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TRAGIŠKAI SUKAKČIAI 
ARTĖJANT

Šių metų birželio mėn. 14d. sueina 
vienuolika metų, kaip rusai žiauriomis 
piemenėmis tūkstančius lietuvių pradėjo 
tremti į Sibiro taigas. Laiko slingtis 
neužgydė tų padarytų žaizdų. Juo labiau, 
barbariškas genocidas vykdomas ir 
toliau.

Išsimėtę tarp svetimųjų dažnas jau 
pradėjo nuskursti dvasioje, pasidarė abe
jingas bet kokiam lietuviškam reikalui, 
bet kokiam vargstančios tėvynės atmi
nimui. Baltos duonos kąsnis ne vienam 
numarino savosios žemės ilgesį, savosios 
motinos ir brolio pasilgimą. Bet toksai, 
perdaug garbinąs svetimuosius Dievus, 
pamiršta, kad jis ir mirsiąs svetimtau 
čių, kad svetimieji jo tyliai neapkenčia, 
kad čia senatvėje jį niekas neguos: nei 
priaugančioji karta, nei skurdžios gam
tos migloti rytai ir slegia saulėlydžiai.

Dvasinių ryšių palaikymas su perse
kiojamais tėvynėje mums padės išlikti 
gerais lietuviais. Mu^s, gyvenančius sve- 
timmopse kraštuose broliai ir sesės tėvy 
nėję dažniau prisimena, kaip mes juos. 
Taip jau yra, kad sotus alkano neatjau
čia.

Neįprasta aplinka, socialinis nelygu
mas vietinių mūsų nesupratimas, įneša į 
bėgančias dienas daug kartėlio ir šir-d- 
gėlos. Bet vis dėlto daugelis iš. mūsų 
turi jeigu ne geras, tai bent pakenčiamas 
gyvenimo sąlygas. Tarp šitų sąlygų yra 
viena brangiausia — turime laisvą žodį. 
Mes turime pareigą ir laisvę skelbti lais
vajam pasauliui apie įvygdytą ir tebe
vykdomą mūsų tautos žudymą. Tada ir 
vietiniai mus geriau supras ir žinos tik
ruosius mūsų norus.

Liūdnoji ir tragiškoji vienuolikmetė 
tautos žudymo sukakti artėja. Šią dieną 
lai nelieka nei vieno lietuvio, kuris savo 
mintimis nesi jungtų su kalinamaisis ir 
nužudytais mūsų broliais ir. seserimis. 
Be musų bendruomenė ruošiamų minė
jimų kiekvienoje valstijos sostinėje 
turėtų būti išsamiai painformuota aus
tralų spauda. Atsimenu, kaip pereitais 
metais vienas Melbourne išeinančių dien
raščių aimanavo, kad neturi deportuotų 
lietuvių skaičiaus. Mūsų vadovaujan
tieji organai pamiršo spaudą Tik vienas 
laikraštis sulibdė straipsnelį iš atskirų 
asmeninių laiškų ii’ pasiūlymų. Iš anksto 
paruoštas išsamus straipsnis būtų at
kreipiama atatinkamą dėmesį ir svetimų 
akyse būtų padarytas naudingas darbas 
mūsų žemė ir tautos atžvilgiu.

J. Rimas.

“Kančia tai didvyrių mokykla!”

IS KARO PASLAPČIŲ3-*
Korėjoje amerikiečių lakūnai. buvo 

nustebinti, kaip atsitiko, kad paskuti
nėmis savaitėmis komunistų prausminiai 
lėktuvai staga pradėjo labai taikliai 
šaudyti. Vokiečių lakraštis Der Spiegei 
praneša, kad priežastis aiškėja iš ameri
kiečių aviacijos vadovybės Vokietijoje 
atkleistos paslapties, kuri buvo saugo
jama ištisus šešis mėhesius.

1951 m. kovo mėn. amerikiečių aero
dromo prie Giebelstadt (100 kl nuo čko- 
slovakijos sienos) radijo siųstuvo vado
vybė pastebėjo, kad Prahos aerodromo 
radijo banga yra tokio pat ilgumo kaip 
ir amerikiečių Giebelstadte. šitomis 
bangoms lėktuvai nutupdomi žemėn, kai 
matomumas labai menkas. Paprastai 
aerodromų radijo bangos skirtingo ilgio. 
Kai tik Giebelstadt paleisdavo bangą, 
žiūrėk, tą pat padaro, ir Prahos siųstu
vas. Amerikiečiams radistrams nusi
bodo kaitalioti, ir jie pamojo ranka. Tik 
lakūnam buvo duotas griežtas įspėjimas 
saugoti, kad nepakliūtų į čekosslovakiją.

1951 m. birželio 8 dieną amerikiečių 
lakūnas leitenantas Roland ir norvegas 
lakūnas Įeit. Bjoern Johansen pakilo iš 
Giebelstadto dviem sprausminiais lėktu
vais pratybų. Nuo Niurnbergo jie pa
traukė namo jiems pažįstama Giebel- 
tadto banga. Kai nusileido, juos apsupo 
čekoslovakų kareiviai. Jie buvo nutūpę 
prie Prahos Kbely aerodrome. Prahos 
siųstuvas tuojau po to bangą pakeitė 
ir grąžino senąją oficialiąją. Jau nebuvo 
reikalina klaidinti ir vilioti.

Keturios savatės po nelaimingo nusi
leidimo Prahos aerodrome Įeit. Roland ir 
abudu lėktuvai buvo grąžinti amerikie
čiams. Giebelstadt mechanikai tuojau 
pastebėjo, kad abiejų lėktuvų motorai 
buvo visai išardyti ir iš naujo sudėlioti. 
Tačiau pasigedo radaro aparatų. Tai 
buvo naujausi labai slapti, amerikiečių 
radaro instrumentai, vienas iš labiausiai 
saugojamų ir vienas iš svarbiausių ame
rikiečių karo išradimų. Radaras turėjo 
“elektrominius smegenis”, kurie apšau
dymų taikinį ir automatiškai paleidžia 
ugnį. Lakūnui reikia tik iškristi į lauką, 
kuriame yra priešo lėktuvas, ir ugnis 
pasipila pati. Tai buvo ilgų metų bandy
mo padaras, į kurį sukišta daugel mili
jonų, iki jį ištobulino. Jo buvimą laikė 
paslaptyje. Nevartojo net Korėjos kare. 
Dabar ten jį pavartojo bolševikai pir
mieji.

KAIP SOVIETAI VYKDO 
R. EUROPOS INTEGRA

CIJA
Soviet, rusų“ ūkio sistemą valdo 1-4 

viso žemės ploto ir 1-3 visos žmonijos. 
Visame pasaulyje yra 134.781.000 km2 
ploto ir 2.367.700 .gyventojų, pereitų metų 
duomenimis iš tų skaičių Sov. Sąjunga 
su satelitais užėmė 34.662.000 km2 ir 
turėjo 761.500.000 gyventojų. Nors 
ūkinis tų sričių potencialas nėra per 
aukštas, tačiau ypač pastaruoju metų 
stengiamasi jį padidinti, pirmoj eilėj 
supramoninant. Didinant pramonines 
investicijas, savaime aišku, negali ne
didėti ir pramonė produkcija. Kaip kad 
pažymi “Die Gegenwart” Nr. 151 (1952. 
3.15), toji pramoninė ekspansija ypač 
gyva R. Europoj, kur visa pramoninė 
gamyba, palyginti su prieškariniais lai
kais, daugiau negu padvigubinta. Ta
čiau, nepaisant to, tiek pačioj Sov. Są
jungoj, tiek ir jos satelituose jaučiamas 
didelis būtiniausių prekių stygius,'ir su
vartojamųjų gėrybių gamyba yra toli 
atsilikusi nuo investicinių gėrybių gamy
bos.

Tuo tarpų, kai amerikiečiai remia Va
karus per vad. OEEC, Sovietai 1949 m. 
•pabaigoj sukūrė “Savitarpio ūkinės pa
galbos tarybą”, sutrumpintai vad. “Ko- 
mikon”, kuri planuoja ir faktiškai vykdo 
ūkinį bendradarbiavimą tarp atskirų 
Rytų Europos kraštų: iš tikro tai yra 
tas pat, kas politinėj veikloj vadinama 
“Kominformu . Kadangi visi Rytų Euro
pos kraštai, išskyrus pačią Sov. Sąjungą, 
ligi 2-jo karo buvo smarkiai susirišę su 
Vakarais, tai dabar tas jų perorientavi- 
mas susiduriama tiesiog su ūkiniais 
sukrėtimas neina be sunkumų, 
kurie daugely R. Europos kraštų 
neleidžia niekaip grįžti į normalų ūkinį 
gyvenimą net ir dabar, praėjus 7 metams 
po karo pabaigos. O taip yra dėl to, 
kad pirma dar turi būti tam ūk. ben
dradarbiavimui sukurtos reikalingos 
sąlygos. Lenkija įpareigota ligi 1955 m. 
savo dabartinį gamybos planą net pake* 
turgubinti ir pagaminti 11.000 traktorių, 
kuriais visai R. Europai turės atstoti 
Vak. Europą. Ateity Lenkijos ir Čeko
slovakijos pramonę Sovietai projektuoja 
paversti “Rytų Ruhru”, nors nei Lenkai, 
nei Čekoslovakija taut, ūkio sumetimais 
tokio suliedinimo nenori. Per Lenkiją 
numatyta pravesti rūšinio tipo geležin
kelio linija iš Katovicų į Radomą-Brestą- 
Kovelį-Rovną-Krivoj Rogo, o antroji — 
į ten pat iš Krokuvos-Lvovo-Tamopolio- 
Vinicos. Oderio-Dunojaus kanalas turės 
Silezijos ir Moravijos pramoninius, cen
trus sujungti su Juodąją jūra ir. Pietų 
Ukrainos centrais, o Rytų-Vakarų ka
nalas sujungs Oderį su Warthes-Vislos- 
Bugo-Pripetės-Dniepro upynu. Išsyk 
tais kanalais galės plaukioti 250 to laivai, 
o po 1958 m. — užplanuota net ir 1000 
to. Pirmoji tam kanalui aukštos tem
peratūros krosnis buvo vad. “Hūtten- 
kombinats Ost” pastatyta pereitų metų 
rudenį. čekoslovakų pramonė gavo 
naują paskirtį — gaminti ne vartoja
mąsias gėrybes (tekšilę odos gaminus, 
keramiką, etc., kaip kad ligi šiol), bet 
ypač mašinas. Tuo‘būdu Čekoslovakija 
po Sov. Sąjungos bus iš eilės didžiausias 
mašinų statytojas likusioms “Rytų demo
kratijoms”, atkirstoms nuo Vak. Europos 
gamybos.

