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Susirūpinimas Šveicarijoje
BERNAS.—Šveicarijos vyriausybė 

pereitą savaitę kreipėsi Į visas kra
što šeimininkes, skatindama pastarą
sias ligi š.m. rugsėjo mėnesio pabai
gos atidėti atsargai kiekvienam šei
mos nariui po 20 svaru maisto pro
duktų. Vyriausybė apibudino šias 
atsargas kaip “priemones nenumaty
tiems įvykiams. ’ ’

AŠTRŪS PRIEKAIŠTAI 
TRYGVE'I LIE

VAŠINGTONAS.—Du respubliko
nų senatoriai pavadino UN’o gen. 
sekretorių “atsidavusių Sovietų šali
ninku’’ už tai, kati pastarasai siūlo 
Kom. Kinijos priėmimų į UN’o. Abu 
senatoriai pareiškė, kad JAV turi 
imtis žygių, kad Trygve Lie būtų 
atleistas iš savo posto, kol jis neat- 
siiina savo pasiūlymo. “Lie pasi
rinko tokių pat klastingą taktiką, 
kaip ir patys komunistai,, ir pasidaro 
mažiausiai jų įrankiu, jei ne tikru jų 
sąjungininku’’, — pabrėžė senatoriai 
Bridges ir Knowland’as.

KRUVINAS PERU 
SUKILIMAS

LIMA.-—Per. savaitę Peru valstybę 
ištiko kruvinas sukilimas, kurio 
metu, kaip patiriama iš privačių šal
tiniu. žuvo apie pustrečio šimto žmo
nių. Sukilimas įvyko Arequipoje, 
antrame didžiausiame Peru mieste.. 
Sukilimas numalšintas. Vyriausybė 
pranešė, kad tasai sukilimas buvo 
ruoštas kairiųjų sluogsnių. Ryšium 
su sukilimu įvesta griežta spaudos 
cenzūra. Arequipoje ir Limoje įvyk
dyta daug areštų.
PASITARIMAI TOLIMUOSE 

RYTUOSE
TOKIO.—Pereitą savaitę į Tokio 

atvyko JAV karo ministeris L. John
son’as ir kariuomenes štabo viršiniįi- 
kas generolas Bradley. Pakartotinoje 
konferencijoje juodu tarėsi su gene
rolu MacArthur’u. Buvo aptarti 
dabartiniai ir busimieji JAV gyny
bos reikalavimai Tolimuose Rytuose.

v v
Einšteino taikos apaštalavimas

NEW YORKAS.—Garsusis moks- 
lininkas-fizikas dr. Albertas Einštei
nas pareiškė, kad visos bet kur turi
mos atominės bombos turi būti per
duotos vienai tarptautinei organiza
cijai. Toliau jis pastebėjo, kad gin
klavimosi lenktynės nėra atviro kon
flikto išvengimo būdas. “Ginklav- 
imasis neapsaugo nuo karo, o vien 
tik neišvengiamai prie jo veda”, — 
pabrėžė mokslininkas. Toliau jis 
pareiškė, kad pasaulio išganymui 
tėra įmanomas tik vienas būdas — 
kantrūs pasitarimai ir sudarymas 
teisinio pagrindo išsprendimui tarp
tautinių klausimų.

Los Negros sprendimai
■ LOS NEGROS.—Australijos suda
rytas karo nusikaltėlių teismas pri
pažino japonų majorą Hiroshi Itsui; 
ir kapitoną Hirayasu Shiria kaltais | 
už nužudymą 8 australų kareivių ir 
nuteisė Itsui iki gyvos galvos, o Shina I 
— 10m. kalėjimo. Nužudytieji 8 
australų kareiviai karo metu buvo 
pabėgę iš japonų nelaisvės, vėliau j 
pagauti ir galop jiems biivo nukirs-1 
dintos galvos.
MIRTIES BAUSME FORMOZOS 

IŠDAVIKUI
HONG KONGAS.—Nac. Kinijos 

teismas nuteisė mirties bausme For- 
mozps gubernatorių generolą Chen 
Yi, pakaltindamas jį už koloboravi- 
ma su komunistais. Nuteistajam ge
nerolui mirties'bausmė įvykdyta. '

Birželio 18 dienos sekmadienį Syd
nėjaus lietuviai išgyveno kažką 
naujo, ligi šiol čia nepajusto, nepa
tirto. Atsiliepdami į ALD Sydne
jaus Skyriaus Valdybos balsą ir pa
leistą protesto .šūkį, šimtai lietuvių 
iš tolimiausią priemiesčių ir apylin
kių susirinko į Camperdowno baž
nyčią, kuri šį kartą vos bepajėgė vi
sus sutalpinti. Skaudi tikrovė, kad 
Tautos vergijai jau suėjo ištisas de
šimtmetis, sukaupė šimtus veidų 
gilia rimtimi. Sydnėjuje dar nieku- 
met taip nuoširdžiai' ir prasmingai 
nesklido bažnyčios skliautais malda 
ir niekad čia. taip darniai neskambė
jo lietuviška, visų giedama giesmė, 
kaip tą reikšmingą sekmadienį. Gie
smes žodžiai . Palengvink ver
giją . . . Išgelbėk nuo priešo bai
saus ...” veržėsi iš šimtų krūtinių 
ir tikrai, rodos, siekė Visagalinčios 
Visatos aukštybes. Maldos už Tėvy
nės vargus didingumą dar labiau su
stiprino rūpestingai ir nuoširdžiai su 
dienos rimtimi sutaikytas kun. But
kaus pamokslas,b lygiai, kaip ir jo 
atlaikytose specialios pamaldos, atna
šautos Tėvynės prisikėlimo gėriui. 
Solistai Jonas Gaižauskas ir Vilno
nis dar labiau sustiprino gražiu savo 
giedojimu pamaldų rimtį. Gi pamal
das užbaigiant su ypatingu didingu
mu nuskambėjo Tautos Himnas. 
Pamaldose dalyvavęs Sydnėjaus vy
skupas E. O’Brien neiškentė čia pat. 
nepasidžiaugęs lietuviškos giesmės 
grožiu ir nuoširdumu.

Po pamaldų į perpildytą salę pra

BEL YNAS.—Kaip skelbia “Daily 
Mirror” savo telegrafiniame prane
šime, Vakarų Vokietijoje mazginiai 
keliai ir tiltai yra paruošiami sku
biam sunaikinimui tuo atveju, jei 
Sovietų Rusija pradėtų karą. Slapti 
parengimai yra įrengti aiškiai paste
bimai ir kituose Europos kraštuose, 
atitinkamai, kaip manoma, Vakarų 
gynybos vadovų nurodymams. Šie 
pasiruošimai pasiekė viešumą po ,to. 
kai vienas Vokietijos žurnalas at

NEW YORKAS. — JAV kariniai 
žinovai teigia, kad Sovietų Rusija 
šiuo metu ligi rugsėjo mėnesio turės 
6 atomines bombas, gi vėliau per se
kančius 12 mėnesuj ji bus pajėgi pa
sigaminti ligi 25 atominių bombų. 
Apie tai pranešė JAV karo laivyno 
viršininkas Grvenlialg’as. “New 
York Journal American” aviacijos 
redaktorius teigia, kad JAV, kaip 
tvortina iš Kongreso sluogšniij išeiną.

BUENOS AIRES. — Vykdydamas 
krašto pažangos penkerių metų planą, 
Argentinos prezidentas Peronas yra 
pasiryžęs įvykdyti tai, kad jau 1953 
metais Argentinos laivynas savo dy
džiu užimtų trčią vietą pasaulyje. 
1946 m. Argentinos prekybos laivy
nas teturėjo 233.700 tonažą, o šiuo 
metu jis jau siekia 1.364.000 tonažą. 
Naujų laivų statyba tebevykdoma to
liau. Naujieji laivai daugiausiai ga

PROTESTO DIENA SYDNE|U|E
SYDNĖJAUS LIETUVIAI LIETUVOS LAISVAS REIKALU 

KREIPĖSI I AUSTRALIJOS VYRIAUSYBE IR 
UN'O PIRMININKĄ

bilo Sydnėjaus ALD Skyriaus Val
dybos atstovas S. Grina, atidaryda
mas protesto minėjimą ir pakviesda
mas visus dalyvius pagerbti atsisto
jimu žuvusius ir tebežūstančius Lie
tuvos laisvės kovotojus. Paskaitinin
kas Vytautas Rimas jau vien savo 
kalbos stiliumi atžymėjo dienos nepa
prastumą, toli palikdamas ligi šiol 
girdėtus paskaitininkus. Atrankios 
jo kalbos mintys visų dalyvių buvo 
persiimtos su nekasdienišku atidumu. 
Po to E. Bukauskiene perskaitė Aus
tralijos federalinės vyriausybės mini
ster iu i pirmininkui R. G. Mencies 
adresuotą Sydnėjaus lietuvių pro
testo memorandumą, išdėstant} Įjie- 
tuvos pavergimo juridinės apgaulės 
ir jėgos faktus ir prašantį Australijos 
vyriausybę atkreipti dėmesio į Lie
tuvos likimą. Tokio pat turinio me
morandumas adresuotas ir UN’e pir
mininkui. Protesto pareikšti susirin
kę 400-500 lietuvių karštai pritarė 
memorandumui.

