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ŠIANDIENINIS ŽMOGUS
Gilus mintytojas K. G. Chesterton pas

tebėjo, kad toje vietoje, kurią XII am
žiuje užėmė kunigas, XIV — kunigaikš
tis, o XIX — gentleman, įkurdinome 
žmogų, uždirbantį dideles sumas pinigų.

Dėl to dabarties cvilizacija yra 
materialistinė ta prasme, kad žmogus 
stengiasi gerai materialiniai įsikurti, 
nors tai butų pasiekiama ne proto, bet 
rankų pagalba.

Tik pastebėkime žmones, kurie vaka
rais grįžta iš darbo: apie ką jis mąsto 
ir apie ką svajoja? Apie ką rašo stam
būs ir mažučiai laikraščiai? Ką vaiz
duoja kino flmos, teatrai? Kas vyrauja 
žmonių pokalbiuose ir samprotavimuose?

Yra keturi mitai, kurie viešpatauja da
barties žmogaus sąmonėje, filmose, spau
doje ir paprastuose pasikalbėjimuose. 
-Juos sudaro: pinigas, ištaiga, veiksmas ir 
skubumas.

Norint sujudinti minią, reikia panau
doti bent vieną suminėtą mitą. Lengvai 
.ją patrauks ir sužąvės boksininkas, šokė
ja, lenktynininkas ar turtuolio pinigas.

Vertingesnis laikomas žmogus, kuris 
turi šimtuką ar tūkstantį; vertingiausias 
— milijonierius. Minia lengvai duodasi 
įtikinama šlamančių pinigų. Argumen
tas, paremtas kiekybe, yra daug stip
resnis už tą, kuris stengiasi persverti 
kokybe.

Pinigas savo ruožtu nustumia į antrą 
•eilę dalykus, kurie ne didina, bet mažina 
kasą. Aukos Tėvynės vadavimui — ne
realios, nes nepanaudojamos jokiame 
fronte.

Pinigas atitraukia žmones nuo organi
zacijų, kur reikia nario mokestį mokėti.

Pinigingas žmogus į save lenktus pirš
tus pateisina patogaus įsikūrimo, ištai
gingo gyvenimo priedanga. Juk kas ap- 
seis be šaldytuvo, be kilimų, minkštų kė
džių ar televizijos aparato?

Savaime suprantama, viskas parengia
ma patogesniam žmogaus gyvenimui. 
Ištaigingumu ne vienas nusideda. Ta
čiau blogiau yra tada, kai ištaigoms nė
ra galo, kai šis pajunkimas pavirsta ne
sibaigiančiu patogumų krovimu, kuris 
žmones varo į kažin kokį pašėlimą.

Išmintingais laikomi tie, kurie turi 
progos pasigirti šaldytuvu, televizijos 
aparatu ar automobiliu. Ir čia nulemia 
kiekybė, ne kokybė, medžiaga, ne dvasia, 
matomi dalykai, ne pa jaučiami.

Kai Vakarams priešpastatomi Rytai, 
tuojau galima pastebėti, kad jie tarp sa
vęs skiriasi pažiūra į veiksmo vertę. Ry
tai stato aukštai kontempliaciją, susitel- 
Jcimą, apmąstymus. Bhagavat-Gita veik- 
mui skiria tiktai praeinamą vertę mėgi
nimo vaidmenį, išlaisvinant aukštesnes 
galias. Vakarai žengė toliau ir su grai
kų filosofija bei krikščionybe stengėsi 
nepaprastai tampriai sujungti kontemp
liaciją ir veiksmą, apmąstymą ir akciją.

Šiandien tačiau dalykai pakito. Da
barties žmogui atrodo, kad nėra nei lai
ko, nei reikalo kontempliuoti, mąstyti, 
nes reikia veikti, tiktai veikti. Veiks
mas daug kieno padarytas sau tikslu. 
Vertinamas tas, kuris daugiau namų 
aplanko, kuris daugiau kalbų pasakė, 
kuris dažniau tarp žmonių matomas.

Išpūstas veiksmas savaime šaukiasi 
skubumo. Modernioji technika tą sku
bumą dar labiau pabrėžia.

Skubumas yra pinigo ir ištaigos ver
gas. Kiekviena diena atneša galimumų 
mašinomis laiką laimėti, daugiau pada
ryti ir daugiau uždirbti.

Šiandien skubama nuo ryto iki vaka
ro. Pėsčiam nėra kada vaikščioti. Prie 
tautinio audinio nėra laiko sėdėti, — pa
kanka erzaco, sekimo. Nėra laiko ir il
giau sėdėti, rengiant paskaitą ar pie
šiant paveikslą. Nėra kaip ilgiau su 
svečiu pasėdėti: laikas — pinigai.

MINĖKIME GENOCIDO DIENA
Minėdami birželio įvykius tiek mes, 

tiek kitų tautybių tremtiniai dary
davome kuklius paminėjimus savose 
parapijose, savo tautybės žmonių tarpe. 
Tai gražūs minėjimai, kurie būdavo žino
mi mums patiems, bet ne svetimiesiems 
ir vietinio krašto gyventojams, kurių bal
sas šiandien yra svariasnis, nei mūsų.

Pirmieji tikrąją genocido minėjimo 
ręikšmą suprato Amerikos lietuviai. 
A.L.T. iniciatyva daromi birželio įvykių 
minėjimai įtraukiant ir kitus rusų už
grobtų kraštų tremtinius ir pačią ameri
kiečių visuomenę. Minėjimai iš parapi
jinių salių perkeliami į miesto sales da
lyvaujant kongresmanams ir spaudos at
stovams. Po tokių minėjimų spaudoje 
būdavo gausių aprašymų apie masinius 
mitingus ir plačios amerikiečių masės tu
rėjo progos sužinoti apie pasibaisėtinus 
okupantų veiksmus.

Kiek tai pakenkdavo rusų propagan
dai — netenka rašyti. Norisi tik primin
ti, kad anglo-saksų kraštuose viešąją vi
suomenės nuotaiką sudaro spauda. Lai
mėti nors keletai dienų spaudą reiškia 
laimėti to krašto visuomenę. Joks vieti
nis laikraštis nedės rimtus ir išsamius 
straipsnius apie komunizmo pavojų, nes 
fabrikų triukšmo nuvargintam žmogui 
jis bus per sunkus, jis tik prabėga ži
nias ir sensacijas su sporto naujienomis. 
Tačiau tegu išeina į gatvę nors 5000 
tremtinių su protesto šūkiais pries ko
munizmą, tegu padaro masinį susirinki
mą miesto salėje ar aikštėje, kuriame 
kalbės bent pora žymiasnių vietos,gyven
tojų atstovų, tai vietos spaudoje keletą 
dienų po to bus aprašymų ir foto nuo
traukų. Visuomenė bus supažindinta su 
nusikalstamais okupantų genocido veiks
mais. Komunistų propagandai bus su
duotas skaudus smūgis, nes žinia vieno
kia ar kitokia forma nuskambės per visą

Genocido dienos išvakarėse ir mes 
kraštą parodydama raudonųjų terorą. 
Australijos lietuviai galėtume atlikti ir 
savus minėjimus, savųjų tarpe. Tačiau 
sekančią dieną, mes visų tautybių trem-

tiniai, suruoškime bendrus genocido mi
nėjimus. Atlikime tai anglų kalboje su 
pamaldomis katedrose su eisenomis gat
vėse ir su masiniais mitingais didžiosiose 
miesto salėse. Pakvieskime tartį žodį vi
sų tikybų vyskupus, krašto parlamento 
atstovus ar visuomenės veikėjus. Pak
vieskime vietinės australų spaudos re
porterius ii' fotografus, o esant galimy
bei padėkime gėlių prie žuvusio kareivio 
kapo Korėjoje. Tai mes laimėsime vi
suomenės simpatijas ir “šįtą” laimėsime 
savo kovoje už tautos laisvę.

Rusiška meška yra drąsi, kaip žmogus 
nuo jos bėga, bet jei žmogus su ginklu 
rankose į ją artinasi — ji traukiasi į 
savo urvą. Mes visų tautų tremtiniai 
susiskaldę į tautybes ir partijas, nega
lime išnaudoti tų propagandos galimybių, 
kurias turėtume, jei sudarytume vieningą 
frontą. Jeigu mes pajėgtume išaiškinti 
pasauliui tikrąją genocido reikšmę ir su
gebėtume sukelti laisvojo pasaulio pasi
baisėjimą, tai rusai nebedrįstų taip vie
šai vykdyti genocido veiksmus.

Išvestų j ų a r tėvynėje 
pasilikusių brolių ir 
tėvų kančios reikalauja, 
kad mes prabiltume į 
pasaulio sąžinė. (Red. 
pabr.)

Laiko ligi birželio mėn. Genocido Die
nos minėjimo liko nedaug. Laikas pra
dėti ruoštis. Mūsų centriniai ir apylin
kių organai turėtų sueiti į kontaktą su 
kitų tautybių tremtiniais ir bandyti su
ruošti bendrą genocido dieną, čia savo 
parama galėtų prisidėti A.B.N. — Anti- 
bolševikinis Tautų Blokas, kurio atsto
vybė yra jau sudaryta ir Australijoje.

Komunistai rengia įvairius “taikos kon
gresus”, o kovo mėn. pradžioje Sydney 
rengiamas ‘taikos karnavalas.” NES
NAUSKIME IR MES. PARODYKIME 
PASAULIUI, KUR YRA TIKREJI 
TAIKOS PRIEŠAI. BUKIME TIKRI, 
JOG TĖVYNĖ MUMS UZ TAI BUS 
DĖKINGA. (Red. pabr.)

Alb. Pocius.

Politines Naujienos
PARYŽIUS. šeštadienis. Pranešama 

apie alermuojančiai sunkią Prancūzijos 
financinę padėtį ir franko vertę.

WASHINGTON. JAV oro bazės šiau
riniame ašigalyje, kurios vadinamos 
“Blue Jay” statomos pilnu tempu. Jų 
statybai vadovaujantis gen. Pick parei
škė, kad šita statyba yra nauja ir nie
kada pasaulyje nepraktikuota. Bazės at
rodo yra statomos įvairiose vietose pra
dedant šiaurine Greenlandijos salos dali
mi.