Tik čia nepasakomą, kiek tas ūkinis 
Rytų Europos “suliedinimas” su Sov. 
Sąjunga faktiškai jos gyventojams bran
giau atsieis. Tikriau — kiek Sov. Są
junga minimuosius kraštus iščiulps, ir 
kiek prie tų visų “grandiozinių statybų” 
paguldys savo galvas dar gyvų likusių 
kad ir mūsų tautiečių.

ALTO INFORMACINIS 
LEIDINYS

JAV-se ALTas išleido informacinį 
leidinį, kuriame nusakoma ALTo sudėtis, 
paskirtis, ligi šiol nuveikti Lietuvos lais
vinimui JAV-sc darbai yra papaprastai 
dideli. Jo vadoybė buvo 4 k. priimta 
Lietuvos reikalais JAV prezidentų: 1 k. 
Roosewelto ir 3 k. Trumano. Ir dabar 
jis atsidėjęs stiprina Amerikos vyriau
sybės ir visuomenės simpatijas mūsų 
Tėvynės reikalui, šiuo metu ALTą su
daro 34 nariai: po 7 atstovus siunčia 
ideologinės srovės (JAV R. Kat. Federa
cija, socialdemokratai sandariečiai, tau
tininkai) ir po 3 — didžiosios JAV fra- 
ternalinės organizacijos: SLĄ ir 
LRKSA, ALTas, kaip minimajame lei
diny nurodoma, palaiko glaudžius santy
kius su VLIKu, taip pat kooperuoja su 
min. P. Žadeikių, LE-PL Grupe, AB Lie
tuvių Skyrium ir morališkai remia 
BALFo šalpos darbą. Čikagoje respub
likonų partijos sąrašu kandidatais išsta
tyti ir 2 lietuiai: A. Olis, į Čikagos sani
tarinės apygardos pirmininkus ir adv. 
A. Lapinskas, į Čikagos miesto teisėjus.

Johanesburge turtingo ūkininko žmona 
buvo labai nustebinta, kai, jife vyrui 
mirus, teisme buvo perskaitytas jo testa
mentas, kuriame buvo sakoma: “. . . o 
savo žmonai palieku jos meilužį ir tegu 
ji žino, kad aš nebuvau tok kvailas, ku
riuo ji mane laikė’’.

“ĮSPŪDŽIAI IS MASKVOS 
šveicarų komunistų spauda reiškia 

pasitenkinimą buv. Šveicarijos pirmojo 
pasiuntinio Maskvoje, dabar Oberstdivi- 
sionar :— divizijos generolo H. Flūcki- 
gerio vieša paskaita apie dabartinę pa
saulio situaciją ir įspūdžius iš Maskvos. 
Jis 1946 m. buvo šveicarų repatriacines 
komisijos pirmininkas, turėjęs į Sov. Są
jungą gražinti apie 12.000 buv. Sovietų 
piliečių. Savo paskaitoj jis daugiausia 
kalbėjo apie Maskvą ir viešąjį Sovietų 
gyvenimą, nesigailėdamas jam kai kur 
tiesiog panegyrikų. Sakėsi netikįs, kad 
Sovietai norėtų užkariauti V. Europą ir 
visą pasaulį, nors ten pat pastebėjo, jog 
Maskva seka net mažiausių provincijos 
laikraštukų Šveicarijoje spaudą. Girdi, 
Šveicarijos neutralitetas turįs būti 100- 
procentinis. Budina, jog neprasitarė nė 
žodžio apie diktatūrą, terorą, sovietinę 
ekspansiją. Tremtinių ne vienas, linki, 
kad pirma jis pats gautų išgyventi visą 
tą terorą, kokį kad turėjo išgyventi taip 
pat 100 procentų buvusios neutralios 
Pabaltijo valstybės, ir po tokios patirties, 
tik jau visos šveicarų tautos, imtų pana
šias paskaitas skaityti. Paskaitą orga
nizavo Winterthuro patriotinė “Neue 
Helvetische Geselschaft”, kurios pirmi
ninkas prof. Ėgli taip pat dėstė, kad 
“rusai nori tik taikos” . . . “Geresnio 
pasitarnavimo bolševikams — šį kartą 
neutralumo vardu — net ir nereikia. 
Friburge prancūzų kalba leidžiamas 
dienraštis “La Libertė” Nr. 43.52 įsidėjo 
apie Pabaltijo kraštų žudymą ir 'depor
tacijas išsamų straipsnį, leidžiamą seri
joje “Po soietiniu jungu”. Straipsnis 
pailiustruotas visa eile dokumentų ir 
išsamių pavyzdžių, rodančių, kaip sovie
tai sistemingai vykdo tiek Lietuvoje, tiek 
kituose Pabaltjo kraštuose tikrą taut- 
žudybę. Taip pat aprašytos partizanų 
kovos krašto viduje prieš krašto okupan
tus. Sovietų žiaurumui pavaizduoti 
duota daugybė konkrečių duomenų ir 
tikrų faktų. Lietuvos užėmimas buvo 
tikra “occupatio bellica”. Ta pati “La 
Libertė” kovo 17 d. Nr. 64.52 paskelbė 
naują straipsnį apie Pabaltijo kraštų 
kryžiaus kelius. Jame šį kartą išsamiau 
pavaizduota Latvijos padėtis po sovie
tiniu jung-u.

KUR LIETUVIAI DAU
GIAUSIA DEPORTUO

JAMI?
(1) Pavolgio darbo stovylas 1941 m. buvo 
išsiųsta apie 6.000 mūsų tautiečių, 1944- 
45 m. 8.000, ir 1947-50 m. 20.000. (2) 
PeČioros ir Vorkutos sritis 13.000. (3) 
Komi darbo vergų stovyklą, apie . 5.000. 
()4) Gorkio ir Kirovo kalėjimus, apie 
7.000. (5) Sieverny ir Uralo darbo sto
vyklas, 27.000. (6) j Novają Zemlia ir 
Jamalos kalėjimus ar darbo stovyklas, 
apie 6.000. (7) Obės ir-Kpzyno priverč. 
darbų stovyklas, per 20.0(T(). (8) Norilsko 
ir Ustos darbo stovyklas, per 12.000. (9) 
Taimiro, Katangos ir Olensko darbo 
stovyklas, per 67.000. ' (10) Jakucko 
srities darbo stovyklas, per 15,500. (11) 
Dalstroi sričių Tol. Rytų priv. darbų 
stovyklas, per 140.000. (12) vad.
“Osobstroi” darbo stovyklas, per 25.000. 
(13) Išsiųstų “savanoriais naujakuriais” 
į Šiaurės Kazachstaną ir Kirkizistan,, 
apie 50.000. (14) Išsiųstų “naujakuriais” 
į Barnaulą, Novorosijską, Tomską, apie 
60.000. (15) Kitos Sibiro ir Uzuralio 
sritys smulkiau neatžymėtos. 1949 m. 
įvykdytos deportacijos buvo dar didesnės 
už ankstesnes, jos palietė, tikima, apie 
100.000 mūsų tautiečių.

Prie pačių žiauriausių darbo stovyklų 
ir kalėjimų priskiriamos esančios Novaja 
Zemlia ir Jamaloj. Ten, kur vedami 
geležinkeliai, įkurtos karinės bazės, 
dygsta nauji pramoniniai pastattai, yra 
“draudžiamosios sritys. Gal ,iš jų visų 
reliatyviai “geriausios’ darbo sąlygos- yra 
Kolymos aukso kasyklose, bet ir ten 
tremtiniai neištveria ilgiau .kaip pėnkeris 
metus. Polit. biuras, siusdamas lietuvius 
į tas sritis, sąmoninga siekia dviejų 
tikslų: juos sunaikinti, bet pirma išnau
dojus jų darbo jėgą. Tai yra tipiškas 
Sovietų išrastas genocido metodas. Taip 
iš tokio plačiausiai po Sibiro taigas nu
sėtais lietuvių ir kitų pavergtų tautų 
kaulais vykdomi sovietiniai “penkmečiai” 
ir pasiekiami kiti “kultūriniai bei ekono
miniai laimėjimai’’, kuriuos taip pučia 
nežinančiam tikrosios padėties pasauliui 
soviet, propaganda.

KUO KREMLIUS 
KVĖPINASI?