Toliau atlikta trumpa, dienos susi
kaupimo rimčiai parinkta programa. 
St. Paulauskas gilų įspūdį paliko 
paskalydamas Balio Sruogos “Kazi
mieras Sapiega” ištraukas. P. Pilka, 
Daniusevičiūtė ir .Ivinskaitė padekla
mavo, o 11 am. amžiaus Irena Vilno- 
nytė paskambino.

Sydnėjaus ALD Skyriaus Valdy
bai pareikština didelė padėka už lie
tuvių demonstracijos suorganizavimą. 
Skyriaus Valdyba tą dieną parodė 
tikrąjį kelią, kuriuo turi eiti mūsų 
bendruomenė.—jz.

Vokoru Vokietijoje minuojami till
spaude seriją paveikslų, vaizduojan
čių atliktus išgręžimus garsiuose 
Lorelei kalnuose kelio pogrindyje ir 
pridengtus cementinėmis pluokštėmis. 
Prancūzų sluogsniuose teigiama., kad 
tai esą padaryta pagal vyriausios 
Sąjungininkų vadovybės įsakymą. 
Gerai esą žinoma, kad visos ginkluo
tos pajėgos turinčios parengties pla
nus, kurie tuojau pat būsią vykdomi 
užpuolimo atveju.

6 atom, bombos Kremliuje
liudijimai, gali šiuo metu per viene
rius metus pasigaminti 500 ar dau
giau atominių bombų. Kalbėdamas 
apie Sovietų pajėgumą atominės ga
mybos srityje,. Greenlialgb ’as feigč 
kad jo skelbiami duomenys neseniai 
yra gauti slaptu keliu iš anapus gelež. 
uždangos. Toliau jis pranešė, kad 
Sovietai per vieną mėnesį pasigamina 
apie 200 sprausminių lėktuvų ir turi 
.apie 40000 tankų.

Smarkiai didinamas Argentinos laivynas
minami Europoje, Anglijoje, ir jų 
statyba vyksta tokiu tempu,, kad nau
ji laivai atvyksta, j Argentiną kone 
kiekvieną savaitę. Be laivyno plėti
mo Argentinoje vykdoma ypatingu 
spartumu ^valstybinių areodroinų 
statyba. Statomas ties Ezeiza Gene
rolo Pistarino aerodromas bus did
žiausias pasaulyje. Jis kaštuos 13 
milijonų dolerių.

JAV dėi Baltijos jūros
VAŠINGTONAS.—JAV vyriausy

bės sluogsniai per. pirmadienį prane
šė, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės laiko Baltijos jūrą atvirais van
denimis ir pasipriešins bet kuriam 
Sovietų Rusijos žygiui Baltijos jūrą 
uždaryti.

VAŠINGTONAS. — JAV Senato 
karinės tarnybos komitetas aprobavo 
įstatymą, kuris įgalina JAV karo 
laivyną pradėti pirmojo atominio 
povandeninio laivo statybą. Šiam 
reikalui ir kitiems ginklams paskirta 
apie 400 milijoni) dolerių. Be to 
pradedama tuo pačiu aprobavimu 
kito didžiulio povandeninio laivo 
statyba,, kuris galės išbūti po vande
niu kur kas ilgiau, kaip Snorkelio 
pov. laivai. Bus statomi ir kiti ypa
tingų nauji) savybių pov. laivai. 
Toliau teigiama, kad prezidentas 
Trumanas paprašys 133 milijonų 
dolerių hydrogeno bombos gamybos 
pagreitinimui.

Maskva to tik ir telaukia
PARYŽIUS.—Prancūzijos kardino

lai ir arkivyskupai per. pirmadienį 
reikalavo uždrausti atominius gink
lus ir skatino visus katalikus dirbti 
taikos labui. Savo memorandume jie 
pareiškė, kad atominiai ginklai “ky
lio viršum žmonių galvų tarytum bai
singa grėsmė.”

SUIMTAS DAR VIENAS 
ATOMO ŠNIPAS

VAŠINGTONAS.—JAV žvalgybos 
įstaiga FBI per. savaitę suėmė ame
rikietį chemiką A. D. Slaek’ą, pakal
tindama jį atomo šnipinėjimo afera. 
Slack’o šnipinėjimo veikla yra sie
jama su neseniai suimto Harry Goldo 
šnipinėjimo afera.
GERA PAMOKA MASKVOS 

GENEROLUI
LONDONAS.—Rosslau ’e. reziduo

jąs Sovietų Rusijos generolas neno
rėjo patikėti, kad Raudonosios Armi
jos kareiviai plėšikauja šio miesto 
parke. Kaip rašo “Kieler Nachrieh- 
ten ’ generolas persirengė civiliais 
drabužiais ir nuvyko su vienu majoru 
į kalbamą parką. Palikęs šoferį ir 
majorą kitoje parko pusėje, genero
las vienas pats nuėjo į parką. Po 
pusės valandos jis vėl pasirodė, ta
čiau vien apatiniais drabužiais, kolio- 
damasis, kad “vokiečių banditai so
vietinėmis uniformomis” jį išrengė. 
Po šio įvykio visi .Sovietų kariniai 
daliniai Rosslau mieste buvo suvaryti 
j barakus, gi po to apiplėšimai dingo.

DIREKTYVOS RAUDONA
JAM HITLERJUGENDUI

BERLYNAS. — Komunistų vadai 
pranešė dviem milijonam Rytų Vo- 
wietijos jaunimo sąjūdžio apie jų 
paskirtį ir pareigas būsimame kare. 
Visoje Rytų Vokietijoje vienu metu 
buvo paskelbti komunistinio jaunimo 
sąjūdžio susirinkimai, kuriuose susi
rinkusiems buvo pranešta kad jų 
pareiga yra būti bet kuriame kare 
Raudonosios Armijos pusėje.

AUSTRALIJOS IMPORTAS IŠ. 
VOKIETIJOS

CANBERRA.—Federalinė vyriau
sybe nutarė pagyvinti su Vakarų 
Vokietija prekybinius ryšius, impor
tuojant iš pastarosios didesnius kie
kius prekių. Importininkai, ku- 
kuriems prieš kurį laiką buvo atme
sti importuojami} prekių sąrašai, 
šiuo metu vėl gali kreiptis prašydami 
leidimo.

BONNA.—Vakarų Vokietijoje vo
kiečiams vėl leista turėti medžiokli
nius šautuvus ir šaunamuosius gink
lus. Nuo pat karo pabaigos vokie
čiams tai nebuvo ligi šiol leista turėti.

1



Psl. 2 MŪSŲ PASTOGE 1950»t 'birželio 21cZ

i J. P. Kedys.

Kodu prasidės III-sis Posoulinis Kuras? Deportacija Uranquirity’je
Daug kam keistai atrodys šio 

straipsnio pavadinimas, taiau čia pat 
pridurtina, kad šiame straipsnyje nė 
nebandoma išpranašauti tiksli būsi
mo karo data, o vien tik norima kon
statuoti esmines būsimo karo prieža
stis ir išaiškinti vyriausių busimojo 
karo varžovų galimybes pradėti III- 
jį Pasaulinį Kara. Turėdamas, prieš 
akis tikrąsias karo kilimo priežastis 
ir žinodamas vyriausių karo partne
rių galimybes karui vesti, kiekvienas 
skaitytojas, daugiau sekąs politinius 
įvykius, ir be mikaldiškų pranašavi
mų galės apitikriai orientuotis apie 
būsimo karo pradžią.

