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Generolo MacArthuro atleidimo sensacija
Tremtinių viltys sklaidosi

Mes, viso pasaulio tremtiniai, o taip 
pat ir Sibire kalinamieji bei inter
nuotieji vergai, su dideliu liūdesiu ir 
nusiminimu sutikome š-m. balandžio 
men. 11 dienos Amerikos prezidento 
aktą, atleidžiantį didįjį Vakarų kul
tūros gynėją ir kovotąją prieš komu
nizmą Gen. Douglas M a c- 
A. r t h ū r ą! Spaudos pranešimais, 
Sibiro tremtiniai, kurių stovyklų dalis 
išdėstyta netoli Mandžiūrijos sienų, 
girdėdami sąjungininkų lėktuvų bom
bardavimus, buvo kupini vilties, kad 
karas gal būt užsiliepsnos plačia skale, 
kad gal greitai priartės išsilaisvinimo 
valanda, kad jų tėvynės Pabaltijyje, 
Lenkijoj, Belkanuose ir kituose 
pavergtuose kraštuose išsivaduos iš 
komunistinės tiranijos žnyplių.

Generolas MacArthūras buvo žino
mas, kaip kietas antikomunistas, visą 
savo sumanumą ir energiją atidavęs 
kovai prieš agresyvųjį bolševizmą. Jis 
netik garsus ir gal vienas iš žymiausių 
dabartinių karo vadų, bet taip pat ir 
politikas, kuris savo planuose buvo 
numatęs visą eilę galimybių, kaip Tol. 
Rytuose padaryti kietą užtvarą komu
nizmui. Jo retuose pareiškimuose, 
kartais ir tarp eilučių, būdavo išskai
toma užuojautos gaidų komunistų 
brutalumo naikinamiems žmonėms, 
kurių tarpe esame ir mes, o ypač tie, 
kurie mirties kanalų, kelių tiesimo ir 
naujos bolševikų pramonės kūrimo 
darbuose milijonais miršta iš nuo
vargio ir bado Sov. Sąjungos taigose 
ir džiunglėse.
Tragiškojo įvykio priežasčių 
neaiškumas

Pasaulia Spauda nevienodai sutiko 
šį generolo MacArthūro atleidimo 
faktą. Anglijos darbiečiai, šios par
tijos parlamentarai, politikai ir 
spaudos žmonės su dideliu pasiten- 
kiųięi.u . konstatuoja prez. Trumano 
paskutinįjį parėdymą. Jie kaltina 
generolą, kad nesilaikęs savo viršiniko 
— prezidento įsakymų, išeidamas iš 
karo vado pareigų ir darydamas parei
škimus, kurie, esą, nesiderina su 
UNO, D. Britanijos ir Trumano 
vyriausybis dabartine politine linija. 
Kiek žinome, Anglijos darbo partijoj 
jau nuo senai puoselėjamos taikos ir 
susitaikinimo mintys, ypač pabrė
žiamas Tol. Rytų politikos neaktua- 
l urnas ir norima visą dėmesį kreipti į 
Europos gynybos reikalus. Korėjos 
karo eigoje Anglijos darbiečiai nie
kada nepritardavo tokiems generolo 
planams, kurie artino karo išsiplėtimo 
galimybę. Jie labai rezervuotai ir 
nepritariančiai laikėsi, kad būtų per
žengta 38 paralelė, jie, suprantama, 
jokiu būdu nesutiko, kad būtų bom
barduojama Mandžiūrija, jie nepro
tegavo Nacionalinės Kinijos kariuo
menės likučių Formozoje, jie pripa
žino Kom. Kinijos vyriausybę ir darė 
visą eilę tokių žygių, kurie mums, 
kurie matėme komunistus realybėje, 
atrodė tikrai neprotingi ir net 
išdavikiški.

Gen. MacArthūras gi buvo visiškai 
priešingos nuomonės. Iš jo trumpų, 
kariui įprastų, pareiškimų buvo 
galima susidaryti aiškią nuomonę, 
kad jau dabar atėjo laikas ginklu 
pasipriešinti. komunistinei ekspan
sijai; kad jau dabar metas panaudoti 
visus ginklus, gal net atominę bombą, 
prieš raudonąjį įsibrovėlį, kad jau da
bar metas leisti Kinijos nacionalistams 
pradėti antrąjį frontą iš Formozos. 
Dar ; paskutiniame savo pareiškime 
prieš porą savaičių generolas Mac- 

Arthūras apdejavo, kad jis vedąs tokį 
pirmąjį karą, kuris neturi aprėžto 
tikslo, atseit negalima priešo siekti 
ten, kur jį gina politika. Konkrečiai: 
generolas negalėjo duoti parėdymų 
naikinti komunizmo lizdus ir jo 
jėgų koncentracijas Mandžiūrijoj, 
Kinijoj ir Sovietų' Sąjungoj, nes juk 
tam buvo priešingas ir UNO ir jo 
viršininkas prez. Trumanas. Nesu
naikinus gi priešo atsargų ir ginklų 
arsenalų, šio amžiaus karas yra be
tikslis ir niekad neužbaigiamas.

Prez. Trumanas savo kalboje 
pabrėžė, kad jis buvęs priverstas 
atleisti gen. MacArthūrą iš pareigi) 
“dėl jo nesugebėjimo tvirtai stovėti 

JAV valdinės politikos pusėje.” 
Tačiau daugumos politikų nuomone 
generolo atleidimas įvyko dėl to, kad 
UNO dauguma pageidauja — juo 
greičiau baigti Korėjos konfliktą. 
Atrodo, kad ir vėl bus sukrauta 
Korėjos laisvė ant brutalaus komu
nizmo aukuro dėl laikinos ramybės 
ir trumpo taikos atodūsio . . .
Atleidimo atgarsiai laisvajam 
pasauly ■

Opozicinė Amerikos respublikonų 
partija dėl šio atleidimo sukėlė did
žiausią audrą. Jos spauda ir partijos 
vadų pareiškimai reiškia didžiausią 
nepasitenkinimą ir iškelia prez. Tru- 
manui eilę kaltinimų. Amerikos 
visuomenėje, sprendžiant iš nuotaikų 
ir telegramų, siunčiamų atleistam 
generolui, yra kilęs labai didelis 
sąmyšis ir nepasitenkinimas šiuo fak
tu. Visa eilė milijoninių firmų jau 
dabar pasiūlė gen. MacArthūrui 
direktorių vietas su pasakiškais atly
ginimais. Respublikonų partijoj 
rimtai svarstomas klausimas įtraukti 
generolą į Amerikos prezidento kan
didatus ateinančiuose prezidento 
rinkimuose. Laukiant generolo 
grįžtant į Ameriką, sudaryta jam 
galimybė padaryti viešą pranešimą 
abiejuose Amerikos kongreso rūmu
ose, o jo grįžimas biis apvainikuotas 
triumfališka kelione per visą Ameriką, 
keliant minių ovacijas ir lydint 
automobilistų bei motociklistų estafe
tei. Gen. MacArthūras beveik visoje 
Amerikos spaudoje vadinams hero
jum, išlaisvintuoju ir kankiniu. Net 
ir demokratiniuose sluogsniuose iš

Lietuvis pramonėje
Vykdami į šį kraštą, mes svajojome 

ne tik būti naudingi savajam kraštui, 
kuriam, jį apleisdami, likome skolingi, 
bet taip pat norėjome pagaliau susi
kurti ir savo asmeninį gyvenimą. Juk 
visa eilė'metų buvome be namų, be 
savos pastogės ir nuosavybės. O lietu
vio prigimtyje tūno stiprus nuosavybės 
jausmas, nes jis tik savo nuosavame 
ūkyje, savame name ar savo dirbtu
vėlėje jaučiasi saugus ir tikras dėl ryto
jaus.

Paskutiniu metu tenka pasidžiaugti, 
kad jau šimtai mūsų tautiečių įsikūrė 
savuose namuose ar nuosavuose ūkiuo
se. Vienas kitas jau metėsi ir į pre
kybą bei pramonę, nors šiame krašte 
šis verslas svetimšaliui nėra iš leng
vų.

