektieji rezultatai buvo tiesiog nuo
stabūs. Tačiau to milžiniško darbo 
vaisiais beveik nebuvo suspėta pasi
naudoti.

Tasai pats rusiškasis imperiali
zmas, tik reklamuodamasis kitu vardu 
ir vadovaudamasis ‘ ‘ labdaringais ’ ’ 
tikslais, 1940 m. birželio 15 d. vėl 
atidarė savo kalėjimo vartus ir paėmė 
“tėviškėn” globoti Pabaltijo kraštus, 
jų tarpe ir Lietuvą. Šiandie jau de
šimt metų, kai Lietuva vėl kenčia 
vergijos priespaudą, bet šį kartą jau 
sovietiškame kalėjime. O tai yra 
milžiniškas skirtumas. Caristinės 
Rusijos kalinama Lietuva labai daug 
kentėjo: teko sudėti daug aukų žnao-

Klaipeda — Baltijos ugnies centras
LONDONAS.—Kaip praneša “The 

Sunday Herald” Londono bendra
darbis, 1000-ties myliu Baltijos jūros 
pakraščiu Sovietai vykdo milžiniškus 
karinius Įrengimus. Švedijos admi
rolas Stromback’as neseniai pareiškė, 
kad Sovietų karo laivyno veiksmai 
Baltijoj “toli pralenkia normalios 
gynybos reikalavimus.” Baltijos jū
ros pakraščiu, vietomis siekiant net 
30 kilometrų gilyn i sausumą, vyk
domos drastiškos gyventojų deporta
cijos. Tūkstančiai pabėgėlių savo 
pranešimais Įgalina sudaryti bendrą 
padėties vaizdą. Nuo Estijos ligi 
Klaipėdos yra Įrengta tvirtovių gran
dinė. Klaipėdos uostas yra pavers
tas vyriausia Sovietų Rusijos povan
deninių laivų baze. Čia nuolat stovi 
apie 200 povandeninių laivų, kuriems 
yra. Įrengti didžiuliai bunkeriai, to
kio pat tipo, kaip buvę vokiečių pov. 
laivų bunkeriai Prancūzijos Breste. 
Staigaus puolimo atvejui Įrengta 
povandeninių tinklų sistema. Klai
pėdą su Karaliaučium jungia kita 
tvirtovių grandinė, kuri toliau tie
siasi ligi Liubeko. Visi šios srities 
uostai, pusiausaliai ir žvejų kaimai 
šiuo metu yra apgyvendinti išimtinai 
kariuomenes daliniais. Baltijos ka
rinių 'įrengimų paslapties apsaugai 
Sovietai Įrengė visa sritimi besitie- 
siantĮ radaro tinklą.

SENSACINGAS PAREIŠKI
MAS

KATRAS.—Kaip praneša Egipto 
laikraštis “Akbar ei Yom”, Britų 
Imperijos kariuomenės štabo virši
ninkas feld-maršalas W. Slim’as ne

VYTAUTO DIDŽIOJO PAMINKLAS KARO MOKYKLOJE KAUNE.

seniai pareiškė Egipto vyriausybes 
shiogsniams, kad “karas yra tikras.” 
Laikraštis teigia, kad toksai pareiški
mas Įvyko f eld-maršalo pasikalbėjimo 
metu su Egipto kariuomenės štabo 
viršininku Haidar Paša. Pasikalbė
jimo metu Haidar Paša paklausė: 
“Jei tarp dviejų priešingų pusių 
prasidėtų karas, kaip ilgai truktų, 
kol Sovietų kariuomenė pasiekti? 
Egiptą?” Kaip teigia minimas lai
kraštis, feld-maršalas Slim’as atsakė: 
“Keturi mėnesiai.”

NEW YORK AS—“United Nations

Skubiai sovietinama R. Vokietija
LONDONAS. — Paskutiniu metu 

Rytų Vokietijos sovietinimo kryptim 
Įvyko du faktai, kurie, yra laikomi 
Sovietų Rusijos skubėjimu Įjungti 
Rytų Vokietiją visiškon savo prik
lausomybėm — T. Per. ketvirtadienį 
buvo paskelbta Rytų’ Vokietijos su
tartis su Lenkija. Pagal šią sutartį, 
kuri yra laikome neoficialia taikos 
sutartim, dabartinės Oderio-Neisse 
Vokietijos sienos yra laikomos galu
tinai nustatytomis. — TT. Sovietų 
Rusijos vyriausybė nutarė pakeisti 
karinę Rytų Vokietijos okupaejos 
valdžią civilinės kontrolės organu. 
Karinis* Sovietų viršininkas Berlyne 
generolas Kotikovas jau pakeistas 
civiliu Įgaliotiniu Š. A. Dengimi. 
Taip pat bus pakeisti civiliais asme
nimis trys Sovietų generolai, ligi šiol 
sudarę Sovietų kontrolinę komisiją 
Vokietijoje.

World” atspaude buvusio žymaus 
vokiečių generolo samprotavimus bu
simojo karo atžvilgiu. Generolas 
pJpAeiškia, kad šiuo metu Sovietų 
Rusija yra aukščiausiame savo galy
bės laipsnyje ir, pradėjusi karą, ji 
nusiaubtų visą Europą. Sovietai 
gali sumobilizuoti daugiau vyrų, kaip 
visi jų priešai kartu. Be to jie gali 
sudaryti 100.000 tankų armiją. 
Generolas mano, kad tuo atveju, jei 
Sovietai užkluptų Vakąyus netikėtai,, 
tik Ispanija ir Anglija tegalėtų gin
tis. Pradinis Sovietų Rusijos pasise
kimas reikštų Europos žlugimą.

BERLYNAS. — Oficialus Sovietų 
Kontrolinės Komisijos Vokietijoje 
organas “Taeglische Rundshau” pa
skelbė kad bet kuris mėginimas anu
liuoti Lenkijos užėmimą Vokietijos 
teritorijos dalies išprovokuotų naują 
karą. Laikraštis pabrėžė. kad komu
nistinė Rytų Vokietijos vyriausybė 
yra vienintelis Vokietijos liaudies 
Įstatyminis atstovas. Pasak laikra
ščio, Rytų Vokietijos susitarimas su 
Varšuva nustato Oder-Neisse liniją 
galutinėmis taikos sienomis. “JAV 
siekia galimai toliau nutęsti formalų 
tų sienų pripažinimą. Iš tikrųjų 
Jungtinės Amerikos Valstybės siekia 
atitinkamu laiku paversti neišaiškin
tas sienas trečiojo karo progai, kaip 
tai panaudojo Hitleris Lenkijos Ko
ridorių antram pasaulio karui sukel
ti.” — pabrėžė sovietinis vokiečių 
oficiozas. 

lietuvių tautai ir visam kraštui šim
teriopai daugiau nuostolių, negu kad 
šimtametė Lietuvos vergija earisti-. 
nėję priespaudoje. Ano meto Kra
žių skerdynės ir Muravjovo siautėji
mas yra tik šešėlis, palyginus su Pra
vieniškėm arba 1941 metų birželio 
mėnesio 14-17 dienomis. Šiapus at
sidūrę,mes esame liudininkai tik vie- 
nerių metų įvykių, ir tai tų metų, 
kada santykiai tarp pavergėjo ir 
pavergtojo tik buvo pradėję įsitempti, 
nors tačiau visa tauta išgyveno neiš
sakomo siaubo dienas. Tad ką jau 
bekalbėti apie pakartotiną,. 1944 metų 
okupaciją, ypač kad okupantai nepa
miršo 1941 m. birželio mėnesio 21- 
23 d.d. sukilimo. Prie to dar prisi
deda ir ginkluotas krašto viduje pa
sipriešinimas, tebetrunkąs ligi šian
dien. 1940-41 metų rusų veiksmai ir 
šeimininkavimas Lietuvoje buvo tik 
preliudas į tai, ką jie buvo suplanavę 
ir, aišku, antrą kartą sugrįžę, jie tų 
savo planų neatsisakė, bet neatidėlio
dami pradėjo juos vykdyti. Matyda
mi kietą lietuvių tautos atsparumą, 
dabartiniai krašto okupantai jį laužte 
laužia, panaudodami pačias drasti
škiausias priemones. Ir todėl visai 
nenuostabu, kad per šį, palyginus, 
trumpą laiką jau spėta sunaikinti 
daugiau negu ketvirtadalis visos 
tautos. Tasai naikinimas šiandie 
vykdomas dar didesniu tempu, nes 
rusai šiandie stovi prieš lemiamą 
žingsnį viso pasaulio atžvilgiu. Kol 
tai įvyks, jie bet kokiu atveju nori 
būti aspidraudę Pabaltijo pakraštį, 
darydami viską, kad iš šių kraštų 
išnyktų kaip galima greičiau, gyvieji 
liudininkai.

Vadinasi, jeigu earistinėje Rusijoje 
Lietuva buvo kalinama tik paprastu, 
populiariai sakant, kalėjimu, atimant 
tautai politines ir kultūrines laisves, 
bet tiesiog nepaliečiant. paties tautos 
branduolio, tai bolševikinės Rusijos 
kalėjime Lietuva pateko į mirties 
kamerą. ’ Dešimt metų mirties kame
roje yra kažkas, ko žodžiais neįmano
ma išsakyti. Ir tai ne vienas ar 
dešimtys žmonių, bet ištisa tauta. 
Jau dešimt metų, kaip visa tauta 
marinama, pati net nežinodama už 
ką. Šitas dešimtmetis yra vienas pa
čių skaudžiausių visoje Lietuvos isto
rijoje. Kai kas bando teigti., kad 
tautos nebūna išžudomos ir kad mes 
turime tikėti savos tautos amžinumu. 
Vis dėlto mirties kameroje kankina
ma tauta vargu ar ištvers sekantį 
dešimtmetį, jeigu jos budelių dienos 
nebus sutrumpintos.

Tai yra labai liūdnos sukaktuvės. 
Dešimtį metų žudoma lietuvių tauta 
verčia net neutraliuosius kraštus 
šiurpu nusipurtinti ir sustoti prieš 
klausimą: šiandie marinama Lietuva 
ir kiti Pabaltijo kraštai .tai kam eilė, 
ateis rytoj ? O tasai pavojus šiuo 
metu yra labai realus ir svarstytinas.

šios liūdnos sukakties akivaizdoje 
ir mes, būdami anos mirčiai pasmerk
tos tautos vaikai, negalime žiūrėti 
šaltai ir abejingai. Mūsų pareiga 
yra imtis visų išgalių, kad ši tautos 
naikinimo procedūra bet kokia kaina 
būtij sulaikyta. Mes turime žadinti 
kitas tautas, kad jos būtų apsidrau- 
dusios ir kad jas neištiktų panašus 
likimas. Mes būkime kovos už savo 
Tėvynės laisvę šaukliai, būkime akty
vūs šiandien pasaulyje vykstančios 
despotijos liudininkai ir pasaulio 
sąžinės žadintojai. Tuo mes sutrum
pinsime ten. Tėvynėje, palikusių bro
lių kančias ir pagreitinsime išlaisvi
nimo valandą. ,.