Tikrosios būsimo karo priežastys 
yra ir bus ne Berlynas, ne lėktuvo 
pašovimas, ne laivo nuskandinimas, 
ne nafta ar kita kuri žaliava, bet 
komunizmo įgyvendinimas visoje že
mės planetoje, arba jo sunaikinimas 
visame pasaulyje. Vadinasi, kertinė 
busimojo karo priežastis yra komu
nizmo, kaip -sistemos, esimas šioje 
žemėje ir jo grąsymas laisvajam pa
sauliui. Kad taip iš tikrųjų yra, tai 
mes matome iš visų komunizmo apa
štalų, gyvųjų ir jau sušaudytųjų, 
pareiškimų, kuriais jie vienbalsiai 
užakcentuoja vieną ir paskutinį ko
munizmo tikslą — pasaulinę revoliu
ciją, atseit, žmonijos pajungimą 
šiai viską naikinančiai sistemai, bet 
ne užviešpatavimą naftos šaltinių, 
anglių kasyklų ir t.t., kaip kai kurie 
siauri politikai ar laikraštininkai 
bando aiškinti. Taigi, Berlynas, 
Graikija, nafta ir kiti panašūs daly
kai gali būti tik pripuolami busimojo 
karo išeities taškai, bet ne tikrosios 
karo priežastys.

Kalbant apie vyriausius busimojo 
karo, varžovus, pastebėtina, kad jie 
jau yra visiškai išryškėję ir niekumet 
nebepasikeišią. O tai yra SSSR ir 
USA. Tarp šių partnerių busimasis 
karas gali kilti irgi tik dviem atve
jais : a) jei USA bandys sunaikinti 
komunizmą pasaulyje ir b), kai ko
munizmas panorės karo būdu įsivie
špatauti visoje žemėje. Bent trum
pai paanalizuokime, kiek USA dabar 
yra militariškai ir ................ ~ ’
politiškai lanksti 
preventyvinį karą 
Iš vienas kitam

ūkiškai pajėgi ir 
vesti puolamąjį- 
prieš SSSR? — 
prieštaraujančių 

pranešimų, vis dėlto, galima susi
daryti, įspūdį,, kad USA skaičiais 
šiuo metu gerokai yra atsilikusi nuo 
SSSR sausumos ir oro apsiginklavi- 
.mo, tačiau daug kartų praneša SSSR 
jūrinį pajėgumą. Vienok,, kas liečia 
ginklų kokybę, tai USA yra visa 
klase pralenkusi SSSR. Kaip atskirą 
poziciją tenka paminėti atominę

MŪSŲ PASTOGES PRE
NUMERATORIAI

Mūsų Pastogę 1950 m. užsisakė ir 
prenumeratą įmokėjo:

N.S.W.—B. Liniauskas, V. Petrai
tis, V. Juzėnas, kun. J. Kungys, V. 
Kardelis, J. Miknius ir B. Kirlytė 
po £2-8-0; J. Bartkevičius £2-0-0; J. 
Čeponas £1-16-0; E. Leleika £1-12-0;
J. Každailis, A. Grikinis, J. Jarmala
vičius po £1-10-0; J. Kalnėnas, A. 
Šalūga, Simaitis po £1-8-0; P. Bačiu
lis, I. Bieliūnas, J. Varkalis, V. Sim- 
niškis, L. Pukys, B. Tirilis, A. Ven
clovas po £1-4-0; S. Grina, M. Glio- 
nertas, J. Baltrušaitis, Vazgelevičius, 
A. Miniotaitė, K. Matulis. P. Sta- 
kauskas, J. Koliavas ir K. Žolynas 
po £1-0-0; J. Katauskas 18-0; M. 
Jagutis ir V. Kanažauskas po .16-0; 
S. Pačėsa, V. Miniotas, Cininas, P. 
Marašinskas, K. A. Griškevičius, S. 
Butkus. A. Rupkus, E. Jonušas, K. 
Steponiukas, A. Kiaupa. A. Veblau- 
skas po 12-0; J. Pimaitis, J. Janu
škevičius, L. Januškevičius, E. Nau
sėda, E. Slonskis, E. Soroka. L. Sa- 
bulis. Z- Staneiauskas po 10-0; V. 
Olšauskas 8-0; J. Milą ir M. Jasutis 
po 4-0:

VIC.—B. Stankevičius £2-0-0; V. 
Bieliauskas, V. Ališauskas po £1-16-0: 
V. Butkevičius ir J. Gailius po 
£1-12-0; S. Aušrota ir K. Vilutis po 
£1-8-0; J. Kaunas, V. Andriukonis,
K. Miiinskas. J. Staugaitis, S. Anta
naitis. L. Pilipavičius ir K. Rūdaitė 
po £1-4-0; G. Strelys, A. Stasytis, 
G. J. Sodaitis. R. Šaženis, B. Bitė, 
A. Jakubauskas, A. Kumetaitis ir J.

bombą, kuri USA gaminama ir to
bulinama jau 5 metai, tuo tarpu kai 
SSSR atliko prieš nepilnus metus 
tik pirmuosius bandymus. Jei dar 
pridėsime 12 Atlanto Pakto sąjungi
ninkų, tai ir skaičiumi USA beveik 
visose srityse drąsiai gali lygintis su 
SSSR. Kas liečia ūkinį,, gamybinį 
pajėgumą, tai USA jau tik viena, 
svarbiausiose karo pramonės srityse 
kelis kartus prašoka SSSR. Iš čia 
išeitų, kad USA šiuo metu be didelės 
rizikos gali imtis preventyvinio — 
puolamojo karo prieš SSSR.

Tačiau visai kitaip atrodo, kai dir
stelėsime į. USA politinį aparatą. 
Pirmiausia — valstybė tvarkosi gana 
liberaliniais demokratiniais pagrin
dais. Karo skelbimo teisę turi tik 
Kongresas, kurio nariai dar toli 
gražu nesupranta tikrosios bolševiz
mo grėsmės. Be to USA niekad 
nėra vedusi puolamojo karo. Visa 
amerikiečių tauta yra nusistačiusi 
prieš bet kokį karų. Tad kaip ten 
jau bebūtų, vis dėlto maža vilčių, kad 
USA imtųsi artimiausioj ateityj 
preventyvinio — puolamojo karo 
prieš SSSR.

Dabar imkime antrąjį atvejį: kiek 
pajėgi yra SSSR artimoje ateityje 
pradėti pasaulinės revoliucijos įgy
vendinimą karo būdu? Iš jau minė
tų šiame straipsnyje faktų galima 
tvirtinti, kad SSSR nei militariškai.. 
nei ūkiškai nėra tokioje padėtyje, kad 
galętų tuojau pradėti karą. Mažas 
SSSR laivynas ir tik pradmiuč ato
minės bombos gamyba, išstatytų šią 
valstybę karo atveju didelei! rizikom 
Iš kitos gi pusės SSSR karą paskelbs 
ne Stalino piršto pakėlimu, bet po- 
išsamių ii- apgalvotų diskusijų Poli
tinio Biuro, kuris gana, apytikriai 
žino apie kapitalistiniu kraštų apsi
ginklavimą. Taigi, SSSR' į karą išeis 
tik gerai viską iškalkuliavusi, išdi
skutavusi, ir jai tasai karas bus ne 
prestižo ar garbės reikalo gynimas 
bet senų komunizmo tikslų Įgyvendi
nimas.

Galiausiai, tenka manyti, kad ne
paisant išgyvenamų šiuo metu did
žiausio ginklavimosi varžybų, greitu 
karo prasidėjimu netenka per daug 
pasitikėti, nes šalis, kuri militariškai 
ir ūkiškai galėtų tą karų pradėti, 
nėra politiškai lanksti, o taip pat ji 
nėra ir tam pasiruošusi gi antroji 
pusė turėtų pakankamą politinį apa
ratą karui pradėti, tačiau stinga 
medžiagų. Vadinasi, ši- trečioji gin
klavimosi ir sąjungininku medžioji
mo fazė gali ne savaitėmis ir mene
siais, bet eile metu užtrukti.

Stanevičius po £1-0-0; Muščinskas 
£1-2-0; S. žižys 16-0; J. Lukoševi
čius, K. Mikalajūnas, K. Prašmutas, 
A. Kairys ir J. Šalūga po 12-0; J. 
Čiurinskas, P. Stulpinas, B. Petkevi
čius po 10-0;

S.A.—S. Pilelis ir T. Kašauskas 
po £1-10-0; J. Juodsnukis £1-2-0; A. 
Šliužas ir A. Gricius po £1-0-0; L. 
Žygas ir J. Gevinas, po 12-0; J. Kra
sauskas 10-0; A. Survilienė 4-0;

W.A.—A. Rukšėnas £2-8-0; M. 
Zakaras ir V. Drakšas po £1-4-0; S. 
Narmantas £1-0-0;

Q’LD.: A. Alčiauskas £1-12-0; A. 
Radys £1-0-0; S. Varkulevičius 12-0; 
A. Gečiauskas 8-0;

N. TERR.—J. Metrikas £1-4-0;
TAS.—J. Stasevičius £1-4-0; A.M. 

£1-0-0;
N.Z.—A. Malskaitis £3-5-0; V. Šil

kas ir A. Medžiaušis po £2-10-0; L. 
Duoba £1-0-0;

U.S.A.—V. Bačiulis £1-12-0;
ŠVEDIJA—J. Ringis £1-10-0.