Šia proga norisi keletą žojžių tarti 
apie lietuvį Povilą Voverį, kuris 
atvyko į Australiją su 6 asmenų šeima. 
Iš pereinamo Bathursto lagerio jis bu
vo išsiųstas į vieną Canberros lent- 
piuvę, kaip darbininkas. Energinga
sis tautietis čia išnaudojo visas gali
mybes, kad sukalti centą, dirbo ilgus 
viršvalandžius, dažnai net iki vidur-

nakčio. Jis neturėjo laiko, rankos bu
vo pūslėtos ir pavargusios, barzda daž
nai neskusta ... Iš jo šeimos dirbo 
trys, o kiti trys — žmona, senutė ir 
maža dukrelė — gyveno namuose. Ta
čiau P. Voverys nemanė amžinai likti 
darbininku. Dar nebaigęs darbo su
tarties jis su sūnum nusipirko Can- 
berroj nedidelę lentpiuvę su trimis 
'elektriniais piūklais ir pradėjo dirbti 
savystoviai. Ir štai paskutiniu metu 
energingasis tautietis jau turi savo 
lentpiuveje 7-8 samdomus darbinin
kus, sunkvežimį, lengvą automobilį ir 
namuką. Pažymėtina, kad savininkas 
neturi jokių skolų, nes viską yra įsigi 
jęs už grynus pinigus.

Tautietis Voverys yra numatęs ir 
ateities galimybes. Jis susirišo su vy
riausybės įstaigomis, kurios jam skiria 
nemažą miško medžiagos kontingentą, 
kas įgalina dirbti normaliai ir išpil
dyti net didesnius užsakymus. Iki šiol 
gaminama medžiaga vietos firmų už
sakytą, tačiau priimami užsakymai ir 
iš toliau — iš Sydnėjaus ir net iš Mel
bourne.

Pasiteiravus, ką mano p. Voverys

dalies šis prezidento dekretas sukėlė 
nepasitenkinimo ir nusivylimo. 
/Atrodo, kad visa Amerika sukilo 
prieš šį prezidento žingsnį. Kaikurie 
laikraščiai .pataria prez. Trumanui 
pačiam atsistatydinti, nes šiuo savo 
parėdymu jis netekęs savo tautos 
pasitikėjimo.

Gen. MacArthūras dabar yra 71 
metu amžiaus, tačiau atrodąs žymiai 
jaunesnis ir jaučiąsis visiškai sveikas. 
Per paskutiniuosius 30 metų jis nesąs 
nė karto sirgęs. Jis yra vedęs antrą 
kartą 1937 m. , jauną mani lietę ir turi 
12 metų sūnų, kuris, dar nėra buvęs 
Amerikoje.

Australija, ypač liberalų partija, 
labai apgailestauja šį įvykį, nes mano, 
kad Tol. Rytų padėtis, atleidus gen. 
MacArthūrą, pablogės, o komunizmo 
grūsmė Australijai padidės. Net ir 
Japonijos spauda apgailestauja javo 
nugalėtojo • atleidimą, iškeldama 
taurias generolo būdo savybes. Spau
dos pranešimu, generolui apleidžiant 
savo būstinę Japonijoj po perdavimo 
pareigų naujam vietinikui — aštun
tosios sąjuninginikų armijos vadui 
gen. Matthew B. Ridgway, minios 
japonų laukė prie įstaigos, keldamos 
jam ovacijos. Daug moterų verku
sios. Net Japonijos imperatorius, 
kurtis tik 10 kartų matęsis su generolu, 
iškėlė jo teigiamybes, kaip karo vado, 
politiko ir valdovo. Čia ir matome, 
kad tik dideli vadai susilaukia net ir 
priešų pripažinimą.
Korėjos ofenzyva vykdoma toliau

Nežiūrint šių sukrečiančių įvykių 
ir vyriausios vadovybės pasikeitimo, 
Korėjoje mūšiai vyksta ir toliau. 
Sąjungininkų daliniai, atmušę komu
nistų vietinio pobūdžio kontro- 
fenzyvą, pamažu žengia į priekį. 
Komunistai operuoja didesniais lėk
tuvų skaičiais. Prieš keletą dienų 
buvo didelis oro mūšis, dalyvaujant 
dešimtims lėktuvų iš abiejų pusių. 
Fronto korespondentų pranešimais, 
amerikiečių lėktuvai esą pranašesni ir 
išsklaidę priešo orines pajėgas, numuš- 
dami kelioliką moderniausių Sov. 
Sąjungos gamintų naikintuvų. Iš 
frontų nuolat pabrėžiama, kad komu
nistai ruošiasi didelei pavasario ofen
zyvai ir esą sukoncentravę apie — 
600.000 raudonųjų karių.

_ v
Savaites Žinios

Perspėjimai dėl 
pavojaus

Amerikos politiniai lyderiai savo 
kalbose perspėjo pasaulį, kad šiuo 
metu politinė padėtis esanti labai rim
ta ir kritiška. Amerikos parlamento 
rūmų pranešėjas Sam Rayburn, reikš
damas vyriausybės oficialąją nuomonę, 
pasakė, kad jo surinkatais daviniais 
paskutinėmis savaitėmis Sov. Sąjunga 
koncentruojanti puolamąsias savo ar
mijos grupes “visoje eilėje svarbių 
strateginių vietų.” Taip pat ir gyny
bos ministeris gen. Maršalis, kritikuo
damas Amerikos visuomenės nuotaikas 
dėl karinio pasiruošimo programos, 
perspėjo tautą, primindamas, kad 
“pasaulinė padėtis tolydžio blogėja.” 
Žvalgybos pranešimais remiantis, jis 
turįs tikrų žinių, kad sovietai, o ypač 
jų europiniai satelitai skubos būdu 
didiną ir stipriną savo armijas. Padė
tis esanti daug rimtesnė, negu kada 
nors buvusi.

Jo nuomone, Amerikos visuomenė 
klystanti, manydama, kad reikia ma
žinti krašto gynybos pajėgas. Ameri
kiečiai, esą, būsią “tikri kvailiai”, jei 
jie mažinsią savo gynybos programą, 
kol sovietai neparodysią tikrai geros 
valios. Amerika pasieksianti pilno ka
rinio pajėgumo apie 1952 metų vidu
rį, tačiau reikią, kad tas vyriausybės 
pastangas palaikytų ir visuomenės 
sluogsniai.
/u g o sla v i j a prašo 
s k u b i o s paramo s

Jugoslavijos vyriausybė paprašė 
skubios pagalbos ginklais, oficialiai 
kreipdamosi į Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos vyriausybes. Politiniuose 
sluogsniuose nemanoma, kad jau da
bar Jugoslavijai gręsia Sov. Sąjungos 
ar jos satelitų tiesioginis pavojus, ta
čiau jai esą reikalingi moderniški gin
klai, kad tinkamai apginkluotų ir 
aprūpintų 34 divizijų armiją, kuri 
esanti tikrasis garantas, kad iki šiol 
dar ji nebuvo užpulta' savo 
kaimynų iš rytų. Iki šiol Amerika 
jau yra davusi Jugoslavijai 124 mil. 
dolerių dydžio paskolą.
A t o m o šnipo i š p a'&.į u t i s

Kaip atsimename, prieš tūlą laiką 
buvo Anglijoj suimtas ir nubaustas 
vokiečių kilmės mokslininkas Dr. 
Klaus Fuchs, kuris prisipažino 
išdavęs Sov. Sąjungai atominės. bom
bos paslaptis. Ryšium su jo areštu, 
suiminėjimai buvo ir toliau tęsiami. 
Šio šnipinėjimo siūlai nuvedė net į 
Ameriką, kur taip pat buvo padaryta 
areštų. Kaikurie šio špionažo tinklo 
dalyviai pasiskubino pabėgti į Sov. Są
jungą, kurių tarpe buvo ir žinomas 
mokslininkas prof. Bruno Pontercovo. 
Dabar Fuchas kalėjime padarė plačią 
savo šnipinėjimo išpažintį, kuri ne
norima ištisai skelbti viešumai, nes 
ten esą ir tokių punktų, kuriais gali 
pasinaudoti sovietų atomo tyrinėto
jai.

ateityje daryti, gautas šis atsakymas:
“Sunkiausias darbas — jau atliktas. 

Šiuo metu neturiu jokių skolų ir abu 
su sūnum esame pilni įmonės savinin
kai. Ateityje, jei bus reikalo, numa
tome įmonę plėsti ir gamybą didinti. 
Man būtų labai malonu, pirmoje eilė
je patarnauti savo tautiečiams, tie
kiant jiems medžiagą. Aš priimu ir 
dabar statybinių medžiagų užsakymus.

Baigiant tenka konstatuoti džiugų 
faktą, kad p. Voverys yra aktyvus lie
tuvių bendruomenės narys, randa lai
ko dalyvauti lietuvių subuvimuose bei 
minėjimuose ir yra jautrus kiekvie
nam lietuviškam reikalui.