NEW YORK. Koje saloje, netoli Pu
san, internuotų civilių stovykloje įvyko 
sukilimas,, kurį numalšinant žuvo vienas 
amerikiečių karys ir 69 internuotieji. 
Sukilimui buvo ilgai ir stropiai ruoštasi, 
tas rodo jo organizuotumas ir ginklų 
skaičius.

KORĖJOS FRONTAS
Korėjos derybose vėl užkliūta ir jokios 

pažangos neįstengiama padaryti. Dery
bos užkliuvo dėl alijantų reikalavimo, 
kad Korėjos taikos derybose negali daly
vauti Sovietų Sąjungą, savanoriškas be
laisvių pasikeitimas ir aerodromų staty
bos kontrolė laike derybų. Tačiau ta pa
čia proga “New York Times” diplomati
nis korespondentas J. Reston sako kad 
alijantų auka Korėjoje sustabdė Krem
lių nuo agresivinių planų.

BONN A. penktadienis. JAV Aukš
tasis Komisaras Vokietijoje J. McCloy 
pareiškė, kad vad. neo-nacių pavojus 
Vokietijoje nuolat auga. Tačiau jis dar 
nesudaro ypatingo pavojaus Vokietijos 
respublikai.

LONDON. Anglijos karaliaus laido
tuvės kainavo £58.000.

DJAKARTA, šeštadienis. Atsistaty
dino Indonezijos ministerių kabinetas, ka
dangi dauguma Indonezijos partijų pa
reiškė jam nepasitikėjimą už rėmimą už
sienių reikalų ministerio Ahmad Soebard- 
jo politikos, kuris norėjo gauti keletos 
milijonų vertės JAV ginklų sustiprinimui 
Indonezijos armijos kovoje su krašte 
siaučiančių banditų gaujomis.

Sunki padėtis Indo-Kinijoje
Praėjusią savaitę staiga prasidėjo stip

rus komunistų puolimas Indo-Kinijoje. 
Prancūzai praneša, kad šarvuočiai, pat
rankos ir lėktuvai buvo metami į kau
tynes. 20.000 prancūzu armija buvo 
skaudžiai sumušta prie Hoabinh ir mies
tas pateko komunistams. Prancūzai pa
kol kas. laikosi Hanoi trikampyje, tačiau 
jeigu komunistų spaudimas nesumažės, 
tai Paryžiaus politiniai sluoksniai mano, 
kad teks visą šiaurinę Indo-Kiniją užlei
sti Vietminh sukilėliams. To pasėkoje 
jie turėtų nekliudomą susisiekimą su ko
munistine Kinija.

Nėra jokios abejonės, kad Vietminh 
gauna stiprią paramą iš komunistinės 
Kinijos. Vietminh daliniai yra stipriai 
ginkluoti priešlėktuviniois pabūklais, alti- 
lerija ir šarvuočiais. Pagal prancūzu ar
mijos viršininko Indo-Kinijoje gen. Salan 
pranešimą Hoabinh puolė apie 40.000 ko
munistų. * Kiti 50.000 veikia Tongking 
regi j one ir laiko pririšę stiprias prancūzų 
pajėgas. Viso prieš prancūzus kovoja 
apie 150.000 moderniškai ginkluotų ko
munistų suorganizuotų į 90 batai i jonų. 
Apie 20 šitokių batalijonų veikia pran
cūzų laikomose teritorijose. Jų skaičius 
nuolat auga, nes komunistai įvairiais bū
dais nuolat prasmunka į proncūzų už
frontę.

Prancūzų armija Indo-Kinijoje suda
ryta iš svetimšalių legijonų, vadinamo 
Bao Dai režimui ištikimų dalinių ir pa
čių prancūzų. Visa tai sudaro prancūzų 
armijos uniją Indo-Kinijoje iš 339.000 
vyrų. Tačiau kaip matome šita armija 
neįstengia atsilaikyti prieš mažesnę, bet 
matomai geriau organizuotą ir ginkluotų 
komunistų armiją.-

Prancūzų politiniai sluoksniai Pary
žiuje mano, kad jeigu prancūzų armija 
bus priversta evakuotis iš Hanoi trikam
pio ir užleisti turtingą ryžių laukais 
Raudonosios upės delta, tai tuomet ge
riau visai atitraukti prancūzų karines pa
jėgas iš Indo-Kinijos. Tongkingo provin
cijos atitekimas į komunistų rankas 
reikštų komunistų pergalę Indo-Kinijoje. 
Prancūzai yra iš viso nepatenkinti, kad 
Indo-Kinijoje karo naštą jie turi nešti 
vieni patys. Per šešis metus Indo-Kini
joje prancūzai esą paaukoję 45.000 gy
vybių iš svetimšalių legijonų, vietinių da
linių ir pačių prancūzų. Per tą laikų 
išleista ne mažiau kaip £1.100 mil.

Prancūzams atitraukus savo pajėgas 
iš Indo-Kinijos jie praktiškai nieko ne
nustotų. Tačiau pati Indo-Kinija grei
čiausia lengvai patektų komunistams. 
Prancūzų remiamas Bao Dai režimas yra 
dar tik kūdikis. Tiesa Bao Dai kariuo
menės daliniai dabar skubiai apginkluo
jami amerikoniškais ginklais, tačiau jie 
nėra pakankamai stiprūs sulaikyti ko
munistus. Bet pats svarbiausias mo
mentas yra, kad komunistų pergalė Indo- 
Kinijoje būtų komunistų p risi/.'tinimas 
prie Britų Commonwealth’o ribų.

LONDON. Pasibaigusi Atlanto Pakto 
valstybių konferencija nutarė šešių val
stybių armiją padidinti ligi pusės milijo
no vyrų. Ketvirtadalis iš jų bus vokie
čiai. Šios valstybės yra: Prancūzija, 
Vokietija, Olandija, Belgija, Liksembur- 
gas ir Italija.

“Mūsų skurdo priežastis nėra aptu- 
štėjusios bažnyčios ar mūsų kultūros 
smukimas, bet tai, kad šių laikų did
vyriu, XX amžiaus didvyrio tipu yra 
didelis finansininkas milijoneriuš . . .”

Daniel Rope.

Saibai salos 1000 vietinių gyventojų 
turėjo palikti savo gimtuosius sodžius ir 
kraustytis kitur, nes gręsia pavojus, kad 
šitie sodžiai atsidurs greitai po vandeniu. 
Saibai sala yra netoli Papua apie 300 
mylių į vakarus nuo Moresby uosto.

LONDON. Slovėnijoje siautė nepa
prastos sniego audros, kuriu metu žuvo 
50 žmonių. Sniegu apersti traukiniai ir 
sodžiai. Tomlin apylinkėse sniego yra 
daugiau nei 12 pėdų.

RANGOON. United Press praneša, 
kad 13.000 kinų nationalistų karuomenė, 
ginkluota amerikoniškais ginklais, esą 
pasiruošė pulti komunistus. Tie patys 
šaltiniai skelbia, kad netoli Mėsai, Bur- 
mos-Siamo pasienyje pastebėti amerikie
čiai kinų nacionalistų uniformose.

Neseniai pasirodžiusioje knygoje “Cry 
Korea” autorius R. Thomson smulkmeni
škai apžvelgęs visą Korėjos karo istoriją 
išvadoje pasako, kad šiandieninė Korėja 
yra jau ne Korėja, btet “a land in 
ruins”. Šitoje griuvėsių žemėje slankio
ja šimtai tūkstančių suvargusių, alkanų 
ir be pastogės žmonių, kurių beviltišką 
likimą paįvairina pražygiuojančiu įvai
rių pasaulio valstybių karuomenes bū
riai, lekiančių lėktuvų spiečiai ir moder
niškojo fronto trenksmai, kurie Korėjos 
griuvėsių laukus paverčia šiurpiai atro
dančia, begyvybės ženklo — žeme. Kas 
šiandien miniatūroje vyksta Korėjoje, 
gal būt neišvengiamai tikra, kad visa 
tai paskartos kontiniantaliniu mąstu.

PARYŽIUS. Amerikiečiai sutiko fi
nansuoti apginklavimą 12 prancūzų divi
zijų ir 27 oro eskadrilių, kurios įeis į 
Europos armijos sąstatą.

TOKIO, penktadienis. Amerikiečiai ir 
japonai pasirašė sutartį, kad amerikiečių 
įgula pasilieka Japonijoje pasibaigus 
okupacijos laikotarpiui. Japonai dalinai 
sutinka apmokėti amerikiečių garnizonų 
laikymo išlaidas būtent 155 mil. dolerių 
kasmet.

BERLYNAS. Kai kurie alijantų poli
tiniai slhoksniai Berlyne teigia, kad rusu 
armijos R. Vokietijoje yra pilnai paruoš
tos puolimui.

GEN. EISENHOWERIS pirmą kartų 
prisipažino, kad jis esąs repubhkonas, 
ir tuo pat kartu, nors netiesioginiai, su
tiko kandidatuoti prezidento pareigoms, 
bet pats nekovosiąs dėl nominacijos.

Toks gen. D. Eisenhowerio pareiškimas 
— didelis smūgis demokratų partijos po
litikieriams ir republikonų kandidatams 
prezidento pareigoms:: senatoriui Taf tui, 
gubernatoriui Warren ir Pennsylvanijos 
Universiteto prezidentui Stassen, kurie 
jau seniai paskelbė savo kandidatūras ir 
važinėja po kolonijas ieškodami delegatų 
šiais metais įvykstančiai konvencijai.

“New York Times” ir visa eilė kitų 
laikraščių jau pirmiau pažadėjo savo pa
ramą Eisejihoweriui, jeigu jis bus kandi
datu Amerikos prezidento pareigoms, tad 
aukščiau suminėtiems kandidatams nėra 
vilčių laimėti kovą prieš buvusį praeito 
karo vadą Europoje ir visų piliečių my
limą žmogų.