Priklausomybes unijoms 
prasme

Atsakydamas Atstovų Rūmuose į 
atitinkamą paklausimą, Imigracijos 
ir Darbo ministeris Holt’as pareiškė, 
kad ateivių priklausymas unijoms su 
pastarosiomis juos tesieja tik profe
siniu reikalų atžvilgiu ir visiškai ne
primeta jiems kokio nors politinio 
atspalvio. Bet kuriai unijai prik
lausydami, ateiviai yra laisvi pasi
rinkti norimą politinę srovę ar reli
gini įsitikinimą.

Uranųuinty stovyklos įnamiai yra 
moterys su vaikais, kūdikiais. Dažna 
jų, turėdama kitą vaiką, laukia prie
auglio. Jos gyvena stovykloje, nes 
jų vyrams dar nėra pavykę susirasti 
pastogės, kad (galėtų visi kartu gy
venti. Maistą vaikams moterys atsi
nešdavo iš bendros virtuvės ir jį savo 
kambaryje pasišildydavo ar pagamin
davo ką kitą.

Birželio 10 d. stovyklos vadovybė 
paskelbė naują tvarką maitintis. 
Kiekvienas gyventojas pagal savo 
amžių turi savo valgyklą ir savo vir
tuvę: suaugę ir vaikai ligi 6 metų 
amžiaus maitinosi vienoje valgykloje, 
vaikai 3-G metų amžiaus — vaikų 
darželio valgykloje, o maži vaikai 
ligi 3 metų amžiaus — specialioje 
virtuvėje. Kiekvienoje tų valgyklų 
pateikiamas maistas yra tinkamas jų 
vartotojams. Maistas turįs būti su- 
konsumuotas valgyklos patalpose ir 
jo išsinešti nevalia, nebent pagal gy
dytojo pažymėjimą. Taisyklės nu
statė laiką, kada kas turi valgyti, 
pav.: pusryčiai mažų vaikų virtu
vėje yra nuo 6.30 vai. ligi 7.30 vai., 
vaikų darželyje — 7.30 vai., suaugu
sių — 8 vai. ir t,t. Maži vaikai mai
tinami 4 kartus,, vaikai — 5 kartus. 
Be to tai taisyklės nustato, pavyzd
žiui, kad suagę ir vaikai ligi a metų 
amžiaus savo valgykloje gauna mai
stą tada, kai susėda visi 12 žmonių 
už stalo. Motinos, ateidamos pačios 
valgyti, prašomos mažų vaikų su sa
vim nesiimti, o jei neturi jų kur 
dėti, gali pasiimti drauge į valgyklą, 
tik nesodinti jų prie stalo.

Raidiškas -tokių taisyklių vykdy
mas motinoms, ypačiai turinčioms ke
letą įvairaus amžiaus vaikų, maitina
mų įvairiose 1 
sudaro nepatogumų vaikus valgydi-1 tuotos į Bonegillos stovyklą.—E.T.

nžiaus vaikų, maitina- i Įnešta- į autobusą. Moterys su vai- 
patalpose, praktiškai kais per keletą valandų buvo depor-

Sovietai - Hitlerio beprotybes keliu
“Daily Telegraph’’ šiomis die

nomis pateikė įdomų Bulgarijos 
ambasados patarėjo M. Padevo 
vieno slapto Sovietų diplomatų 
posėdžio Londone aprašymą. Siš 
pranešimas pateikiamas MŪSŲ 
PASTOGĖS skaitytojams ištisai.— 
Redakcija.
— Aš esu įsitikinęs, kad iki 1950 

ar net iki 1951 metų karo nebus, — 
kalbėjo Stalino užsienių reikalų mi
nisteris Višinskis.

Maža slavų diplomatų grupe bu
vome susirinkę slapto pasitarimo 
Sovietų Rusijos ambasadoje Londo
ne, Gardens rūmuose.

Energingai toliau kalbėdamas, 
Višinskis pridūrė:

— Nervų karas, be abejo, pasieks 
aukščiausio Įtempimo formas. Kokie 
kvaili yra Amerikos ir Britų politi
kai ! Nervų karas su bolševikais! 
Tai kaip tik yra toji karo rūšis, kuri 
mums geriausiai tinka.

Tai buvo 1947 metiįt gruodžio 11 
dienos vidunaktį. Diplomatų pobū
vis' baigėsi. Svečiai mandagiai spau
dė rankas Molotovui; Višinskiui, mar
šalui Sokolovskiui ir Sovietų amba
sadoriui Londone Zarubinui.

Tą rytą anuometinis Bulgarijos 
pasiuntinys Anglijai profesorius Do- 
laptčovas atskubėjo į mano butą su 
Molotovo pakvietimu vakarienei. Tai 
buvo labai privatus dalykas, liečiąs 
vien slavų ambasadorius Londone ir 
kiekvieno jų du vyriausius bei labiau
siai patikimus patarėjus. Dalyviams 
nebuvo įteikiamas rašytinis kvieti
mas ir trumpai buvo pastebima lai
kytis kuo didžiausio slaptumo. Zaru
binas įspėjo Dolaptčevą apie šią. va
karienę nieko neminėti telefoninių 
pasikalbėjimtj metu.

Sovietų pasiuntiniai ar vyriausy
bes atstovai susitikimuose su Vakarų 
žmonėmis imasi mums neįprastos 
laikysenos. Jie tokiu atveju nieku
met nepasako savo nuomonės, jie 
labai ręt^i diskutuoja svetimų kraštų 
politines sąlygas ir niekumet nepra
taria nė vieno žodžio apie Sovietų 
ateities politiką.

Molotovo ruošiamas ta vakaro dip
lomatinis pobūvis buvo labai škirtip- 
gąs. Tai buvo, kitaip tariant, šei
myninis pobūvis. Tiek Molotovas, 
tiek Višinskis, o ypatingai pastarasai. 

nant. Kai tos taisyklos pradėta vyk
dyti birželio 12 d., neleidžiant išsine
šti maisto barakuose miegantiems vai
kams, susiduriant su taisyklių nau
jumais ir pan., atsirado nepasitenki
nimas nauja tvarka: pradėta prote
stuoti, kilo susistumdymai, indų 
mėtymai
iškvietė australų policiją, kuri .išbuvo 
stovykloje visą dieną.

Vyrų, atvykusių švenčių-atostogų 
proga aplankyti savo šeimų, pasikal
bėjimo su stovyklos direktoriumi iš
davoje, kai kurie taisyklių nuostatai 
buvo pakeisti: mažų vaikų virtuve 
veiks visa laiką nuo 5 ligi 10 vai. v.; 
motinos gali išsinešti pieno kūdi
kiams maitinti; motinos gali valgyti 
drauge su savo vaikais; nebereikia 
12-kai žmonių susėsti už stalo, kad 
gautų valgyti, ir kt., tačiau maisto 
išsinešti iš valgyklos negalima.

Atrodė, kad pakeistos taisyklės bus 
vykdomos abipusiam pasitenkinimui 
ir įkaitintos nuotaikos atslūgs. Ta
čiau klysta. Stovyklos administra
cija birželio 14 d. iš ryto pranešė 
keliolikai moterų, kurios, vadovybes 
nuomone, kėlė triukšmą bei reiškė 
nepasitenkinimą nauja maitinimosi 
tvarka, kad jos pasiruoštų išvykti į 
Bonegillą, iš kur būsiančios su savo 
vyrais ir vaikais grąžintos į Europą. 
Tą pačią dieną administracijos pa
reigūnai ir australų policija pradėjo 
vykdyti rytą paskelbtą deportaciją. 
Moterys, jų vaikai sodinta į autobusą, 
o daiktai (kartais ir nesupakuoti) 
krauta aut sunkvežimio. Viena mo
teris su kūdikiu ant rankų nesileido 
prikalbinama, lipti į autobusą. Ji 
buvo dviejų australų policininkų 

pan. Administracija

kalbėjo visais diskutuojamais klausi
mais nesivaržydami ir naudodami 
lengvą, atvirą ir brutalų nuoširdumą.