A. Almantas.
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Politinis Ispanijos gynenimas Rinkimine kova Australijoj
Paskutiniu metu net pats Franco 

buvo priverstas duoti viešą pareiškimų 
apie neramumus didžiausiame Ispani
jos mieste Barcelonoj. Kaip jau buvo 
"M.P." rašyta, šiemet Katalonijoj, ku
ri skaitoma Ispanijos aruodu ir pra
monės centru, darbininkų tarpe buvo 
kilę rimtų neramumų su aukomis ir 
šūviais. Milžiniškos barcelonieeių 
žmonių minios, jų tarpe moterys ir 
vaikai, žygiavo miesto gatvėmis su pla
katais, reikalaudami sumažinti pro
duktų kainas ir pakelti atlyginimų už 
darbų. Darbininkai streikavo. Ispa
nijos vyriausybė pasiuntė j Barcelona 
sustiprintus kariuomenės dalinius ir 
karo laivyno vienetus, kad šiuos nera
mumus numalšintų. Užsienio spauda 
rašo, kad yra šimtai suimtų ir nema
žas skaičius sušaudytų . . . Tačiau ta 
pati užsienių spauda vis daugiau ir 
daugiau mini dabartinę Ispaniją, kuri, 
pagal jų, būtų neblogas partneris Va
karų demokratijoms kovoje prieš ko
munizmų. Būdingas šiuo klausimu 
yra Amerikos lietuvių spaudos balsas, 
kurį čia patiekiame:

"Kai karo grėsme vis didėja ir, gal 
būt, ne be ryšio su tuo Vakarų valsty
bės, įskaitant ir JAV, atnaujina su 
Ispanija pilnus diplomatinius santy
kius, daug kas bando "peržiūrėti Ispa
nijos bylų” ir blaiviai įvertinti visus 
duomenis. Norima viskų išaiškinti 
ir įvertinti, kad galima būtų pagrįstai 
užimti jos atžvilgiu vienų ar kitą po
zicijų. Ryšium su tuo vėl daugiau pra
dedama kalbėti apie tą kraštų, kuris 
pastaraisiais metais buvo likęs .tarsi 
šalia didžiosios tarptautinės politikos.

Kalbant apie Ispaniją, žinoma, vi
sos kalbos paprastai prasideda nuo 
Franco. Kai praėjusio karo metu 
Hendaye įvyko Hitlerio ir Franco pa
simatymas, iš jo Hitleris grįžo baisiai 
įtūžęs, o Ribbentropas Frankų po to 
pavadino “niekingu bailiu”. Mat, 
tuomet Franco drįso Hitleriui pasaky
ti, kad karas su Anglija dar nelaimė
tas, o tik prasideda.

Vakaruose ir šiandien dar galima 
išgirsti, kad Franko esąs "mažasis gau
leiteris”, "kraujo ištroškęs tyranas”, ir 
anot Daily Herald, "fašistas su žvir
blio smegenimis". Mat, Franco drau
gavęs su Hitleriu ir kovojo su Ispani
jos komunistais.

Iš šių vienos ir kitos pusės parei
škimų daug kas daro išvadų, kad isto
rija bent kiek kitaip Franco įvertins, 
kaip jo bendralaikiai.

Stebėtojai pripažįsta, kad Franco 
neturi "didelio žmogaus” ypatumų. 
Jo mėgimas išpūsto karališkų dvarų 
iškilmingumo Vakarams truputį juo
kingai išrodo. Jokių uždegančių idė
jų jis niekad neiškėlė ir neturi simpa

Tatai pareis, suprantama, nuo krašto 
gyventojų sąmoningumo. Atrodytų, 
kad gyventojai turėtų suprasti, jog 
tarptautinė padėtis yra tikrai rimta. 
Jie taip pat turėtų akivaizdžiai maty
ti, kad Australijos komunistų partija 
veda kraštui pragaištingą politiką, 
organizuodama streikus ir mažindama 
krašto pramonės pajėgumą. Tačiau 
iš antros pusės, Australijos ūkinis gy
venimas, valdant liberalams, pradėjo 
nesulaikomai blogėti. Svaro kursas 
galvatrūkčiais krenta, ryšium su tuo 
viskas labai brangsta, o darbininkų 
atlyginimo kėlimas nebepasiveja kai
nų kilimo, žodžiu Australijos darbi
ninko gyvenimas tolydžio blogėja. 
Čia prisideda dar ir bedarbės baimė. 
Prieš du metu Australijoj darbo gauti 
nebuvo jokių sunkumų. Ir senyvo 
amžiaus žmonėms buvo siūlomas vie
nokis ar kitokis darbas. Šiandieną gi, 
ypač Sydnėjuie, darbo pasirinkimas 
nėra pats didžiausias. Senieji, ypač 
ateiviai, jau gaila sunkiai įlenda į 
fabrikus.

Tačiau programos lieka programo
mis. Rinkiminėj kovoj, be to, dar 
labai žymų vaidmenį vaidina ir part
nerių asmenybės. Australijos politi
nėj arenoj jau ilgesnį laiką, kaip ži
nome, grumiasi Menzies ir Chifley. 
Jiedu abu prityrę politikai, abu turi 
neabejotinų vado savybių, abu kieti ir 
užsigrūdinę. Menzies žymiai jaunes
nis uz Chifley, nes pastarasis jau bai
gia 70-tą dešimtį savo amžiaus metų. 
Chifley yra tolerantas, socialistas, ra
maus būdo ir lėtas. Mcnzie — ener
gingas, ištvermingas, gyvas ir judrus. 
Juk tik šiais metais Menzies aplankė, 
bemaž visą Vakarų Pasaulį, buvo net 
Japonijoj ir Korėjoj. Jis žymus tarp
tautinės padėties žinovas ir Anglijos 
karaliaus rūmų patikėtinis. Jei Chif
ley koncentruojasi daugiau naminiais 
dalykais, vidaus reformomis gerinda
mas darbininkų būklę, tai Menzies, 
priešingai, žvelgia daug toliau į ateitį, 
numatydamas komunizmo grėsmę ne 
tik Australijai, bet ir visam pasauliui. 
Chifley savo kalbas sako su jumoristi- 
kos priesagomis, Menzies gi geriausias 
krašto oratorius, nuoseklus, griežtas ir 
logiškas. Savo kalbomis jis užburia 
auditoriją ir įteigia jai savo nuomonę.

Visi daviniai rodo, kad nei viena, 
nei kita partija nelaimės triuškinan
čios daugumos, nes ir vieni, ir kiti 
turi daug šalininkų, o taip pat ir vie
nas ir kitas vadas yra gyventojų mėg
stami. šia proga pabrėžtina, kad agi
tacija vedama kultūringai, nes niekur 
nepinama asmeniški reikalai, o tepro- 
paguojama tik partinių programų 
skirtingumai. Taigi netolima ateitis 
ir parodys laimėjimo rezultatus.

J. S ai ižkit

Rinkimine kova Australijoj pačia
me įkaršty. Partijų vadai — ministeris 
pirmininkas Robert Gordon M e n- 
zies, liberalų partijos pirmininkas, 
ir opozicijos vadas Joseph Benedict 
Chi f ley, darbo partijos vadas, rin
kimines kampanijos eigoje važinėja 
po kraštą ir sako kalbas. Paskutinę 
savaitę liberalai pradėjo savo agitaciją. 
New South Wales valstijoje, o darbie- 
čių vadas aplanke Perth’ą ir kitas to
limesnes vietoves. Vyriausybės minis
terial, jų tarpe liberalai ir krašto par
tijos atstovai, taip pat nesėdi sunėrę 
rankas, o šaukia susirinkimus ir sako 
agitacines kalbas. Vyriausybininkai 
savo kalbose ypač kelia tarptautinės 
padėties rimtumą, apeliuoja į rinki
kus, atidengdami komunistų partijos 
pavojingumą ir kaltindami darbiečių 
opoziciją, kuri, turėdama senate dau
gumą, trukdė pravesti antikomunistinį 
įstatymą.

Darbiečiai tuo tarpu atstovauja tai
kiąsias tendencijas, aiškindami, kad 
šiuo metu karas dar nėra taip aktua
lus, o pagal Chifley tegalimas gal net 
už 15 metų. Jie reiškia nepasitenki
nimo Korėjos įvykiais ir patarinėja, 
kad UNO turėtų atitraukti savo pajė
gas iš Korėjos, kuri esanti nesvarbi 
visais atžvilgiais. Atrodo, kad darbie
čiai turi tikslą prisivilioti Australijos 
darbo unijų vadovybes, kuriose sėdi 
komunistai, o tuo pačiu ir darbininkų 
mases.

Kelti klausimą, kuri iš šių grupių 
laimės ,tuo tarpu dar yra per anksti.