Rusiškas “odekolon” įrašas, auksinėm 
raidėm įspaustas ant pailgos raudonos 
dėžutės, o šalia jos — Kremliaus bokšto 
formos bonkutė. Mat, gi tie kvepalai 
vadinasi Kremliaus vardu.

CANBERRA. Penkių metų laikotar
pyje Australija planuojanti pastatyti 20 
naujų radio stočių.

Politines Naujienos
KARAS KORĖJOJE .

Kaip pranešama iš Tokio, Korėjos 
taikos derybos neina pirmyn, Po pirma
dienio pasimatymo su komunistų dele
gacija nieko neturėjo ką pasakyti iš
skyrus, kad paskirti kitą pasi'matymą. 
“šitie pasimatymai” būna labai trumpi 
ir dažniausia “nutariama” kad reikia 
susitikti sekanti kartą ir taip daina be 
galo. Derybų nirties taškas buvo atsisa
kymas iš alijantų pusės, kad jie sutinka 
gražinti tik tuos, komunistų balaisvius, 
kurie patys nori grižti (is 132.000 atsi
randa tiktai 70.000). Salia to alijantai 
nesutinka, kad Korėjos taikos derybose 
dalyvautų Rusija, kaip stebėtojas. Ap
lamai politiniai sluoksniai mano, kad iš 
Korėjos taikos derybų nieko neišeisią.

PARIS, sekmadienis. Is čia prane
šama, kad U.S.A, pagaliau sutiko su
teikti Prancūzijai 200.000.000 dol paskolą 
apsiginklavimo reikalams. Dabar telieka 
išspręsti ši klausimą kas seka: Amerika 
išmoka paskolą tiktai už pagamintus 
ginklus, o prancūzai reikalauja, kad pi
nigai būtų išmokėti pirma, nes tiktai 
tada galima pradėti gamybą. Kaip tik
tai Amerika išmokės dalį paskolos Pran
cūzija tuojau paleisianti į darbą fabri
kus. Pirmoje vietoje bus gaminami nai
kintuvai ir bombonešiai.

NAUJAS MASKVOS 
KURSAS

Tass agentūra paskelbė žinią, kad len
kų kultūriniais reikalai esą rūpinamasi 
ir tarybinėje Lietuvoje. Tose srityse, 
kur lenkai sudarą daugumą klubai, bib
liotekos, rodomos sovietinės f ii mos, įkal
bėtos lenkiškai. Vilniaus srities ūkinin
kams buvę surengta lenkų kalba 20 pa
skaitų ūkiniais klausimais ir 320 poli
tiniais, moksliniais ir kt.

Lenkų išeivių spauda nurodo, kad tai 
pirmas atsitikimas, kad Maskva prisi
minė Lietuvoje lenkus. Nuo 1946-7 m., 
kai buvo įvykdyta repatriacija apie juos 
oficialių žinių nebuvo jokių.

ATLANTO SĄJUNGĄ
Taip yra vadinamą šiaurės Atlanto 

Sąjunga (North Atlantic Treaty Organ
ization), kuri buvo sudaryta iš 12 vals
tybių, tikslu atsverti Sovietų Rusijos 
milžiniškas karines jėgas ir apsaugoti 
nuo pavergimo vakarų laisvąsias valty- 
bes, jei komunistinis blokas jas bandytų 
pavergti.

NATO karinėms jėgoms sudaryti ir 
joms vadovauti buvo paskirtas gen. 
Eisenhower, kuris savo štabą įkūrė prie 
Paryžiaus, štabo viršininkui gen. Alfred 
Gruentser padedant, buvo sudarytas in
ternacionalinis Generalinis štabas, ku
riame yra 225 karininkai. Pagal šalis; 
110 amerikiečiai, 45 anglai, 40 prancūzai, 
1 luxemburgietis, likusieji iš kitų kraštų. 
Dešimt iš dvylikos šiaurės Atlanto Są
jungą sudarančių kraštų yra atstovau
jami štabe. Atstovų neturi Islandija ir 
Portugalija. Veikia štabo karininkams 
mokykla, kuri turi tikslą juos pilnai pa
ruošti einamoms pareigoms, štabas turi 
išsiplėsti iki 500 karininkų.

Neseniai į šiaurės Atlanto Sąjungą 
buvo priimtos nariais Graikija ir Tur
kija, kurios padidino NATO karines 
jėgas 500.000 karių, šios dvi šalys stovi 
labai svarbiose pozicijose. Graikija 
atskiria komunistinį bloką nuo Vidurže
mio jūros, o Turkija saugo Bosforo ir 
Dardanelų s,šiaurius, pro kuriuos yra tik 
vienintelis Sovietų Rusijos Juodosios 
jūros laidvynui išėjimas į Viduržemio 
jūrą. Abu kraštai yra gyvybinės svarbos 
Europos, gynybai.

Graikija su 7 milionais gyventojų turi 
12 gerai ištreniruotų ir gerai ginkluotų 
divizijų, susidedančių iš 147.000 ‘karių. 
Ji turi 60 laivų, jų tarpe keletą kreiserių, 
keturis nai k'intojus ir keturis povandeni
nius laivus, kurios dabar modernizuoja

Turkija su 21 milionu gyventojų turi 
22 divizijas, susidedančias iš 4’00.000 
karių. Amerikiečių apskaičiavimu viena 
Turkija gali pririšt du milionus komu
nistinio bloko karių, išnaudodama gyni- 
muisi tinkamą tareną.

Vakarų Europos karinis ir ūkinis pajė
gumas yra labai padidėjęs nuo Korėjos 
karo pradžios. Karo reikalams biudžetai 
yra padidinti: Olandijos — 61 proc., 
Anglijos — 72 proc., Belgijos — 69 proc., 
Prancūzijos 85 proc., ir U.S.A, su’Kana
dos — 200 proc. Tarnybos laikas yra 
pratęstas: Olandijoj iš 12 mėn. į 20 
mėn., Belgijoj iš 12 mėn. į 24 mėn., Ita
lijoj iš 12 mėn. į 18 mėn., Prancūzijoj 
iš 10 mėn. į 12 mėn. Tai yra faktoriai, 
kurie kelia Generalinio štabo dvasia, 
nors jis dar daug problemų turi išspręsti.

Lisbonoj NATO konferencija nutarė 
sudaryti 50 divizijų iki 1952 metų galo, 
o iki 1954 metų galo divizijų skaičių 
padidinti iki 100. Taip pat nutarė pa
ruošti senas ir pastatyti naujų viso ne
toli 200 oro bazių, šiems reikalams pa- 
skį^Jšl.ęistU300J1J)ilionu^doleriu««-i----«
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KIEK TOLI ESAME NUO 
KARO?

Kadaise į Vakarus “nuo bolševikų 
teroro” iš sovietinio štabo Berlyne-Karls- 
horste buvo pabėgęs gen. Tokąjevas, 
kuris paskiau su pabėgusiu iš Sovietų 
pulk. Krupka dirbo porą metų britų 
žvalgybai, Sovietų lakūnas Brasovas 
nusileido Linze, vengrų pulk Įeit, jonua- 
kis prisistatė amerikiečiams Salzbūrg©— 
ir abu palaikė glaudžius santykius ir visa 
eilė neminėtų — staiga dingo. Po kiek 
laiko paaiškėjo, kad jiems pavesta su
daryti prižiūrėti “spec, koordinacinį kon
tržvalgybos štabą” Rytų satelit. valsty
bėse. Panašių istorijų yra ne viena. 
Dabar štai vokiečių k. leidžiamas “Der 
Spiegei” N. 12.52 paskelbė naują dalyką, 
kur smulkiai aprašoma, kaip Sovietai 
nuvogė ir išleido nufotografuotus ameri
kiečių karo misijai Maskvoje priklau
siusio gen. Grow slaptus užrašus. Ka
dangi Sovietai yra suvaržę užs. diplo
matų ir karių judėjimo laisvę, tad tuo 
pačiu dabar jiems atsakė amerikiečiai ir 
veik visos Vakarų valstybės. Tačiau tat 
šio reikalo vis tiek nepataisys, o Sovietų 
propaganda minimuosius gen. Grow už
rašus visur skleidžia kaip įrodymą, jog 
amerikiečiai iš tikro ruošiasi preventy- 
viniam karui. Pravesti tyrinėjimai 
parodė, kad Sovietų agentas minimuosius 
užrašus slapta nufotografavo Frank
furte ’’Victory” viešbutyje pereitais 
metais tarp liepos 6 ir 13. Iš tų užrašų, 
perduotų Rytų zonos propagandos šefo 
Eislerio drauge su spėjamai anglų maj. 
Richardo Squirese, 1947 m. pabėgusio 
pas bolševikus, o dabar gydomo vienoj 
Leipzigo ligoninėj, parašyta probolševi- 
kiškai knyga “Karo taku”, paaiški, jog 
amerikiečiai tikrai kažkam ruošiasi. Jei 
minimieji užrašai buvo tikri (o tai liudija 
kad ir JAV senatorių apklausinėjimas ir 
pareiškimai, kad jį už tai reiktų atiduoti 
karo teismui), tai gen. Grow pasisakė 
už preventyvinį karą, idant bolševizmas 
būtų kartą visiems laikams sutriuškin
tas. Iš jo 1951 m. kovo 27 d. padaryto
sios pastabos matyti, jog reikiant 
buvo įteiktas memorandumas, kad bol
ševizmui lemiamas smūgis turėjo būti 
kirstas pereitais metais arba bent ligi 
1952 m. liepos 1 denos. Ambasdorius 
priėmė tą JAV karo atachės ir jo pata
rėjų paruoštą memorandumą kaip visai 
pagrįstą. Gen. Bradley manymu, ftEuro- 
pos apginklavimas esąs luošas o anot 
ats. gen. Spaako, “kaip dabartiniai įvy
kiai rodo, laikas dirba Rytų baudai”. 
Tačiau prie tos pastabos “Der Spiegei” 
prideda savąją, jog JAV politikai, nuo 
kurių sprendmo priklauso viso pasaulio 
karas ar taika, vien moraliniais sume
timais, nors ir prieš karo strategų valią, 
nepradės jokio karo, lygiai kaip kad jie, 
nepaisydami karių patarimų, vien mora
liniais motyvais stojo, eidami už teisingą 
reikalą, į karą Korėjoje.