Iš demokratų pusės iki šidl nieko ne
sigirdi apie kandidatus. Kai kurie jų 
vadai dažnai kalbėjo apie Eisenhowerį, 
bet dabar, jam neoficialiai sutikus kan
didatuoti republikonų partijos tikietu, 
demokratu partijos kandidatu, greičiaur 
šia, bus dabartinis prezidentas H. Tru- 
manas.

NEW DELHI, penktadienis. Indijos 
ministeris pirmininkas Nehru pareiškė, 
kad Markso doktrinos yra miręs dalykas. 
Tačiau užklaustas apie komunistų laimė
jimą pietinėje Indijoje paskutinių rinki
mų proga atsakė, kad jis neranda didelio 
skirtumo tarp socializmo ir komunizmo.

LONDON, penktadienis. Egiptiečiai 
Suezo kanalo problemai išspręsti pasiūlė 
šitokį planą; metų laikotarpyje atitraukti 
britų pajėgas iš Suezo kanalo ir perduoti 
egiptiečiams; pripažinti Egiptui Sudaną; 
suteikti militarinę ir ekonominę paramą 
Egiptui ir kitoms arabų valstybėms.

Šiuo laiku svarbiausieji pasaulinio na- 
vojaus punktai yra: j‘au liepsnojanti Ko
rėja, toliau seka pietų-rytų Azija su 
Indo-Kinija ir Malajais, neaiški Persijos 
būklė ir Egipto-Sudano bei Suezo kanalo 
padėtis. Opi, bet laikinai nurimusi, yra 
Jugoslavijos problema ir Indijos-Kasmy- 
ro ginčai.
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STRATEGIJA
Kai vokiečai įsiveržė i Norvegija, jiems 
trumpais peršokimais: Islandija — Gren- 
landas —Balinas, buvus tuo laiku visai 
neapsaugota alėja —didysis lankas —į 
Winipega, maždaug viso Š. Amerikos 
žemių masyvo centrą, šalia to pei- Nju- 
fundlandą įsibraunant į Kanadą iš kran
to. Tačiau jie nejudėjo toliau ir, amerikie
čiams įlindus j Grenlaniją, paskui prisi
dėjus prie britų Islandijoje, buvo paimti 
ant kylio. Neatkreiptas vokiečių dėmesys 
ir įtai, ka Alaska arčiau prie Špicberge
no, kaip Azorai prie Maine, JAV. Toks 
žymus geopolitikikas, kaip gen. Hausho- 
feris, Hitlerio erdvių idėjų įkvėpėjas,bu
vęs prirštas prie minties, pagal tipišką 
Merkatoriaus žemėlapio įtaką, kad Ame
rika guli užpakalyje Eurazijos sferos 
ir, išviso, pirma planavo sutvarkyti tik 
senąjį pasaulį.
Amerikonai Pearl Harbor skaitė Maginot 
linija savo kontinento centrui iš Pacifiko. 
Japonai tai nuomonei pritarė. Jie, su
kurdami klasišką pasalų istoriją, ten 
ištaškė Amerikos laivyną. Vėliau pasiun
tė dideles invazines pajėgas prieš 'Hava
jus, tik šalutinį smaigalį nukreipdami 
link Xlaskos. šioj kryptyj, prie Dutch 
Harbor, Aleutų salyne, sutikę negausų 
lėktuvų pasipriešinimą, užėmė vos porą 
menkiausių salų. O ištikrųjų Amerikos 
Achilo užkulnis ir buvęs čia -Dutch Har
bor, Alaska1.
Jei su didžiąja armada japonai būtų smo
gę įAlaską,amerikiečiai prisipažįsta: ne
buvo pasiruošę čia sulakyti stipresnių jė
gų ir neturėję net atsiktinai nieko arčiau. 
(Užtat, kaip jie šoko tada statyti Alaska 
Highway...

Svarbiausias žemėlapio privalumas 
strategijoje — teisingos kryptys, o mer- 
katoriniuose klaidinančios. O todėl kad, 
pav., š. Atlanto operacijų štabas tą sritį 
tyrinėjant pastatomas ant pusiaujo. O 
žemėlapis turi iškelti stratego akį virš 
veiksmų teatro centro, pastatyt) ją abie
juose ašiniuose galuose. Vad. — žemė
lapis turi būti centruotas iš to ruožo, 
kur svarbiausi interesai. Vokiečių 
ir japonų štabuose rasti strateginiai 
žemėlapiai buvę merkatoriniai. Pietų- 
rytų Pacifike japonai strategiškai 
lošę gana taisyklingas partijas. ..gal 
todėl, kad ten veiksmai klojosi 
arčiau pusiaujo, kur ‘merkatorius” 
josi arčiau pusiaujo, kur “merkatorius” 
geriau tikęs. Amerikos vyriausias šta
bas išliko neužimtas, bet kad ir pas juos 
buvo seni popieriai tai irgi matyt.- Jie 
niekur neužbėgo įvykiams už akių, o vi
josi vis paskui išsitaisydami tik su di
desnėmis plieno masėmis, pirma patran
kas grūdo prie spragų, o nepastebėjo, 
kad atviri patys vartai.

Prie pradinio ašies valstybių karinio 
pajėgumo, kimbant iškarto Amerikai 
sutartinai gal būtų buvęs karo istorijoje 
sukurtas įdomus epas, panašus Hanibalo 
žygiui į Romą per Alpes.

“Šių dienų orlaivis sukūre naują pa
saulio geografiją — sako autoritetai — 
Aviacija performuoja žemėlapius perra- 
ši geografija ir perverčia senas nuovo
kas apie kryptį. Rytai nėra toliau rytai, 
taip pat vakarai nustoja buvę kairiąja 
puse poliaus. Distancijos nėra jau my
lios, bet dydžiai, matuojami skridimo va
landomis ir minutėmis. Amerika nebėra 
šalis, atskirta plačiais okeanais nuo 
Europos ir Azijos. Geografija šių dienų 
yra ne statiška, bet griežtai dinamiška 
geografija”.

Reliatyviai, įmanot, dinamika kuria že
mės dydį: Paviršium riedančiomis moder
niškomis susisiekimo priemonėmis Ame
rika buvo 69 valandų pločio aviacijos 
amžiuje pasidarė tik 8.5 valandų.

Nauji atlasai, vadovėliai, knygos, 
mokslinė spauda stengiasi dar šią kartą 
nuo plokščios geografijos perkelti ant 
globalinės. Tam puikiai talkininkauja 
II magazinai. Pusrutulių logika griuvo. 
Iš San Francisko į Maskvą — kitam 
“pusrutulyje” — arčiau, kaip į Rio de 
Janeiro, tam pačiam pusrutuly. Iš Čika
gos arčiau į Dardanelus, nei į Buenos 
Aires. Poliai nėra pragarmė tarp kon
tinentų, bet jungtis. Iš Argentinos sos
tinės į Australijos sostinę arčiausia per 
Antarktį. Šiaur. led. vandenynas pra
dedamas vadihti naująja viduržemio jū
ra. Tarpkontinentiniai keliai, ėję sker
sai pasaulį, dabar pakreipti aplink pa
saulį, atstumai anksčiau matuoti tik per 
Atlantą ir Ramųjį vandenyną, dabar 
imami pagal žemės apvalumą bet kokio
mis kryptimis tiesiausia linija.

.(X)..

Ar žinote kad

Atominiu bombų gamyba
Darbartinė technika įgalinusi atomi

nius ginklus gaminti dviejų rūšių — stra
teginiams ir taktiniams uždaviniams. 
Strateginiams tikslams — priešo gyni
mosi centrams naikinti — skiriamos dide
lio pajėgumo, masinės destrukcijos bom
bos. o taktiniams uždaviniams skiriamos 
mažos atominės bombelės arba artileri
jos sviediniai, kuriais bus paremiami 
fronto kariuomenės veiksmai.

Plečiant atominio ginklo gamybą 
Hanford, Wash., plutonijaus fabri
kai, kainavę 300 mil. dol. ir Oak Ridge, 
Tenn., uranijaus fabrikai, kainavę 200 
mil.

Antrasis toks užsimojimas buvęs sta
tomos naujos įmonės Aiken, S.C., kai
nuosiančios daugiau 1.250.000.000 dol. 
ir Paducah, Ky., įmonės, kainuosiančios 
500 mil. dol.

šiuo metu atominės energijos komi
sija ir karo ministerija ruošianti, dar 
naują planą trečiam įmonių praplėti
mui. Visa tai esą statomą kad padi
dinti JAV pajėgumą gaminti atominius 
ginklus ir atomines medžiagas.

KREMLIAUS 
MINISTERIJA

Nė vienas užsienių reikalų ministras 
neturi tokio skaičiaus pavaduotojų, kaip 
Vyšinskis. Jis yra apsistatęs net 8 pa
vaduotojais: Gromyko, Bogomolovas, 
Zorinas, Lavrentjevas, Dekonozovas, yra 
užsieniui žinomi, o kiti, kaip Lošokovas, 
Kumykinas, Jereminas, tylūs ir beveik 
negirdėti. Tačiau jie visi atlieka atitin
kamas funkcijas sovietų užsienio politi
koje.

Grommyko, anksčiau buvęs docentas, 
yra gabiausias Višinskio mokinys. Kaip 
ir jo mokytojas Višinskis, Gromyko gali 
būt malonus ir patrauklus; jis laikomas 
puikiu šokėju. Tačiau, jai reikia, būna 
brutalus ir kandus.

Bogomolovas atstovavo Sovietų Sąjun
gai Paryžiuje. Ten jis turėjo progos ge
rai išmokti diplomatinio etiketo ir todėl 
yra laikomas pirštinuotu diplomatu. Jis 
yra tarpininkas Vakarų ambasadoms.

Zorino ir Lavrentjevo dėmesys skiria
mas vadinamosioms “liaudies demokrati
nėms” valstybėms. Zorinas organizavo 
Čekoslovakijoje komunistų pučą, padarė 
Gottvaldą prezidentu, likvidavo Masary- 
ką. Tai didieji Zorino “nuopelnai.”