Sies sumetimų yra tas, kad Ispanija 
yra antikomunistinis kraštas ir, kaip 
jį pažįstantieji stebėtojai tvirtina, 
turįs pasiryžimo nuo komunizmo gin
tis. Antra, iškeliama, kad Ispanijos 
izoliacija ne tik nepadėjo Ispanijai 
savo idėjomis ir struktūra artėti prie 
demokratijos/ bet pasiekė priešingų 
rezultatų, sustiprindama Franco reži
mą. Demokratijų atsisakymas suteikti 
bent paskolos krašto ūkio išvystymui 
ir ekonominių sunkumų nugalėjimui 
ispanų toli gražu nebuvo suprastas 
kaip draugu mostas. Mintis, kad dik
tatorius bus priverstas kapituliuoti, 
neįstengdamas nugalėti krašte skurdą 
ir nepriteklius, jų toli gražu nebuvo 
priimtas kaip tinkamas būdas pagel
bėti krašte įsigalėti demokratijai.

Panašios mintys vis labiau pradeda 
įsigalėti Vakarų spaudoje ir politinių 
stebėtojų tarpe, tad išrodo, kad dabar 
jau pradėtas eilės kraštų naujas Ispa
nijos politikos kursas bus po trumpes
nio ar ilgesnio laiko visuotinai Vaka
rų priimtas. Ir tai greičiausia bus 
naudinga ir Vakarams ir Ispanijos ne 
tik tarptautinei padėčiai, bet ir vidaus 
politinės struktūros raidai.”

tingų bei intryguojančių būdo bruožų. 
Jei tikėsime diplomatų pletkams, jis 
net labai krimtęsis ir del to, kad jo 
duktė nepasirinko kokio bent su pen
kiolika viduramžio titulų Ispanijos 
grando. Bet kartu pabrėžiama, kad 
tasai neįspūdingas Franco ne visai tei
singai įvertinamas tik dėl to, kad ne 
tik Maskvos, bet daugeliu atvejų ir 
Vakarų politika nelaisva nuo "ideolo- 
gizavimo”.

Šią savo mintį politiniai stebėtojai 
remia tuo, kad Franco diktatūra vis 
dėlto nėra nei Hitlerio, nei Stalino 
modelio. Tuo metu, kai net JAV ko- 
munistrj vadovybė patraukta atsako
mybėn už išdavikiškų veiklų, Ispani
joj, po paskutiniosios 1949 m. amne
stijos, politinių kalinių visai maža be
likę. Ispanijos pilietis gali laisvai ju
dėti, neprivalėdamas niekur registruo
tis, ir, nebijodamas policijos, kiek tik 
nori kritikuoti ir peikti vyriausybę. 
Spaudos cenzūra liečia tik laikraščius, 
bet neliečia knygų ir mokslo, net jei jo 
atstovai skelbia ir Bažnyčios mokslui 
priešingas mintis. Padėčiai būdingas 
faktas, kad į Madridą sugrįžo net toks 
laisvės gynėjas, kaip filosofas Jose 
Ortega y Gasset.

Daugiau priekaištų susilaukia Franco 
dėl ūkinės krašto padėties ir socialinių 
santykių.

Apskritai Franco diktatūra laikoma 
daugiau panašia į Kemalio buvusią 
diktatūrą Turkijoj ir Pilsudskio "pul
kininkų valdžių” Lenkijoj. Tai ne 
fašistinis, bet biurokratinis karinis 
režimas, kuriam daugiau fašistinio 
plauko Falanga jau seniai yra opozi
cijoj.

Šiuos dalykus iškeldami, politiniai 
Vakarų stebėtojai nebando įtikinėti, 
kad šitokia diktatūra demokratiniams 
kraštams jau yra simpatinga ar net 
priimtina. Bet vis dėlto iškelia, kad 
iš Jaltos “broliavimosi” laikų kilusi 
Ispanijos politika Vakarų turi būti 
pakeista. Jeigu Jungtinėse Tautose 
sėdi Sovietai su jų satelitais ir "here- 
tikas" Tito, kurio valstybėj, kaip ir 
Stalino, siaučia žmonių persekiojimai, 
tai koks sumetimas gali būti izoliuoti 
Ispaniją, kurioj yra diktatūrinis, bet 
toli gražu ne totalistinis režimas? 
Kuo komunizmas, kur net baletas ir 
sportas yra “suideologinti” pagal par
tijos liniją. Vakarams yra malonesnis 
už pačių komunistų žiaurumų išpro
vokuotų Franco karinę diktatūrų!

Šitokiai laikysenai daugiau nebe
randama jokio protingo pagrindo. Bet 
randama daug pagrindo nuo Jaltos 
laikų politikos galutinai atisisakyti ir 
priimti Ispaniją į Vakarų tautų ben
druomenę. Vienas svarbiųjų tos rū-

Kuo remiasi Sovietai?
vargintos visuomenės nuotaikas. Re
voliucijai pravesti pakako, kad ir ne
gausaus miestų proletariato, paremto 
karo išvargintų karių, bet tolimesniam 
gyvenimuio pagrindo vistiek nebuvo. 
Valstiečių masės iš pradžių apsidžiau
gė iš dvarininkių atimta žeme, bet nuo 
režimo greit nusigręžė dėl nepakelia
mų naštų bei netvarkos, o ypač pra
dėjus juos prievartauti kuriant kol
chozus, juos paverčiant baudžiaunin
kais.

Dar blogiau bolševikams, buvo su 
inteligentija. Senoji inteligentija 
buvo sunaikinta revoliucijos metu, o 
naujos nebuvo. O tai yra veiksnys, 
kurio taip greit neišauginsi. Komu
nistų partija atsistojo prieš labai sun
kų uždavinį. Iš vienos pusės ji ne
turėjo socialinio sluoksnio, kuriuo 
galėtų atsiremti, o iš kitos neturėjo 
intelektualų, kurie galėtų tvarkyti 
gyvenimą ir ūkį. Visa bolševizmo 
atrama tebuvo žiaurusis Čekos teroras. 
Durtuvas ir kulka rėmė režimą, kuris 
tuo pat metu pradėjo kurti sau ateities 
pagrindus.

Bolševizmas nusprendė sukurti pra
monę. Ir ne vien tam, kad pirmoji 
komunistipė valstybė pasaulyje pasida- 
rytių pajėgi ūkiškai bei militariškai, 
kad galėtų atsispirti jų taip dažnai 
akcentuojamam “kapitalistiniam” ap
supimui, bet ir tam, kad sukurtų kar
tu pramonės darbininkijos klasę, kuri 
viena pagal marksizmo doktriną tegali 
būti tinkamiausias komunistinės val
stybės pagrindas.

Pasaulis komunistinę — bolševistinę 
santvarką Sovietų Rusijoje jau prade
da perprasti. Jos nežmoniškumas ir 
gyventojų vargai bei kančios, pažintos 
laisvojo pasaulio žmonių, juos stebina 
ir kelia klausimą, kaip tai įmanoma. 
Kaip gali tokis režimas išviso išsilai
kyti, kuo jis remiasi ir ar negresia jam 
pavojai iš vidaus. Kai kas šitais vi
daus pavojais tiki ir linkę laukti, kad 
jie pagaliau šią baisią santvarką nuš
luos. Ypač apie tai buvo daug kal
bama tuojaus po karo, kai vienas 
amerikietis žurnalistas paleido pasau
lyje plačiai nuskambėjusią nuomonę, 
kad “Stalinas padarė didžiausią klai
dą pasauliui parodydamas savo armi
ją, o armijai parodydamas pasaulį.” 
Ir dabar dar kartais pasirodo žurnali
stų pranešimų apie pogrindinę rezi
stencinę, režimui priešišką, veiklą 
Sovietų Sąjungoje, o kokių nors pakri
kimo žymių vis nėra.

Kad Sovietų Sąjunga laikosi ant 
saugumo organų durtuvų, tai tiesa, 
tačiau taip pat yra tiesa, kad sovietinė 
visuomenė — o jos jau antroji karta 
auga grynai sovietinė — jau yra pasie
kusi ir tam tikro susigyvenimo. Daug 
kam teko susitikti sovietų karių ar 
pareigūnų, kurie tam tikromis progo
mis, kai niekas negirdėjo, pareikšdavo 
aštrių kritikos žodžių režimui, tačiau 
didžioji dauguma laikėsi rezervuotai 
ir savąją santvarką gynė. Paprastai 
mes manome, kad jie taip kalba bijo
dami sukliūti saugumo organams, nes 
ten ir sienos tikrai turi ausis. Tačiau 
giliau svarstant, panagrinėjus psicho
loginius sovietiškosios visuomenės pa
grindus, negalime nepastebėti, kad

“naujojo žmogaus” auginimas yra 
davęs ir vaisių.