Tai buvo vienas įdomiausių, žavin
giausių, o kartu ir klaikiausių, mano 
išgyvenimų. Aš likau tikrai ■ dėkin
gas profesoriui. Dolaptoevui už pak
vietimą j šį pobūvį, juo labiau, kad 
jis žinojo, jog aš .jau laikiau savo 
kišenėje atsistatydinimo pareiškimą.

Puiki degtinė-vodka, geriausios 
rūšies Krymo vynas ir beveik nepa
sigeriamas Sovietų šampanas — visa 
tai specialiai buvo atgabenta lėktuvu 
iš Maskvos. Patarnautojų — vyno 
pilstytojų nebuvo. Prieš kiekvieną 
svečią buvo pastatyta kiekvieno gėri
mo bonka, kad pasitarnautų pats 
sau. Svečių buvo maždaug dvide
šimt, gi ant didžiulio ambasados vai- ' 
geniojo stalo buvo pristatyta per 
šimtą bonkų.

Molotovas tik po tuputį girkšnojo 
Krymo vyną,, tuo tėrpu Višinskis, 
išgėręs didelį kiekį,degtinės, dar ištu- 
tinio du ar tris stiklus šampano. 
Stalas buvo apkrautas kaviaro kal
nais. ir maždaug trisdešimeia rūšių 
kitų valgių.

Vakarienės metu aš sėdėjau prieš 
maršalą Sokolovskį ir buvau tuo 
labai patenkintas. As žinojau jį kaip 
vieną geriausių karo vadų, tad bu
vau labai susidomėjęs pasikalbėti su 
juo. Aš buvau labai nustebintas jo 
jaunumu: jis atrodė maždaug ketu- -' 
rių dešimtų metų, gremėzdiškas, 
įdegęs saulėje, kaip tipingas laukei 
kareivis.

Kai po vakarienės visi svečiai pe- • 
rėjo j salioną gerti kavos ir dar dau
giau degtinės, aš pradėjau klausinėti 
maršalą Sokolovskį apie jo pergalių 
žygius. Jo akys žybtelėjo džiaugsmu 
ir jis pradėjo kareiviui iprastn būdu 
entuziastingai man vaizduoti savo 
kovų mūšius. Prie mūsų prisijungė 
dar keli svečiai.. Maršalas jautėsi 
esąs labai patenkintas savimi ir jis 
vis labiau darėsi iškalbingesnis, pa- 
vaizduodanamas plačiais mostais savo 
armijų strategiją. Višinskis,, apsup
tas 5-6 svečiu tno metu sėdėto kitame 
galiono kamne. Aš pastebėjau, kad 
iis žvilgterėjo kelis kartus i mūsų 
pusę su nepasitenkinimu.

(Bus daugiau, i
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Lithuanian Protest Against Soviet Occupation
Australian-Lithuanian Society, 

(Sydney Branch), 
170 Bareom Ave., 

Darlinghurst, N.SAV. 
To the Kt. Hon. K. G. Menzies, 
Prime Minister, 
Canberra, A.C.T.

We of the Australian-Lithuanian 
Society (Sydney Branch), comme
morating the tenth anniversary of the 
Soviet occupation of Lithuania, which 
began on June 15, 1940, and protest
ing against that fact and the present 
tragic situation in Lithuania, where 
the people are struggling against the 
Soviet occupiers for restoration of 
national independence and democra
tic rights, at a meeting at St. Joseph’s 
Hall, Camperdown, on Sunday, June 
18, unanimously decided to forward 
to you the following statement for 
your earnest attention—

The Lithuanian nation, having 
a long historical record of deeds 
of benefit to the common culture 
and development of the world, 
after the stern rule of Czarist Rus
sia for 123 years, gained again its 
independence on the 15th Febru
ary, 1918. The restored Lithua
nian State was recognised by all 
governments of the world. On 
the 12th July, 1920, the Russian 
Socialist Federal Republic signed 
at Moscow the Peace Treaty be
tween Lithuania and R.S.F.R. as 
follows: “. . . Proceeding from 
the right, proclaimed by the Rus
sian Socialist Federal Soviet Re
public, of all nations to free self- 
determination up to their complete 
separation from the State into the 
composition of which they enter, 
Russia recognises without reserva
tion the sovereign rights and in
dependence of the Lithuanian 
State, with all the juridical con
sequences arising from such recog
nition, and voluntarily and for all 
time abandons all the sovereign 
rights of Russia over the Lithua
nian people and their territory. 
The fact of the past incorporation 
of Lithuania to Russia does not 
impose on the Lithuanian nation 
and its territory a.ny liabilities 

whatsoever towards Russia.” In 
such a way, Soviet Russia recog
nised “for eternal times” the 
independence of Lithuania.

Then followed a twenty-year 
period of friendly relations, based 

on numerous treaties of friendship, 
commerce, and nou-aggression.

In connection with the famous 
Ribbentrop-Molotov Pacts and be
ginning of the World War IT, 
Soviet Russia forced the Lithua
nian government to accept and 
sign the. so-called Mutual Assis
tance Pact on October 10th, 1939. 
The Pact permitted the installa
tion of Russian military bases, 
aerodromes and other military 
facilities on the Lithuanian soil. 
While signing the Paet, both Stalin 
and Molotov strongly insisted that 
they would “faithfully and sac
redly” observe their obligations 
and would not interfere in Lithu
anian affairs, and that they de
sired to maintain the traditional 
Soviet-Lithuanian friendship.

On June 15th, 1940, with false 
accusations as a pretext, and in 
violation of the Mutual Assistance 
Pact and of all other treaties still 
in operation, the Soviet Russian 
government addressed an ultima
tum to Lithuania. In total dis
regard of all its .solemn promises, 
Soviet Russia ordered the occupa
tion of Lithuania by a strong con
tingent of troops, enforced the dis
solution of the legal Lithuanian 
government, and abrogated the 
sovereignty of the nation. Within 
only a few weeks Soviet Russia 
had perfidiously ’ annexed Lithua
nia, together with the other two 
Baltic republics, Estonia and Lat
via. Lithuania was brutally occu
pied by the armed forces of Soviet 
Russia. Constitutional government 
of Lithuania was deposed by Soviet 
Russia and replaced by puppet 
officials manipulated by Dekano- 

zov, O.G.P.U. official of Soviet 
Russia elevated to the post of a 
Vice Commissar of Foreign Affairs.

Only after the military occupa
tion was complete and the all- 
powerful' Soviet secret police 
(NKVD) had spread its net over 
Lithuania and the first wave of 
Soviet terror bad swept over the 
land did the Soviet Government 
take measures to legalise the act 
of force and violence of the 15th 
of June. For this purpose, elec
tions to the So-called People’s Diet, 
which was convened by July 21st, 
were held on July 14-15, 1940. 
At. the dictate of Moscow, this diet 
passed1 a resolution humbly re
questing that Lithuania be admit
ted into the Soviet Union. The 
composition of the People’s Diet

was made up in advance by the 
local Communist Party, controlled 
by the officials of Moscow, Deka- 
nozov, and the Soviet Envoy to 
Lithuania,. Pozdnyakov. The Com
munist Party alone, was entitled 
to nominate candidates for elec
tion. Only one list of candidates 
was submitted to the voters in each 

electoral district, and it contained 
the exact number of candidates to 
be elected. The elector had no 
free choice whatever; he had to 
vote for the list as a whole. The 
elections took place under the 
close supervision of the Soviet 
security police who were posted 
even in the polling booths. Three 
days before the elections, the 
Soviet security police arrested all 
the Lithuanian Democratic Party 
leaders, newspaper editors, and 
other influential Lithuanian per
sons, about three hundred in all.

The People’s Diet met at Kau
nas on July 21st. It was announ
ced (no balloting having taken 
place) that the. Diet unanimously 
decreed to petition for the accept
ance of Lithuania into the ranks 
of Soviet Russia Republics. Fur
thermore, nationalisation of priv
ate property and the amalgamation 
of the Lithuanian army with the 
Soviet troops were among the 
measures approved for the future 
rule of Lithuania. On July 31st, 
1940, the communist-dominated 
delegation, consisting of twenty 
deputies of People’s Diet, arrived 
at Moscow to present their peti- 

.tions for incorporation. On Aug
ust 3rd, Lithuania, was officially 
“accepted” as the 14th Republic 
of the Soviet Union by the Soviet 
Supreme Council.

A reign of terror then swept 
over Lithuania. Intense sovietisa- 
tiou, at the hands of the secret 
police, workers’ militia and com
missars, was inaugurated. Mass 
arrests began in July, 1940, while 
foreign diplomats were still pre
sent. Land, industry, commerce 
and banking were nationalised, all 
economic life disrupted, people 
pauperised and terrorised. Reli
gion was displaced from public 
life and ridiculed in the new- 
edited press and at mass-meetings. 
The clergy was placed (funder 
NKVD surveillance. All economic 
and cultural developments achiev
ed during the twenty-two years of 

independence. were quickly frus
trated.