Dekonozovas, buvęs ambasadorius Ber
lyne, yra Stalino ir Serijos tautietis, gru
zinas. Jis 1938 metais netikėtai atsirado 
Maskvoje, kai Berija panoro susilpninti 
vis didėjusią Ždanovo įtaką, gTėsusią pa
ties . Berijos interesams. Dekonozovas 
padėjo Berijai vykdyti jo politinio pavy
do planą. Dekonozovas gerai žinomas ir 
Lietuvos žmonėms iš tų laikų, kai jis, 
organizavo Lietuvos įjungimą į Sovietų 
Sąjungą.

Kiti trys Višinskio pavaduotojai — Lo- 
šakovas, Kumykinas ir Jereminas — paš
vęsti Rytų politikos reikalams: jie pir
moje eilėje domisi Azijos politiniais įvy
kiais. Svarbiausią vaidmenį, bet gi vai
dina Lošakovas, nes jis laikomas Kinijos 
reikalu žinovu.

Sovietų užsienio politikos pagrindinius 
dėsnius nustato ir nurodo politinis biu
ras, vadovaujamas paties Stalino, kurio 
ir priklauso paskutinis žodis. O visas 
užsienio politikos detales išnagrinėja ir 
pritaiko užsienių reikalų ministerijos už
sienių reikalų komsija, kurios reikšmė 
yra kur kas didesnė, kaip visų užsienio 
reikalų ministro pavaduotojų, šioje ko
misijoje pagrindinis ir svarbiausias as
muo dar tebėra Molotovas, politinio biu
ro narys, Stalino asmeninis, draugas, ma
žosios ministrų tarybos narys, buvęs už
sienių reikalų ministras, šios komisi
jos nuolatiniu nariu yra ir Maksimas 
Litvinovas, buvęs ambasadorius Londone 
ir užsienių reikalų liaudies komisaras, 
senųjų revoliucionierių klasės atstovas. 
Tą pat vaidmenį, kaip ir Litvinovas, šio
je vaidina ir Losovskis, ilgesnį laiką bu
vęs užsienių reikalų liaudies komisaro 
pavaduotojas.

Be šios komisijos, Sovietų Sąjunga tu
ri užsienių reikalams dar dvi komisijas: 
vieną vyriausiajame soviete ir kitą tau
tybių soviete. Vyriausiojo sovieto ir tau
tybių sovieto komisijos atsakingos tiesiog 
komunistų partijos centro komiteto or
ganizaciniam biurui, jų uždaviniai yra 
grynai tik organizacinio pobūdžio.

LĖLĖS NAMELIS
Emma tai priėmė labai reikšmingą 

nuotaiką ir linktelėjo Izabelei taip, kaip 
ji buvo mačiusi savo motiną darant to
kiais atvejais.

“Tai tiesa, tai tiesa, tai tiesa,” pri
tarė ji.

Tada Lenos Loganaitės akytės išsi
pūtė. “Ar man ją paklausti?” sušnabždė
jo ji.

“Lažinuos, kad tu nepaklausi,” tarė 
Jesse May.

“Fui, aš nebijau,” atsakė Lena.
Staiga ji klyktelėjo ir ėmė šokti kitų 

mergaičių priešaky.
“Stebėkite! Stebėkite mane! Stebė

kite mane dabar!” tarė Lena. Ir slidi
nėdama, vieną koją vilkdama kvatodama 
iš po rankos,.Lena nuslinko pas Kelvytes.

Lilė pakėlė akis nuo savo valgio. Kas 
buvo likę, ji greit suvyniojo atgal. Mūsų 
Elzė liovėsi kramčiusi. Kas dabar tu
rėjo įvykti?

“Lile Kelvyte, ar tiesa, kad jūs ren
giatės būti tarnaite, kai užaugsite?” su 
spiegė Lena.

Mirties tyla. Bet užuot atsakiusi, Lilė 
tik kvailai, droviai jai nusišypsojo. 
Atrodė, kad ji visai nekreipė dėmesio į 
klausimą. Koks apsivylimas Lenai! 
Mergaitės ėmė kikenti.

Lena negalėjo to atlaikyti. Ji įrėmė 
rankas į savo klubus ir drožė toliau. “E, 
jūsų tėvas kalėjime!” šnypštė ji su pa
gieža.

Tuo buvo pasakyta toks nuostabus da
lykas, kad mergaitės būriu nuskubėjo ša
lin, giliai, giliai sužavėtos, nesitverdamos 
džiaugsmu Kažkas surado ilgą virvę, ir 
jos ėmė per ją šokinėti. Ir niekad jos 
taip aukštai neiššoko, niekad taip greit 
nepribėgo ribos ir neišbėgo už jos, nie
kad nedarė tokių drąsių dalykų kaip tą 
rytą.

Popiet atvažiavo Patas su brikele 
paimti Burnelių yaikų ir jie parvažiavo 
namo. Ten buvo svečių. Izabelė ir 
Lena kurios mėgo svečius, užkopo į an
trą aukštą pakeisti savo priejuosčių. 
Bet Keizo išslinko į kiemą. Nieko nebu
vo aplink; ji ėmė suptis ant didelių bal

• D. Britanijos vyrai vis mažiau dėvi 
skrybėles. Pav., po pirmojo karo iki an
trojo karo buvusiam laikotarpy kasmet 
buvo parduodama apie 650.000 tuzinų 
vyriškų skrybėlių, bet po karo skrybėlių 
paklausa vis mažėjo ir mažėjo. 1949 m. 
jų buvo parduota tik 380.000 tuzinų. 
Skrybėlių paklausa mažėja dėl to, kad 
vasaros metu daugumas vyrų v^sai jų 
nedėvi. Skrybėlių gamintojai, norėdami 
skrybėlių vartojimą paskatinti, griebėsi 
propagandos. Tam tikslui jie kasmet 
skira 50.000 svarų, ši priemonė pagel
bėjo, nes pernai skrybėlių jau daugiau 
parduota, apie 400.000 tuzinų.
• Seniausias universitetas Amerikos 

kontinente yra San Marcos universitetas 
Limos mieste, Perų respublikoje, Pieti
nėj Amerikoj. Tas universitetas minėjo 
savo 400 metų sukaktuves. Universite
tas ten buvo įkurtas “karališkų dekre
tu”, duotu 1551 metais, gegužės 12 d. 
Dekretas buvo pasirašytas Ispanijos ka
raliaus tinos, Juana La Loca, kuri valdė 
ispanų imperiją.
• San Domingo saloje buvo įkurtas 

universitetas popiežiaus dekretu 1538 me
tais, o Meksikos mieste universitetas 
pradėjo veikti anksčiau negu San Mar
cos Universitetas, bet aiškių įrodymų 
nėra, kada jis buvo įkurtas. Oficialiu 
išsilikęs dekretas apie Meksikos miesto 
universiteto įkūrimą yra datuotas 1551 
metuose rugsėjo 21 d.
• Tycho Brahe, danų astronomas, vie

nos dvikovos metu neteko nosies ir jos 
vietoje nešiojo prisiklijavęs auksinę. Visi 
jo to meto portretai tai patvirtina.

#Arlininas, Neapolio miesto gyvento
jas, mokėjo atmintinai 15.350 Dantės 
“Dieviškosios Komedijos” eilučių ir ga
lėjo jas padeklamuoti be. mažiausio su
stojimo.
• Gambetta, didysis prancūzų diplo

matas, turėjo nuostabią atmintį. Jis ga
lėjo cituoti Hugo ir Ossiano veikalus žo
dis į žodį iš pradžios ir iš galo . . .

0 Joseph Conrad, garsusis anglų kal
bos žinovas, savo laiku visiškai nemokėjo 
angliškai. 25 metų būdamas jis dar ne
žinojo nei vieno angliško žodžio . . .
• Paragvajaus valstybėje, Pietų Ame

rikoje, yra amžinojo lietaus šalis, kur 
lietus yja be pertraukos tūkstančius me
tų. Rūką, iš kurio gaunamas lietus, su
kelia mažai ištirtos Guayra upės krio
kliai, kurie, spėjama, yra didesni už Nia
garos krioklį J. A. Valstybėse.

Vyriausiojo sovieto užsienių reikalų 
komisijoje organizaciniam biurui atsto
vauja Adrianovas, kuris yra ir tos ko
misijos pirmininkas. J tautybių sovieto 
užsienių reikalų komisiją organizacinio 
biuro atstovu įeina komsomolų generali
nis sekretorius Michailovas. Kiti šių ko
misijų nariai yra Stalino asmeniniai 
draugai, šis į Stalino asmenį gravita- 
vimo principas yra griežtai išlaikomas 
visose institucijose, kurios tik turi ką 
nors bendro su sovetine užsiepio politi
ka: visur žmonės iš Stalino draugu rate
lio vykdo svarbiąsias funkcijas.

tų kiemo vartų. Žiūrėdama išilgai ke
lio, netrukus j r išvydo du mažu taškus. 
Jie didėjo, slinko jos link. Dabar ji ga
lėjo įžiūrėti, kad vienas buvo priešaky, 
antras tuojau užpakaly. Dabar ji pa
matė, kad tai buvo Kelvytės. Keize lio
vėsi supusis. Ji nuslydo nuo vartų, tar
si norėdama bėgti šalin. Paskui ji su
abejojo. Kelvytės artėjo. Keize vėl už
sikorė ant vartų; ji apsisprendė.

“Alio!” tarė ji praeinančioms Kelvy- 
tėms.

Jos buvo taip nustebintos, sustojo. 
Lilė kvailai šypsojosi. Mūsų Elzė žiū
rėjo įsmeigusi akis.

“Galite užeiti ir pasižiūrėti mūsų lė
lės namelio, jei norite,” tarė Keize, vie
ną koją vilkdama žeme. Bet Lilė pa
raudo ir greit papurtė galva.

“Kodėl ne?”
Lilė atsikvėpė ir tada tarė: “Jūsų ma

ma sakė mūsų mamai, kad jūs neturite 
kalbėtis su mumis.”

“O, taigi,” kalbėjo Keize. Ji nežinojo 
ką atsakyti. “Nesvarbu. Jūs galite vis- 
tiek užeiti ir pažiūrėti mūsų lėlės name
lio. Užeikit. Niekas nemato.”