Būdingi šiuo atveju, kai tik Sovietai 
įteikė notą dėl Vokietijos atginklavimo ir 
takos konferencijos sušaukimo, pran
cūzų komunistų vado Duclos žodžiai: 
“nauja 1939 m. rugpjūčio 23-ji”. Tą 
dieną, mat, nutrūko Sovietų vestos ka
rinės derybos su Vakarais, o Ribbcn- 
troppas sudarė garsųjį nacių bolševikų 
paktą, kurio auka krito ir Lietuva. 
Dabar gi Sovietai nori panašiu būdu 
susitarti tiesiog su Vokietija. Tačiau 
niekas rimtai netiki jog iš to kas nors 
rimta išeitų nors dėl to įtampa betgi 
neslūgsta, kiek iš tikro toli ar arti 
esama ar galima būti nuo naujo karo, 
netiesiogiai parodo, kad ar prezid. Tru- 
mano užrašai.

Neseniai JAV-se pasirodė Trumano 
dienoraščių atrankos. Švedų spaudą, 
cituodama jas pažymi, kad kur jos duoda 
ne mažiau įdomių dalykų už buv. gynybos 

. ministerio Forestall© dienoraščius. Dėl 
kai kurių tų vietų jau kilo reakcija, 
būtent — buv. užs. reik. min. J. Byrnes 
nenori prisiimti sau kaltės, kad jis savo 
laiku per maža prezidentą informavęs 
apie pasitarimus Maskvoje o Wallace — 
nori nuginčyti kad ne jis esąs prezdento 
dienoraščuose minimasis “Mr. X”, kuris 
visaip rūpinęsis, jog at. bombos paslaptis 
butų išduota Sovietams ir kad amerikie^ 
čių ginklo pajėga būtų susilpnnta nusi
ginkluojant. Tačiau ypač įsidėmėtna 
yra ta vieta, kur pats prezidentas pareiš
kia net du kartus buvęs įsitikinęs, jog 
tučtuojau prasidės 3-is pas. karas: pirmą 
kartą 1948 m. per vad. Berlyno blokadą 
o antrą - 1950 m. kai į Korėjos konfliktą 
įsivė/ė kinai. Tada jis tuometinų gyny
bos vadų buvo smulkiai supažindintas 
supažindintas su gynybos punktais, avia
cijos puolimais, Maskva Leningradu, etc.

Taigi kaip praktika rodo, pasaulio 
taika kabėjo kaip ant plauko. O ar ne
sama panašių momentų ii’ dabar? Tarp 
ankstesniųjų ir dabartinu nebent toks 
skirtumas, jog apie dabartinius visiškai 
tylima. O kad toks galimumas yra 
visai realus parodo kad ir minimieji So
vietų paskalbti gen. Grow užrašai. Taigi, 
vis dėlto dirbamą. . . .

Neseniai po didžiausių kliūčių ir 
pavojų laisvąjį pasaulį pasiekė 200 gudų 
pabėgėlių iš Sibiro, kurie per kinų Sin
ki jangą ir Tibetą galiausiai paspruko į 
Indiją. 20 iš jų lėktuvais iš Kalkutos 
atskrido į Hamburgą, iš kur nori patekti 
į JAV. Jie taip pat patvirtino žinias, 
kad Sovietai, nors ir šnekėdami apie 
taiką, iš tikro ruošiasi karui.

NAUJU AMŽIŲ VERGAI
Jungtinių Tautų ekonominių ir sociali

nių reikalų taryba išleido suprinktą 
i dokumentinę medžiagą apie sovietinio 

vergų darbo sistemą. Įrodyta, kad iš 
Vengrijos per pastaruosius 1951 m. šešis 
mėnesius Rusijon buvo išgabenta 20 
tukt, asmenų, o dešimtys tūkstančių kitų 
‘nepatikimų’ pasiųsta į sovietines priver
čiamojo darbo tovyklas. Bulgarijoje 
priverčiamosios stovyklos skaičiuojamos

KUKUPUJ KUKY1A
SENIAU

Ligi šiol buvo manoma, jog rūkymas 
europiečių buvo pasiskolintas iš indėnų 
ir ligi Amerikis atradimo Europoje ne
buvęs žnoma. Bet paskutiniuoju laiku 
vakarinėje Šveicarijos dalyje padaryti 
kainėjimai rodo, kad šis paprotys Euro
poje buvo jauseniau žinomas. Vykdant 
prie Aveche miesteli'© kasinėjimus, buvo 
atkasta senovė romėnų kariuomenės 
stovykla, kur rasta visai tokios pat iš- 
vaizdo pypkių, kokios r dabai* Europoje 
naudojamos), tk kiek mažesnės. Šios 
pypkės eančios iš trečiojo amžiaus po 
Kristaus gimimo. Kadangi yra žinoma, 
kad rastosios pypkės buvo naudojamos 
Romo kariuomenėje tarnavusių keltų 
kareivių, kilusių iš Rytų kraštų. Kadan
gi tabako Europoje tuo laiku dar nebuvo 
— jis buvo į Europą atgabentas iš Ame
rikos — tai manoma, jog tie Karakolos 
ir Aureliano samdiniai bus rūkę aguonas 
ir kanapėse, kurių narkotinis veikimas 
jau žinomas nuo vario amžiaus.

Naujienos
Įsigkite nesenai išėjusią iš spaudos 

knygą “VARPAI SKAMBA’’, kurią pa
rašė žinomas rašytojas STASIUS Bū- 
DAVAS, o išleido “LIETUVIŲ DIENŲ” 
leidykla, 9204 S. Broadway, Los Angeles 
3, California. Kaina Australijoj nu- 
nupinginta iki 2 dolerių.

Ją galite užsakyti šio laikraščio ad- 
ministracije arba tiesiog iš leidyklos bei 
pas “Lietuvių Dienų” platintojus.
L. Baltrūną, 295 Hoddle St., Melbourne. 
V. Rivainį, 3 Faunce Cr., Canberra.
L. Bertašių, Watson St., N. Geelong. 
Rev. P. Butkų, 4 Young St., Sydney.
J. Rugelį, 25 John St., Petersham, 
Sydney.
J. A. Skirka, CIC, Block J, 1-4 Bathurst.

GRAŽUS “LIETUVIU 
DIENU” NUMERIS

1 Jau gavome balandžio mėn. “Lietu
vių Dienų” numerį, kuris yra nepapras
tai gausiai iliustruotas ir įdomus savo 
turiniu. Jame pavaizduojama iliustraci
jomis vio paaulio lietuvių veikimas. 
“L. Dienos” leidžiamos Kalifornijoje: 
9204 S. Broadway, Los Angeles 3,. Calif. 
Metinė prenumerata bet kuriame pasau
lio krašte tik 3 dolery* Galima atsiskai
tyti per įgaliotinius visose didesnėse lie
tuviu kolonijose. “L.D.” redaguoja 
Juozas Vitėnas, dail. P. Puzinas ir Milton 
C. Stark, o laidžia Antanas Skirius.

Kanados Statistikos biuras paskelbė, 
kad fiskalinias 1950-51 metais spiritinių 
gėrimų sunaudojimas nuo 6.969.000 gal
onų ankstyvesniais metais pakilo iki 
8.030.000 galonų, t.y. 15%.

Spirito buvo pagaminta 23.551.000 
galionų, o metais prieš tai 20.741.000 g. 
Eksportuota buvo 5.432.000 galionai už 
46.750.000 dolerių, kai ankstyvesniais 
metais eksportuota 4.004.000 gal. už 
32. 342.000 dol.

Alaus sunaudojimas nuo 181.442.000 
galionų nukrito iki 178.270.000 gal., o 
jo gamyba nuo 182.718.000 g. nukrito iki 
179.625.000 gal., kai eksportas padidėjo 
nuo 1.329.000 iki 1.738.000 gal. Jo vertė
l. 849.000 — 1.513.000 dolerių.

Vyno sunaudojimas pakilo nuo 4.894,- 
000 gal. iki 5.200.000 gal., o jo gamyba 
padidėjo nuo 3.999.000 g. iki 5.884.000 
gal.

Visiems gėrimams per fisk. 1950-1951
m. gyventojai išleido 642.000.000 dol., 
kai metais prieš tai išleido 614.000.000 
dolerių.

Atseit kiekvienam Kanados gyvento
jui, įskaitant ir kūdikius bei' senelius, 
pragertų pinigų išeitų bent po 45.80 dol.

Paryžiuje buvo pamaldžios, darbščios 
nas\es, 55 mt. amžiaus Marie Besnard 
byla. Ji yra kaltinama nužudžiusi vie
nuolika asmenų-savo ginimių ir draugų.

Byla šukele Prancūzijoje sensaciją. 
Vedama is kalėjimo į teismą Marie Bes
nard visą laiką meldėsi už savo aukas. 
Ji meldžiasi už jas jau nuo arešto dienos 
1949 m. liepos mėn.