The decision regarding the in
corporation of Lithuania to the 
Soviet Russia has no juridical 
value whatever, no more from the 
international than from the con
stitutional point of view. The in
corporation of Lithuania into the 
Soviet Union can only be consider
ed as a temporary occupation, 
without title, as an act purely of 
fact, non-transmissive of sovereign
ty, unable to engender any valid 
juridical effect,, an act. which is 
not only reproved, but equally 
juridically repudiated by the 
right of nations.

The climax of all the hardships 
and misfortunes brought by the 
Soviet. Union to Lithuania occur
red on June 13-21, 1941, when 
about 60,000 Lithuanians were 
deported to the depths of Russia; 
This misfortune affected men, 
women, old people, and children, 
without, consideration of their age 
or state of health. Many ailing 
people of 70 and 80 years of age 
were deported. Invalids were de
ported, and hundreds of mothers 
with new-born infants were snatch
ed from their beds.

Mass deportations were carried 
out parallel with individual arrest. 
Six waves of mass deportations 
ravaged the country in the period 
from 1944 to the present time.
We of the Australian-Lithuanian 

Society (Sydney Branch) earnestly 
hope that the Australian Government 
in its efforts to aid oppressed 
peoples to establish world peace, will 
not overlook the peoples of Lithua
nia who still await a peace which 
will afford to all nations the means 
of dwelling in safety within their 
own boundaries and which will afford 
insurance that all men in all lands 
may live in freedom from fear and 
want.

We avail ourselves of this oppor
tunity, Mr. Prime Minister, to con
vey to you the expression of our 
highest regard.

Antanas Kutka, 
President of Australian-Lithuanian 

Society (Sydney Branch)
S. Grina, 

Secretary of Australian-Lithuanian 
Society (Sydney Branch)

Juozas Žukauskas, 
Editor of Australian-Lithuanian 

Weekly
“Mūsų Pastoge” (“Our Haven”)

WHAT IS A KOLHOZ?
Left by myself, I had wonderful 

opportunities to talk to the kolhoz- 
people. Learning that I came from 
Lithuania, they were very willing to 
talk to me and tell me their troubles.

‘ ‘ How can ’ they fight against the 
Germans, and what, are they fight
ing for?” they said. It is interest
ing to note that they did not say 
“How can we” but “How can they 
fight,” these people held themselves 
to be Ruthenians. “How can they 
fight if the father is in prison, and 
the son fighting, or the son in prison 
while the father is fighting? Do you 
know, Sir, what a kolhoz is? A 
kolhoz is a type of labor camp; from 
it no one can move a step, and if 
someone is as much as 15 minutes 
late to work, he can be imprisoned 
for three years;”
. “Eh, the whole of this great Rus

sia is nothing more than one large 
prison,” added another kolhoz-man.

“How do you live? What do you 
eat ? I see that the harvest this 
year will be a good one,” said I, 
noticing that they were willing to 
talk.

“Yon see how we live—our huts 
are broken down and dilapidated; 
they are the same ones in which our 
fathers lived. Each kolhoz-man gets 
250 grams of bread or flour for one 
day’s work. Since we have no com
mon bakery in this village, we get 
flour instead of bread. You can’t, 
make bread with that amount of 
flour, so we have to be content with 
pancakes and potatoes. We also get 
separated milk from the dairy which

we sour and make into cheese. Kol- 
hoz-people may keep one pig and 
one sheep, but it does not always pay 
to keep your own animals. We must 
even give up hens’ eggs even though 
the hens do not lay.”

“Then where do you put the grain 
that you thresh if you get only 250 
grams of flour , a day?” I asked, 
noticing that they were now speaking 
quite freely and even' interrupting 
each other in their eagerness.

“Why even ask? We just have 
time to cut the harvest and begin 

' to thresh when along come the Gov- 
I ernment merchants from Minsk and, 
piling the harvest to the last grain 
into trucks, take it. away. They bring 
grain to us for seed when it is 
needed. ’ ’

“Tell me, why are your (tattle 
in such bad condition if your fields 
and meadows are so good!”
' “Grass alone will not suffice for 

them, they need something more, and 
that ‘something’ is exactly that which 
is lacking. Our horses arc in a very 
bad state for we use them to work 
all the fields.”

“You don’t, say. I see all sorts of 
tractors and machines over there. 
Why don’t you make use of them!”

“How ean we make use of them 
when we have only one blacksmith 
for all the kolhoz, and even he knows

Col. Jonas PetruitisINTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 18.

very little about tractors. Besides, 
major repairs of meahines are made 
in the town; therefore, they have to 
be taken there. For this, time is 
needed. And when we > take them 
to the town—sometimes they lie there 
for a year before they are repaired.”

“And how about clothing?”'! 
asked further.

“With clothes it is exactly the 
same as with salt, petroleum and 
other things; they are brought from 
the town from time to time and dis
tributed to us in small quantities. 
It would be possible to buy them, 
but we have no money.”

I would have been able to talk 
still further with these poor poverty- 
stricken people, but the sun was 
going down, and I was resolved to 
reach Cherven that same day. There
fore, I said farewell to these good 
people and to ray benefactors—the 
old woman and the bright girl who 
had run the greatest risk in keeping 
me almost 48 hours in the drying 
room and bringing me food. Then I 
left for Cherven.

WITH THE GERMANS i
I now walked without any fear 

over the marshes where we had hid
den after our escape, through the 
Zapalchiki kolhoz, straight for Cher
ven. After crossing the forest. I 
reached the Cherven-Bobruisk high

way. Even though I could not think 
of it without dread, I resolved to 
look once more at the place where 
the shooting occurred on the nights 
of June 26th and 27th. The ditch 
beside the forest where we had lain 
at the time of the shooting, had been 
much trampled and was full of stiff 
pools of blood. Further in the forest 
I found several more corpses which 
were, however, unrecognisable. The 
corpses "were terribly swollen, and 
the rags in which they were clad 
were torn in many places; a red 
liquid was oozing froiri their mouths 
and eyes. Thousands of flies buzzed 
around. them; however the mosqui
toes, from which I could not defend 
myself, let them alone. Some of the 
corpses seemed to be people from 
Kaunas, or so I judged from the 
white kerchiefs tied around their 
heads.

Almost at sundown I reached 
Cherven. The town had suffered 
comparatively little destruction; 
several houses, however, had been 
destroyed. Here and there in the 
streets and gardens there were huge 
bomb-craters, and trees pulled up by 
their roots. Near- the prison, of 
which the doors and gates had been 
broken down, German soldiers were 
calmly walking or washing them
selves, dressed only in their shirts. 
There were also many of them in 
the streets. I asked one of them 
where their staff had its headquar
ters ; on being told that it was located 
in the city park near the statues of 
Stalin and Lenin, I walked there 
without delay.
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LIOSU PASTOGE
ALD-jos Centro Valdybos 
SVARBUS PRANEŠIMAS

ALD Centro Valdyba ilgai svar-
stė Lietuvių Namų įsigijimo klausi
mą, nuodugniai išnagrinėjo kviesti
nių atstovų sudarytą ir Valdybai pa
tiektą paruošiamąjį projektą ir paga
liau padarė tokį nutarimą:

1. ALD-jai yra būtini savi namai 
Sydnėjuje, kuriuose tilptų Centro 
Valdybos raštinė,. “Mūsų Pastogės”

Valdyba kreipiasi i visus Australijoj
dirbančiuosius tautiečius — vyrus ir 
moteris — prašydama savo aukomis 
paremti šį kilnų tikslą.

Aukojusiųjų £10 ir daugiau pavar
des bus įgraviruotos Lietuvių Namų 
Garbės Lentoje, aukojusiems nuo 
£5-10 bus Centro Valdybos išduoti 
garbės pažymėjimai, o visi kiti auko-

Redakcija ir Administracija, lietu- tojai bus skelbiami Australijos lietu
vių biblioteka, sekmadienių mokykla, vių spaudoje.
sporto, meno ir kiti lietuvių kultu-. ALD Centro Valdyba gerai suprun-
riniai padaliniai;

2. Sydnėjuje jau gyvena per 1000 
tautiečių ir diena iš dienos šis skai
čius didėja, todėl namai būtini lie
tuviškosios bendruomenės susirinki
mams, posėdžiams, pobūviams bei 
minėjimams;

3. Sydnėjų kaip didžiausią krašto 
kultūros, pramones ir prekybos cen
trą. visais metų laikais gausiai lanko 
mūsų tautiečiai, gyveną provincijoje, 
kuriems lietuviški namai yra reika
lingi. kaip sava, širdžiai miela tauti
nė užeiga.