Bet Lile dar smarkiau papurtė savo 
galvą.

“Tai ar nenorit?” klausė Keize.
Staiga buvo timptelėta Lilės suknelė. 

Ji apsisuko. Mūsų Elzė žiūrėjo į ja di
delėmis, maldaujančiomis akimis: ji rau
kėsi, ji norėjo užeiti. Valandėlę Lilė 
žiūrėjo į mūsų Elzę labai abejingai. Bet 
mūsų Elzė vėl timptelėjo jos suknelę. Ji 
pajudėjo pirmyn. Keize vedė kelią. 
Kaip dvi paklydusios katytės, jos nusekė 
į kiemą, kur stovėjo lėlės namelis.

“Jis ten,” tarė Keize.
Pasidarė pauza. Lilė garsiai atsikvė

pė, beveik sukrankštė; mūsų Elzė buvo 
tyli kaip akmuo.

“Aš jums atidarysiu jį”, tarė Keize 
švelniai. Ji atkabino kabliuką, ir jos su
žiuro į ridų.

“Ten svečių kambarys ir valgomasis, 
o čia- tai . .

“Keize!”
O kaip jos išsigando!
“Keize!”

0 Airijos miestelio Beltųrbet kapinėse 
yra antkapis su sekančiu > užrašu: “čia 
guli John Mound kūnas, kuris žuvo jūro
je ir niekad nebuvo surastas.”
• Ponia W. Alff, gyvenanti Cherokee 

miestelyje, JAV, lankė kiną kiekvieną va
karą per 8 metus. 2.927 malonių vaka
rų .. .

0 Benjaminas Franklinas (1706-1790) 
bu vo\ vadinamas pirmu Amerikiečiu, kurį 
anglai skaitė dėl jo gražaus anglų kal
bos stiliaus.

0 Oberlin’o Institutas, dabar Oberlin 
College, Ohio, įsteigtas 1833 gruodžio 3 
d., turėjęs 44 studentus, iš kurių 29 buvo 
vyrai, o 15 moterų, buvo pirma auklėja
moji mokykla JAV.
• Portia Law School, Mass., buvo 

pirmasis teisių universitetas pasauly 
pasisakęs už teisišką moterų studijavimą.
• Leonardas Wayman’as — britų au

torius žurnale ‘‘Moonshine Amerika” pa
sisako, kad: “Amerikoje yra daugiau 
vaikų virš 40 metų amžiaus, negu kur 
kitur pasaulyje.”

Naudok kokius turį talentus. Miškai 
būtų abai tylūs, jei joki paukščiai juose 
negiedotų, išskyrus tuos, kurie gieda ge
riausiai.

★
Mes visi išspaudžiame pėdas laiko smil

tyse. Bet vieni palieka jose didžios sie
los įspaudą, o kiti — tik kulnio žymę.

★
Gyvenimas yra didelis mažų dalykų 

ryšulys.
O. W. Holmes.

Paskutinė IRO — likvidacinė — sesi
ja prasidėjo Ženevoje vasario 11 d.

Stp. Jakubicko, Kanadoje, organizuo
tas L.A.S. sąjūdis galutinai išsiryškino, 
suskildamas į du vienas kitam priešingus 
lagerius.

Anglas istorikas, prof. Arnoldas J. 
Toynbee, įvade knygos “Year” (Metai), 
kur paveikslais vaizduojama pereito meto 
istoriniai įvykiai, rašo:

“Vakarų pasaulis dabar lyg apgulta 
pilis. Ją tegali apginti visų užkampių 
gyventojų bendros pastangos. Gyven
sime ar žūsime pagal tai, kiek neprik
lauso mos valstybės duos savo nepri- 
klausomingumo teisių bendrai veiklai. 
Pribrendusių pasaulinių klausimų jau 
nebegalima išspręsti kiekvienai savaip 
besivaldančių valstybių ribose.” •

Kaip vabzdžiai suran dla 
vienas kita

Tai paslapčiai atskleisti padėjo 
1920 m. Pasirodė, kaip radijo siųstu
vams ir priimtuvams reikalingos ante
nos, kurios pagauna ir visai mažas, 
mums negirdimas, bangas, taip ir vabz
džiai turi antenas, kuriomis jie susižino 
su savo poromis, kurioms siunčia savo 
tiškas radijo bangas, savotiškus ženk
lus, kurių žmogus dar nežino.

Tai buvo tetos Bėrylės balsas. Jos 
apsisuko. Prie užpakalinių durų sto
vėjo teta Bėrylė, žiūrėdama įsmeigtomis 
akimis, tarsi negalėdama tikėti tuo, ką 
išvydo.

“Kaip drįsote kviesti Kelvytes į kie
mą!” tarė šaltas, įsiutęs jos balsas. 
“Žinote taip gerai, kaip ir aš, kad jums 
neleista kalbėti su jomis. Bėkite lauk, 
vaikai, bėkite tuojau. Ir nesugrįškite 
vėl atgal,” kalbėjo teta Berylė. Ji atėjo 
į kiemą ir baidė juos, tarsi jie būtų 
viščiukai.

“Tuojau išeikit!” šaukė ji, šalta ir iš
didi.

Joms nereikėjo sakyti du kart. Deg
damos gėda h- susigūžusios, — Lilė sku
bėdama kulverstomis taip, kaip jos mo
tina, o mūsų Elzė sumišusi, — šiaip taip 
jos perlėkė didelį kiemą ir prasiveržė pro 
baltus vartus.

“Nedora, neklusni mergaitė!” tarė 
Keizei teta Berylė pasipiktinusi, ir už
trenkė lėlės namelį.

Popietė buvo baisi. Iš Viliaus Brento 
atėjo grasinąs ir gąsdinąs laiškas, sakąs, 
jei ji nesusitiksianti su juo Pulmano 
Buše tą vakarą, jis atvyksiąs prie prie
šakinių durų ir paklausius kodėl! Bet 
dabar, kada ji išbaidė mažasias Kelvių 
žiurkes ir gerai išbarė Keizę, jos širdjs 
palengvėjo. Tas baisus slogutis, buvo 
praėjęs. Ji sugrįžo į trobą niūniuodama.

Kelvytės, gerokai atsitolinusios nuo 
Burnelių, atsisėdo pailsėti ant didelio 
raudono kanalizacijos vamždžio šalia ke
lio. Lilės skruostai dar degė; ji nusiėmė 
skrybėlę su plunksna ir laikė ją ant savo 
kelio. Jos žiūrėjo, lyg sapne, per žalias 
pievas už upelio į tam tikrų akacijų pul
kelį, prie kurio stovėjo Loganų karvės, 
laukiančios pamelžiamos. Kokios buvo 
Jų mintys?

Staiga mūsų Elzė pasitraukė arčiau 
savo sesutės. Bet dabar ji buvo pamir
šusi piktąją ponią. Ji ištiesė savo pir
štą ir glostė sesers skrybėlės plunksną; 
ji šypsojosi savo retu šypsniu.

“Aš mačiau lempelę,” tarė ji švelniai.
Tada abi dar kartą nutilo.

Išvertė J. Tlninis.
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Weekly News In English.
• Chancellor Adenauer, speaking be

fore the Assembly of Europe in Stras
bourg, made the following statement:

“It is true that outside danger with 
which we are faced made us painfully 
conscious of the urgent need for Euro
pean union. However, it would be quite 
false to see in this outside compulsion 
the only, or even the decisive reason for 
the European endeavour toward unity. 
The European drive toward unity has 
profound and strong motives of an in
ternal character. We see peoples that 
desire to organize jointly their political 
destinies. They are convinced that the 
historical moment has arrived when de
cisive steps must be taken. They rea
lize that the era of nationalism is ap
proaching its close and that evolution 
leads to the establishment of new and 
larger units. Thus, Europe is not being 
forced to unite by disaster, but, rather 
by a spontaneous creative impulse, 
worthy of the great European tradition
— and that is why she will overcome the 
present menace.”

★
0 The propaganda of the Communist 

regime accuses anti-Communist ele
ments of carrying on querilla warfare in 
Lithuania. Any depredations suffered 
by the population are blamed on these 
partisans. Actually, however, -the rob
beries are the work of Communist ban
dits.

Recently, the co-operative at Šateikiai 
wwas robbed and Jewish merchants in 
that locality attacked. Soon afterwards, 
the stolen goods appeared in Klaipeda in 
the hands of the wives of .Communist 
officers. This seems to indicate that the 
bandits were not anti-Communists, but 
probably members of the Party indulging 
in some practice in private enterprise.

Sometimes the Communist bandits are 
apprehended and punished, but most of 
them escape arrest.

Another group of criminals consists of 
the “bezprizorniki”, bands of teenage 
orphaned youths, which wander into the 
country from Russia. They beg, steal 
and plunder, organized into gangs led by 
older criminals.

★
• The Eastern European countries 

under Soviet occupation and Lithuania 
in particular are being invaded by Mon
golians. Numerous transports of Turk
men, Uzbeks, Tartars and other Mongo
lians from Central Asia are moving west
wards. The Moscow Government regards 
them as reliable subjects, besides being 
useful as agricultural labourers. They 
are also noted for their cruelty and con
tempt for human life, which fits them 
well for the part of Soviet soldiers.

In the capitals of the Baltic countries
— Riga, Vilnius and Tallinn — impor
tant military positions are held by Mon
golians. Klaipeda is settled with Turk
men; the Haff fishermen have been 
brought from the Black Sea cost. The 
local inhabitants are forced to mix with 
the Mongolians and many women are 
compelled to marry them. About 10,000 
Tartars have been settled in Konigsberg, 
for the purpose of forming a bulwark 
against the West. There are Chinese 
colonies around Gdynia and Danzig in 
Poland. Many Asiatics are also to be 
found in Northern Silesia and Mecklem- 
burg. It is believed that the formation 
of these settlements is a part of a deli
berate Soviet plan to change the ethni
cal structure of the population.

★
0 According, to recent reports the 

number of Lithuanian DP’s still in 
Western Germany’s three zones amounts 
to about 10,000. Included in that number 
are over 3,000 from Lithuania Minor. 
It is estimated that about 5,000 Lithua
nians may have to remain in Germany 
because of old age, illness, etc.