Perprasti sovietinę visuomenę yra 
pagrindinė sąlyga taikliai politikos 
linijai su ja nustatyti. Šiuo atžvilgiu 
įdomią paskaitą Frankfurte Ūkiniai 
Politinės Draugijos susirinikime nese
nai skaitė rusas Achimov, ją pavadi
nęs “Rusija ir bolševizmas”. Ir mes 
čia paseksime jo pagrindines mintis.

Bolševikine santvarka be atramos
Rusijos bolševizmas ir -marksisti

niam pasauliui buvo staigmena. Pa
gal Markso teoriją pasaulis natūra
lioje raidoje turįs prieiti prie socializ
mo. Tačiau jo kelias einąs per kapi
talistų ir darbo klasės kovą, per pro
letariato įsigalėjimą. Ir visas sociali- 
stinės-komunistinės santvarkos pagrin
das esąs pramonės darbo klasė, nes 
valstiečiai sociališkai perdaug nesusi
pratę. Atseit, pagal Marksą revoliu
cija turėjo kilti pirmiausia kuriame 
nors aukštos promanČS kapitalizmo 
krašte, kur gausus pramonės darbinin
kų proletariatas. O įvyko priešingai. 
Komunizmas pirmiausia įsigalėjo pra- 
moniškai atsilikusioje Rusijoje, Rusi
joje, kurios caristinio režimo pagrindą 
sudarė ne pramoniniai kapitalistai, 
bet dvarininkija, o socialinių kopėčių 
apačioje buvo vargingų kaimiečių 
masės nors ir proletriškos, bet kon
servatyvios ir nelinkusios į socialinius 
perversmus.

Bolševizmas Rusijoje laimėjo išnau
dodamas sunkiai pakeliamo karo iš-

Privilegijuotosios klasės
Kuriant pramonę is iš viso pertvar

kant krašto ūkį komunistiniais pagrin
dais, reikėjo techniškojo bei admini
stracinio aparato, reikėjo techniško
sios inteligentijos. Bolševikai šoko ją 
paruošti, graibėsi likučius senosios in
teligentijos ir kvietėsi užsienio specia
listų. Dabar jie jau turi išsiauginę 
visiškai naują savą aparatą, o sveti
mieji vos menkas priedas beliko. Ši
tai naujajai technikinei inteligentijai, 
kurios dabar priskaitoma apie 10 mili
jonų, buvo sudarytos palankiausios 
gyvenimo sąlygos, duodami aukščiausi 
atlyginimai ir maisto normos, nes tai 
nauja komunistinio pasaulio aristo
kratija, režimo ramstis, pakaitalas ca- 
ristinės dvarininkijos ramsčio.

Tuo būdu šiandien Sovietų Sąjunga 
remiasi dviem privilegijuotais sociali
niais sluoksniais — pirmiausia partine 
aristokratija, kurios priskaitoma apie 
300.000 ir technine inteligentija. Pra
monės proletariatas yra — daug prole- 
tariškesnis negu kapitalistiniuose kra
štuose, — bet jis negali būti režimo 
atrama, nes yra vergų padėty, išnaudo
jamas ir propagandiniu melu tepeni- 
mas. Jis vien čekistų bizūno valdo
mas. Jo uždavinys gaminti ūki
nes vertybes ir, bent tuo tarpu, nėra 
daugiau kitų perspektyvų, kaip savo 
vaikus įterpti į techniškosios inteligen
tijos kadrus, iš stumti iš savojo į auk
štesnį socialinį sluoksnį. Pačiai dar
bininkijai bolševizmas jaū nežada nie
ko, kaip tik perspektyvą gerai gyventi 
po to, kai ūkiškai bus “pasivyti ir 
pralenkti“ kapitalistiniai kraštai.

I (B.D.)
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There were also those who, feeling 
an aversion to the existing regime, 
yielded to the temptations of commu
nist propaganda, only to discover the 
essence of communism so bitterly dis
illusioning that they returned to the 
ranks of faithful countrymen.

Of the poets of the younger genera
tion, Jonas Kossu-Aleksandravičius 
(born 1904) rose to special promi
nence. Several of his books have been 
combined into one volume, ‘’Poezija” 
(Poetry). He is a grand master of 
form, some of his poems being among 
the most perfect in Lithuanian litera
ture. He is a poet of subtile nuances 
of thought and emotion and of in
tense tribulations, with his verses em
bodying romantivism and symbolism 
at their best.

The poetry of Bernardas Brazd
žionis born 1907)—“Krintančios 
Žvigždės” (Shooting Stars), ženklai 
is Stebuklai” (Signs and Mirailes) 
and “Kunigaikščių Miestas” (The 
City of Princes)—is a synthesis of 
national traditions, modern life, and 
religious conceptions. This combina
tion gives his creative art a very 
original character, and offers an op
portunity to fashion new and rare 
verses which sometimes resound with 
the authority of a prophet. With his 
word pictures and visionary excur
sions into Biblical scenes, he is one 
of the most self-reliant of the new 
poets.

Antanas Miškinis (born 1905) in 
in his collections “Varnos Prie Plen
to” (Crows Along the Highway), 
“Keturi Miestai” (The Four Cities) 
sings of the nation's fate, its trials, 
and its future, and succeeds in blend
ing modern influence with the tra
ditional folk spirit.

True poetic instinct is evident in 
the verses of Salomėja Neris (born 
1905): “Pėdos Smėlyj” (Footprints 
in the Sand), and “Diemedžiu Žydė
siu” (I Shall Come in Flower. She 
singe as naturally, as freely and spon
taneously, as a bird of the forest. Her 
form is light and her verses are airy 
and musical, and that lightness exists 
side by side with emotional depth and 
candidness. This form and her nat-1

Slolin’s loioel for Tomorrow
There can be little doubt that 

Russia’s major target in Asia must 
be Japan. That is not to say that 
Moscow envisages armed invasion. 
Military conquest would ill suit 
Russian hopes. To draw Japan, ul
timately, into the orbit of Soviet 
influence, conquest must be accom
plished from within. To this end, 
the Kremlin planners can afford to 
play a waiting game.

Japan is the industrial heart of 
East Asia. Given raw materials and 
exploited—as the Soviet Union ex
ploits satellites—Japan would be an 
enormous factor in future Commun
ist aggression. Moreover, Russia then 
could achieve a century’s ambition: 
exclusive of the Western Powers 
from East Asia.

For many who are bemused by 
MacArthurian visions of Japanese 
democracy, the idea of Communist 
conquest of Japan may seem remote. 
This is unfortunate—because it is 
a real danger in which time is of 
the essence. For in time Japan’s fan
tastically expanding population will 
present a grave prospect of the eeo- 
nomci chaos and human misery on 
which Communism thrives. As the 
Kremlin sees it, unless non-Com- 
munist democracy can provide the 
Japanese at least with a minimum 
standard of living, they will turn to 
Communism.

Even now, Japanese Communists 
are trading on told and reliable 
propaganda anti-Americanism and 
pan-Asionism. In a country defeated 
largely by Americans and occupied 
for five years principally by Ameri
cans, it is no great trick to encour
age resentment. It is no trick, either, 
to revive Japan’s old convictions 
that she is destined to lead Asia. 
“We are an Asiatic people,” the 
Communists argue deftly. “Look 
around you I All Asia is going Com

Outline History of
Lithuanian Literature

By A. Vaičiulaitis

ural lyricism, however, failed to bear 
any creative fruit in her "Poema 
Apie Staling (Ode to Stalin). But 
her poem “Eglė, Žalčių Karalienė” 
(Spruce, Queen of the Serpents), 
based on a popular folk story, must 
be considered a work of exceptional 
merit.

Stasys Santvaras is also noteworthy 
as a poet of sensitive soul and meta
physical propensities. Stasys Anglic- 
kis manifests considerable intellectual 
traits in his poetry. Teofilas Tilvytis 
has written a number of poems in a 
biting, satiric vein which are very 
effectual. B. Butkūnas and Kazys 
Inčiūra distinguished themselves both 
in poetry and prose. In ifira’s drama 
about Vincas Kudirka has met with 
genuine success.

To this same period belong K. 
Zupka, G. Tulauskaitė, and two 
whose careers were cut short by early 
death—P. Karuža and M. Linkevičius.

XVI
NOVELISTS

An unexpected discovery among 
the new generation writers was 
J ieva Simonaitytė (born 1897), who 
comes from the territory of Klaipeda 
(Memel). Her “Aukštūjū šinoniū 
Likimas” (The Fate of the Šimonis 
Family),-which tells of the Lithu
anian literature. The wide scope of 
action, the many vivid personalities, 
the new manner of living, the re
freshing language and style of writ
ing appeal to every reader. It can be 
said that with this book the author 
became famous over night.