Vincas Kazokas.
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Inž. M. Bogušas.
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Daug kalbama, kad amatininkai 

negales privačiai verstis dėl unijų 
spaudimo ir panašiai. Specialiai tuo 
reikalu kreipiaus į vyriausią fabrikų, 
įmonių ir krautuvių registrar!}. 
Paaiškėjo, kad kiekvienas amatinin
kas, išskyrus elektrikus, gali atidaryti 
Sįiyo,vardu Įmonę, jei tik jis turi . ąti» 
tinkamas patalpas. Specialūs reika
lavimai yra taikomi tik elektrikams 
ir dar vienam antram amatui, kur 
reikalaujama baigti tam tikras mok
slas bei turėti specialų leidimą — 
licenzija. Amatininkai, kurie verčia
si be jokios varomosios jėgos ir kurie 
betarpiai parduoda savo gaminius 
vartotojui, registruojasi 53 Martin 
Place, 6-tame aukšte, ten užpildydami 
tam tikrą ankietą ir apmokėdami tai 
£0.2.6—£1.0.0 mokesčiu, pagal dir
bančių registruojamoje įmonėje dar
bininkų skaičių. Jokių suvaržymų 
nedaroma ir nepaisoma, ai' besiregi
struojąs amatininkas yra užsienietis, 
ar australas, katalikas ar liuteronas. 
Kiekvienas gaus prašomą leidimą, 
jei tik jo patalpos atitiks inspekto
riaus reikalavimus ir jei miesto savi
valdos organai pritars prašomoje 
vietoje amatininko įmonės reikalin
gumui.

Tad besikuriantiems amatininkams 
reikti} imtis tokių žygių. —1. Susi
rasti atitinkamą vietą-patalpas. II. 
Pasiteirauti miesto savivaldybėje, ar 
leidžiama, toje vietoje verstis pasi
rinktu amatu. III. Teigiamu atveju 
reikia vykti į minėtą 53 Martin 
Place, 6-tan aukštan, užpildyti ati
tinkamą ankietą ir susimokėti reika
laujamą mokestį. Teigiamomis aplin
kybėmis po. dviejų savaičių gauna
mas prašomas leidimas. Unijos at
stovas vėliau pats atvyks pas įsikū
rusį amatininką, siūlydamas įstoti į 
narius.

Jei planuojamoje įmonėje numato
ma bent, kokia varomoji jėga—elek
trinis motoras, dizelis ar garo kati
las — arba jei joje numatoma dides
nis kaip 40-ties darbininkų skaičius, 
tada reikia kreiptis į 53. Martin 
Place 7-tan aukštan, kur yra regis
truojami fabrikai ir didesnes įmones. 
Ten panašiai visi lygiai traktuojami 
ir reikalaujama užpildyti dvigubai 
didesnę ankietą ir užsimokėti atitin
kamai didesnį £0.5.0—£10.0.0 moke
stį. Panašia tvarka toliau gaunamas 
leidimas. Įvairiems specialistams re
komenduotina imtis šia kryptim rei
kiamų žygių ir kurdintis savo specia
lybės darbe. Tačiau reikia pramokti 
bent tiek anglų kalbos, kad be ver
tėjo būtų galima, atlikti įstaigose 
kilusius reikalus, užpirkti reikalingas 
medžiagas ir parduoti pagamintus 
gaminius.

Specialistai neturėtų delsti del 
nuosavų įmonių organizavimo. Ne
tenka būgštauti ir dėl bet. kurios rizi
kos. Atrodo, kad šiuo metu Austra
lijoje nebankrutuoja jokia įmonė, 
nebent piktas bankrotas tepasitaiko, 
tačiau čia jau nusikaltimo reikalas. 
Savo įmonę įsisteigusia kurį laiką, gal 
ir mažesnėmis pajamomis turės ten
kintis, tačiau pajamos palaipsniui vis 
didės. O labai svarbu ir gera savi
jauta — ir mažiausias amatininkas 
visumet jaučiasi sau žmogumi, nepri
klausomu nuo boso-boselio malonės.

Dar pateiksiu keletą kuklių pata
rimui’* laisvųjų profesijų atstovams,

100 metu Sy due jaus universitetui
Per. trečiadienį Sydnejaus Miesto' 

Rotušės salėje su nepaprastai iškil
mingomis ceremonijomis buvo atžy
mėtos Sydnejaus universiteto 100-to 
metų sukaktuvės. Iškilmėse be uni
versiteto vadovybės dalyvavo auk
ščiausieji Australijos valdžios atsto
vai. Iškilmių metu ypatingai buvo 
užakcentuotas būtinas reikalas skirti 
universiteto reikalams didesnių su
mų. N.S.W. valstijos gubernatorius 
J. Northeott’ąs savo kalboje pareiškė, 
kad Australija privalo visomis pas
tangomis padėti aukščiausiai savo 
švietimo Įstaigai, kad galėtų išnau
doti tas progas, kurias jai dabar siūlo 
pasaulis.

besidairantiems geresnių kurdinimo
si sąlygų Sydnėjuje.

Jei kas savo turimoje profesijoje 
tikrai gerai nusimano ir yra pakan
kamai stiprus anglų kalbos mokėjimo 
atžvilgiu — susirasti tinkamo darbo, 
o ypačiai jaunam žmogui, yra nesun
ku. Peršokusiems 40-ties metų am
žiaus ribą susidaro kiek painiavos, 
nes valdžios ir savivaldybės įstaigos 
dairosi jaunesnių žmonių, nenorėda
mos mokėti vyresnio amžiaus žmo
nėms greičiau išpučiamos pensijos. 
Tačiau nesusidaro rimtesnių kliūčių 
ir vyresnio amžiaus žmonėms. Lai
svųjų profesijų ir mano minėtų kva- 
lilifikacijų atstovai darbo gali ieškoti 
pagal to paties “The Sydney Morn-

ZVEJU LAIVAI NERINGOJE

Triukšmas del budelio
CANBERRA. — Pranešimas, kad 

ryšium su vykstančiu japonų karo 
nusikaltėlių Los Negros saloje byla 
yra paskirtas budelis,* Atstovų Rū
muose Canbėrroje sukėlė didelio ne
pasitenkinimo ir kritikos. Atsaky
damas Darbo partijos atstovui į pa
klausimą, Australijos užsienių rei
kalų ministeris Spender’is pareiškė, 
kad, jei toksai paskyrimas būtij Įvy
kęs japonų karo nusikaltėlių byloje,, 
jis tokį paskyrimą panaikintų.

©Romualdą Cibulskį ir šeimą 
paieško N. Valaitis, C.I.C., B1.-12- 
Staff, Bonegilla, Vic.

ing Herald’’ skelbimus ar besikreip- 
dam į Employment Office, i dar ge
riau į Public Service Office, kuris 
randasi 19 O’Connell St., City. Šio
je įstaigoje užpildę atitinkamą ankie
tą, po dviejų savaičių jau gauna 
vienokį ar kitokį atsakymą. Be abe
jo, gyvenimiškų specialybių asmenims 
darbas lengviau gaunamas.

Įmanoma geresnis darbas gauti ir 
tiems, kurie yra baigę ir ne griež
tuosius aukštuosius mokslus. Ir jie 
gali susirasti geresnio ir neblogai 
apmokamo darbo, kaip antai, buhal
terių, sąskaitininkų, pardavėjų ir 
pan. Tačiau tokiepis reikia jau gerai 
mokėti anglų kalbą o be to labai 
svarbu baigti kuriuos nors vietos 
kursus. O tų kursų įvairiausioms sri
tims čia, Sydnėjuje, yra labai daug. 
Daug padės ir toji aplinkybe, jei bent 
vienerius metus bus lankytas vietos 
universitetas. Visiškai jau nekalbant 
apie tą,, kuris jį baigs, universiteto 
suole Sydnėjuje sėdėjusis gali tikė
tis baltos apykaklės darbininko vie
tos. Pastebėta, kad australų įstaigos 
kur kas maloniau ir palankiau kal
basi su jų universiteto lankytojais.

Šiomis mintimis ir baigiu savo 
bandymą patarti tautiečiams dau
giau ar mažiau išsamesnį patarimą 
besiruošiant kurdintis Sydnėjuje. 
Sekančiame, jau paskutiniame savo 
straipsnyje, bandysiu pasitarnauti 
vienu kitu patarimu ir mielam mūsų 
ūkininkui, besidairančiam arčiau ar 
toliau miesto ribų įsikibti jo pamėg
to žemės gabalo.

Argentinoje, Buenos Aires, leidžia
mas lietuvių laikraštis “Argentinos 
Lietuvhj Balsas” š.m. gegužio 11 d. 
pasirodė su 900-tuoju savo numeriu. 
Tai stipriai imponuojanti skaitlinė, 
parodanti to laikraščio nueitą spau
dos kelią. Pradėjęs eiti dar tada, kai 
mūsų Tėvynėje laisvos vėliavos pa
vėsyje augo ir stiprėjo savoji laisva 
spauda, “Argentinos Lietuvių Bal
sas” spaudos vargą pradėjo sveti
moje žemėje gana sunkiomis išeivijos 
sąlygomis. Ilgus metus jis puoselėjo 
Argentinos lietuvių išeivijoje lietu
vybės liepsnelę, sielvartaudamas., kad 
jūras-marias perplaukę Lietuvos išei
viai niekumet nepamirštų gimtojo 
žodžio ir kilminės žemės grožio. Lai
kraštis. brandinamas gabaus redakto
riaus Konstantino Norkaus, augo ir 
stiprėjo kartu su Argentinos lietu
vių nepalaužiama dvasia. Ilgus me
tus gana kuklų ūgį teturėdamas, 
paskutiniaisiais metais išaugo Į dide
lio formato 8 pilslapių laikrašti. 
Maža to. “Argentinos Lietuvių Bal
sas” savo skiltimis yra sukūręs tikro 
lietuviško stiliaus laikraštį ir išlai
kęs lietuviškos spaudos skonį, koksai 
jau buvo pasiektas ir įprastas anoje, 
nepriklausomoje Lietuvoje. Šiuo 
atžvilgiu visoje mūsų dabartinės 
išeivijos spaudoje “Argentinos Lie
tuvių Balsas” užima bene pirmau
jančią vietą. O per vis svarbiau — 
tai jo aiški ir nepalaužiama lietuvi
ška laikysena ir kultūringos, nuosai
kios jo pastangos burti visus lietuvius 
vienon krūvon. Gi, kai šią akciją 
lietuviams bevykant., išsikiša vienur- 
kitur vienokie ar kitokie partiškumų 
grebėzdai, ‘ ‘ Argentinos Lietuvių Bal
sas” nepasigaili ir aštresnio žodžio 
lietuvybės nuotaikų drumstėjams. 
Atsitiktinumo aplinkybėmis dažnai 
tenka jo tiesos žodis pajusti dešinin 
sparnai! besirikiuojantiems, dėl ko 
kartais, paviršutiniškai sprendžiant, 
kai kas gali pasišauti partiniu kairu

IS VIKTORIJOS -
Laimės pėdomis Kolumbijon...

Manydamas, kad MŪSŲ PASTO
GES skaitytojams yra įdomu patirti, 
kaip gyvena mūši} tautiečiai ne tik 
Australijoje, bet ir kituose kraštuose, 
bandau pateikti keletą nuotrupų 
apie vet. gyd. ■ Vytauto Stasiukyno 
kurdinimąsi Koliujibijoje, atlikdamas 
tai pagal gautą iš jo laišką.

Vytautas Stasiukynas buvo atvykęs 
pirmuoju transportu į Australiją. 
Atlikęs dviejų metų darbo įsiparei
gojimą, jis bandė visais galimais bū
dais gauti darbo pagal savo profe
siją. Tačiau visos jo pastangos nuėjo 
niekais. Net buvo ir į Sydnejaus 
universitetą įstojęs, tačiau studijas 
nutraukė pristigęs lėšų. Dar Vokie
tijoje begyvendamas, buvo gavęs iš 
tėvo kun. Tamošiūno, gyvenančio 
Kolumbijoje, parūpintą vizą emi
gruoti Kolumbijon. Apsisprendęs 
toliau emigruoti, kur galėtų verstis 
veterinarijos gydytojo praktika, Vyt. 
Stasiukynas vėl kreipėsi į kun. Ta
mošiūną, kuris is šį kartą parūpino 
jam vizą Kolumbijon.