Teismas turės apklausti 140 liudinin
kų. Marie Besnard sumaniai naudo
dama arseniką sugebėjo paveldėti tris 
viešbučius, du ūkius su 120 akrų žemes, 
ir devynis namus viso 10.000 sv. vertės.

žudyti ji pradėjo 1927 m i ir nuo ‘to 
laiko nunuodijo: savo pirmąjį 
vyrą, savo antrojo vyro te.ą, vieną savų 
draugą, kurio turtus ji paveldėjo, savo 
78 mt. amžiaus tėvą, antrojo vyro motiną, 
jo dvi pusereres savo antrjį vyrą 
ir savo motiną.

KNYGŲ DERLIUS 1952 m. Liet. 
Bibliogr. Tarnyba surašė 1059 m. 117 liet- 
knygų, išleistų visame laisvajame pa
saulyje, kurių 61 — š. Amerikoje, 45 — 
Europoje, 10 — P. Amerikoje ir 1 — 
Autralijoje. 1951 m. išleistų knygų 
skaičius padidėjo iki 151: Š. Amerikoje 
— 114, Europoje — 27, P. Amerikoje— 
6, Australijoje — 3. Tačiau pr. m. an
trajame pusmetyje išleista žymiai dau
giau negu pirmajame pusmetyje, būtent 
121 knyga. Taigi šiemet galima laukti, 
kad išleidžiamų liet, knygų skaičius 
pasieks 200-250, jei neatsiras kliūčių, nuo 
leidėjų nepriklausančių.

Visos knygos skelbiamos VLI Ko lei
džiamoje “Knygų Lentynoje”. Ten pat 
rasime ir visų svarbesnių liet, periodinės 
spaudos straipsnių bibliografiją. Tuo 
tarpu pr. metų “Knygų Lentynos” 7-9 ir 
10-12 Nr. Nr. paskelbti 675 straipsniai^ 
paimti iš 52 žurnalų ir laikraščių} Tai 
yra vertinga medžiaga visiems lituani
stams, ypač mokytojams, nes knygų 
leidžiama dar nedaug ir dažnai tenka 
imtis laikraštinio straipsnio.

“Knygų Lentynos” prenumerata 1952 
m. (6 Nr. Nr.) -— 1.50 dolerių. Pr. m. 
antro pusmečio 2 Nr. Nr. — 50 et. Pini
gus šiųsti: Mr. A. Ružancovas, Lithua
nian Bibliographic Service, 602 Harvey 
St., Danville, Illinois.

NAUJOS KNYGOS , 
LAIKAS TVARKYTI MUSU

MĄSTYMĄ
Kai kas pasakys, kad mūsų mąstymas 

yra laisvas dalykas ir nėra reikalo jo 
varžyti. Tai yra tiesa; jo varžyti nerei
kia, bet nuolat jį reikia laisvinti iš tų 
varžtų, kurios jam užmeta mūsų širdies 
kaikurie palinkimai.

Šios mintys kyla mums naujai pasi
rodžiusios kun. J. Vaitkevičiaus, MIC, 
knygos “Gyvojo Dvasia” antrojo tomo 
proga. Tai yra mąstymų rinkinys kiek
vienai metų dienai. Antrasis tomas 
apima visą gavėnios ir Velykų laiką iki 
antrojo sekmadieno po Velykų. Knyga 
turi 543 pusi., yra gerai įrišta ir kai
nuoja 5 dol.

Mes katalikai labai dažnai nusikal
tame mažu kreipimu dėmesio į mąstymą. 
Mes daugiau pasitikime įkvėpimu, kuris 
mums ateis reikiamu momentų, ir mes 
žinosime kaip veikti. Nėra abejonės, kad 
įkvėpimas žmogui ateina, tačiau įkvėpi
mų jam ateina labai įvairių. Ir pasku
tinių dviejų šimtmečių krikščionijos 
istorija yra per daug aiškus pavyzdys, 
kas pasidaro, kai žmonės visus įkvėpi
mu priima už gerus, šiuo keliu eidamas 
žmogus priėmė nekritiškai liberalizmo 
įkvėpimą, kuris skatino * išsilaisvinti iš 
visokių varžtų. Paskui jis priėmė socia
lizmo įkvėpimą, visai nepastebėdamas jo 
pavojų. Daugelis su dideliu entuziazmu 
priėmė ir komunizmo įkvėpimą, visai ne
pastebėdamas šios dvasios nešamos ne-

įstatymais paremtas. Čekoslovakijoje 
darbo stovyklų gausu ir rytinėje Vokie
tijoje: vien tik urano kasyklose, Sakso
nijoje, dirba apie 400 tūkst deportuotų 
vokiečių. _ ................_

Ar žinote, kad

ŠOKĖJA
Štai, atėjo smarkus lietus! Dangus 

apsidengė išsileidusios tirštos miglos ka
somis. Žaibai skaldo storą tamsą kalnų 
viršūnėse. Savo širdies džiaugsmui visur 
aplinkui regiu žarstomą grožį.

Žiūrėk, džiūgaudama šokėja lieja savo 
meilumą tūkstančiais srovių. Jos liemenį 
supa skubiai užsimestas drabužis; jos 
akyse — pasiutui aitra. Ji dainuoja 
kupinu švelnumo ir gailestingumo balsu.

Palengva juda jos kojos. Laisvai 
kabąs jos skarfas slysdamas krenta 
žemyn, Jos širdis alsuoja audringu 
jausmu. Jos žalias smaragdinės žolės 
zaketėlis aplinkui skleidžia spindinčias 
spalvas. Grandys ant jos kojų muša 
trumpų tarpų taktą, tarsi jos būtų ma
lonus cimbolai. Ant meilaus jo kaklo 
kabo smaragdinų papūgų grandinė. Lie
tus dingsta, ir ji velkasi šilko suknią, 
išiuvinėtądeimantiniais lietaus lašais.

Ji džiugina akį. Medžių viršūnėse 
Ar šokėja šoka Indros salėje, nuolat šen 
ten mėtydama savo žvilgsnius? Šokėja 
Urvasi nusima brangakmenių grandinę 
nuo savo krūtinės.

Koks linksmas jos juokas! Koks dailus 
jos šokis, kurį žvangą, jos žinksniai 
audžia! Jos apyrankės ir kojų grandys 
žvilgėdamos sukasi. Ji apsijuosia 
šnabždančių gulbių meliodija. Dangus 
ir žemė jai pranyksta, užlieti meilės.

Jos rankos palietė citrą, ir mano širdis 
liko džiūgaujanti jos burto užkerėta. 
Ašaros sriuva iš mano akių; džiaugsmas 
apima mano širdį. Kerėtoją šiandien 
sutirpdino mano baukščią širdį. Štai, 
atėjo lietus!

laisvės, šių didžiųjų įvykių akyvaizdoje 
kok realus atrodo ap. Jono perspėjimas: 
“Mylimiausioji, ne kiekviena dvasia 
tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos eina 
iš Dievo” (1 Jon. 4.21).

Šiandien, kai mes dairomės tvirtų ir 
naujų gyvenimo pagrindų, atrodo, darbą 
reikia pradėti nuo mąstymo. Mes turime 
išmokti mąstyti. Mūsų amžiaus žmogus 
moka svajoti, bet vargiai ar galima pa
sakyti, jog jis moka mąstyti. Mąstymas 
nuo svajonės skiriasi visų pirma tuo, 
kad žmogaus mintis seka ne kiekviena 
pasitaikiusia idėja, bet žiūri pilnutinio 
jos teisingumo.

Daug galima būtų kalbėti apie tai, kas 
yra teisinga, kas ne, bet faktiškai be 
Kristaus ir Bažnyčios vadovavimo mes 
čia nesusigaudytume. Dėl to norint lai
mėti didžiuosius tiesos laukus, mums ne
lieka nieko kito, kaip sėstis prie die
viškojo Mokytojo Kristaus kojų.

Ar tinkama šiam reikalui yra Vait
kevičiaus knyga? žinoma, ne. Kiek
vienas, ją išmąstęs, ras kai ko jai pri
kišti. Bet kaip tik ir bus labai gerai. 
Apie tuos didžius Dievo ir žmogaus daly
kus negalima parašyti visiškai geros 
knygos. Tačiau, nepaisant visų jos trū
kumų, ji turi kaikurių savumų mūsų 
dėmesiui patraukti.

Pirmiausia, ji yra ne koks vertimas, 
bet mūsų laiko žmogaus išmąstytas dar
bas. Mūsų lietuviška teologinė literatūra 
yra gana neturtinga. Ypač ne daug mes 
turime autorių, kurie savo mokslą būtų 
suėmę į tam tikrą visumą. Dėl" to ši 
knyga yra verta dėmesio.

Toliau, ši knyga įves skaitytoją gana 
giliai į tikėjimo paslaptis. Ji supažindins 
jį su tuo didžiuoju krikščionijos’ lobiu, 
kuriuo naudodamiesi yra išaugę didieji* 
krikščionijos vyrai.

Pagaliau, ši knyga yra priimtina ir 
kalbos atžvilgiu. Poetas Jonas Aistis 
yra peržiūrėjęs autoriaus kalbą ir jo 
gana ilgą sakinį yra padaręs visai 
^prįįjntįaų.. , _t.y. Bagd.