Jaučiant didelį Australijos lietu
vių pritarimą, jau dabar plaukiant 
gausioms aukoms, raginimams bei 
pageidavimams. Aid) Centro Valdy
ba skelbia aukų vajų Lietuvių Va
rnams įsigyti.

Nuoširdžiai dėkodama kviestiniams 
atstovams už paruošti! namams įsi
gyti projektą ir pirmiesiems aukoto
jams — p. Jeronimui Paluobiai, Voo- 
meros, Bathursto ir kitų ALD-jos 
skyrių lietuviams — ALD Centro

Į ta, kad mes visi esame neturtingi ir 
į savo prakaitu užsidirbame duotfą. 
Dėl to Centro Valdyba nutarė, kad 
Lietuvių Namams aukojamos sumos 
nebus naudojamos jokiems kitiems 
tikslams. Net ir su namų įsigijimu 
susietos smulkios išlaidos bus padeng-

Pasikeite ALD Centro 
Valdybos nariai

Iš Centro Valdybos vice-piimiininko 
pareigų išėjo rašytojas Pulgis AN
DRIUŠIS ir iš Centro Valdybos iž
dininko pareigų inž. BOGUŽAS. Į 
Centro Valdybą pakviesti kandida- i 
tai: Simas Narušis ir Juozas Kapo- 
čiiis. Buvusiems Centro Valdybos : 
nariams p.p/Andriušiui ir Bogužui 
reiškiama padėka už atliktą darbą.

Centro Valdybos Pirmininkas.

Aukos Liet. Tautos Fondui
Tinime gražios progos pasidžiaugti 

Australijos lietuvių gausia parama 
Liet. Tautos Fondui. Ligi šiol ALD 
Centro Valdybai prisiųstos šios 
aukos, skirtos Tautos Fondui:

Adelaidės lietuvių per J. Glušau- 
ską — £43-3-4; ALD Melbourne Sky
riaus —■ £37-11-10; Lithgow’o lietu
vių per F. Gužą — £23-0-0: ALD 
Woomeros Skyriaus — £19-10-0; 
ALD Brisbanės Skyriaus — £13-11-0; 
ALD Canberros Skyriaus — £6-16-0; 
ALD Geelongo Skyriaus — £4-11-0; 
V. Gražulio — £4-6-0: S. Dapkaus — 
£1-0-0: V. Račiūno — £1-0-0; M. 
Martišiaus — £1-0-0; V. Šablevičiaus 
— £1-0-0; - * ■ - - - - •
Ulkio r- 
£1-0-0; P. Stulpino — £0-10-0; A. 
Talandžio 
čiaus — £0-5-0; T. Surkevičians — 
£0-5-0; P. Niauros — £0-5-0 ir A. 
Žilinsko — £0-5-0.

Iš viso ALD Centro Valdybai pri- 
sižsta Tautos Fondo naudai £161-3-!.

Maloniems aukotojams tariamas 
nuoširdus ačiū.

• ALD Centro Valdyba.
AUKOS LIGONIAMS IR 

L. R. KRYŽIUI
Džiova sergantiems ligoniams, 

Vokietijoje besigydantiems. aukų 
prisiuntė: Baringhupo lietuviai per 
J. Rimkų £10-15-0: V< Gražulis 
£2-0-0; V. Keraitienė £1-0-0; O. 
Misevičiūtč £1-0-0 ir C. Žaliūnas 
£0-10-0. Iš viso džiovininkams ligo
niams paremti atsiųsta £15-5-0.

Be to Liet. R'aud. Kryžiui prisių
stos šių tautiečių aukos: J. Siručio 
£1-0-0: M. Martišiaus £1-0-0: P. 
Stulpino £0-10-0 ir N.N. £0-5-0. Iš 
viso L.R.K. naudai Centro Valdyboje 
gauta £2-15-0 — Visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū.

ALD Centro Valdyba.

J. Savicko — £1-0-0: A. 
£1-0-0; P. Mockaičio —

— £0-10-0; H. Surkevi-
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A. o. Leono Tuskenio nueitos gyvenimo kelios
Birželio 6 d. tarnyboje staigiai 

miręs nuo širdies smūgio inžinierius 
Leonas Tuskenis buvo atvykęs Aus
tralijon vienas pirmųjų. Atlikęs 
darbo prievolę Bonegillos stovykloje, 
buvo gavęs darbo Melbourne. Depart
ment of Working and Housing. Čia 
ir dirbo ligi pat tragiškos savo mir
ties.

A.a. inžinierius Leonas Tuskenis 
buvo svedasiškis, tikras aukštaitis. 
Per visą savo gyvenimą, jau peržen
gęs 50-ties metų amžiaus ribą, jis 
niekumet nenustojo aukštaičio savy
bių: geros širdies, kieto būdo ir bi- 
Čiuliškumo. net kalbėjo aukštaičių 
tarme.

Po to. kai ilgesniam laikui teko 
pertraukti mokslas, Leonas ryžtasi 
tinkamiau pasiruošti gyvenimui. 
Įstoja Vytauto Didžiojo Universite
tan. į Technikos Fakultetą, kurį ir 
baigia apie 1927m„ įsigydamas dip
lomuoto inžinieriaus statybininko 
vardą. Studijuoja ir kartu dirba 
Plentu ir Vandens Kelių Valdyboje, 
atlikdamas ten įvairias pareigas. Jis 
dirba t n raštininku, braižytoju, tech
niku. saus kelių inžinierium ir paga
liau pasiekia pačią viršūnę — paski
riamas Plentų Valdybos vyriausiu 
direktorium. Šiose pareigose bebū- 1

damas., apleidžia Lietuvą, šiuo savo 
žygiu protestuodamas prieš raudo
nąjį terorą. Gi išvykdamas puose
lėja tvirtą viltį sugrįsti.

Leonas Tuskenis nebuvo vien tik 
valdininkas. Jis prisidėjo ir prie 
visuomeninio gyvenimo, priklausyda
mas prie įvairiu tautinių organiza
cijų. Universitete bestudijuodamas,
buvo vienas pirmųjų studentų kor
poracijos “Neo Lithuania” steigėjų.

Kaip didelis ir gilus patriotas, 
Leonas Tuskenis aktingai dalyvavo 
Nepriklausomybės kovose. Jis gynė 
Lietuvos žemelę nuo priešų, kad lai
svai joje gyventi ir numirti galėtų. 
Tačiau likimas lėmė kitaip: iškovojo 
Nepriklausomybę, tačiau ją išlaikyti 
ilgam nebuvo lemta jam. kaip ir 
mums visiems. Ir. štai, Leonas atsi
duria tolimame svetimame krašte, 
kur staigiai, net nepasakęs savo my
limai žmonai ir dukrelei sudiev, mir
šta.

Tegul, brangus drauguži, inžinie
riau ir filisteri. Tavo kūną priglau
džia Australijos žemė, o Tavo siela 
tegul skrieja Lietuvos padangėm, 
kur drauge su kitų praeities ir da
barties kovu n ų sielomis būtų naujo 
Lietuvos prisikėlimo prošvaiste.

Tavo bičiulis inž. B. Pankus.

tos ne iš Lietuvių Namų fondo su
rinktų lėšų, bet iš kitų ALD pozicijų. 
Surinktosios aukos bus telkiamos 
banke dviejų Centro Valdybos narių 
parašais ir ALD Rev. Komisijos prie
žiūroje.

ALD-jos Centro Valdyba prašo 
visus savo narius ypač aktingai daly
vauti aukų rinkimo vajuje. Reikalas 
yra pribrendęs ir skubus, todėl nė 
vienas sąmoningas tautietis neturėtų i meno mėgėjų-pasiryžėlių dėka Ade-1 suteikti 
atsisakyti nors ir nedidelės aukos sa- laidoje buvo suvaidinta Geneeken * dažniau 
vąjai šventovei — Australijos Lietu-’Koolen 3-jų veiksmų komedija “Pir
čių Namams. imas Skambutis.” Šiais metais birže-1

Pinigus prašome siųsti šiuo laikinu I lio 2 ir 3 dienomis tos pačios grupės . 
adresu: “Pirmas Skambutis” buvo pakarto-'

Mr. A. Bauze, 5 Hampden Street, Į tas.
Nuristom* Park,. Sydney. I Nors ir labai sunkiomis sąlygomis. 1

ALD Centro Valdyba. | bet dėka nenuilstamos energijos P. i
Riitenio, E. Dainienienės ir P. Kanoj 

I tas veikalėlis vėl išvydo Šv. Xavero r 
įšalę. Adelaidėje. Sunkus kelias trem
tinio, bet dar yra sunkesnis kelias ‘ 
lietuviško meno pasireiškimui. Kiek-: 
vienas darbas yra susietas su išlaido
mis. kurias reikia padengti iš savų 
resursų, juo labiau, kad į tokius 
lietuviškus vaidinimus australų pub
lika nesilanko dėl kalbos nesuprati
mo. Bet geras noras nugali visas 
kliūtis ir tokiems pasiryžėliams ten
ka tik padėkoti bei prašyti juos ir 
toliau su visa energija skiepyti mu
myse Tėvynės ir kalbos meilę.