Australijos valdžios įstaigų nek
liudomas, š.m. kovo 19 d. Vyt. Sta
siukynas amerikiečių laivu išplaukė 
iš Brisbanas uosto į Kolumbiją. 
Laivokortė į Kolumbiją jam kaštavo 
£200, gi nuo Balboe Highits uosto į 
Medellin’ą lėktuvu dar papildomai 
kaštavo 60 dolerių.

Vos nuvykęs į Kolumbiją, Vyt. 
Stasiukynas tuoj gavo veterinarijos 
gydytojo darbą pas Kolumbijos pre
zidento brolį. Pastarojo ūkis yra 
apie 130 klm. nuo Medellin’o ir turi 
apie 100 kv. kilometrų žemes gabalą. 
Ūkyje laikoma 1200 karvių. Ūkyje 
nėra jokių kelių, o vien tik jojimo 
takai, tad ir vienintelė susisiekimo 
priemonė yra arklys. Vietovė yra 
labai kalnuota. Naktį temperatūra 
nupuola ligi CIO. Tačiau dienos ga
na karštos. Klimatas esąs žymiai 
malonesnis, kaip vasaros metu Nu- 
murkah’e (šios vietovės, esančios 
apie 120 mylių nuo Melbourne, pie
ninėje per. metų vasarą abu kartu 
dirbome).

Ūkio savininkas supirko visus vet. 

mai! jį nurikiuoti, tačiau tai nunei
gia pačios “Argentinos Lietuvių Bal
so” skiltys — kiekviename numeryje 
talpinama ' Šventoji Evangelija, o 
taip pat ir kiti grynos religijos daly
kai. Juk ir patsai Kristus žemiškoje 
savo gadynėje išplakė lauk iž bažny
čios muitininkus . . .

Eidamas tikruoju keliu, “Argenti
nos Lietuvių Balsas” buvo tinkamai 
suprastas, įvertintas ir pamiltas visos 
Argentinos lietuvių bendruomenės. 
Dideliame varge gimęs mažas laikra
štukas išaugo į didelį stiprų lietu
vių spaudos organą. Tai yra didžibs 
pagarbos jo leidėjo-administratoriaus 
P. Ožinsko ir redaktoriaus K. Nor
kaus nuopelnas. Šių dviejų Argenti- 

iiios lietuvių spaudos veteranų atna
šautas darbas ir tiesiai pasirinktas 
kelias yra pavyzdys ne tik spaudos 
pradininkui,, bet ir pirmas skambutis 
ne vienam spaudos vežimėliui, kuris, 
vingiuota ir grubų kelią lietuviškan 
darban pasirinkdamas, didžiu garsu 
rieda ir savo pėdas vėjo nupnčiamu 
smėliu užbarstyti dar mėgina.

“Kol nenueita per toli, reikėtų su
sikalbėti lietuviškai visiems lietu
viams, kovojantiems už savo tautos 
laisvę ir nepriklausomybę. Reikia 
atsižvelgti į tikrovę. į savo tautos 
tragedijos baisumą ir eiti išvien vi
siems lietuviams, kurie trokšta, kad 
mūsų gimtinė.^aptų laisva” —.savo 
sukaktuvinio numerio išvakarėmis ra
šo “Argentinos Lietuvių Balsas.” 
Norėdamas sukaktuvininkui surasti 
kuo gražiausių ir prasmingiausių 
linkėjimo žodžių,, manau nesuklysiu^ 
palinkėdamas šiam gražiam lietuviš
kam laikraščiui būsimo 1000-tojo nu
merio proga atsidusti šiais žodžiais:.

— Ačiū Dievui! Pagaliau mes jau 
visi susikalbam lietuviškai!

O vis dėlto tokia diena ateis; nes 
tai yra mūsų tautos laisvės sąlyga.

Juozas Žukauskas.

gyd. Vyt. Stasiukyno pageidaujamus 
vaistus, dalį įrankių ir net mikro
skopą. Vyt. Stasiukynas gyvena ūky
je, gi jo darbas — jodinėti po laukus 
ir apžiūrinėti bandas. Susisiekimas 
su Medellin’u neblogas: 104 kini, 
autobusu ir toliau pusantros valandos 
jojimas arkliu. Atlyginimas laikinai 
siekia 400 pozų (1 doleris — 1,95 po
zų) mėnesiui, o be to maistas ir 3 
kambarių butas. Kiti lietuviai pana
šiai uždirba, tačiau yra ir 150-200 
per mėnesį tegalinančių. Yra ir to
kių, kurie uždirba per mėnesį iki 600 
pezų. Viskas priklauso nuo laimės, 
apsukrumo, gerų rekomendacijų ir 
turimos specialybes. Kaip Vyt. Sta
siukynas teigia, geriausiai Kolumbi
joje verčiasi agronomai, inžinieriai 
bei veterinoriai. Kainos: geras kos
tiumas — 90 pezų, ainerik. batukai 
— 29 pezai, neblogas amerik. radijo 
aparatas •— 350 pezų. Iš gaunamos 
algos jokie mokesčiai neatskaitomi. 
Žmonės mandagūs, nesiteikia, darbi
ninkai neužgauliojami; visumet pa
sakoma ir paprašoma švelnia formą, 
o darbininkai atsako: “esu tik jūsų 
patarnavimui.’’ Valdžia veik niekur 
nesikiša. Gali pirkti žemės, sklypus, 
statyti namus kur nori, be jokio pla
no. Krautuvėms prekiavimo laikas 
nenustatytas., tad gali pirkti kad ir 
vėloku laiku. Tačiau didelės firmos, 
turinčios daug tarnautojų, prekiavi
mą baigia 6 vai. v.

Vyt. Stasiukynas kartą buvęs la
bai nustebintas, kai įėjęs į viešbutį 
pietų buvo išprašytas Jauk, mat jis 
buvo be švarko ir kaklaraiščio, tuo 
tarpų kai gatvėje 50 % žmonių vaik
što basi. Pakol kas, kaip Vyt. Stą- 
siukynas teigia, jis jaučiasi labai 
puikiai, esąs patenkintas ir nū kiek 
nesigaili apleidęs Australiją. Jis ra
šo: “. . . tai tikrai galimybių kraštas 
ir laisve egzistuoja to žodžio "pilna- 
prasme.” ■ ■ ,

Kaip Vyt. Stasiukynas rašo., tru
puti sunku yra priprasti prie keisto 
maisto, tačiau to maisto recepto nea. 
prašo; Girdi, ūkyje gyventi bus nuo
bodu. J. Pečiulis.
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...Mes mirštame su šventos žemės sauja
Okupantas kankina Lietuvos gy

ventojus, maža mūsų tauta yra kry
žiuojama, — rašo vienas pogrindžio 
veikėjas, siusdamas į JAV fotografi
jas iš Lietuvos gyventojų kovų prieš 
rusiškus okupantus.

“Boston Sunday Post” korespon
dentas Lawrence R. Goldberg matė 
visą eilę Lietuvos pasipriešinimo ko
vos fotografijų, priesaika patvirtin
tų pareiškimų ir statistinių žinių, 
vaizduojančių kitoje pusėje geleži
nės uždangos vykstantį gyvenimą.

Atvežti duomenys rodo — minėto 
dienraščio sausio 8 d., 1950 m. rašo 
L. R. Goldberg, —-kad Sovietų val
domame krašte visos gyvenimo fazės 
— doroviškoji, socialine, politinė, 
ekonominė, kultūrinė ir kariškoji — 
kasdien darosi aršesnės. Tuo paeiti 
metu kovotojai prašo laisvąjį pasaulį 
pagalbos.

Kruvinos mūsų rankos jau net jus 
pasiekia — rašo kovotojas iš Lietu
vos. Tai yra mūsų pačių kraujas. Jis 
teka upeliais. Liepsnojantieji mūsų 
ūkiai nušviečia padanges. Visur ma
tosi tiktai kraujas ir kančios. Va
saros saulė nenudžiovina mūsų krau
jo, žiemos šalčiai jo nesušaldo. Šis 
kraujas nuplaunamas tiktai mūsų 
motinų, žmonų, mylimųjų ir vaikų 
ašaromis, kai jos mus apkabina.

Kada pasižiūrėsime į išgriautus sa
vo namus,, kada stebime pasibiaurėti- 
uus prievartos veiksmus, užmirštame 
išsekusias savo jėgas, ir ramus, šal
tas. pasipiktinimas duoda mums jėgų 
tęsti kovą ...

Mūsų vyrų lavonai — apvogti, iš
rengti ir sužaloti — ištisomis savai
tėmis guli miestelių rinkos aikštėse. 
Pavergėjas šitomis priemonėmis nori 
mus įgąsdinti. Iš gretimų langų mū
sų gyventojai yra sekami, ar žuvusių 
šeimose nepastebės susirūpinimo ir 
skausmo. Kartas nuo karto motina, 
mylimoji, ar sesuo nepajėgia susival
dyti ir apkabina žuvusiojo lavoną. 
Tada šimtai rusų, kaip išalkusių vil
kų gauja, puola žuvusiojo giminie
čius ir gabena visus į Sibirą.

Žuvusiųjų gįminiečiams nėra jo
kios tarnybos, nėra vietos mokykloje 
ar darbo dirbtuvėje. Krašte nėra 
nei vieno kaimo, kuriame bent, vienas 
namas nebūtų žiaurios keršto trage
dijos paliestas.

Bet už gimtinį savo kraštą mes 
kovosime iki paskutinio. Gyvybę ver
čiau atiduosime gimtajame savo.kraš
te negu Sibiro tyruose. Ir priversi
me, pavergėją už ją mokėti. Mūsų 
lavonai pasodinus mylimąją mūsų 
žemę ir ateinančios kartos dėl to dar 
labiau mylės mūsų tėvynę. Mes mirš
tame su šventos mūsų žemės sauja 
burnoje.

Paskutiniais trim kovos metais 
mes netekome šimtų tūkstančių gyvy
bių. Vieni žuvo bekovodami tėviš
kėje, o kiti gyvybės neteko Sibire. 
Bet trys milijonai mūsų tęsia kovą 
prieš 200 milijonų okupantų, gin
kluotų pačiais naujausiais ginklais.

Ir mes laimėsime!
Pavasaris ateis. Niekas negali 

pakeisti Nemuno, mūsų upių tėvo, 
srovę. Garbė kovojantiems mūsų ku
nigams, kurių 1945 m. tūkstantis ko
vojo čia, o 600 mirė Sibire arba bu
vo su mumis miškuose. Garbė, mūsų 
studentams. Laisvame krašte laisvi 
gimę, jie nenori tapti vergais. Su
kaustyti 16 metų vaikai drąsiai, iš
kelta galva eina į kibirą mirti. Ne

Dail. V. Ratas AUDRA

paprastai žiaurūs kankinimai nepa
darė mūsų tarpe išdavikų. Kas bent 
kartą laisvės paragavo, tas vergu 
niekad nebus.

Okupantai bijo mūsų. Jie niekad 
nepalieka neužsklęstų durų. Mūsų 
tauta davė • tiktai kelis išdavikus. 
Mūsų pavergėjai nešioja svetimas pa
vardes. Mūsų pačių puolamieji dali
niai pasirūpina atsiradusiais keliais 
išdavikais. Mes nesame žiaurūs, bet. 
mums tenka turėti reikalų su plėš
riais žvėrimis. Nežuvo nei vienas 
rusas, pirma neįspėtas kraustytis iš 
Lietuvos. Bet kada jie kankina mū
sų tautą be jokios sąžinės, tada ir 
mes ginamės.