Kai kurie mokslininkai jau seniai sako, 
kad kelionė į mėnulį yra galima tam tikro 
mis specialiai pritaikytomis raketomis. 
Ypač ta galimbė pasidaro didesnė, kai 
raketos varymui bus panaudota atominė 
energija. Didžiausias sunkumas raketai 
bus žemės traukos ir oro atsparumo ,nu- 
galėjmas. Išvystydama reikiamą greitį, 
raketa mėnulį turėtų pasiekti per 9 vai. 
Raketa nesristų tiesikog nuo žemės tolyn, 
bet ištrižai, kol žemės trauka į ją jau 
neveiktų. Tačiau ten patektų į kitas kliu 
tis, buten(t meted-.ru laukus. Neaišku 
taip pat, kaip veiktų, raketos greitį oro 
trukumas, bet manoma, kad atominė 
energija, nuolat sprog dama, tą’ kliūtį 
nugalėtų. Kadangi pačiame mėnulyje 
nėra oro, tai jokia gyvybė negali išsilai
kyti. Tekų todėl pirmiausia siųsti rake
tas be žmonių, o vėliau, žinant kaip 
veikia raketa toje beorėje erdvėje, turėtų 
pritaikyti aparatus, kad žmogus viduje 
raketos galėtų kvėpuoti deguonimi, atsi
vežtu iš žemės.

Kai žmogus galės užimti mėnulį, tai 
vėliau galės skristi ir į kitas planetas, 
ypač į Marsą Venerą.

Kaip raketa veikia, gali mum pavai
zduoti kad ir šis pavyzdys. Vidury 
ežero yra akmenų pripildytas laivelis. 
Žmogus ima akme nis vieną po kito ir 
juos meta per užpakalinę laivelio dalį į 
vanneni. Išmesdamas akmenis, žmogus 
stumia laivelį į priekį. Tas pat yra su 
raketa. Metamieji “akmenys” butų dujų 
dadalės kurios nepaprastu spaudimu iš
metamos lauk. Kiekvienos da lalės masė 
yra labai maža, bet dalelių skaičius be
galiniai didelis. Kas dėl oro nebuvimo, 
tai žinotina, kad oro balionas ir lėktuvas 
yra reikalingi oro, raketai gi oras yra 
kliūtis.

APIE KREMLIAUS 
“VIESPACIUS”

Ypatingai • spaudos dėmesį patraukė 
faktas, kad Stalino pernai 72 metų jubi
liejus praėjęs tylomis. Jį triukšmingai 
minėjo satelitinė ir užsieninė komunistų 
spauda. Dar reikšmingenė pasi
darė toji tyla, kai po poros savaičių su 
dideliu triukšmu buvo paminėta Malen- 
kovo penkiadešimtoji sukaktis. Jis buvęs 
pagerbtas kaip dar nė vienas iš Sovietų 
kitų didžiųjų. Iš to fakto spauda daro 
išvadą, kad norima visuomenę pripra
tinti prie tylos apie Staliną ir jį perkelti 
į eilę “šventųjų” — tokių kaip Leninas, 
o jo vietoje išvedamas prieš akis naujas 
žmogus, nlažo ūgio, kresnas kazokas 
Georg Maksmilianovič Malenkov.

1925 m.- Stalinui buvo pristatytas jau
nas Malenkovas. Stalinas iš karto jį 
įvertinęs ir įstatęs ji į įvairias komunis
tines organizacijas, kad atliktų partinio 
vadovavimo pratybas. Ilgai buvo neži
nomos ir ėjo vietinėse pareigas. 1935-6 
m. Stalinas suoste sau nepalankių žmonių 
tarpsenųjų komunistų. Bijojo ir Jagodos 
va dovaujamo GPU. Savo partijos.kadrų 
viršininkui Jcžovui pavedė suorganizuoti 
antrą savos rūšies GPU. Ježovas suor
ganizavo, 1937 m. nuvertė Jagodą iš 
GPU viršininkų ir pats parėmė tą sau
gumo organizaciją į rankas. Malenkovas 
tada iškilo kaip Stalino ryšininkas prie 
Ježovo įstaigos. Ježovas siautėjo prie
šus likviduodamas. Buvo suimtas ir mar
šalas Bliucheris ir dabartinis maršalas 
Rokosovski. Prasidėjo politbiure reak
cija prieš Ježovą. Malenkovas atidžiai 
stebėjo.

Nuo tada Malenkovas kyla. Nuo 1948 
m. jis jau Stalino sekretoriato šefas. 
Kilus karui su Vokietija suorganizuotas 
gynimo komitetas. Jame ir Malenkovas. 
Dar labiau jis iškyla, ginant Stalingradą. 
Paskui jis raudonosios kariuomenės “iš
laisvintųjų” kraštų komisijos pirmininko 
pavaduotojas, drauge su kitais dviem 
pavaduotojas Mikojanu ir Molotovu. 
Jisai dabar taip pat politbiuro, organi
zacinio biuro, sekretoriato narys. Po 
Lenino mirtiese partijos kadrai buvo 
Stalino rankose, dabar jie perduoti Ma- 
įenkovui taip pat. Jo žinioje tokiu būdu 
yra apie 7 mil. partijos narių ir apie 20 
mil komjaunimo. Jo pusėje yra užsienių 
reikalų ministeris Višinskis, su kuriuo 
Malenkovas turi artimus ryšius nuo 
didžiųjų valymų meto; jo draugas yra 
Berija, kurį Malenkovas į šią vietą buvo 
įkėląs, aukštieji kariuomenės žmones 
maršalai Vorošilovas ir Rokosovskis yra 
jo šalininkai, nes jiems gyvybę išgel
bėjo.

Tarp jo didžiųjų konkurentų buvo du: 
ždanovas ir Molotovas.

ždanovas už Malenkovą buvo tik šeše- 
riais metais vyresnis. Po karo ždanovas 
norėjo būti ideologu ir panaujinti leni
nizmo mokslą. Malenkovas liko opozici
joje: reikia, sakė Malenkovas, tik senas 
dogmas priderinti prie pakitusių politi
nių šalygų. Malenkovas iš Stalino gavo 
laisvas rankas, ždanovas 1948 m. sau
sio 1 d. staiga mirė. Jo laidotuvėse poli— 
biuro nariai nedalyvavo. Net jo sūnus 
buvo atleitas iš vietos.

Liko tik Molotovas. Buvo laikas, kada 
Malenkovas bijojo Molotovo konkuren
cijos ir jo .privengė.

Pasakojama, kad Malenkovas mėgstąs 
Molotov, įgelti, ir rimtasis Molotovas 
syk'į neiškentęs r Malenkovą paklausas: 
“Ar aš jums, drauge, ką padariau, kad 
jūs negalit manęs pakęsti?” —'“Ne,” 
atsakė Malenkovas. “Tai ką jūs turite 
man prikišti?” klausė toliau Molotovas. 
“Ogi kad jūs, drauge Viačeslav, dar ne- 
virtote jokio valymo auka.”

Dabar visi partijos įsakymai pasira
šomi tik 'Stalino ir Malenkovo. Tiek 
funkcijų vienose rankose neturi nė vie
nas kitas pareigūnas, išskyrus patį Sta
liną. šventėse pirmoii kalba tenka Ma- 
lenkovui. Jis pasirodo lydimas Berijos. 
Kai Stalinas pasirodo, jį lydį Malenko- 
r**. ....
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Weekly News In English
PROTECTION UNDER THE 
LANDLORD AND TENANT 

ACT, 1948-1951
The Rent Controller has advised that 

it has come under notice that in an in
creasing number of instances dwellings 
firmerly let under Tenancy Conditions 
are being offered for occupancy under 
conditions of Leave and Licence.

This device deprives the occupants 
completely of the protection from over
charging, the protection from eviction 
and other fcsofeguards afforded by the 
Landlord and Tenant (Amendment) Act.

Power to restore the Act’s protection
to such occupants is available to the 
Government by “declaring” the Premises 
under Section 6A of the Act.

Any person to Whom occupation of 
Premises on such a Licensee, instead of 
Tenancy, basi, may be offered, should 
bring the facts to the attention of the 
Rent Controller, 84 Piitt Street, Sydney 
(B0531, extension 442 to Mr. Green). 
All complaints will be treated n confi
dence

A person who is resident outside the 
Metropolitan Area and thus unable to 
readily contact the Rent Control Office 
may put his case before a Clerk of Petty 
Sessions at the nearest Court House.

C.W.A. INVITATION
The Country Women’s Association 

(C.W.A.) invites all Migrant women with 
their children, who live in the Parra
matta, N.S.W., Distrct, to make free use 
of their rest rooms. These are situated 
at 16 Macquarie St., Parramatta, on the 
corner of Macquarie and Marsden Sts., 
opposite the “Astra Theatre”. The 
rooms are nicely apponted and mothers 
may “change” their babies, heat bottles, 
have lunch they have brought with them, 
and generally rest and relax during a 
busy day’s sopping. The New Settlers’ 
League is grateful for this offer and 
would like to ee many New Australians 
take advantage of it.

NEW SETTLERS’ LEAGUE 
ADVICE CENTRE AT 

PARRAMATTA, N.S.W.
Commencing on 3rd May, and opening, 

every Saturday morning from 9 a.m. to 
12 noon at Parramatta Town Hall, the 
New Settlers’ League will conduct a 
FREE ADVICE CENTRE to assist 
Migrants with business or other prob
lems. All are invited to use the facilities, 
which may help them to avoid exploita
tion.