★
0 A delegation of eighteen Lfthu;|n- 

ians with Bishop V. Padolskis apd Edw. 
Turauskas, former Minister, partiicpated 
in the International Congress of Laymen 
in Rome, October 7 to 14. Sixty-four 
countries were represented with 1,300 
delegates. Mr. Turauskas lectured on 
the persecution of Catholics behind the 
Iron Curtain and gave a vivid picture 
of the present state of the Catholic 
churches ill Lithuania.

★
0 Dr. Horacio Laferi, Brazilian Fin

ance Minister, is a son of Lithuanian 
emigrants to that country. His mother 
speaks Lithuanian. Recently, according 
to Lithuanian papers, he accorded an 
interview to Mr. S. Baksis in which he 
expressed sympathy to Lithuania, the 
country of his ancestors.

★
0 E. J. Harrison, former British vice- 

consul to Lithuania and authohr of nu
merous books on Lithuania, recently 
translated into English from the Lithua
nian language “Partisans behind the Iron 
Curtain” by Daumantas.

★
0 The Federation of Americans of 

Central and East European Descent 
(FACEED) started functioning in the 
United States with headquarters in 
Washington. Nine major American na
tionalities, including the Lithuanian, be
long to that Federation.

★
0 Msgr. J. Balkunas spoke on the 

occasion of the 25th anniversary of Ma- 
rianapolis College in Connecticut. His 
speech was broadcast by the Voice of 
America. According to Garsas he men
tioned that the First Lithuanian parished 
in the United States were founded in 
1871; the first Lithuanian organizations 
in 1877; the first Lithuanian newspapers 
appeared in 1885; and the first Lithua
nian schools opened in 1898.

0 At present there are 124 Lithuanian 
parishes with 60 grammar schools in the 
United States. There are 550 Lithua
nian priests, one priests’ seminary, one 
college, five secondary schools, two 
nurses’ schools, three hospitals, five in
stitutions for the aged and orphans, 
three academies, and four printing 
houses.

★
0 V. Brizgys, Lithuanian displaced R. 

C. bishop, arrived from Western Ger
many October 3. He was received by 
Cardinal Spellman that same day, and 
that same evening a reception was given 
in his honor at Roosevelt Hotel in New 
York. About forty Lithuanian priests 
participated. The following two days he 
paid official visits to a number of high 
ecclesiastical and civilian officials in 
Washington, among them the Lithuanian 
Minister. Bishop Brizgys was accom
panied by Rt. Rev Msgr. J. B. Končius, 
President of the Lithuanian American 
Relief Fund in America.

Bishop Brizgys recently visited Spain 
and Portugal with a special mission on 
behalf of the Supreme Lithuanian Com
mittee of Liberation. He came to the 
United States on the invitation of Car
dinal Stritch, of Chicago, where he is to 
reside during his stay in this country.

0Msgr. J. B. Končius, president of 
the Lithuanian American Relief Fund 
of America, visited Canada to acquaint 
himself with the Lithuanian DP settle
ment problems in Montreal, Toronto, 
Hamilton, St. Catherine, • and other 
cities. '

The number of Lithuanian DP’s in 
Canada is estimated at more than 
10,000.

0 A number of Lithuanians in the 
United States, mostly DP’s, are teaching 
in various colleges, namely: Vincas Krė
vė and Dr. A. Salys, in Philadelphia; 
Gen. S. Raštikis, at Syracuse, N.Y.; 
K. Pakstas, in Pittsburgh; Dr. P. 
Padalskis, in Detroit; A. Kučas, in Scran
ton; V. Jodeika, in Portland; and K. 
Račkauskas, ip New York.

★
0 The ashes of the former president 

of the Lithuanian Republic, Dr. K. Gri
nius,-who died in the United States, were 
transferred to the Lithuanian National 
Cemetery in Chicago, on October 21. 
Several speeches were made on that oc
casion, among them those by L. Šmulk
štys and Anthony Olis.

★
0 A. O. Shallna was a delegate at the 

Kiwanis International Convention at 
Poland Springs, Maine, in September. 
His wife, Susanne P. Shallna, has been 
re-elected chairman of one Commission 
of the Federation of Business and Pro
fessional Women’s Clubs.

The Commander of the East-German 
Navy is Admiral Waldemar Werner, 
who has never before had anything to 
do with navy or sea His appointment is 
purely political. His adviser is the Rus
sian Captain Bolderoy. The uniform of 
the East-German Navy men is an exact 
copy of the Russian Navy uniform. Even 
the songs they sing are translations of 
Russian sailor songs.

★
0 BONN. The latest news from Lon

don and Lisbon negotiations are com
mented on with satisfaction in West- 
German Government circles. Prepara
tions for the drawing up of the German 
contingent of the West European Army 
are being stepped up.

According to well-informed circles, as 
soon as the Treaty ending the occupa
tion is signed, General Dr. Hans Spei- 
del will be appointed Commander of the 
German contingent. General Speidel 
does not resemble the type of Prussian 
officer living in public imagination, at 
all. He is an enlightened man of let
ters and philosopher.

In 1935 Speidel was German Military* 
Attache in Paris. He worked for French- 
German co-operation, and was therefore 
removed by Hitler. As one of the fore
most supporters of the military opposi
tion to Hitler, he was sent by General 
Halder to France, to mitigate the rig
ours of military occupation as much as 
possible. In 1944 Speidel became Chief 
of General Rommel’s staff, and after the 
Gestapo had forced Rommel to commit 
suicide, Speidel was put into gaol in Ber
lin. He was set free by the Western 
Allies. In 1949, Prof. .Carlo Schmidt, 
the leading Socialist expert on Foreign 
Policy, invited General Speidel to a chair 
at the University of Tubingen. In the- 
same year he was called upon by the 
Bonn Government to function as an ex
pert in defence matters. In this capacity 
he met General Eisenhower, and it is 
said that they mutually formed a high 
opinion of each other.

The Russians protested vigorously 
against Speidel’s re-appearance in pub
lic life, and called him a war criminal. 
There have also been voices raised 
against him in France, though it is a. 
historic fact that he saved Paris by 
ignoring Hitler’s order for its destruc
tion.

★
0 VIENNA. Private slaughtering of 

pigs has again been permitted in Hun
gary. The cost of a medium weight pig, 
including slaughter, transport, etc.,, 
however, is 4000 frt-s, i.e. six months 
pay of an average worker or official. 
The few people who could afford it arė 
afraid to arouse the envy of their neigh
bours and to appear to be well-to-do. 
The new decree, therefore, does not 
change the tight situation in meat and 
fat supply.

0 PARIS. The įstirring committee 
of the Socialist Party has announced 
that action will be taken against the 
twenty Socialist Deputies who voted 
against the Government when the ques
tion of confidence was raised in connec
tion with .the inclusion of German forces 
in the European Army. Jules Moch, 
Daniel Mayer and Max Lejeune, all three 
former cabinet ministers, are among the 
twenty M.P’s.

★

★
0 General V. Nagius wrote a mono

graph about Col. Ryan, representative of 
the American Red Cross and its relief 
aid to Lithuania in her first years of 
independence. As a mark of gratitude, 
a copy was presented to the American 
Red Cross by the Lithuanian Minister, 
The Hon. P. Zadeikis.

★
0 According to newspaper reports on 

August .31, Lithuanians demonstrated 
against Gromyko during his stop at the 
Omalro station on the way to San Fran
cisco. One could notice among others a 
poster with the following inscription: 
“Gromyko’s hands are stained with 
Lithuanian blood”. The fact was report
ed in the American press.

★
0 According to Lithuanian press re

ports, S. Zaunius, son of a former Lithu
anian Foreign Minister (1929-1934) by 
the same name, is in the American Army
in Korea together with a number of 
other Lithuanians.

★
0 Harold Bender, professor emeritus 

of Princeton University, died in August, 
1951, at the age of fifty-nine. He knew 
the Lithuanian language and numbered 
among his correspondents Professor K. 
Buga, well-known" Lithuanian linguist. 
Professor Bender had great sympathy 
for the Lithuanians. He supported 
Lithuania’s claim to independence after 
World War I and contributed to have it 
recognized de jure by the United States, 
signing and gathering signatures©! other 
intellectuals to that effect. He lectured 
on Lithuania and wrote appropriate 
memoranda and was a member of the 
American Baltic Society. Bender publish
ed material on the Lithuanian language, 
including A Lithuanian Ethymoloyicalr 
Index in 1921. In 1922 he was given the 
honarary title of Doctor of Philology by 
the Lithuanian University. He was also 
accorded the decoration of Grand Duke 
Gediminas 'by the Lithuanian Govern
ment. Prominent Lithuanians and Lithu
anian students visiting Princeton always 
considered it their duty to call on him. 
With his’ death Lithuania lost a great 
and very dear friend.

¥
0 VIENNA. The Austrian Section 

of the “Nouvelles Equipes Internation
ales” (NEI) the Association of Euro
pean Christian Democratic parties, will 
organise a meeting of NEI youth in Vil
lach from 11th to 17th August, 1952. 
YoYuth movements of France, Germany, 
Italy, Greece, Turkey, Belgium, the 
Netherlands, Luxemburg, Denmark, Nor
way, Sweden, Switzerland, England, Ire
land, as well as Czechs, Poles and Lihtu- 
anians in exile have already announced 
thėir participation. An extensive artis
tic and sport programme is being work
ed out, and leading European politicians 
and authors will talk to the youth gath
ered from all over Europe.

★

0 BERLIN. The “West Berliner II- 
lustrierte Zeitschrift” gives a detailed 
report with photos of the new East- 
German Navy. After an infantry train
ing of three months the Navy recruits 
come to the naval training centres of 
Rostock, Peenumunde and Straalsund. 
At present the Navy is 7000* strong, but 
by the end of 1952 this number will be 
increased to 19,000.
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VASARIO 16 PASAULYJE
VLIKo ir VT pirmininkas M. Krupa- 

"vičius pasiuntė telegrafiškai užuojautą 
karalienei Elžbietai II-jai dėl karaliaus 
Jurgio VI mirties ir atskira telegrama 
pasveikino naująją karalienę.