Trejus metus klausėme pasakų 
apie rojų, kuris turėjo pasekti penk
metį planą. Tuo tarpu būkle kasdien 
darosi vis aršesnė. Tiktai parduoda
mi paskutinį paltą galime nupirkti 
maisto kūdikiams. Tenka dirbti il
gas valandas, kad galėtume uždirbti 
dešimtą dalį maisto, reikalngo kovo
ti prieš badą.

Mūsų vaikai nežino, kaip cukrus, 
sviestas ar mėsa atrodo. Baigę sunitų 
dienos darbą, turime eiti į agitacijos 
punktą ir klausyti, ką Satlinas pa
sakė apie gyvenimą penkmečio planui 
praėjus Vakare einame namo su 
kuolais rankose, kad milicininkas ar 
kareivis mus neišrengtų. Daugelis 
neteko gyvybės vien tik dėl to, kad 
dėvėjo gerą paltą.

Artėjančio žmogaus šešėlis verčia 
mus daryti didelį lanką. Naktimis 
milicininkai “tikrina mūsų dokumen
tus” — ‘kitaip sakant, mus apvagia 
įstatymų ir tvarkos palaikytojai. Jei 
kuris drįsta pasiskijsti, girti milici
ninkai tuojau apkaltina jį kontrevo- 
liucionierium.

Krašte yra labai mažai elektros. 
Tvoros, langų apmušalai ir namo vi
duje buvę perskyrimai jau sudeginti. 
Stogai mūsų skylėti. Krašte liko tik
tai dešimta mūsų pramonės dalis, vi
sa kitą išvežta į Rusiją — į rojų, kur 
tėvas ir mokytojas Stalinas maitina 
kiekvieną pienu ir medumi, kur apel

Višinskio protestas - lokio urzgimas
JAV lėktuvas pasirodė ties Liepo- 

jum. 8.4.50. Rusai pareiškė ameri
kiečiam protestų dėl sienos pažeidimo. 
Jei Vašingtinas galėtu dėl to kieno 
protestų priimti, tai tik iš Latvijos 
ar Lietuvos ministerio Vašingtone, 
bet ne iš Višinskio. Višinskio protes
tas panašus į urzgimą lokio., kuris 
suleido dantis į stirnos gerklę, prik
lydusią bitelę koja nuspaudė ir ėmė 
urgzti bičių spiečiui, kad jos pažeid
žia jo dantų valdomą karalystę. 
Višinskio teisė — plėšriųjų žvėriij tei
sė. Del to rusų protesto pasisakydama 
tiek JAV, tiek Vakarų Europos 
spauda sutartinai pažymi, kad Bal-

Vergai Kolymos
Viena žinoma Šveicarijos knygų 

ledykla išleido olandės Elinor Lip
per knygą“ Vienuolika metų Sovietų 
kalėjimuose ir koncentracijos stovy
klose.” Tai ne romanas, bet autorės 
vienuolikos metų išgyvenimai Sovietų 
koncentracijos stovyklose ir kalėji
muose. Pagaliau knygos autorei pa
sisekė išsilaisvinti,, atvykti šiapus ge
ležinės uždangos, o Šveicarijos knygų 
leidykla jos pergyvenimus paskleidė 
skaitančiajam pasauliui.

Knygos autorė rašo, jog Kolymos 
srityje, kuri yra šiaurės Sibiro ry
tuose, kiek j vakarus nuo Ochotsko 
jūros, kur žiema tęsiasi 8 mėn. ir 
šaltis pasiekia 65 laipsnius Celsijaus, 
ton aukso kasyklose vergauja tūkstan
čiai lietuvių ir latvių. Kasyklos yra 
visiškoj MVD žinioje ir visi tos 
srities gyventojai yra MVD vergai. 
Prieš 20 metų Kolymos srityje gy
ventojų nebuvo, neskaitant vieno ki
to klajoklio, dabar gi tenai yra 300,- 
000 vergų, kurių skaičius būtų pra
šokęs milijonų, jei ne sunkiausios 
darbo sąlygos ir žiauriausias klima
tas. kas darbo vergus šimtais kasdien 
naikina.

sinų dirbtuvės dirba trimis pamai
nomis.

Komunistai dabar pasakoja mums, 
kad mūsų gražias trobas, pastatytas 
1935 metais arba anksčiau, statė pro
letariatas pagal Penkerių Metų Pla
ną. Jeigu kas pareiškia mažiausią 
bejonę, tai jį ištremia į Sibirą 10 
ar 15. metų. Ištaigingai įrengtos krau
tuvės komunistams pardavinėja pre
kes juodosios rinkos kainomis.

Tos krautuves ne mums: mūsų 
viso mėnesio uždarbio neužtenka nu
sipirkti reikmenų vienai dienai. Ofi
cialiai mes visi lygūs, bet .— komu
nistai gyvena prabangoje puikiuose 
butuose, kol jie turi savo viršininkų 
malonę. Jie valgo atskiruose restora
nuose ir perka tam tikrose krautuvė
se. O jie, kurie pelno gyvenimą savo 
prakaitu, yra. alkani ir apiplyšę.

Ginkluotos sargybos lydimi, mes 
turime maršuoti džiaugsmo demon
stracijose. Durtuvais kareiviai ver
čia mus šaukti “Ura”, kada praeina
ma pro estradą. Bet vistiek mūsų 
galvos nusileidžia arba mes nusisuka
me į kitą pusę . . ,

Mes labai stebimės Vatikano ra
dijo pranešimų bailumu. Kam ta bai
mė? Mes nebijome mirti už savo Ti
kybą, už savo Tėvynę ir už Civiliza
ciją! Nebijokite pakelti savo balso 
ir garsiai protestuoti! Neturėkite 
baimės dėl mūsų — nieko blogesnio 
mums atsitikti negali. Mes mirštame, 
bet, mirdami, mes norime žinoti, kad 
dar yra žmonių laisvojoje pasaulio 
dalyje, kurie nebijo pakelti balsą už 
pavergtuosius. Neturėkite baimės 
mesti atominę bombą, kurios taip bijo 
mūsų budeliai. Mes esame pasiruošę 
atpirkti Laisvę! —

Pogrindžio vadai, toliau, paduoda 
tokiij faktų. —

Krašto šeimininkas yra Kremliaus 
satrapas — draugas Ščerbakov, kuris 
nešioja Visasąjunginės Komunistų 
Partijos (bolševikų) Įgaliotinio Lie
tuvai titulą.

Iš vadinamųjų “lietuviškų” ka
riuomenės dalinių beliko tiktai vienas 
—■ 16-ji pėstininkų divizija, kuri 

tijos valstybių teritorija nėra Rusi
jos teritorija ir kad Baltijos kraštų 
okupacija nėra pripažinta. Laisvojo 
pasaulio nusistatymą tuo klausimu 
gerai iliustruoja šveicaru ‘‘Die Tat” 
(4.13):
“Baisus rusų riksmas dėl ameri

kiečių lėktuvo sienos pažeidimo prie 
Baltijos jūros duoda įdomų tarptau
tinės teisės klausimą, kuris' regimai 
buvo pamirštas. Būtent, Vašingto
nas tebelaiko diplomatinius santykius 
su Latvijos, Estijos, Lietuvos val
stybėm ir šitų kraštų įjungimo į 
Sovietų Sąjungą nėra pripažinęs. 
Dėl to Vašingtonas negali pripažin-

ankso kasyklose
Visi vyrai dirba aukso kasyklose, 

gi moterys varomos kelių tiesti ir prie 
žvejybos darbų. Kolymos srityje 
auga tik kopūstai. Bulvės ten jau 
nespėja užaugti.

Vienu metu Kolymos srityje lan
kėsi Wallace, kuris paskui labai iš
garbino Sovietų Sąjungą, kad ji pa
čioje šiaurėje pravedė puikius kelius. 
Knygos autorė, kuri seniau buvo arši 
komunistė, rašo, jog gaila, kad Wal
lace nepagalvojo ar nenorėjo pagal
voti, kas tuos kelius ir kokiomis sąly
gomis nutiesė. Juos pravedė kalinės 
moterys, kiekvieną kelio metrą- pa
ženklindamos dešimtimis lavonų.

Ir skirtą bausmę atlikęs iš Koly
mos tik retas paleidžiamas. Visi kiti 
ii’ toliau turi likti, nors jų nubaudi
mo laikas ir yra pasibaigęs. Darbo 
vergų amžius Kolymos aukso kasy
klose .yra trumpas.

E. Lipper rašo, kad paskutiniuoju 
metu Kolymos aukso kasyklose kolo
nizuojami tūkstančiai lietuvių, lat- 
viij ir kitų iš Sovietų . pavergtųjų 
Europos tautų.—Drg,
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stovi Vilniuje. Eilinių karių 80 nuo
šimčių yra lietuviai, bet karininkų 
kadrai visų rangų — daugumoje ru
sai. Pulkininkas Motieka yra divi
zijos vadas, bet politinis “generolas” 
'Macijauskas yra vado pavaduotojas. 
'Visi kiti mobilizuoti lietuviai yra 
išskirstyti tarp rusiškų dalinių.

Klaipėda yra paversta stambia 
harlaivių ir laivyno baze.

Per pirmuosius šešis 1948 metų 
mėnesius Lietuvoje buvo laikoma 
80.000 vyri] reguliariose Sovietų 
'armijos jėgose — pėstininkų, artile
rijos, tankų ii' šarvuotuose daliniuose 
(neskaitant laivyno ir žvalgybos 
dalinių). Artilerija yra sukoncen
truota pajūrio ruožuose.

Stato naujus aerodromus, plečia ir 
modernizuoja senuosius. Nuolatos 
traukia per Lietuvą šarvuotieji dali
niai, oro eskadros ir artilerija. Stro
piai saugojami kariniai traukiniai 
keliaują naktimis. Gyventojai yra 
laikomi nervingos karo įtampos sto
vyje.

Reguliariai daromi mobilizacijos 
pratimai. Kalbėtojai masiniuose mi
tinguose smerkia Amerikos ir Britani
jos “imperialistus” ir “karo kursty
tojus.” Karo nuotaikomis persisun
kę administracijos aparatas, partijos 
ir karuiomenės sluogsniai. Darbinin
kai yra skatinami įtempti .visas pas
tangas “Tarybų tėvynei apginti” ir 
gamybai padidinti.—A.L.B.—Nos.

ti, kad Baltijos teritorijos perskrido 
mas būtų sienos pažeidimas. A pro- 
pos tarptautinė teisė: sukeliamas di
delis triukšmas dėl svetimo lakūno 
pasirodimo ties Liepojuni, bet patys 
rusai Latviją mindo šimtais tūkstan
čių batų, kad tatai pasirodo strate
giškai naudinga. Dar vis autorite
tingas Molotovas kitados iškilmingai 
pareiškė; “Paskutinių dviejų dešimt- 
mečių patirtis sukūrė gerą, pagrindą 
konsoliduoti santykiam tarp Sovietų 
Sąjungos ir jos baltiškųjų kaimynų. 
Yra netiesa, kad tarpusavio pagalbos 
paktai reiškia Sovietų Sąjungos kiši
mąsi į Estijos, Latvijos, Lietuvos 
reikalus. Visai priešingai, pasira
šiusiųjų valstybių suverenumo nelie
čiamybė šiuose paktuose yra pripa
žinta ir nesikišimo principas yra 
juose sustiprintas.” Taip kalbėjo 
Molotovas 1939.10.31. Nepraėjo me
tai, ir 1940.6.17. (į Lietuvą 6. 15. 
ELTA) raudonoji armija įžygiavo į 
Baltijos kraštus, ir tas pats Moloto
vas aneksavo tris valstybes — Latvi
ją, Estiją, Lietuvą. Dabar jis skun
džiasi, kaip nuskriausta nekaltybė, 
amerikiečių lėktuvu, kuris pažeidęs 
erdvės neliečiamybę viršum Latvijos. 
Bet kaip Molotovas vykdė savo nesi
kišimą į Latvijos reikalus? Naktį, 
1941 m. iš birželio 13 į 14 dieną, 
motorizuota kariuomenė, susidedanti 
iš rusų tautybės saugumo policinin
kų, užpuolė Latviją, kad tūkstančius 
latvių ištrauktų iš lovų, sugrūstų į 
purvinus gyvulinius vagonus ir iš
gabentų į Sibirą. Taip baigėsi tada 
Latvijos tragedija. Taip baigėsi ta
da Molotovo žodžio laužymas ... .”