Juozas Grušas (born 1901), a 
strong realist and a zealous psycho
logist, with a particular liking for 
social problems, has written the novel 
“Karjeristai” (Careerists)* and a col
lection of short stories, “Sunki Ran

ka” (The Heavy Hand). Together 
with psychological reflections and 
moments of tragedy we find in his 
writings many fine examples of hu
mor.

Juozas Paukštelis, who has a num
ber of novels and short stories to his 
credit, achieved some definitely ar
tistic results with his latest book 
“Kaimynai” (Neighbors), which 
shows the various new influences 
that are seeping into village iife. One 
finds in the book sincerity of emo
tion, an inner warmth, and a well- 
rounded understanding of the vil
lage folk.

Petronėlė Orintaitė is fond of 
stern actualities. Her themes evolve 
about the family, the shortcomings 
in our social relations, and the 
inertia of the intellectuals. She 
makes some sound observations 
about these points. F. Neveravičius 
devotes himself mostly to historical 
subjects, though he docs not entirely 
shun the present.

A. Gricius Pivoša has written 
some very amusing short stories and 
the farce “Palanga,” a great stage 
success. He has been exiled by the 
Bolshevists to Siberia.

Vytautas Alantas is the author of 
two dramas and a number of short 
stories. Although he remained in 
his own country, his family, never
theless, was deported to Siberia.

A decided leftist in his outlook, 
Petras Cvirka (born 1909), proves 
himself in his works of fiction to be 
a master of the savory word, a down- 
to-earth realist, a gifted portrayer of 
landscapes and people, and is always 
receptive to new themes. He likes 
wit and humor, but he also knows 
how to view the sad and painful in
cidents of life. “Frank Kruk,” 
“Žemė Maitintoja” (Mother Earth), 
and “Meisteris ir Sūnūs” (The Ar-

munist. If we are to exist without 
American dole, we must come to 
terms with the rest of Asia. Our 
future lies in Communist Co-Pros- 
pcrity!”

It is significant that Communism 
made its most rapid advance in 
Japan during 1950, when its leaders 
abandoned their attacks on Japan’s 
government and went over to out
spoken eriitcism of the Allied Oc
cupation. Actually, the spread of the 
anti-Americanism appeal astonished 
even the Communists. Non-Com- 
mnnist politicians quickly jumped 
on the bandwagon and by May of 
1950 Prime Minister Yoshida him
self was telling election' campaign 
crowds in rural Japan that Japan 
should refuse America military 
bases in her home islands.

On May Day, 1950, Communists 
marchers demonstrated openly for 
the first time in front of Occupation 
office buildings in downtown Tokyo, 
shouting insults and waving banners 
telling Americans, “Go Home I” A 
few weeks later unformed Ameri
can soldiers, hardly a block from 
General MacArthur’s headquarters, 
were set upon and were beaten, 
kicked and stoned for the first time 
by a hostile crowd.

Americans were stunned by the 
fact that Japanese Communists sud
denly felt big and tough enough to 
fight. For more than four years 
Japan had been looked upon as a 
peaceful oasis in the Cold War. 
General MacArthur had spoken of 
Communism’s “shattered remnants” 
in Japan. Now, abruptly, Commun
ism was acknowledged to be an im
mediate threat.

Essentially, the question is not 
whether Japan will go Communist 
next year but where Japan will go 
five or ten years hence, when the 
awful pinch of too mnay people be
comes the overriding problem.

Overpopulation is the nub of 
Japan’s economic and political di
lemma, yet General MacArthur 
placed the question “Out of 
Bounds” to the Occupation. For 
political and religious reasons, it 
was regarded as too hot to handle.

Thus, Westerners are ignoring the 
faet that Japan’s 84 million people 
now are jammed into an area rouh- 
ly half the ;Size of New South 
Wales, and that this number is in
creasing at the frightening rate of 
1,800,000 a year, or about 5000 a 
day,

Part and parcel of the population 
problem is the problem of jobs. The 
labor force is rising at the rate of 
about 100,000 a month, as young 
people come of age to work. Yet 
industry has had to cut costs by 
layng off workers because higher 
wage-scales have outmoded the old 
Japanese practice of hiring three 
men for the work of one.

Formerly, displaced city workers 
could be absorbed on the farms. But 
the farms now have reached a 
saturation point, too, and rural 
workers are looking for jobs in the 
cities. During the first half of 1950 
Communist - inspired “Give-Us- 
Work” demonstrations occurred in 
all parts of Japan. And where the 
Communists previously campaigned 
for higher wages their labor or
ganizers now are crying for share 
the-work plans to avoid layoffs. And 
in spite of a Korean War boom, 
Japan’s unemployment has reached 
almost two and a half million.

MacArthur’s eeonotnics forecast 
that within the next two decades 
Japan must create eight and a half 
million new jobs.

The Japanese are doing little to 
help solve this problem. A recent 
publi-opinion poll showed that 64 
per cent of Japan’s adult population 
never has practised birth control 
and has no intention of doing so. 
U.S. determination (o avoid the 
problem has sometimes been a source 
of wonder. Dr. Edward Ackerman
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I Pabaltijo tautų reprezentantės, da
lyvavusios š.m. Australijos federacijos 
šventėje Sydnėjuje. Kairėje-lrena 
Baužaitė, vidury latvaitė ir dešinėje- 

estaitė.

tisan and His Sons) have received 
wide acclaim. But in his latest col
lection of short stories, “Kasdienes 
Istorijos” (Every-day Tales), the 
earlier spontaneity and liveliness are 
notably absent.

Others who now appear to have 
been communist followers are A. 
Venclova, author of "Naktis" 
(Night), I.. Dovydėnas, whose novel 
“Broliai Domeikos” (The Brothers 
Domeika) won a state prize, and J. 
Marcinkevičius (born 1901), who 
displays a thorough knowledge of the 
criminal world and its sordidness. 
He wrote "Benjaminas Kordušas" 
and "Kražių Skerdynės" (he Mass
acre at Kražiai), in which he de
scribes the end of the last century 
when the Russian gendarmes were 
slaughtering Lithuanians. Kazys 
Boruta, poet and novelist, author of 
“Mediniai Stebūkai” (The Wooden 
Miracles) has been known to possess 
a revolutionary turn of mind, but, 
although he feels at home, in a lit
erary sense, with storms and cyclones, 
he is difficult to confine within the 
frame of any political party.

More rececntly, literature for chil
dren, whose pioneer was Pranas 
Mašiotas (1868-1940), has been re
ceiving considerable attention. V. 
Tamulaitis (born 1912) has written 
a very pretty story for the young
sters, "Skruzdėlytes Greitutės Nuo
tykiai” (The Adventures of the 
Hustling Litte Ant) and other 
books. Stepas vobarskas portrays 
chid life and writers about nature 
with unusual tenderness. Brazdžionis, 
under the pseudonym of Vytė Nemu
nėlis, has written- some charming 
verses for the younger readers.

The War, the Soviet invasion, the 
new German occupation, and severe 
dislocation of all life throughout 
the land will undoubtedly have their 
repercussions in literature. How
ever, as we may be certain that the 
country will rise from the ruins and 
will enter upon its days of freedom, 
so we may be sure that itcrature, too, 
will recover, and guided by its past 
experience, may even surpass its 
previous achievements.

of the University of Chicago spent 
two years on an exhaustive study of 
Japan’s natural resources at the re
quest of MacArthur’s headquarters. 
In his report Dr. Ackerman said 
bluntly that unless outside aid was 
continued indefinitely Japan must 
limit his population or accept a 
starvation living standard.

Only 57 copies of the Ackerman 
report were distributed. Then the 
storm broke. American opponents 
of birth control demanded, and got, 
immediate suppression of the report. 
The remaining 2443 copies, includ
ing 500 intended for the Congress 
of the United States, were hastily 
impounded and locked in a vault.

(To be continued.)
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CANBERROS PADĖKA ŠOKĖJAMS

Lietuviai kitur

1951 m. kovo mėn. 7 d. 
Commonwealth of Australia 
Dept, of Immigration, 
Canberra, A.C.T.
Gerbiama Ponia Usljanauskiene,

aš noriu pasinaudoti proga padė
koti Jums ir Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupei už Jūsų puikų įnuša j 
praėjusius su nepaprastu pasisekimu 
Naujųjų Australų Koncertus, kurie 
buvo ruošiami Commonwealth’© 
Jubiliejinei Pilietybės Konvencijai 
Canberroje atžymėti.