Vasario 16 d. proga Vokietijoje per 
bavarų ir LE radiofonus Munchene, 
karinį amerikiečių siųstuvą Stuttgarte, 
šiaurės Vakarų Vokietijos ir kitus radi
jus duodami apie Lietuvą ir jos laisvi* 
nitno akciją pranešimai, per kuriuos žo
dį tarė VLIKOj VT Tarybos nariai ir 
kiti lietuvių veikėjai.

Vokiečių radiofonai vasario 16 d. taip 
paminėjo: 1. Stuttgarto Sudd. Rund- 
funk vasario 15 d. (penktadienį) serijo
je “Von-Tag zu Tag,’’ transliavo Z. Ivin
skio kalbą ir lietuvišką muziką. 2. Vas. 
16 d. AFN (American Forces Network), 
karinis amerikiečių siųstuvas Stuttgar
te, davė savo pranešėjo kalbą ir Čiurlio
nio ansamblio dainų pynę. 3. Radijas 
Free Europe vasario 16 d. davė vengriš- 
kai, čekiškai ir slovakiškai pranešimą 
apie Lietuvą, ir lietuviškų liaudies dainų 
(iš plokštelių) koncertą. 4. Bayrischer 
Rundfunk Munchene vas. 16 d. serijoj 
“Zeitfunk” davė interview. 5. Hamburgo, 
Kolno ir kt. radiofonai vasario 16 d. taip 
pat paminėjo, dėl programos susitarę su 
PLB Vokietijos krašto valdyba.

ALTo atstovus su delegacijomis Vasa
rio 16 d. proga priėmė kai kurie ameri
kiečių veiksniai Vašingtone.

Vasario 16 d. Prancūzų Paris radio
fonas sutiko duoti specialų vasario 16 d. 
proga emisiją, skirtą į Lietuvą.

Prof. J. Brazaitis JAV-se pakviestas 
pagrindiniu pranešėju į ALTo Čikagoje 
ruošiamą vasario 16 d. minėjimą ir pa
sakė kelias viešas kalbas apie Lietuvos 
laisvinimo veiksnių veiklą.

Rūpinasi išleisti naują Lietuvos žemė
lapį. Taip pat projektuojama išleisti 
veikalą, kuris etniniu, istoriniu, kultūri
niu, juridiniu ir kt. atžvilgiais pateiktų 
išsamių duomenų Lietuvos teisėms į Ma
žąją Lietuvą pagrįsti, Lietuvos vakari
nei sienai nustatyti ir priešų propagan
dai atremti. Tai bus stambus kolekty
vinis darbas. Imtis iniciatyvos pakvies
tas prof. Z. Ivinskis. Bendrabarbiais 
numatomi prof. K. Pakštas, A. Mažiu
lis, M. Tolišius, prof. D. Krivickas ir kt.

Prie Stuttgarto radiofono suorganizuo
ti pasikalbėjimai, kur diskutuojami įvai
rūs dalykai. Juose dalyvauja Rytų ir 
Vidurio Europos pavergtų tautų atsto
vai. Vasario 6 d. buvo suruoštos disku
sijos mažųjų ir didžiųjų tautų naciona
liniais klausimais, kuriose, išdėstydamas 
lietuviškas tezes, aktyviai dalyvavo ir 
prof. Z. Iviniskis.

Argentinoje suruoštas gražus vasario 
16 d. minėjimas. Centrinės iškilmės bu
vo Buenos Aires mieste. “ALB” ats
pausdino ats. gen. T. Daukanto atsimi
nimų pluoštą apie Lietuvos-Lenkijos 
santykius.

Naujienos
Australijoj įsikūrė ir neketina grįžti 

atgal pastorius von Sąss, Neumanno ir 
Zaso bylos dalyvis.

Brazilijoje vasario 16 d. šventė Sao 
Paulo mieste minėta vasario 17 d. Mi
nėjimą suruošė Liet. Kat. Bendruomenė, 
Liet. Menininkų Klubas ir Kultūrinė 
Bendruomenė Lituania.

D. Britanijoje Manchesterio mieste 
buvo surengtas literatūros vakaras, ku
riame savo kūrinius skaitė F. Neveravi- 
čius, St. Laucius, VI. šlaitas ir R. Spalis, 
be to, VLIKo Polit. Komisijos pirm. Dr. 
P. Karvelis painformavo klausytojus 
apie aktual. reikalus. Londono Lietuvių 
Namuose tautiečius apie laisvinimo dar
bą informavo Dr. P. Karvelis, Dr. St. 
Bačkis, doc. M. Brakas ir V. Sidzikaus
kas.

Vatikano laikraštis “L’Osserv. Ro
mano” įsidėjo išsamų prof. Z. Ivinskio 
straipsnį apie vysk. Motiejų Valančių, 
didįjį lietuvių tautos kovotoją prieš pro- 
voslavinimą ir rusinimą. w Toje milžino 
kovoj su nykštuku pats žymiausias va
das ir ryškiausia asmenybė kaip tik ir 
buvo vysk. M. Valančius. Tikinčiuose 
jis išugdė tokį atsparumą, kuris apsau
gojo lietuvių tautą nuo surusinimo. Jis 
taip pat pirmasis parodė kelią į Prūsus, 
suorganizavo lietuviškų maldų ir kt. 
knygų spausdinimą bei gabenimą. “L’ 
Osserv. Romano” vasario 2 d. paskelbė 
Dr. J. Vaišnoros straipsnį apie arkiv. 
Matulevičių, papuoštą jo atvaizdu, o va
sario 6 d. numeryje įsidėjo iš Vašir/.-to
no žinią, kad JAV-se lietuvių kongresas 
apkaltino Sovietus vykdant Lietuvoje 
genocidą ir kreipėsi į valst. sekr. I).

APIE 
KANADOS MEISTERI

Povilas Vaitonis Lietuvos ir Kanados 
šachmatų meisteris gimė 1911 m. rugpjū
čio 15 d. Užpaliuose, Utenos ap. 1938 
m. baigė Karo Mokyklos atsargos kari
ninkų laidą. Yra išklausęs V. D. Uni
versitete humanitarinių mokslų kursą, o 
1940 m. baigė teisę.

Būdamas vos 5 metų mokėjo skaityti, 
tada išmokęs ir susidomėjęs šachmatų 
žaidimu.

P. Vaitonis Lietuvoje buvo gerai žino
mas kaip 1934, 1937 ir 1938 m. Lietuvos 
meisteris, o 1944 m. kaip Pabaltijo meis
teris. Jis yra žaidęs šiuose tarptauti
niuose turnyruose Lietuvos komandos su
dėtyje: 1933 Folkstone, Anglija; 1935 
Varšuvoje, Lenkja; 1936 m. Miunchene, 
Vokietija, 1937 Stockholme, Švedija; 1939 
m. Buenos Aires, Argentina. 1945 m. 
gyvendamas Švedijoje, dalyvavo pavieniai 
dviejose tarptautiniuose turnyruose ir 
pirmame laimėjo 4, o antrame 3 vietą.

1950 m. Kanados pirmenybėse nedaly
vavo, bet tautinės parodos metu įvyku
siame turnyre iškopė į pirmą vietą, nuga
lėjęs ligšiolinį meisterį Andersoną.

Kanados Šachmatų Federacija į p. Vai
tonio pasirodymus atkreipė dėmesį’ir su
teikė jam šachmatų eksperto titulą.

Turnyro metu tekę turėti įvairių mo
mentu. Sunkiausią ir ilgiausią partija 
su atidėjimais lošęs 10 valandų, padavė
joje 93 ėjimus. Trumpiausią partiją 
lošė su Yerhoff. Trumpiausioj! partija 
skaitoma ir gražiausia partija; pradžioj 
partijos jis pralošė figūrą ir po 19 ėji
mų pasidavė. Įdomiausia ir pati pasku
tinė bei pati svarbiausia meisteriui, nes 
nuo jos išlošimo priklausė pirmenybių 
laimėjimas; lošta su turnyro favoritu 
Bogatirčiuku. Penktadienio vakare ji 
buvo atidėta. Meisteris buvo tikras lai
mėjimu, bet priešininkas bandė diploma
tiniu keliu prikalbėti p. Vaitonį pasida
linti po B taško, bet nesutikus, šeštadie
nio rytą Vaitonis partiją laimėjo ir tuo 
•pačiu turnyrą laimėjo.

Dabar Lietuvos ir Kanados meisteris 
turi teisę ir atstovaus Kanadą prelimi
narinėse pasaulio pirmenybėse 1952 m. 
Europoje; tiksli vieta dar nežinoma. Po 
šitų pirmenybių bus atrinkta 10 geriausių 
šachmatininkų, kurie atskirame turnyre 
persirungs dėl pasaulio meisterio titulo.

Achesoną, jog padėtų terorizuojamam 
kraštui, iš kurio vienų dvasininkų 1.600 
belikę mažiau kaip 100.