Tame pat nr. laikraštis deda Balti
jos pakraščių žemėlapį. Pažymėtina, 
kad žemėlapis išvengia dažnai užsie
ninių žemėlapių daromos klaidos Lie
tuvos teritorijos apibrėžimo ir Vil
niaus bei Klaipėdos atžvilgiu. Vil
nius čia yra Lietuvos sienose.—ELTA.
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Red Storm Devastates Lithuania
In spite of heroic resistance, 

Poland quickly fell before the on
slaught of German arms on Septem
ber, 1939. On September 17th, Rus
sia (who had concluded a Pact of 
Non-aggression with Berlin on Aug
ust 3rd) invaded Poland from the 
east. Eleven days later, the two 
allies signed another Russo-German 
treaty determining the exact division 
of Poland and their respective 
spheres of influence on the Baltic 
shores.

While taking possession of more 
than one-half of the territories of 
the pre-war Polish Republic, Russia 
also proceeded to issue a series of 
demands to each of the Baltic states. 
Ou September 28th and Oe.tober 3rd, 
Estonia and Latvia (under threat of 
war) were forced to accept so-called 
Mutual "Assistance Paets preferred 
by the Soviets, and permit the in
stallation of Russian military bases, 
aerodromes and naval facilities on 
Latvian and Estonian soil.

On October 3rd, 1939, Joseph 
Urbsys (the Lithuanian Foreign 
Minister) journeyed to Moscow to 
confer with Molotov on matters of 
common interest to the two coun
tries, as specially requested by 
Soviet authorities. Similar demands 
were then made upon the Lithua
nians. And after continued negotia
tions, carried on under severe pres
sure, and after two trips to Kaunas 
for discussions with its government, 
the Lithuanian delegation agreed to 
a Soviet-Lithuanian Pact on Octo
ber 10th. 1939.

This pact provided for the restora
tion of the city and district of Vil
nius (Wilna, one-third of the. Lithua
nian territory seized by the Poles in 
1920) to Lithuania. And allegedly 
for the defence of the Lithuanian 
frontiers, it arranged for the estab
lishment of Soviet land and air bases 
in Lithuania, where Russian troops 
of “strictly limited numbers” were 
to be quartered for the duration of 
the European war.

On October 11th, 1939, the Krem
lin gave a lavish banquet in honour 
of the Lithuanian delegation. The 
Soviet leaders delivered their ora
tions. Both Stalin and Molotov 
strongly insisted that they would 
“faithfully and sacredly” observe 
their obligations and would not in
terfere in Lithuanian affairs, and 
that they desired to maintain the 
traditional Soviet-Lithuanian friend
ship.

Soviet troops arrived in Lithuania 
in December, 1939. In spite of the 
strictly enforced restriction of con
tacts with the local populace, Soviet 
warriors were quick to note the vast 
abyss between the prosperity and 
freedom from fear of the Lithuanian 
people, and the unspeakable misery 
in the Soviet “paradise.” Nume
rous desertions occurred. Lithuan
ian authorities were gravely concern
ed with these desertions.

In, February, 1940, a junior subal
tern, Butayev, deserted from Naujoji 
Vilnia garrison. Lithuanian authori
ties were not aviare of the fact for 
a long time. In March, however, a 
hint was dropped to the Lithuanian 
Minister in Moscow, who was re
quested to help locate the deserter. 
Subsequently, local Soviet military 
authorities adopted a threatening 
attitude in demanding that Lithua
nian authorities locate Butayev. 
Lithuanian police efforts proved in 
vain. There was a basis to suppose 
that. Butayev, like many other Red 
soldiers, had fled to Germany.

Finally, on the first day of Whit
suntide. Lithuanian police located the 
deserter in a suburb of Vilnius. 
Sensing the danger, Butayev fled. 
Seeing that the Lithuanian police 
would overtake him. Butayev shot 
himself dead in the region of the 
heart. The suicide was left to lie 
on the spot, and Soviet, officers were 
summoned. Russian and Lithuanian 
surgeons jointly performed an autop
sy. It seemed that nothing further 
was to be heard of the incident.

TO-DAY TEN YEARS AGO
(Corresponding official statements compiled. by Juozas Žukauskas)

Kremlin. Molotov bluntly stated 
that he had a serious announcement 
to make to the Lithuanian Govern
ment, in the presence of the Lithua
nian Minister to the Kremlin, Nat
kevičius and the Soviet Minister to 
Lithuania, Pozdnyakov.

Molotov read an act of indictment. 
He charged:

(1) Lithuanian police had been 
engaged in kidnapping the Soviet 
soldiers, to wit, Pissaryov and Shmov- 
ginetz. who managed to escape, and 
Butayev, who was murdered by the 
Lithuanian police, and Shutov, who 
was not located.

(2) Lithuania had formed a mili
tary alliance .with Estonia and Lat
via, directed against the USSR, 
which was banned by Article VI of 
the Mutual Assistance Pact, and 
secret relations are maintained among 
the General Staffs of the Baltic Re
publics.

The Bridge of Palanga on the coast of the Baltic in Lithuania.

However, on 25th May, 1940, Molo
tov summoned the Lithuanian Mini
ster, Ladas Natkevičius, to the Krem
lin and read to him charges, inveig
ling the charge of “sabotage” of the 
Mutual Assistance Paet by Lithuania 
and providing several illustrations 
of such sabotage. Butayev was 
spirited away by Lithuanian security 
organs and murdered; Shniovginetz, 
Pissaryov and another soldier were 
kidnapped by Lithuanian police, 
burlap sacks were thrown over their 
heads, they were taken to an under
ground cellar and questioned, and 
later they managed to escape by way 
of sewers (in Lithuania, four to six 
inches in diameter). Molotov wound 
up with.a threat of “grave conse
quences. ’ ’

The Lithuanian Government learn
ed of the existence of Shniovginetz 
from the lips of Molotov. A special 
investigating commission was imme-

diately appointed, with the Presiding 
Justice of the Circuit. Court, of Vil
nius at its head. The commission 
established that Shniovginetz had, 
indeed, spent several days away from 
his barracks, in company of a prosti
tute in Vilnius,, and left for his 
“girl friend” several photographs 
with inscribed appellations “to dear 
and unforgettable” girl. The girl 
herself testified thafr the Red hero 
was afraid of the consequences of his 
A.W.O.L. and told, her that he, would 
concoct some story about having been 
kidnapped, with a sack thrown over 
his head, and an escape through some 
pipe “with water dripping;”

And—lo, behold!—the Head of the 
Government of a great empire re
peats, with a stern mien, a. hideous 
fable concocted by an immoral sol
dier of the “invincible army.” . . . 
Lithuanian scrupulous observance of 
the pact, its exemplary liaison ser
vice, its prompt, attention to the least 
desires expressed'by the Soviet com
manders were shamelessly ignored. 
In fact, exclusion by Lithuanian 
security authorities of several “laun
dresses” of the Red garrison in Aly
tus from the vicinity of the Soviet 
base was protested by the Russians 
as “interference” with their “secu
rity.”

Foreign Minister Urbsys flew to 
Moscow to assist. Prime Minister Mer
kys. No explanations-would help. 
Mr. Merkys returned to Kaunas, 
Urbsys remained in Moscow and 
tried to meet V. G. Dekanozov, 
OGPU official elevated to the post 
of a Vice Commissar of Foreign 
Affairs. Soviet troops were massing 
on the frontiers, as the German 
armies rolled across the Lowlands 
and France . . .

Late at night on 14th June, 1940. 
Mr. Urbsys was summoned to the

Whereupon, the Soviet Govern
ment demands in an ultimatum:

(1) Immediate trial of Kazys 
Skučas, Minister of the Interior, and 
Dr. Povilaitis, Chief of the Security 
Police (both of whom had resigned 
on the morning of 13th June, which 
fact was communicated to Moscow 
and was known to Molotov), as dir
ectly responsible for the “provoca
tive acts” against the Soviet garri
sons.

(2) Immediate formation of a 
new Government in Lithuania which 
would be able to enforce and to 
guarantee honourable observance of 
the Mutual Assistance Paet and to 
subdue its enemies.

(3) Immediate guarantee of free 
incursion of an unlimited number of 
Soviet, troops to be garrisoned in the 
most important centres of Lithuania

Inhumanity of Deportation
Deportation is more than a 

measure taken, in a negative sense, 
to purge a territory of its outochtho- 
nous population hostile to the Soviet 
Union; it is more than the execu
tion of a constructive plan devised 
by the Communist Party in an occu
pied country. What is characteris
tic of the whole procedure of depor
tation is sadism as well as determina
tion to uproot the people and to 
subject them to utmost humiliation. 
A deportee is deprived of all that 
has been achieved by humanity 
throughout the ages: right of pro
perty, physical as well as political 
freedom, religious freedom . . . First 
of all he is deprived of freedom; 
further the last remnants of his pro
perty are taken . away from him. 

as a warranty of enforcement of the 
Mutual Assistance Paet.

The ultimatum recited that a reply 
was expected by 10 o’clock a.m., 
June 15, 1940 (Kaunas time, 8 a.m.) 
—the ultimatum was deliverd at 
12.30 a.m. Moscow time of that day. 
Failure to reply within the prescrib
ed time would be construed to mean 
a refusal.

Mr. Urbsys asked for an extension 
of time. Molotov refused. Inquiry 
regarding the number of Soviet 
troops to be brought to Lithuania 
elicited a curt reply, three or four 
army corps (200,000 men).

,In taking leave, Mr. Urbsys.grave
ly declared that, as a negotiator and 
signer of the Paet of 10th October, 
1939, he regretted that this pact had 
come to this finale within eight 
months, and that he feared for the 
future of Lithuania. Molotov re
joined : “Lithuania’s future is threat
ened with nothing except her own 
provocateurs. ’ ’ _

The tragic newsSvas telephoned to 
Kaunas at 11 p.m. (Kaunas time). 
The Cabinet was convoked for an 'all 
night session. The majority decided 
to bow to the ultimatum, thinking 
but of preventing a brutal and 
bloody occupation. Remembering 
that Molotov had once spoken fav
ourably of Gen. Raštikis, former com
mander. it was decided that Raštikis 
would be designated new Premier 
and would fly to Moscow. The deci
sion was communicated to Moscow 
by telephone at dawn.

At 11 a.m., Mr. Urbsys telephoned 
back to Kaunas: (1) Raštikis was 
not acceptable to the Soviets; (2) 
Dekanozov and Pozdnyakov will land 
at Kaunas in the early afternoon; 
(3) Soviet hordes will swarm over 
the frontiers at 4 p.m.; Commonder- 
in-Chief, Gen. Vitkauskas, must pre
sent. himself at 7 p.m. at the border 
railroad station of Kena and meet 
Gen. Pavlov of the invading army to 
sign a protocol.