Dalyvavusiems atstovams ir auk
štiesiems svečiams paliko gilų įspūdį

I Sydnėjaus Lietuvius
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubo 

“Kovas” Valdyba kviečia visus prie 
bendro darbo tobulinant ir plečiant 
sportinę ir kultūrinę veiklų. Sporto 
klubų supraskime plačiąja prasme. 
Jo ribos apima ne tik fizinės kūno 
kultūros, bet, taip pat dvasinės kul
tūros lavinimą ir ugdymą. Todėl, 
šalia krepšininkų, stalo tenisininkų, 
lengvaatleti] ir visų kitų aktyvių 
sportininkų, kviečiame tautinių šokių 
šokėjus choristus, scenos mėgėjus ir 
kitus grupuotis į klubo sekcijas.

Kiekvienas tokių sekcijų darbo 
pasisekimas yra reikalingas tiek pini
ginės, tiek moralinės paramos. Kvie
čiame mielus tautiečius paremti 
klubą, įstojant aktyviais nariais arba 
rėmėjais. Neužirškite, kad sportinin
kai reprezentuoja mus visus tiek vie
tinių australų, tiek kitų tautybių 
tarpe. Jūsų atliktas darbas bendra
darbiaujant, Jūsų materialinė parama 
padės fiziniai užgrūdinti mūsų jau
nimą ir neleis užmiršti lietuviškų tra
dicijų. ‘

Ta pačia proga norime pranešti, 
jog š.m. gegužės mėn. 3 dieną klubo 
krepšininkai turės pirmąsias viešas 
krepšinio rungtynes. Iki tam laikui 
turi būti pasiūtos uniformos, nupirkti 
kiti sporto reikmenys ir sumokėtas 
registracijos mokestis. Kadangi klubas 
tuo tarpu jokių pajamų neturi, drįs
tame kreiptis į geros valios tautiečius 
paremti mus materialiai, aukas siun
čiant klubo pirmininko A. Ustjan- 
ausko vardu, adresu — 28 College 
Street, SYDNEY, N.S.W.

Kad ir nežymios sumos įgalins mus 
įsigyti reikiamą turtą ir laiku stoti į 
ruošiamą Sydnėjaus australų klubų 
krepšinio turnyrą.

Su viltim, kad mūsų prašymas 
nekliks be atgarsio, mes iš anksto 
tariame visiems mūsų geradariams 
nuoširdų lietuvišką sportišką ačiū-

Sydnėjaus Lietuvių Sporto 
Klubo “Kovas” Valdyba

Karaliaus Mindaugo Aukstuįu 
Mokslu Institutas

Lietuvių Kultūros Fondo Australi
jos Valdyba 1950 metų rugpiūčio 6 
dienos nutarimu įsteigė šį Institutą, 
kaipo instituciją kelti lietuvių ben
druomenės tarpe mokslą, švietimą ir 
auklėjimą; palaikyti ir tobulinti kul
tūrinį lietuvių lygį ir remti jų pastan
gas žengti tautinės kultūros keliu.

Šis Institutas nori iškilmingai atžy
mėti 1951 metų savo darbų pradžią ir 
todėl ruošia iškilmingą aktą, kuris 
įvyks 1951 metais balandžio mėn. 29 
dieną 12 vai. 45 min. salėje St. John 
Church, Victoria Parade ir Hoddle St. 
kampe, East MELBOURNE, Vic., kur 
kviečiama yra visi lietuvių bendruo
menės nariai gausiai dalyvauti. Įėji
mas nemokamas.

Iškilmingojo mokslo metų pradžios 
akto programa;

1. Paskaita: LIETUVIŲ TAUTOS 
SUVERENUMO RAIDA, laiko Insti
tuto direktorius prdf. P. V. Raulinai- 
tis.

2. Meninė dalis. Meno dalyje ma

aukštas išpildymų lygis, taip pat kaip 
ir nepajprastas artistų parodytas 
talentas. Visi jie buvo duosnūs pagy
rimais už jiems paruoštą pirmarūšę 
meninę pramogą.

Puikus Lietuvių Tautinių Šokių 
Grupės bendradarbiavimas yra giliai 
įvertintas mūsų Departamento, ir aš 
būsiu Jums dėkingas, jei Jūs perduosit 
šokėjams ir priimsit pati mano 
asmenišką padėką už puikų pasiro
dymą.

Jūsų nuoširdžiai,
T. H. E. Heyes, 

Sekretorius.

Skelbimas
Australijos Lietuvių Katalikų Drau

gijos Sydnėjaus skyriaus s u s i r i n - 
k i m a s įvyks š.m. balandžio mėn. 
29 d. tuoj po lietuvių pamaldų Cam
perdown parapijos salėje.

Nariai ir prijaučiantieji prašomi 
juo skaitlingiau dalyvauti.

A.L.K.D.—jos Centro Valdyba
Sydnėjaus Sporto Klubo 

"Kovas" Nariams
Pranešu, kad š.m. balandžio mėn. 

22 d. tuojaus po pamaldi) kviečiamas 
narių susirinkimas. Kadangi bus 
daromi svarbūs pranešimai, prašau 
narių šiame susirinkime dalyvauti.

A. Ustjanauskas 
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubo 

“Kovas” Pirmininkas.
Pranešimas

* Pranešu lietuvių visuomenės 
žiniai, kad A. L. B-nės Krašto Valdy
bos Pirmininko p. J. Vaičaičio kal
bamos valandos yra kiekvieną penk
tadienį (ankščiau buvo šeštadieniais) 
nuo 17-19 vai. Krašto Valdybos būs
tinėje, Cusa House, 5 Young St., Cir
cular Quay, Sydney, N.S.W. Intere
santai kreipiasi laiškais minėtu 
adresu, asmeniškai minėtu laiku.

★ Krašto Valdybos sekretoriaus A. 
Ustjanausko kalbamos valandos kiek
vieną šeštadienį, taip pat Cusa House 
patalpose nuo 16-18 vai. Tautiečiai, 
kuriems yra reikalinga parašyti prašy
mus, padaryti vertimus į anglį] kalbą, 
užpildyti pareiškimus atleisti nuo 
darbo sutarties, natūralizacijai gauti, 
giminėms iškviesti, o taip pat vien
gungiai, norintieji atsikelti į Sydnėjų 
ir neturintieji butu garantijų, gali 
pasinaudoti sekretorious patarnavi
mais, kurie atliekami nemokamai. 
Gyvenantieji provincijoje gali kreiptis 
laiškais sekančiu adresu:
28 College Street, Sydney, N.S.W.

A. Ustjanauskas
A.L.B. Krašto Valdybos 

Sekretorius.

loniai sutiko dalyvauti: p. A. Valius 
solo klarnetu ir p. A. Celna ir jo va
dovaujamas vyrų choras. Choras iš
pildys keletą savo naujo repertuaro 
dainų.

Instituto direktorius.

Komunistai džiūgauja
Sovietų Sąjungos telegrafų agen

tūra "Tass" ir maskviškė spauda kol 
kas trumpai ir gana santūriai praneša 
apie gen. MacArthūro atleidimą iš 
pareigi}. Prie eilinių pranešimų tik 
viena “Pravda" idėjo trumpą komen
tarą, kad prez. Trumanas "nuėmęs 
nuo posto” vieną iš daugelio “karo 
kurstytojų.”

Tačiau užsienio komunistų spauda, 
ypač- Rytų Vokietijos laikraščiai, 
deda eilę kurstančio pobūdžio straip
snių, kuriuose ironizuoja gen. Mac
Arthūro politiką, karo vedimą ir jo 
tariamas užgaidas išplėsti karą j 
sovietų teritoriją. Prancūzijos komu
nistų spauda, lyg susitartus, teigia, 
kad generolas .esąs atleistas “dėl jo 
nesugebėjimo nugalėti demokratines 
Šiaurės Korėjos pajėgas.”

• Praeiti] metų pabaigoje Traun- 
šteine, Bavarijoj, atidaryta nauja DP 
stovykla, kurioje apgyvendinti čekai, 
ukrainiečiai ir 300 lietuvių. Stovyklo
je suorganizuota lietuvių mokykla ir 
iš vokiečių valdžios išrūpinta dviem 
etatiniam mokytojam atlyginimas. 
Mokyklos vedėju pakviestas kun. 
Steigvila, stovyklos lietuvių kapelio
nas.

• Lietuvių kultūros parodoje Čika
goje, be daugelio kitų vertingų ekspo
natų, buvo -išstatytas ir dr. Račkaus 
numizmatinis (pinigų) rinkinys, iš 
kurio aiškėja, kad Lietuvoj jau dešim
tame šimtmetyje buvo vartojamos gry
no sidabro monetos.

• Čikagoje įsikūrusių lietuvių 
tremtinių tarpe yra per 120 architektų 
ir inžinierių, kurie dirba savo specia
lybėje.