Prof. J. Puzinas baigia didesnę studiją 
išleista J. Gailiaus apysaka “Susitiki
mas”, KBK Čikagoj išleido Jankaus ro
mano 1 d. “Paklydę paukščiai”. JAV 
iš 300 pusi, apie Vilniaus pilis. JAV-se 
skoningai išleista V. Augustino angliš
kai Lietuvos paveikslų knyga “Our 
Country Lithuania”* kuriai, be paties 
autoriaus įvado žodžio, .dar duoti Dr. B. 
Nemicko ir A. Bendroriaus straipsniai. 
PLB Vokietijos krašto valdyba 'leidžia 
naują ats. pulk. J. Petruičio atsiminimi! 
leidimą “Kaip jie mus sušaudė”, “Liet. 
Dienų” leidykla po “žemės” — Stasiaus 
Būdavo apysaką “Varpai skamba”, prof. 
Myk. Biržiškos veikalą apie lietuvių tau
tą, taip pat “Žinomuosius lietuvius’^, į 
kurią bus įtraukti visi JAV pasižymėję 
lietuviai. A. Kairys išleido A. Barono 
romaną “Debesys plaukia pažemiu.” 
“Draugo” tūkstančio dol. romano premiją 
laimėjo J. Gliaudą už “Namus ant smė
lio.” Taip pat paskirta 1.000 dol. nauja 
premija už naują lietuvišką romana. Me
cenatas — Čiurlionio ansamblis. Pasku
tinis terminas rankraščiams įteikti lap
kričio 1 d. Čikagos Liet. Literatūros Dr- 
ja paskelbė 2-rą novelės konkursą ir 
paskyrė 3 premijas: 100, 50 ir 25 dol. 
Rankraščiai priimami iki bal. 30 d. JAV 
lietuviai pageidauja sutartiniu būdu iš
leistos naujos knygos, kur būtų išsamiai 
dokumentiškai ir sistemingai pateikti duo
menys apie Lietuvos problemą ir jos val
stybinį pajėgumą įvairiose srityse. “Paš
vaistė” išleido J. Žilevičiaus Čiurlionio 
ansambliui dedikuotą “Tėvynei laisvės”. 
Be to, su dail. A. Galdiko viršeliu išlei
sta V. Jakubėno “Žemė kryžių ir smui
kelių” taip pat jo “Laisvųjų daina ir 
“Spindulėlis vakarų”. L:etuviai vet. gy
dytojai išleido anglų k. “The Veterenary 
Academy at Kaunas”, kuria su šios įstai
gos veikimu ir pasiektaisiais laimėjimais 
supažindina JAV šios rūšios specialistus 
ir ž.ū. departamentą. Tuo pavyzdžiu ga
lėtų pasekti ir kitos profesinės draugijos.

LIETUVIAMS SIŪLO ŽEME
Venecueloje įsikūrę lietuviai, ypač Lie

tuvoje vertęsi žemės ūkiu, gauna iš vie
tos valdinių įstaigų siūlymų verstis 
žemdirbyste. Sutnką verstis žemės 
ūkiu, gauna š Venecuelos vyriausybės 
žemės ir atitinkamą pinigų sumą įsikūri
mui.

Rusai bandysią savo gamybos vande
nilio bombą liepos mėnesį, 1952. Ją pa
gaminęs iš Anglijos pabėgęs italų kilmės 
mokslininkas Pontecorvo.

Juozas Vinca — Imtynių 
Žvaigžde

Mūsų stipruolis Juozas Vinča, prieš 
porą metų kaip DP atvykęs iš Vokieti
jos Amerikon, yra šiuo metu vienas ge
riausių laisvojo stiliaus imtininkų Ame
rikoje. Paskutiniu laiku Juozas Vincą 
nugalėjo Texaso čempioną Bull Alleną ir 
Maryland© geriausią imtininką Dicką 
Craddodocką. Amerikiečių spauda stebi
si nepraprasta mūsų tautiečio jėga ir lai
ko jį vienu didžiausių imtininkų. kokį 
Amerika kada nors yra mačiusi. 'Ringe 
publikai Juožas Vinča yra pristatomas 
kaip “Lithuanian”. Jo pergalė prieš 
Bull Alleną buvo rodoma televizijoje.

Vokietijoje gyvendamas, Vinča yra 
nugalėjęs visą eilę geriausių Europos 
imtininkų, kurių tarpe buvusį Europos 
sunkaus svorio laisvojo stiliaus imtynių 
čempioną Max Woloche.

Juozas Vinča kilimo šiaulietis. Prieš 
kelioliką metų jis buvo pagarsėjęs kaip 
boksininkas. Kelis kartu laimėjo Balti
jos valstybių sunkaus svorio bokso čem
piono vardą ir kurį laiką boksavosi Ame
rikoje. Tačiau vienose rungtynėse jam 
lūžo ranka ir šis nelemtas įvykis suk
liudė tolimesnę bokso karjerą. Grįžęs 
Lietuvon, kurį laiką buvo bokso treneris, 
vėliau Klaipėdoje Vokietijoj. Pasibai
gus karui, Paryžiuje J. Vinča susitiko 
garsųjį imtininką Amerikos lietuvį Karo
lį Požėlą. Jo paskatintas ir patreniruo- 
tas J. Vinča pradėjo imtininko karjerą.

Malajuose
Grįžęs iš savo kelionės, kolonijų mini- 

steris Lyttel tonas rekomendavo, kad 
greitesniam terorizmo išnaikinimui Ma
lajuose, reikia ten paskirti aukšto laips
nio kariškį, duodant jam visišką laisvę 
ir politinę valdžią. Tuo kariškiu buvo 
numatytas lordas Montgomery, generolo 
Eisenhowerio padėjėjas. Tačiau visai 
nelauktai Britų kabinetas atmetė tą re
komendaciją ir nutarė Malajams paskir
ti žemesnio rango Gurney ir jam neduoti 
tų teisių.

Kreditas už laikraštinio popieriaus iš
radimą iš dalies priklauso vapsvoms. 18- 
to šimtmečio pradžioje prancūzų moks
lininkas Rene Antoine Ferchault de Rea- 
mur, apžiūrinėdamas vapsvų lizdą, pas
tebėjo, jog jis padarytas iš į popierių 
panašios medžiagos. Betyrinėdamas 
daugiau, jis surado, jog vapsvos tą me
džiagą pasigamina iš medienos.

Jeigu vapsvos gali tai padaryti, tai 
žmogus juo labiau. Taip galvodamas, 
Reamur ir surado būdą iš popiermalkių 
pasigaminti popierių. Iki to laiko po
pierius buvo gaminamas beveik išimti
nai iš skurlių.

Pirmaisiais popieriaus išradėjais yra 
laikomi kinai.

AĖ NORI PIRKTI NAMA?
Jei turite £800 ar daugiau pinigų mes galime jus finansuoti

Eflmmey&eo
. 92 PITT STREET, SYDNEY

Telefonas BL 3304
Kreipkitės į Mr. BRUMMER arba po darbo valandų skambinkite telef. WY3064.

DIMENT’S Specialus Patarnavimas Naujiems Australams 
Jeigu jūs norite pirkti elektrinius pečiukus, šaldytuvus, skalbiamas mašinas, 
įrankius, namų savininkams ir statybai geležinius reikmenis, dažus, virtuvės, 
porcialeno, kristalo, elektrinius ir sporto reikmenis arba bendrai imant visas 
reikalingas naujai įsikuriantiems medžią gas gausite pas

DIMENT OF HURSTVILLE
296 FOREST ROAD, HURSTVILLE. Tel. LU2041-2-3; LU2072; LU1692 

Rašykite, skambinkite telefonu, arba užeikite ir įsitikinsite apie mūsų' išsi- 
mokėjimo sąlygas ir lengvatas bei galimybes.

Mūsų atstovas M. LUKAUSKAS maloniai tamstoms pasitarnaus aplankyda
mas jus namuose.

Geriausi gėralų ir maisto reikmenų krautuvė kur galima gauti
VYNAI, SPIRITAI, LIKIERIAI, SKANĖSTAI: MAKARONAI, SŪRIAI 

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas

M. FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

106-118 Commonwealth Street, Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties.---------------Telf. M4243 ir MA4542

Pristatoma mieste ir priemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmesčio gele
žinkelio stotyse.

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų skanėstų par- 

duotovę:
Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoli 

Pitt St.

Stan Slavik
Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės duonos, rūg

ščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos ir 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos lazdelių (1 lazdele-—3 penai), 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

Printed bv “Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 26 Andreas St., Petersham, Sydney

Redaktorius Br. Zumeris, laiškai adresuojami: Box 4Ū58, G.P.O. Sydney.

PRANEŠIMAI
Sv. Kazimiero minėjimas — akademija 

SYDNEJUJE įvyks š.m. kovo mėn. 9d., 
tuojau po pamaldų, Camperdown para
pijos salėje.

Paskaitą skaitys prelengtas J. Mati- 
kovas o meninę programą išpildys mūsų 
mėgiami dainos-muzikos mylėtojai: p.p. 
Rūtenis, Rugelis, Gilandis, Vilnonytė ir 
Zakarevičius.

Asmuo, kuris laišku iš Nth. Sydney, 
praėjusią savaitę prisiuntė informacinę 
žinutę, maloniai prašomas atsiliepti.

“Mūsų Pastogės” Redakcija.

PAMALDŲ TVARKA 
KOVO MEN.

SEKMADIENIAIS
Kovo mėn 9d. Chulloros stovykloje 10 

vai. pamaldos visiems katalikams stovy
kloje. Pamokslas vokiečių ir lietuvių 
kalba.

Kovo men. 16c). Seftono bažnyčioje 10 
vai. pamaldos lietuviams įprasta tvarka.

Kovo mėn. 23d. Scheyville šeimų sto
vykloje 8,15 vai. pamaldos visiems stovy
klos katalikams Pamok.slas lietuviškai 
ir vokiškai. Vakare nuo 6,30 vai. bus 
lausoma išpažinčių.

Kovo mėn. 30d. St. Marys bažnyčioje 
9 vai. pamaldos ir šv. komunija. Prieš 
pamaldas nuo 8 vai. bus klausoma išpa
žinčių salėje prie bažnyčios. Kviečiami 
visi St. Marys, Walgrove ir apylinkių 
lietuviai atlikti ta proga Velykinę išpa
žintį.

• Kekviena sekmadienį 'lietuviškos pa
maldos 11,30 vai. St. Josephs bažnyčioje 
Camperdown — įprasta tvarka. ,

Kun. P. Butkus.

ATSILIEPKITE,
Mr. M. Miksas, Lager Seedorf bei 

Zeven (23), Germany,
prašo skubiai atsiliepti Australijoje
gyvenančius:

1) Karpį Vaclovą,
2) Juospaitį Joną,
3) Kinderį Praną.

LIETUVIŠKA
FIRMA

ATLIEKAME 
visokius dažymo, dekoravimo darbus.

FIRMA B.I.K.S.,
47 Glebe Street, Glebe, N.S.W.

SURANNY~& CO.
Lied.. Real Estate Agents 

Jeigu jus norite pirkti narna su maža 
suma pinigų

ATEIKITE PAS MUS ■ 
247 Elizabeth Street, Sydney. 

Phone:: MA1160. After hours: FU7058.
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