FAMOUS FRENCH 
WRITER’S STATEMENT
Paul Claudel, famous French fritter 

and former ambassador to the Unified 
States, gave an interview to a Lithu
anian, Dr. J. Deveike, in Paris. The 
interview was published in the Lithu- 
.anian daily “Draugas” of December 29. 
In it we read the following:

“J’envoie mon salut aux Lithuanians 
victimes de la bestialite sovietique et je 
leur dis d’avoir confiance. Dieu est le 
plus fort.”

(“I end by greeting to Lithaunians, 
victims of Soviet bestiality and I say to 
them to have confidence. God is 
strongest.”)

CAN WE SETTLE WITH 
RUSSIO?—SIX OPINIONS
The first preaccupation of every dic

tatorship is to maintain and consolidate 
its own authority. Now in their newest 
European empire, the Russian rulers are 
facecb by the task of maintaining their 
rule over peoples who, in the main, de
test them, resist them where possible, 
and would bt rid of them tomorrow if 
they could. Therefore, their rule ha to 
be 'both repressive and oppressive. • •

Nor is this true only of the satellite 
states of the empire. There is ample 
evidence that it is also true in the Soviet 
Union itself. One needs, in fact, no 
more evdence than all the. apparatus of 
a big police force, convictions without 
trial, labor camps, and the rest.

So you see the quandary in which the 
Soviet rulers find themselves. Discon
tent calls for repression. Repression 
creates new dicontent.
(New York “Times Magazine”, December

2, 1951.)

FROM EDEN’S PLEA FOR 
U.S. BRITISH UNITY IN

WORLD CRISIS

Let us make no mistake. The Com
munist assault on free and democratic 
thoughht is more formidable than was 
its Fascist counterpart of yesterday. 
Taking advantage of every contradiction 
and weakness in western society, com
munism neary absorbed a western Eu
rope confused by the aftermath of war. 
That no doubt is what the Communists 
hoped for. But they failed. Moral re
sistance began to stiffen in the west.

Sire by side with this policy of pene
tration, the Communists have not hesi
tated to use the threat of force. We know 
the story only too well—‘Greece, Czecho
slovakia, Kora. The Soviets never dis
armed, and they rearmed their satellites 
in defiance of the terms of the peace 
treatiese. The free dmocracies have 
rejected detatorial doctrines on their 
rprits. They must not be imposed by 
force of arms. To allow ths would be to 
betray our heritage.

(New York “Times”, Jan. 12, 1952.)

PRO-MINDSZENTY 
DEMONSTRATION IN 

HUNGARY
On the third anniversary of the im

prisonment of Cardinal Mindzsenty a 
large wreath was placed on the steps 
of the Cathedral in Eszergom by un
known persons. The wreath, with the 
Papal colors of wellow and white, bore 
the following inscription: “You are 
absent temporarily. Your faithful are 
expecting your return.” ’

As it was on the December 26 th holi
day that the wreath was placed in the 
CaCthedral, many, Catholics stopped by 
and prayed in silence for the liberation 
of the heroic Cardinal. A Communist 
who notced the wreath called a police
man but no immediate action was taken. 
The policeman handed the wreath to the
verger of the Cathedral. The same day 
the policeman guilty of this action, 
patrolman Albert Kocsorjak, was 
arrested and imprisoned in the head
quarters of the Communist Secret Police 
in Budapest.

REACTIONS TO ANTI
BALTIC MOVES

MAPS ANp BOUNDARIES
The new year has brought with it a 

number of new atlases which raise a 
question as to the principle map-makers 
should follow in drawing political boun- 
dariees. Most of the new atlases appear 
to accept unilateral Soviet annexations 
as faits accomplis and mark their lines 
accordingly. Thus the three Baltic 
States of Estonia, Latvia and Lithuania, 
which the UUnited States and most free 
nations still recognie a independent, are 
blithely incorporated into the Soviet 
Union. So are the northern tip of East 
Prussia, the southern part of Sakhalin 
and the Kurile Islands, whose official 
fate till depends on the final peace 
settlements. Indeed, some atloses sug
gest© by their coloration that Korea and 
Finland are alscf part of the Soviet 
sphere.

The same is true of Poland, to which 
the Soviets have just as unilaterally an
nexed a large part of eastern Germany, 
though that part wa merely placed 
under Polish administration and the 
ultimate German-Polish frontier must 
likewise await the final peace settlement. 
While our Government refuses to recog
nise the Oder-Neisse demarkation line 
as th final frontier, the map-makers do 
so recognise it and thus play into Soviet 
hands.

This does not mean that the map
makers are following the Soviet party 
line. They were just as ready to incor
porate Hitler’s conquests into his Third 
Reich. But it doe mean that the geo
graphers are in urgent need of some 
fundamental political enlightenment and 
some generally agreed rulfe which will 
enable them to accept only nternatton- 
ally recognised boundaries instead of the 
transient lines drawn by predatory 
Powers over the protests of the rest of 
the world. At the very least, territories 
still in dispute pending a peace settle
ment should be marked as such.
(“New York Timeš”, January. 20, 1952).

COMMUNIST SCHOOL FOR 
AGE’NTS-PROVOCATEURS

In Koszencin, in Polish Solesia, the 
Communists rave inaugurated recently 
a school for. the training of “agents pro
vocateurs”, specialising in spying on 
Catholic clergy.' The training takee six 
months and is organised by the Com
munist Organisation of Palish YoYuth. 
The school is headed by comrade Ko- 
sinski, a pre-war Communist, a lock
smith by trade. The curriculum includes 
history, methods of organising mass 
meetings, and organiation of workers’ 
canteens.

The food at the school is excellent, 
although the population of Poland is suf
fering from a severe shortage of food.

One of the principal subjects of study 
is entitled “Attitude toward religion”. 
The principal of the school, Kosinski, 
organises on Sunday practical demon
strations of contempt for religion. He 
takes his pupil to .a church, enter it 
without removing his hat, and encour
ages them to laugh and talk loudly, ridi
culing the services.

At the end of the six-month course, 
Kosinki divides the class into small 
groups and intructs each group in 
methods of “detecting enemies of the 
peopl’s democracy among the clergy”. A 
suggested method is to go to confession 
and tell the priest about imaginary anti
Communist activities. The best way, 
accorring to Kosinski, is to confess to 
having killed a Communit. Then the spy 
should note the reaction of the priest, 
and should he observe any symptoms of 
approval, he hould immediately report 
the matter to the secret police.

FROM TEXT OF STASSEN
SPEECH

A new American foreign policy . . . 
which would oppose Communism every
where as an enemy of freedom and 
human decency.

Tolimoms pasaulio, radio stotims klausyti

PHILIPSBANDSPREAD
PHILIPS

The Royalty 
amongst Radii

štai yra patogus 5 lempų priimtuvas, 
stalo modelis su ypatinga jėga. Jis pa
gauna net tolimiausias trumpų bangų 
stotis. Priimtuvai (net ir 6 lempų mo
deliai) negali susilyginti su juo dėl toli
mų stočių priėmimo. Su elektriniu 
BAN(DSPREAD įjungimu 
Philips “BANDSPREAD Special” pada
ro trumpų bangij stočių suradimą, 
visai paprastu, taip, kaip ir Vietines sto* 
tis. Jis turi daug gerų ypatybių, įskab 
tant geras lempas, pilno didžio 4 vietų 
tono kontroliavimą, puikų kabinetą . . . 
bet geriau pamatyti ir išgirsti pačiam— 
Philip’s “BANDSPREAD Special”. Yra 
vienintelis 5 lempų dviejų bangų, 
stalo modelis Australijoje su elektriniu 
Bandspread tonu ir pilniu trumpų bangų 
apjungimu.

. . . Would move consistently towards 
more freedom and better living for 
people everywhere.

.’. . With ingenuity and persistence we 
would send the truth through the Iron 
Curtain to the enslaved peoples on the 
other side.

I have great confidence that such a 
new foreign policy, consistent and reso
lute, would lead too a stable peace. The 
resistance of the prisoner peoples within 
the Iron Curtain is already a major de
terrent too a Communist aggressive war. 
If Russia began a shooting war, we 
would defeat her.

(New York “Timee”, Bee. 28, 1951.)

NEW METHOD OF 
DEPORTATION IN 

HUNGARY
The new method of deportation 

adopted by the Communists in Hungary 
amounts to expulsion from the victim’s 
residence, but doe not take him outside 
the country. The police deliver to the 
victim an order requesting him to leave 
his residence within 24 hours. He is 
also given a list of localitiese which he 
is forbidden to enter. He is not told, 
however, where to go.

Persons expelled by this method often 
find it very difficult to establish a new 
residence, as the Communit municipal 
councils usually refuse them admittance 
into a town or village. The expelled 
persons then run the risk of being 
regarded by the police as vagabonds. 
Then they may be imprisoned in labor 
camps, on the excuse that they are 
vagrants without visible means of sup
port.

MORE EUROPEAN 
MIGRANTS TO COME TO 

AUSTRALIA
About 25,000 migrants are expected 

to come to Australia this year as a 
result of an agreement between Austra
lia and a new organisation called the 
Provisional Intergovernmental Commit
tee for the Movement of Migrants from 
Europe.
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Ji buvo verčiama “rūpintis”. Ir štai 
kaip. Į gardelį Liddel padėjo obuolį, 
kurio kiaulaitė nepajėgė apžioti. Jei 
kartais ji tą T/raolį suėsdavo, Liddel pa
dėdavo kitą obuolį, su kurio ji nepajėgė 
apsidirbti. Galų gale, ėmė irti kiaulaitės 
nervai, šiaip jau ji turėjo geriausias 
sąlygas. Ir jeigu ji būtų suprastus!, ką 
profesorius daro su ją, ji to obuolio ne
būtų lietusi. Ji visuamet buvo soti, gi 
tas obuolys buvo tik jos erzinimui.