Consequently, since under such 
circumstances it was impossible to 
retain even the slightest semblance 
of Lithuanian independence, Presi
dent Antanas Smetona and other
government officials (in protest) 
fled across the Lithuanian-German 
border, as fresh Soviet, troops began 
to pour into Lithuania at. noon on 
June loth, and proceeded to occupy 
Vilnius, Kaunas, Panevezys, Šiauliai 
and Raseiniai. That same day, Vice
Commissar Dekanozov. accompanied 
by Pozdnyakov, U.S.S.R. envoy to 
Lithuania, arrived from Moscow at 
Kaunas to arrange -for the forma
tion of a new and pro-Soviet govern
ment. On June, 16th, similar ultima
tums were issued to and similar 
events occurred in Latvia and Esto
nia. By June 17th, 1.940, when 
Justas Paleckis, a leftist journalist, 
w;as named by the Soviet authorities 
Prime Minister of the Lithuanian 
Republic, the three Baltic Republics 
had been completely overrun by the 
Red Army of occupation.

Then, his family is broken up. The 
deportee is treated as an object.

To illustrate the procedure of 
deportation we present a summary of 
a. statement issued by an eyewitness 
of the deportations in Lithuania:

Preparations for the mass depor
tation of May 22, 1948, were quite 
manifest. It was as early as in 
March that groups of Russian offi
cers. up to twenty men each, were 
attached to MVD and MGB units 
in all communities of Lithuania. 
They were charged with secretly 
making lists of the people to be 
deported. On May 22, before sun
rise) operation groups of five to ten 
men each surrounded the homes, of 
the people selected for deportation

(Continued on page 5.)
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Susikertu Australijos - Indonezijos inleresoi

JAV gali laimėti kara

DJAKARTA.— Indonezijos prezi
dentas pastaruoju metu pakartotinai 
pareiškė džiūgiaujanfioms indonezij 
minioms Indonezijos pretenzijas į 
N. Gvinėją ir Painią. Prezidentas 
Šnekamo pareiškė: “Papua priklau
so mums. Mes privalome turėti su
vienytą valstybę, kuri apimtų N. 
Gvinėją. Be taniosios*Gvinėjos In
donezijos laisvė nėra pilna.” Soe
karno pastebėjo, kad N. Gvinėjos ir 
Papua perdavimas Indonezijos suve
renumui gali būti pasiektas dar šių 
meti) pabaigoj, jei mes dėl to smar
kiai dirbsime..?

----- ♦-----
SOVIETU PRETENZIJOS 

ANTARKTIKOJE
VAŠINGTONAS. — Soviet!} Rusija 
įteikė D. Britanijai, JAV, Australi
jai. N. Zelandijai, Prancūzijai. Nor
vegijai ir Argentinai notas, reikalau
dama jos dalyvavimo betkuriuose pa
sitarimuose dėl Antarktikos suvere
numo. Sovietai pareiškė savo preten
zijas į tas Antarktikos sritis, kurios 
randasi tiesiog i pietus nuo Cape 
Horn. Notoje teigiama, kad Sov. 
Rusijos tyrinėtojai Bellinghauzenas 
ir Lazarevas devynioliktojo amžiaus 
pradžioje pirmieji surado ir apiplau
kė Antarktikos kontinentą.

Mirties sprendimas Sydnejuje
Per. savaitę Centrinis Kriminali

nis Teismas Sydnejuje nuteisė, mir
ties bausme pagarsėjusius australus 
nusikaltėlius Dugan’ą ir Wears’:}. 
Pakaltinti už keletą nusikaltimu ir 
kalinami kalėjime, šiuodu nusikaltė
liai neseniai buvo pabėgę, o vėliau 
vėl pagauti. Jų pabėgimas, gaudy
mas, pagavimas ir tolimesnis teisi
mas jau kuris laikas Australijos lai
kraščiams tarnauja vyriausia,, viską 
užtemdaneia. sensacija. Centriniame 
Kriminaliniame Teisme juodu susi
laukė. mirties sprendimo po to, kai 
buvo pripažinti kaltais del bandymo 
nužudyti Commonwealth banko Ulti
mo skyriaus direktorių. Pagal vei
kiančius įstatymus, jie gali per 10 
dienų įteikti apeliaciją. Manoma, 
kad bet kuriuo atveju mirties baus
mė jiems nebus įvykdyta, nes pagal 
įsisenėjusias tradicijas N.S.W. val
stijoje mirties bausmė nėra vykdoma 
ir tam tikros procedūros keliu pakei-; 
čia m a kalėjimu iki gyvos galvos.

CENTRINIAME SYDNeJAVS 
PAŠTE NĖRA SABOTAŽO

Atsakydamas Atstovų Rūmuose j 
užmetimą, vyriausias paštų valdyto
jas Anthony pareiškė, kad tai nėra 
tiesa, jog Centrinio Sydnėjaus Pašto 
išskirstymo skyriuje komunistai vil
kina karo veteranų leidinius. Tuo 
reikalu jis atlikęs atitinkamus tyri
nėjimus.
Australija puikiai prekiauja su 

Sovietais
Australijos Senate senatorius W. 

H. Spooner’is pranešė, kad Austra
lijos prekyba su Sovietų Rusija sėk
mingai vyksta Australijos naudai. 
Per paskutinius dęvynius mėnesius 
iki kovo pradžios Australija importa
vo iš Sovietų Rusijos už £646.895 ir 
išvežė prekių į Sovietų Rusiją už 
£9.296.098. Senatoriui Spooner’iui 
savo pranešimą apie prekybą su So
vietų Rusija baigus, Queenslando 
Krašto partijos atstovas sušuko: 
' ‘Pasiruošimas karui. ’ ’

NERAMUMAI KAUKAZE
LONDONAS. — Aukštasis Britų

NEW YORKAS, — Kalbėdamas 
Pensylvanijos karo mokykloje, JAV 
karo ministeris L. J ohnson’as parei
škė, kad reikalui esant JAV galėtų 
laimėti karą prieš Sovietų Rusiją. 
Pasak jo, karas tačiau galėtų būti 
išvengtas, jei JAV išnaudotų savo 
karinius, ekonominius,’ politinius ir 
psichologinius pranašumus. JAV 
kariuomenes štabo viršininkas gene
rolas O. Bradley pastebėjo kad, jei 
dabartinis karinės pagalbos- plano 
pažangumas būtų tęsiamas toliau, 
Vakarų Europa galėtų būti atlaikyta 
prieš priešo puolimą; Jis dar pri
dūrė, kad prieš 12 mėnesių toksai 
sėkmingas apsigynimas tebuvo tik 
menkos vertės galimybė.

NAUJA NERVINIO KARO 
FORMA

LONDONAS.—Trys sprausminiai 
Sovietų lėktuvai ūžčiojo aplink JAV 
transporto lėktuvą viršum Berlyno. 
Pasirinkdami amerikiečių lėktuvą 
taikiniu, sprausminiai Sovietų lėktu
vai atliko praktines puolimo praty-

and invaded them. Having ascer
tained that all family members were 
present the invaders announced that 
the family was to be deported to 
inner Russia; the reasons were not 
stated. One hour was given the 
deportees to prepare for the journey. 
They were permitted to take up to 
100 kg. (2 cwt.) of food or other 
articles. However, practically, it 
lay with the chief of the operation 
group to decide as to how much time 
was to be given to prepare, and how 
much baggage the deportees were to 
be permitted to take. Some families, 
for example, that of Mrs. Bujauskie- 
ne with four little children, from 
Balbieriškis, District of Prienai, 
were permitted to take no more than 
a half-loaf of bread. Another de
portee, Mrs. Vitkauskiene., was not 
permitted to take socks for her child
ren on February 16, 1946, while it 
was 20 centigrade degrees below zero. 
Kind-hearted people managed, un
noticed, to supply her while at the 
entrainment station, with some rags 
so as to protect the children from 
cold. The little baggage taken by. 
the deportees with official permis
sion was expropriated during the 
journey. The people deported from 
Suvalkija on December 24th, 1947. 
were robbed of their baggage at the 
Lentvaris railway station, near Vil
nius.

Operation groups are ordered to 
shoot anybody trying to escape, ir
respective of sex or ago. Tomkevi- 
cius, from Seirijai. District of Aly
tus, was thus killed on May 22. 1948; 
so were Petraška, a lad of fifteen; 
D., a pupil; and five other persons 
who tried to reach the grove of Pre- 
medlis. All, do try to escape if 

they only succeed in perceiving the 
approaching operation groups.

Attempts at escaping are made 
even if there is no chance of success. 
Whoever has been arrested by the 
MVD will always prefer death to 
falling into their hands once more. 
Despite the fact that it rained hard 
on May 22, 1948, tlie forests were 
full of men, women and children 
who had gone into hiding.

The operation groups are ordered 
to disregard the statė of health of 
the deportees. A certain Krilavi- 
cius who had been confined to bed 
for ten years was deported from 
Jeznas. At Birštonas, a dying per
son was arrested and deported by 
the operation group; he died in the 
motor truck some minutes later. 
Gavelis, an aged and crippled tea
cher, was deported from Alytus. 
Jurgelionis, who had been bed-ridden 
for ten years, was deported from 
Veisėjai. Some instances are known 
in which an operation group, having 
found a lying-in woman, waited till 
she was delivered of a child and then 
took both mother and baby in a 
motor truck to the entrainment sta
tion. The wife of the organist of 
Rumboniai was compelled to carry 
her two babies in her arms three kilo
metres (two miles) to the motor 
truck while the soldiers beat her 
with the butt ends of their guns.

Lithuanians of all walks of life 
have been affected by the genocide 
crime. Jonas Kasperavičius, deport
ed from Leipalingis, had been a 
farm worker in independent Lithua
nia. He was a scavenger during the 
German occupation. Three farm 
workers’ families were deported from 
Leipalingis on March 24-27. 1949; 
those of Elze Cerskiene, Bukauskas,

Komisarijatas Vokietijoje išleido pra
nešimą apie tai, kad, kaip teigia per
bėgęs į Vakarus Raudonosios armijos 
puskarininkis Kuratsyevas, Šiaurės 
Kaukaze vyksta sukilimas prieš 
Maskvos valdžią. Sukilimą vykdo 
likviduotos Cečėnų-Ingušų respubli
kos palikuonys, kurie masinių mos- 
lemiečių deportacijų metu yra pabėgę 
į kalnus.

DIDELĖS PERMAINOS 
TURKIJOJE

LONDONAS. — Turkijoh vyriau
sybė įvykdė didelių pakeitimų kari
nes vadovybės sluogsniuose.. Paskir
tas naujas vyriausias kariuomenės 
vadas. Ligšioliniai karo laivyno ir 
oro laivyno, viršininkai atleisti. Taip 
pat atleisti kariniai viršininkai, ku
riems buvo pavesti svarbūs Darda
nelų, Bosforo bei Istambulo gynybos 
punktai, Ankaros ir Istambulo laik
raščiai spėlioja, kad iš viso būsią at
sargoj! paleista apie 30 generolų ir 
200 pulkininkų. Stebėtojai šiuos 
pakitimus aiškina, kaip valinio akci
ją, kurios ėmėsi naujoji demokratinė 
Turkijos vyriausybė.

bas. Amerikiečių valdžios įstaigos 
pranešė, kad tai jau trečias tos 
rūšies incidentas pastaruoju metu.

LONDONAS. — Vakari} Berlyną 
pasiekė pagarsėjusi Dnesdeno Sporto 
Klubo futbolo komanda. Visi tos 
komandos žaidikai paprašė politinių 
pabėgėlių globos. Daugis šių pobė- 
gčlių atvyko kartu su savo žiemomis.