Pakilus uždangai, pirmiausiai me-' 
tąsi į akis iš nieko sukurtos dekoraci- . 
jos. kurios,, nors ir pagamintos iš 
paprasčiausios medžiagos, bet sutei
kia gana malonų vaizdą, nes gana 
kruopščiai paruoštos. Tai menininko 
A. Marčiulionio nuopelnas. Akto
riai daužomoje mėgėjai. Bet. paly
ginamai. jie savo uždavinį atliko ge
rai. Labai užtikrintai ir vaizdingai 
suvaidino P. Rūtenis ir E. Dainienė.

Jų vaidybose jaučiasi scenos pri
tyrimas ir laisvumas. Likusieji akto 
riai — mėgėjai ir iš jų reikalauti i 
kokių nors ypatingumų negalime, bet ŠAC1IM A TV IR STALO TENISO 
ir tai jie savo uždavinį atliko sįi VARŽYBOS
meile ir noru, gi kai kurių vaidybos 
visai geros (Pyragiutė, Ratkevičius, 
Kanienė ir Černius). Ypač tenka 
pabrėžti jaunos Pyragiūtės vaidybą. 
Ji nors dar gana jauna scenoje, bet 
jaučiamas vidinis sugebėjimas ir ten
ka manyti, jog. jeigu tik daugiau 
padirbės, susilauksime geros aktorės.

Pasibaigus vaidinimui, visi akto
riai buvo apdovanoti gėlėmis ir pa
sveikinti ALD Adelaidės Skyriaus 
pirmininko A. Rukšlelės ir “Vyties” 
Klubo pirmininko J. Kalvaičio.

Užkulisiuose sutiktas Rūtenis pasi- 
; pasakojo, kad nors ir labai sunkiomis 
| sąlygomis vyksta darbas, bet. geras 
{noras ir pasišventimas lietuviškam 

x.v.xvx..... ....... /žodžiui bei menui, nugali visas kliū-
Prašau atsiliepti pagal i tis. Dėl susidariusių gyvenimo aplin-

CANBERROS LIETUVIAI 
NEDALYVAVO

Išvykimo dieną į N.S.W. valstijos 
krepšinio pirmenybes. Lithgow’e, 
buvo gauta telegrama iš valstijos 
Krepšinio Federacijos, kuria prane
šta. kad Canberros lietuvių krepšinio 
komandai neleidžiama dalyvauti var
žybose. Priežastys: A.C.T. Krepšinio 
Federacijos registracijos trūkumai 
1950 metams. Labai gaila, kad ko- 
maudai neteko dalyvauti svarbiose 
varžybose. Canberros krepšininkų 
sekanti išvyka bus į lietuvių varžybas 
Melbourne.—II.

Pranešimas
Š.m. liepos 2 d. tuoj po pamaldų 

Šv. Juozapo bažnyčios salėję šaukia
mas bendras buv. Regent’s Park ir 
Sydnčjaus miesto Lietuvių Katalikų 
Draugijos skyrių visuotinis susirinki
mas. Dienotvarkėje numatyta ben
dros valdybos ir revizijos kom.sijos 
rinkiniai bei einamieji reikalai. Su
sirinkime dalyvavimas visų narių yra 
būtinas, neišskiriant ir iš kitur atvy
kusių ir čia apsigyvenusių lietuvių.

RUGELIS, Skyriaus Pirmininkas.

Padėka
Visiems tautiečiams už. telegramas 

ir kitus sveikinimus mano vardo die
nos proga širdingai dėkuojn.

Antanas Bause.

MŪSŲ PASTOGĖS RĖMĖJAI
J. Katauskas iš N.S.W. aukojo 8-0: 

A. Alč.iauskas iš Q’lando — 8-0; J. 
č'eponas iš N.S.W. — 4-0: S. Auš
rota ir K. Vilutis iš Vie. — po 2-0. 
Nuoširdus ačiū.

Mūsų Pastogės Administratorius.

AnIras „Pirmas Skambutis“ Adelaidėje
Jau per. metu sausio mėu. lietuviu škime ir juos visokeriopai paremti ir 

“........................ “ i visokiu galimybių, kad jie
dažniau mus aplankyti) su naujais 
veikalais. Sitia.

Iš YYTIEcIŲ GYVENIMO 
ADELAIDĖJE

Šiiuo metu Adelaidėje vyksta Pietų 
I Austi rali jos krepšinio pirmenybės 

?ldėl meisterio vardo. Tuo tarpu Lie
tuviui) krepšininkai eina be pralaimė- 
jimų i ir lentelėje stovi pirmoje vieto- 

jje. P. Pirmasis ratas jau baigiamas ir 
į beliko o dar Pietų Australijos meiste- 
ihis O. O.B.I. Gaila, kad šiose taip 
svarbiosiose rungtynėse negalės daly
vauti gi gražių sugebėjimų lietuvis Ig- 
natavičričius. Jam teko atsigulti ligo
ninėn n su paralyžiaus simptomais. 
Tuo lai labai susirūpino Klubo vadovybė 
ir steutengiamasi sudaryti palengvinan
čias są sąlygas jo ligoje.

Vytytiečiai čia suruošė lietuvišką 
pobūvi v j, kurio metu programą išpildė 

(solistaas P. Rūtenis ir linksmieji spor- 
itininlkai (Maziliauskas. Petrikas. Gu- 
tis ir Skidzevičius). Pubūvis praė
jo puošnaus baliaus nuotaikoje ir. 

{anot tautiečių ‘‘mums tokių pobūvių 
daugiau reikia, nes žinome, jog auko
jame mūsų jaunuomenei.” Gi po
būvis nusisekė dėl to, kad nepaisyda
mi laiko ir didelio darbo, jam pasi
šventė Taparauskienė, Remeikis ir 
Moekiala. Jiems nuoširdus ačiū. 
Taip pat visi vytiečiai dėkoja solis
tui Rūteniui ir linksmiesiems sporti
ninkams už atlikimą labai vykusios 
programos.—J. Kalvaitis.

Sydnčjaus Lietuvių Sporto Klubo 
Valdyba organizuoja stalo teniso ir 
šachmatų varžybas. Jose dalyvauja 
tik Klubo nariai. Varžybų dalyviai 
prašomi registruotis Klubo patalpose. 
12-14 Ennis Rd., Kirribilli, šeštadie
niais 1-3 vai. p.p. Šachmatininkai 
prašomi atsinešti nuosavus šachma
tus. Klubo nariai kviečiami kuo 
gausiausiai šiose varžybose dalyvauti.

SLS Klubo Valdyba.

• Antanas Vagnorius, kilęs iš 
Kuodžių km., Telšių aps., ieško Prano 
Vagnoriaus, neseniai atvykusio į 
Australiją. 1_________ .. __ , .
ši adresu: Antanas Vagnorius. Koo- kybių jis mano persikelti į Melbonr- 
ryuga Bookham, N.SAV. Taip pat | na. kuriame mano dirbti teatre. Mė- j 
prašau ir žinančius pranešti. I gėjų grupes vadovas P. Kanas parei-1

, | škč, jog [>o šio veikalo pastatymo ruo- 
į šiamasi statyti ir kitus veikalus, ku- j 
i I riuos režisuos E. Dainiene. Svciki- 
I i name ir laukiame.
! i Visiems yra malonu ir džiaugsmin- 
| ga išgirsti scenoje sava kalba vaidi- 
j nimus. Bet taip pat mes nenžmir-

DARŽININKAMS SUSI DO- 
MĖTINA

Parduodama 20. 5 akrų žemes 
I pamidorų auginimui. Miesto 
Į vanduo. Elektros šviesa. Kreip- 
į tis: Box 25, P.O. Liverpool.

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
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Anthony Bauze, 5 Hampden St., Hurbtone- Park, Sydney, N.S.W.
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