• Viename Čikagos fabrike dirban
tį rašytoją ir aktorių A. Škėmą mašina 
sunkiai sužalojo. Jo kairės rankos 
nykštis turėjo būti amputuotas.

• Dr. J. Gintyla atidarė savo kabi
netą Buenos Aires. Savo paties išra
stu aparatu jis sėkmingai gydo nuo 
reumatizmo, išio ir t.t.

• Profesorius Z. Ivinskis gavo suti
kimą iš italų katalikiškosios enciklope
dijos redaktoriaus įdėti eilę rašinių 
apie Lietuvą ir Lietuvos žmones.

• Tautos Fondo astovybė Canadoje 
praėjusiais metais suorganizavo 
$4,224.00 pajamų.

• Aleksandras Kutkus ir V. Grigai
tienė, Lietuvos operos solistai ir ilga
mečiai Lietuvos Konservatorijos dėsty
tojai, Brooklyne įsteigė dainavimo 
studiją.

• Muz. J. Kaseliūnas, iš tremties 
atvykęs į Braziliją, dirba Belo Hori

Baime turi plačias akis
Prieš keletą savaičių sąjunginkų 

kariuomenės vadas Korėjoje gen. Mac- 
Arthūras buvo viešai pareiškęs, kad 
reikėtų sudaryti nacionalinės Kinijos 
kariuomenės Formozoje pagelba pie
tuose antrąjį frontą, o taip pat, rei
kalui esant, bombarduoti Mandžiūri- 
joj komunistų tiekimo bazes. Šis pa
reiškimas pradžioje lyg'ir buvo nuty
lėtas, tačiau paskutinėmis dienomis 
šis reikalas iškilo visu savo aštrumu.

Pirmiausia šį generolo pareiškimą 
pradėjo kritikuoti Anglijos darbiečių, 
atseit vyriausybininkų spauda, o vė
liau ši kritika persimetė ir kitur. Ir 
Amerikos demokratų laikraščiai pra
dėjo reikšti nepasitenkinimą, kad 
generolas reiškia politines mintis, ku
rio pareiga, pagal juos, tesanti ne po
litikuoti, o kariauti ir karui vadovau
ti.

Gilinantis į šią aplinkybę, nenoro
mis kyla mintis, kad Vakarų Pasaulis 
vis dar negali galutinai suprasti komu
nistų taktikos ir tikslų. Atrodo, kad 
jau ir eiliniam piliečiui aišku, jog 
karas jau prasidėjo. Korėjos įvykiai 
nėra joks nesąmoningas išsišokimas, o 
apgalvotas sovietų žygis išstumti są
jungininkus iš pusiasalio, kuris yra 
arti Sibiro sienų ir žymaus karo uosto 
Vladivostoko. Taigi Korėja būsimam 
kare ir strateginiu atžvilgiu yra labai 
svarbi. Be to, sovietai nenori pradėti 
viešo ir visuotino karo visais frontais? 
Jie puikiai supranta, kad visuotiname 
kare sąjungininkai stengsis pirmiausia 
subombarduoti komunistinį ginklų ir 
karių arsenalą — pačią Sov. Sąjungą. 
Todėl jie uždeginėja nedidelius ir 
neoficialius karelius, į kuriuos patys 
neva nesikiša ir nusiplauja rankas. 
Jie pastūmėjo pirmiausia Š. Korėją, 
paskui paskatino kinų komunistus, 
teigdami, kad ir pastarieji kišasi ne 
formaliai, o tik .savanorių armijomis. 
Jie stumia savo partizanus į Indokini
ją, Persiją, Graikiją ir kitur. Šiomis 
priemonėmis jie stengiasi pririšti va
kariečių armijas, jas alinti ir silpninti. 
Iš kitos pusės, jie gieda apgaulingą 

P. R. MEYER THOENE, Solicitor,
Manchester Unity Building, 185 Elizabeth Street, Sydney 

persikėle 
iš 7 aukšto į

to paties namo pirmo aukšto (ground floor) patalpas Nr. 15.
Telefonas lieka tas pats: M 4878. |

Printed by Publicity Press (1988) Pty. Ltd., 71-75 Regent Street, Sydney, for the Publisher, 
Anthony Bauze, 5 Hampden St., Hurlatone Park, Sydney, N.S.W.

zonte radiofone, groja simfoniniam 
orkestre ir ruošia savo vieno koncer
tus.

• Architektas D. N arnikas, gyve
nantis Argentinoje, pasirašė su hid
raulinių stočių statybos firma sutartį 
ir ilgesniam laikui išvyksta dirbti į 
Mendozą.

• Baletmeisteris E. Bandzevičius 
dirba Larymorre, Texas baleto moky
kloje, kaip instruktorius.

• Toronte, Canadoje, nuo sausio 
27 d. pradėta lietuvių radio valan
dos transliacija. Transliacija vyks ta 
kiekvieną šeštadienį nuo 2 iki 3 vai. 
po pietų, banga 620.

• Dailininkas V. K. Jonynas, sėk
mingai vedęs Freiburge, Vokietijoje 
meno mokyklą, dabar gyvena Mainze 
ir dirba prancūzų okupacinėj įstaigoj, 
kaip meno patarėjas.

@ Vaclovą Sidzikauską Viekas pas
kyrė savo bendradarbiu JTO reika
lams ir už tai jam mokės nuolatinį 
mėnesinį atlyginimą.

• Ministeris St. Lozoraitis arti
miausiu laiku iš Italijos ruošiasi vykti 
į Vokietiją ir ten su Vakarų Vokieti
jos vyriausybe užmegzti artimesnius 
ryšius.

• Rašytojas dr. Vydūnas Kalėdų 
švenčių metu lankėsi Berlyne ir laikė 
keturias paskaitas. Šiuo metu rašyto
jas baigia 83 metus ir liko vienas iŠ 
visos šeimos. Nežiūrint gilios senat
vės dar daug rašo ...

• Suomijoje mirė profesorius Ilma- 
ri Bondsdorf, buvęs Vytauto Didžiojo 
universiteto garbės daktaras — inžinie
rius. Vyt. Didžiojo Universitetas tu
rėjo tik du garbės daktarus — Petrą 
Vileišį ir Ilmarį Bondsdorf.

taikos giesmele, tęsia į begalybę įvai
rias konferencijas ir nesigėdija reikšti 
savo taikos norus.

Reikia manyti, kad gen. MacArthū
ro štabas, kovos lauke susidūręs su bol
ševikais, puikiai suprato šiuos komu
nistų planus ir todėl pasiūlė geriausius 
vaistus: nedelsiant smogti į pagrindi
nius komunistinio koloso punktus — 
užimti Kiniją ir Mandžiūriją, kurios 
šiuo metu nuolat papildo Korėjos ko
munistus ginklais ir žmonėmis. Su
prantama, įsikišus Sov. Sąjungai, ir 
ji būtų bombarduojama ir puolama.

Bet ką karys numato ir padaro, daž
nai politikas sunaikina. Juk nebe pa
mato sakoma, kad Vokietija visus ka
rus pralaimi tik dėl blogos savo poli
tikos. Tas pats dabar, atrodo, darosi 
ir Vakarą Demokratijose. Šių valsty
bių politika darosi baugšti, o baimė 
juk turi plačias akis. Iš baimės kar
tais galima pridaryti neatitaisomų da- 
lykų.

Amerikos kariniai sluogsniai jau da
bar, atrodo, norėtų vienu ar kitu 
būdu pradėti tvarkyti Sov. Sąjungos 
agresiją, tačiau politiniai krašto vadai 
nesiryžta griežtai ir nedviprasmiškai 
tarti: gana, čia jau yra jūsų žaidimo 
galas! Rašant šį straipsnelį sužinota, 
kad gen. MacArthūras jau atšauktas 
iš savo posto į Ameriką. Ši aplinkybė 
verčia manyti, kad demokratijų baug- 
štumas nori pasukti Korėjos įvykius 
“taikos linkme”, atseit — vėl daryti 
komunistiniams įsibrovėliams nuolai
das. A.K.

★ Esu nevedęs lietuvis, 29 metų 
amžiaus. Vedybų tikslu noriu susipa
žinti su lietuvaite (panele arba 
ponia). Ponia gali būti ir su vaiku.

Atsakysiu tik į rimtus laiškus. Foto 
— būtinai.

Rašyti adresu: E. Jonas, Rail
ways Camp, Regents Park, N.S.W.

★ Juozas Palionis, gyv. 85 
South Street, A t h o 1 1 Mas, 
U.S.A., prašo atsiliepti Juozą G a r 1 ą 
iš Mickūnų valsč.
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