KNYGOS ĮVAIRIOMIS KALBOMIS ATEIVIAMS
Kiekvieną mėnesį galima įsigyti paskutinės laidos naujausių _. 

žodynų ir vadovėlių. Iš Londono galima gauti knygų šiomis kal
bomis: bulgarų, estų, lietuvių, rumunų ir rusų. Toliau iš Bel
grado galima gauti serbiškų knygų, iš Budapešto — vengriškų, iš 
Kijevo — ukraimėtiškų, iš Pragos — čekiškų, iš Varšuvos — 
lenkiškų ir tit. Suinteresuotiems katalogai pasiunčiami nemoka
mai. Norėdami patirti tolimesnių informacijų, suinteresuoti 
asmenys rašo ir adresuoja:

Nico van Bert
26 .Moonee Street, X
Ascot Vale W.2, 
MELBOURNE, Victoria.

Informacijų besikreipiu prideda 5d. pašto ženklą.

and Siekaekiene, the latter consist
ing of five little children.

It rained heavily on May 22, 1948, 
but the deportees taken to Leipalin
gis assembly centre were crowded in 
an enclosure fenced in with barbed 
wire. Men, women, and children 
had to remain in the open air there 
until the next day. Then the Bol
sheviks tried to compel the deportees 
to sign a statement that they were 
proceeding to Russia voluntarily; 
they even promised better treatment 
for those who signed. Less obstinate 
ones were put under pressure to 
sign for those who refused to do so. 
Comedy was played even on Govern
ment level: the Government of Mos
cow was asked by the Government of 
Soviet Lithuania to receive deportees 
and place means of conveyance at 
its disposal. Besides, Soviet Lithua
nia’s Government was to pay Mos
cow for that service . . .

The families of the deportees were 
broken up; then they were loaded 
in freight cars which were boarded 
up. Curiously enough, motor trucks 
used by the operation groups for 
transporting the deportees to assem
bly centres were of American pro
duction. Far from concealing this, 
the Bolsheviks take every opportu
nity of telling the deportees: “Zna- 
jes, Mo takoję amerikanka?” (Do 
you know what is American?—with 
reference to American motor trucks.) 
Near Moscow the freight cars with 
the deportees are adorned with in
scriptions announcing that Lithuan
ians are voluntarily proceeding to 
N.N. Republic.

Many deportees (above all, child
ren) die in the very first days of 
journey as a result of crowded con
ditions, thirst, and famine.—L.lil.

PENKTOJI KOLONA 
AMERIKOJE

VAŠINGTONAS. u- Kalbėdamas 
Kongrese, JAV vidaus saugumo vir
šininkas J. E. Hooyer’is pranešė, kad 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra 
540.000 penktosios kolonos žmonių. 
Pasak jo “pragaištį nešą komunistai 
šiuo metu yra kur kas aktihgeshi, 
kaip naciai ir fašistai Antrojo Pa
saulinio Karo metu.” Kreipdamasis 
j Senatą, Hoover’is paprašė skirti jo 
įstaigai daugiau pinigų, kad jis galė
tų suorganizuoti didesnį agentų tin
klą. Toliau jis perspėjo, kad komu
nistų agentai veržiasi į sunkiąją JAV 
pramonę ir į susisiekimo punktus. 
Pasak jo, komunistų simpatikų yra 
atomo tyrinėjimo, radaro, sprausmi- 
nių lėktuvų gamybos, pakrančių 
žemėlapių gamybos, biologinio karo 
ir kituose JAV veiklos sluogsniuose.

NAUJA VYRIAUSYBĖ 
BELGIJOJE

BRIUSELIS. — Belgijos Krikščio
nių Socialų partija, kuri ką tik lai
mėjo su nežymia persvara abiejų 
Belgijos parlamentų rinkimus, suda
rė naują krašto vyriausybę. Vyriau
sybę sudarė buvęs ekonominių rei
kalų ministeris J. Duvieusart’as. 
Naujoji vyriausybė yra karaliaus 
Leopoldo šalininkė ir ji imsis žygių 
grąžinti jį į sostą. Belgijos Sociali
stų partija įspėjo naująją vyriausybę 
dėl Leopoldo grąžinimo ir pagrąsino 
visuotiniu streiku bei galiniais kilti 
krašte neramumais, jei karalius Leo
poldas būtų grąžintas.

VAŠINGTONAS. — JAV užsienių 
reikalų ministeris D. Aęhesonas pra
nešė, kad JAV vyriausybė, siekdama 
Vakarams saugumo, prieštarauja bet 
kuriam Vakarų Vokietijos apginkla
vimui.

FREE CORRESPONDENCE 
LESSONS IN ENGLISH
The Commonwealth Office of Edu

cation has prepared correspondence 
courses in English for newcomers 
who are unable to attend Continua
tion Classes.

The immediate object is to give 
the student a fair command of ordi
nary English as quickly as possible, 
emphasising common usage and 
everyday idiom rather than grammar. 
Upon enrolment, every student is 
appointed to a tutor who corrects his 
exercises and helps him with any 
problems connected with difficulties 
of language.

As teaching by correspondence 
tends to place undue stress on the 
written word, students are advised 
to find Australian friends who will 
help them with pronounciation and 
English conversation and act as 
supervisors. Even if students have 
no supervisor, however, the lessons 
are of value to them. In addition, 
the radio lessons teach correct pro
nunciation and give correspondence 
students practice in listening to 
simple English'.

The lessons have another impor
tant aim—to'help newcomers become 
more happily assimilated by ac
quainting them with the Australian 
way of life. Tutors act as friends 
and counsellors to their students and 
advise them on any matters relating 
to Australian habits and ways. Much 
of the subject of the lessons, top, 
contains information about Australia 
and various aspects of our way of 
living. Such information is of par
ticular interest and value to new
comers.
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Sydnčjaus A LD Skyriaus Valdyba, su tinkamu įsipareigojimo ir atsa
kingumo jausmu ruošia Lietuvos Nepriklausomybes netekimo l.O-tirfjmetų 
minėjimo sukaktį. Lietuvos tragedijos' minėjimas organizuojamas ta 
prasme, kad jame dalyvautų kuo didžiausias vietos lietuvių skaičius. Šio 
masinio Sydnčjaus ir jo apylinkių lietuvių susibūrimo tai dienai vyriau
sias tikslas yra pateikti pasaulio viešumai atitinkamus memorandumus 
Lietuvos laisvės kovos naudai. Dalyvių gausumas šiame minėjime jau 
vien tuo faktu parodys tikrąjį, lietuvių susirūpinimą ir sielajimąsi savo 
pavergtos tautos gyvybės klausiniu. Tai ypačiai įsidėmėtina kiekvienam, 
tad esama tvirto įsitikinimo, kad į šį protesto minėjimą neatvyks tik tas, 
kuriam dalyvavimą sukliudė ne jo jėgomis nugalimos kliūtys arba tik tas, 
kurio širdyje jau užgęso gimtosios žemės prisiminimas.

Minėjimas įvyksta birželio 18d., sekmadienį. Jis pradedamas 11 vai. 
30 min. iškilmingomis pamaldomis St. Joseph’s bažnyčioje, Camperdown, 
Missenden Rd., ten, kur paprastai vyksta, lietuviškos pamaldos. Minėjimo 
aktas pradedamas ten pat, vietos bažnyčios salėje. Protesto aktas atžymi
mas Vyt. Rimo paskaita ir. atitinkama menine programa.

Pamaldose ir minėjimo akte pasižadėjo dalyvauti Sydnčjaus katalikų 
vyskupas E. O’Brien.

Si reikšminga diena atžymima, susikaupimo ir gedulo ženkle. Visi 
lietuviai tą dieną susilaiko nuo bet kurių pasilinksminimų ar pramogų, 

ALT) SYDNĖJAUS SKYRIAUS VALDYBA.

Teisiniai patarimai Musu 
Pastogėje

Mūsų Pastogės redaktorius Juozas 
Žukauskas, šiuo metu praktikuojąs 
pas vieną Sydnčjaus advokatą, ėmėsi 
atitinkamų žygių sadaryti sąlygas 
įvesti Mūsų Pastogėje teisinių pata
rimų skyrių. Visi Australijoj gy
veną tautiečiai prašomi nuo šiol 
kreiptis į redaktorių J. Žukauską 
laiškais ir teirautis rūpimu reikalu 
atsakymo. Tinkamai paruošti atsa
kymai bus talpinami Mūsų Pastogės 
skiltyse.
ATSARGUMO IR APDAIRUMO 

REIKALAS
Neseniai Melbourne Footseray 

Teismas teise du australus už smurtą 
vienos lietuvaitės atžvilgiu. Ties 
Brooklyn’© vietove minima lietu
vaitė buvo pakviesta vieno australo 
pavėžinimui mašina. Po užtrukusi) 
pasivėžinimo ir aplankymo vienos 
australų šeimos, mašinai išvažiavus 
iš gyvenamų vietovių rajono, du aus
tralai pradėjo nąudoti prieš lietu
vaitę jėgą, tačiau ji pajėgė atsiginti, 
gi perpykę australai išstūmė ją lauk 
iš mašinos. Po to nukentėjusiai lie
tuvaitei į pagalbą atvyko vienas pro 
šalį važiavęs australas. Lietuvaites 
šis įvykis turėtų pamokyti ta prasme, 
kad netinka leistis kalbinamoms .ne
pažįstamų asmenų ir juo labiau ne
tinka priimti panašaus pasivėžinimo 
ar svečiavimosi pasiūlymų. Naivus 
pasitikėjimas tokiu būdu kartais gali 
suvesti jas ne tik su žemos moralės 
žmonėmis, bet ir su tam tikros rūšies 

nusikaltėliais, nuo kurių joms gali 
tekti net ir fatališkai nukentėti.—J.V.

ATEIVIAI IŠSKIRIAMI
Nemaža Adelaidės lietuvių dirba 

G. M. Holdens įmonėse Woodville’je. 
Ruošiamame šios įmones dirbančiųjų 
alutyje nebuvo įsileistas nė vienas 
ateivis. Jie nebuvo įsileisti net ir 
po to, kai kai kurie australai mėgino 
tarpininkauti dėl ateivių dalyvavimo. 
Tai yra. maža iliustracija, pavaizduo
janti Adelaidės australų visuomenės 
nuoširdumą ateivių atžvilgiu. Tą 
iliustraciją papildo ir kitas pavyz
dys. Dirbantiems ateiviams prie 
langų montavimo nebuvo pakeltas 
atlyginimas 5-iais šilingais, kaip ki
tiems. Į kreipimąsi raštu per admi
nistraciją buvo gautas atsakymas, 
kad tą atlyginimą gauna tik tie, ku
rie yra išdirbę firmoje 5-6 metus. 
Tačiau dviem škotams, dirbantiems 
vos 8 mėnesius šioje įmonėje, tasai 
atlyginimas buvo pakeltas. Panašių 
“nuoširdumo” faktų būtų galima ir 
daugiau Adelaidėje suregistruoti, tad 
kažin ar verta vienokioje ar kitokioje 
mūsų spaudoje, kaip tai dažnai pasi
taiko, klaidinti lietuvišką bendruo
menę. teigiant, kad Adelaidėje vyrau
ja ypatingas australų visuomenes 
nuoširdumas ateivių atžvilgiu.—J.R.

©Jonas Jonaitis, gyvenęs e/o. Ex. 
Gang, 114 F., Marulan, N.S.W., pra
neša savo naują adresą: c/o. Repa
triation General Hospital. Concord, 
Sydney.

SKAUDUS SMŪGIS 
AUSTRALIJOS LIETUVIU 

BENDRUOMENEI
Iš Melbourne mus pasiekė labai 

skaudi žinia:
Birželio 6d. savo darbovietėje, pa

kirstas širdies smūgio, staigiai mirė 
buvęs Lietuvos Kelių Valdybos direk
torius dipl. inž. Leonas Tuskenis. 
Velionis į Australiją buvo atvykęs 
prieš du metus ir paskutiniu metu 
dirbo Works and Housing Depart
ment.’e. Jis paliko prieš tris mėne
sius atvykusią žmoną ir jaunutę du
krelę. Paskutinio poilsio vieton ve
lioni palydėjo jo artimieji, darbovie
tės bendradarbiai ir Melbourne lie
tuvių bendruomenės atstovai. Pa
skutinius atsisveikinimo žodžius pa
sakė Melbourne lietuvių parapijos 
klebonas kun. P. Vaseris, Melbour
ne lietuvių bendruomenės ir Lietuvos 
Inžinierių S-gos vardu areh. K. 
Mieldažys. Nuaidėjus paskutiniams 
“Amžiną Atilsi . . giesmės gar
sams. buvo supiltas pirmasis lietuvio 
tremtinio kapas Melbourne.—K.M.
Adelaidėje steigiama lietuviška 

spaustuve
Birželio 4 d. ALD Adelaidės Sky

riaus Valdybos iniciatyva buvo su
šauktas visuomenės atstovų posėdis, 
kuriame buvo svarstoma lietuviškos 
spaustuvės steigimo reikalas, kurios 
iniciatorius yra J. Glušauskas. Tos 
spaustuvės steigimo reikalingumą 
visi pripažino gyvybiniu reikalu ir 
nutarė šią iniciatyvą paremti. Taip 
pat buvo svarstomi ir kiti reikalai, 
kurie pasiliko dar neišspręsti. Tokius 
posėdžius nusistatyta sušaukti bent 
vieną kartą per mėnesį.

J. Kalvaitis.
MALONUS APSILANKYMAS

Birželio 4 d. Geelongo lietuvių ko
loniją aplankė Melbourne lietuvių 
ekskursija, kurių suorganizavo Mel- 
bourno Lietuvių Sporto Klubas. 
Atvykę svečiai, dalyvavo pamaldose, 
kurias laikė kun. P. Vaseris. Vėliau, 
apžiūrėję Geelongą, melbourniškiai 
svečiai dalyvavo bendrame pobūvyje, 

"kurio programą paįvairino Melbourne 
lietuvių orkestras. Geelongo lietu
viai turėjo progos įsigyti lietuviškų 
knygų, kurių nemažą kiekį atsivežė 
Leonas Baltrūnas su kuriuo vėliau 
buvo aptartas Geelongo Lietuvių 
Sporto Klubo įsteigimo reikalas. 
Pobūvyje dalyvavo apie 200 asmenų. 
Geelongo lietuviai visiems svečiams, 
o ypačiai Leonui Baltrūnui, kaip 
vyriausiam šios prasmingos išvykos 
organizatoriui, su lietuvišku nuošir
dumu dėkoja.—S.

SUŽALOJIMO AUKA
Jau trečias menuo, kaip vienoje 

Melbourne ligoninėje guli mūsų tau-1 
tiet.is Antanas Miškelis. Ligoninėje 
jis guli ištiktas nelaimingo atsitiki
mo, kai balandžio 11d. darbovietėje 
užvirtęs medis sulaužė jam koją ir 
ranką, o be to smarkiai sužalojo vei
dą. Pastaruoju metu Antano Viške- 
lio sveikata pamažu taisosi.—jr.

LIETUVIAI NUGALĖJO LATVIUS
Kiekvieną trečiadienį Melbourne 

lietuvių reprezentacinė komanda 
sėkmingai kovęja Vietorijos krepšinio 
pirmenybėse. Varžybų pradžioje fa
voritais buvo laikomi latviai, tačiau 
po laimėtų rungtynių su “Metro,” 
“YMCA L,” “YMCA II.,” ir latvių 
“Ryga” lietuvių komanda pirmauja 
varžybose. Ypačiai pažymėtinos 
rungtynes su latviais, kurių zoninis 
dengimas buvo iš pagrindų palauž
tas. Juo toliau, juo labiau ryškėja 
lietuvių komandos susižaidimo dar
numas. Gasiūnas vis labiau artėja 
savo įprastinės “europietiškos for
mos”, Darginayičįuš vis labiau pasi
žymi savo kovingumu, Baškys — 
visumet vienodas ir -nepakeičiamas 
gynime. Ir kiti komandos žaidėjai 
vykusiai derinasi savo veiksmais ben
drame vienete. Turėdama galvoje 
graži} lietuvių komandos žaidimą, 
Melbourne Krepšinio Sąjunga pasku
tiniame savo posėdyje nutarė suruo
šti parodomąsias krepšinio rungtynes 
tarp australų Vietorijos rinktinės ir 
Lietuvių Sporto Klubo pirmosios ko
mandos. Šios įdomios ir intryguo- 
janeios rungtynės įvyksta birželio 17 
d. 8 vai. v. Exeebition rūmuose.—LB.

JAUNIAI PIRMAUJA BE 
KONKURENCIJOS

Birželio 13 d. pradedamos Mel
bourne Vietorijos jaunių Krepšinio 
pirmenybės. Lietuvių Sporto Klubo 
jauniai reprezentuos Business House 
Krepšinio Sąjungą. Melbourne lie
tuvių, jauniai krepšininkai savo gra
žiu ir taisyklingu žaidimu yra at
kreipę visų krepšinio mėgėjų dėmesį 
ir šiose varžybose yra laikomi favo
ritais. Jie užbaigė Melbourne krep
šinio pirmenybių pirmąjį ratą be 
pralaimėjimų ir tuo būdu tvirtai pir
mauja. savo grupėje. Jų rungtynės 
įvyksta kiekvieną antradienį Exeebi
tion rūmuose.—L.B.
SMAGUS POBŪVIS MELBOURNE

Liepos 8d. Melbourne Lietuvių 
Sporto Klubas, Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybių proga, ruošia 
šokių vakarą. Numatoma linksma ir 
nuotaikinga programa. Vakaras pra
dedamas 7 vai. v., Cathedral Hall, 
Brunswick St., Fitzroy’e. Važiuoti 
iš Collins St. bet kuriuo tramvajum 
iki Brunswick St.

Šokiams gros pasižymėjęs Mel
bourne estų orkestras.

Bilietai iš anksto įsigyjami pas 
Klubo narius.

M.L.S. Klubo Valdypa.

Keliamas konsulo reikalas
Įvykusiame gegužio 20 d. ALD 

Geelongo Skyriaus susirinkime, ku
riame dalyvavo apie 50 asmenų, bu
vo priimtos ALD Centro Valdybos 
domesiui dvi rezoliucijos. I.—-Imtis 
žygių ir išaiškinti-galimybes dėl lie
tuvių konsulo paskyrimo Australi
jai. kuo žymiai būtų galima pagerin
ti teisinę tautiečių padėtį. Gyvenimo 
praktika parode, kad tai yra įma
noma, nes neseniai toksai lietuvių 
konsulas buvo paskirtas Kanadoje. 
II.—Kreiptis ALD vardu dėl radijo 
lietuvių kalba valandėles įvedimo 
“Voice of America” transliacijose. 
Pastaruoju reikalu susirinkimo daly
viai iš savo pusės pasižadėjo' siųsti 
asmeninius laiškus.-—S.

PROGA IŠMOKTI GERO AMATO
Viena didžiausių Sydnčjaus spau

stuvių sutinka priimti keletą lietuvių 
mokinių, 16-19 metų amžiaus,. spau
dos darbo amatui išmokti. Moki
niams laisvai leidžiama pasirinkti 
pageidaujama darbo sritis: rinkykla, 
liuotipas, nionotipas, spausdinimo 
mašinos, knygrišykla ar cinkografija. 
Per pirmą pusmetį mokiniams moka
ma per savaitę 30 šilingų, gi antro 
pusmečio metu — 53s. 6d. per savaitę 
ir taip toliau atlyginimas keliamas 
ligi meistro gaunamo atlyginimo! 
Suinteresuoti tautiečiai šiuo reikalu 
kreipiasi į Kazį Gilandį pirmadie
niais nuo 6 vai. v., 5 Eden St.. 
Crows Nest, North Sydney.

PAVOJINGOS GYVATĖS 
DARBOVIETĖJE

Glądston’o apylinkėse, Pietų Aus
tralijoje, prie vandentiekio tiesimo 
darbų bękasdami akmeningas vieto
ves, dažnai užtinkame juodųjų gyva
čių lizdus, po- 4-5 gyvates vienoje 
krūvoje. Tokius gyvačių lizdus daž
nai randame vieno metro žemės gy
lyje. Jos yra gana drąsios ir agre
singos. Dviem australams jos mėgi
no įkirsti, tačiau atsikando į storus 
batus. Vienas darbininkas, eidamas 
pasiimti ant akmenų krūvos pasidėto 
švarko, laiku pastebėjo vieną piktą 
gyvatę švarko kišenėn įsirangiušią. 
Tų gyvačių įkandimas yra labai mir
tingas, tad dirbdami šioje darbovie
tėje tu -ime laikytis ypatingo atsar
gumo. ir apdairumo.—V. Stauskis.

SPORTO IR MENO ŠVENTĖ
Š.m. liepos 8-9 d.d. Melbourne 

įvyksta geriausių Australijos lietu
vių krepšinio komandų pirmenybės. 
Pakviestos Cąnberros, Sydnčjaus, 
Adelaidės ir Melbourne geriausios 
lietuvių krepšinio komandos. Pir
menybių organizavimas pavestas 
Melbourne Lietuvių Sporto Klubui. 
Šia proga ruošiamos specialios pamal
dos, kurių metu giedos Melbourne 
lietuvių choras, Čelna ir Sadauskas 
sugros smuiku duetą ir solo pagiedos 
M. Žilinskaite-AukŠtikalnienė. •Pa
maldas atlaikys kun. P. Vaseris.—LR.

Padėka
ALD Cąnberros Skyriaus Valdybai 

už materialinę paramą sportiškas i 
mūsų ačiū.

CĄNBERROS LIETUVIŲ
KREPŠINIO KOMANDA. |

Birželio 24 d. Sydnčjaus Lie
tuvių Sporto Klubas ruošia savo 
patalpose — 12-14 Ennis Road, 
Kirribilli, Milson’s Point stotis 
— linksmą.

POBŪVI — ŠOKIU 
VAKARA

Gros geras orkestras. Veiks 
bufetas.

Pradžia 6 vai. v.
Pobūviu maloniai kviečiami 

visi Sydnčjaus ir jo apylinkių 
tautiečiai su savo svečiais. Lau
kiamas kuo gausiausias lietuvai
čiu — sesių dalyvavimas.

SLS Klubo Valdyba

Statybines medžiagos beieškantiems
Parduodame įvairiais kiekiais geros kokybės įvairiaspalves j 

cementines čerpes stogams dengti. Spalvą galite pasirinkti pagal 
Savo skonį. Užsakymus (su pristatymu ar be pristatymo) atlie- I 

’ kame 1-2 savaičių laiko tarpe.
VYT. MICKEVIČIUS ir ALG. GUDAITIS

134 Mimosa Road, j
Bankstown East, Sydney

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

Visi tautiečiai įsigyja
PHILIPS'O į

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

M. LUKAUSKA \
ilgametį Philips’o bendradarįį Lietuvoje

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