Iš to mokslininkai nustatė, kad nervų 
pakrikimas nepareina nuo alkio ar darbo. 
Jie sako, kad vakare žmogus nėra dau
giau pavargęs, kaip rytmetyje. Tiesa, 
jisai jaučia nuovargį, bet daugiausia dėl 
to, kad ateina natūralūs poilsio metas. 
Reikalui esant jis gali atlikt tokį pat 
darbą, kokį atlieka rytmetyje. Vien po
jūtis, kad žmogus paargęs, mažai pasako. 
Tikrasis nuovargis pasireiškia tada, kai 
sumažinta žmogaus pajėgumas dirbti. 
Dr. Austen Riggs sako: “Sunkus darbas, 
protinis ar fizinis, pats savaime neiššau
kia prastos nuotaikos ir nervų pakri
kimo”. Dr. A. A. Brill sako: “Nei vienas 
nėra kentėjęs dėl persidirbimo: dar 
mažiau jis susilaukė nervų pakrikimo. 
Tokios ligos nėraj”. Tą patį sako Dr. Paul 
Dubois ir Dr. Ira Wile: “Iš visų ligonių, 
kuriuos teko apklausinėti, nerasta nei 
vieno, kuris dėl per sidirbimo būtų sirgęs 
nervų pakrikiu”.

Iš to yra daroma išvada, kad prasta 
nuotaika ir nervų pakrikimas pareina iš 
atbukusios sąmonės. t Ne darbas bet 
nenoras dirbti yra visokių “surūgimų” 
priežastis. 95 atsitikimuose yra kaltas 
žmogaus dvasinis atbukimas. Tas atbu
kimas yra priežastis visokiausių nepa
sisekimų — ir šeimoje ir visuomenėje. Jis 
pasireiškia žmogui to nejaučiant ir vėliau 
iš sveiko žmogaus daro ligoni.

MM

GEGUŽES 13 DIENA 
ATMINKIME LIETUVA
Vykstant Lietuvoje pirmajam Tauti

niam Eucaristiniam Kongresui Lietuvių 
tauta buvo paaukota Jėzaus švenčiausiai 
širdžiai. Pamaldumas į Jėzaus švenčiau
sią Širdį gražiai išaugo. Daugelyje Lietu
vos apylinkių neliko šeimos, nepasiau
kojusios Jėsaus šv. širdžiai. Maldos 
Apaštalavimo brolija tiek paplito, kad 
Vyrų Apaštalavimas tapo viena iš skai
tlingiausių Lietuvos organizacijų, kurioje 
sutilpo ir kunigai, ir aukšti kariai, ir 
kiti inteligentai, ir miestų darbininkai, 
ir kaimo artojai. Iš to gimė daug gražių 
religinio gyvenimo tradicijų.

Visiems lietuviams laisvame pasaulyje 
minint Lietuvos pirmojo karaliaus Min
daugo krikšto 700 m. sukaktį ir atžy
mint Lietuvos Bažnytinės Provincijos 
įsteigimo 25 metų sukaktį, tos Provin
cijos Metropolitui Arkivyskupui J. Skvi
reckui vadovaujant, Lietuvių tauta buvo 
paaukota švenčiausios Marijos Nekal
čiausiai širdžiai. Tas aktas buvo pada
rytas sekant šv. Marijos paraginimus, 
padarytus Fatimos apsireiškimuose. Nors 
tai dar tik metai laiko nuo šio akto, 
tačiau jau matosi gražių dvasinių rezul
tatų. Ne tik šv. Kazimiero vardo Lietu
vių Kolegija Romoje, bet jau ir visa eilė 
Lietuvių bendruomenių laisvame pasau
lyje yra pasiekę anuo aktu. Atsirado pa
sauliečių katalikų tarpe labai gražios 
iniciatyvos plėsti lietuvių tarpe pamal
dumą į Šv. Marijos Nekalčiausią sekant 
jos pamokymis Fatimoje.

Pagarbinti Šv. Marijos Nekalčiausią 
Širdį liturgikoje yra skirta rugpiūčio 22 
diena. Gegužės 13 dieną ne visur ir ne 
visiems gyvenimo aplinkybės leis iškil
mingiau paminėti. Ta diena tačiau lie
tuvių tarpe turėtų būti atžymėta dva
siniu būdu. Kur nebus galima nors dau
giau tą dieną padaryti, nereikia stebėtis; 
gražios tradicijos kuriasi pamažu ir rei
kalauja ištarmės. Visi tačiau tą dieną 

• susijungkime bendrai karštai maldai. 
Kas negalės tą dūmą gal nei bažnyčioje 
atlankyti, priimti šv. Komunijęs, tai nors 1 
tos dienos visas maldas, visą darbą visi 
sutartinai' paaukokime Šv. Marijai už 
mūsų kenčiančią tautą ir Tėvynę. Tau
tos kančios, mūsų ilgesys yra labai dideli, 
trunka labai ilgai, tačiau tai neturi at
šaldyti mūsų pasitikėjimo Dievu ir šv. 
Marija, mūsų ištvermės savo tautą gel- : 
bėti maldomis ir darbais, mūsų pažiūrą • 
į tautų likimą, neturi būti stabmeldiška 1 
Dievo palaima skaitanti tik žemiškus ’ 
pasisekimas. Dievo keliai - mūsų keliai, j 
Mes persilpni juos visus atspėti. Viso- J 
kiu atveju tebūnie garbė Viešpaties var- . 
dui. Mūsų elgęsis tik tada bus nuoseklus, 5 
jeigu į Dievą ir Šv. Mariją tuo daugiau 
sauksime už mūsų tautą, juo daugiau ta 
tauta kenčia, juo daugiau ji yra reika
linga dangiškos pagalbos.

Gęgužės 13-ji DIENa tebūna viso pa
saulio Lietuvių maldos diena už Lietuvą.

Vysk. V. Brizgys. .

EAST SYDNEY — KOVAS 
45-32 (23-11)

Gegužės mėn. 2d.d KOVAS susitiko su 
stipriausia krepšinio komanda savo kla- 
sęje. Pralaimėjimas nemalonus. Tačiau 
priešas buvo stiprus ir jeigu neįvyks 
netikėtumas East Sydney turės tapti nu
galėtoj u.

Rungtynės prasideda gana ramiai. 
East Sydney veda 4:3 ,bet tuojau skir
tumą didina. Koviečiai pasimeta ir aus
tralai mete krepšį po krepšio. Mūsų vy
rai labai nevykusiai paduoda sviedinį į 
priešo rankas.

Antrame kėlinyje vaizdas panašus, bet 
greitai ryškėja East Sydney žaidėjų nuo 
vargis. Koviečiai keisdami žaidėjus išlai
ko rungtynių greitį, ir puslaikis pralaimi 
mas tik vienu tašku. Rungtynių pasekmę 
tačiau nulemia pirmojo kėlinio pralaimė
jimas

Iš koviečių geriausia sužeidė R.GE- 
NYS ir V.ŠUTAS. Rungtynes stebėjo 
apie 200 žiūrovų, šį kartą: stebėtojų tar
pe buvo gražus būrelis lietuvių.

J.B.

PRANAS MIKUS — ALFIE 
SANDS LYGIOMIS

Gegužės 2d. Melbourne Pr. MIKUS ne 
paprastai sunkiose rungtynėse pasiekė 
lygiomis

Pranas MIKUS yra Viktorijos valsti
jos pus vidutinio’ svorio meisteris; AL . 
FIE SANDS -N.S.W. iškiliausias pusvi- 
dutiniame svoryje boksininkas, šių dvie
jų sportininkų kova turėjo išspręsti, 
kuris rungtyniaus prieš L. DITTMARR, 
pušvidutinio svorio nugalėtoją dėl tu tūlo.

Kova prasideda nenuilstamu Sands 
puolimu. Mikus tik ginasi. Sands tiek 
stiprai puola jauną lietuvį, kad atrodo 
australas tuojau bus pakeltas į n?gale- 
tojus. Mikui net antakis praskeltas. Tik 
po teisėjo sprendimo leidžiama rungty
nėse tęsti toliau. Dabar pradeda atsi
gauti Mikus. Jis savo priešininką api
pila kairėvs ii* dešinės smūgiais. Sands 
prisispaudžia ant virvių ir nuo pralai
mėjimo K.O. išgelbsti rundo varpas. Po 
12 rūndų (rundas 3 min) kovos rung
tynės paskelbiamos lygiomis.

J.B.
dešimtimis, o pnvcratMiicww->
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Rezoliucija
VIRIAUSIAM LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO KOMI
TETUI

ir
AMERIKOS LIETUVIU 

TARYBAI
Australijos Lietuvių Katalikų Draugi

jos Visuotinio Atstovų ir narių suva
žiavimo proga siunčiame nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus.

Jūsų vedamą politinę kovą dėl Lietu
vos išlaisrinmo laikome esamose sąlygose 
sėkmingą ir mes jungiamės prie jos, pa- 
reikšdmi grieštą ir aiškų nusistatymą 
visais Lietuvos vadavimo reikalais.

1. Mūsų katalikiškoji akcija verčia 
mus pasmergti komunizmą ir Lietuvos 
okupantą Sovietų Tarybų Rusiją.

2. Tėvynėje kovojančių ir mirštančių 
brolių partizanų krauju rašytas testa-" 
mentas skatina mus jungtis visomis prie
monėmis prie viso pasaulio lietuvių ben
dros kovos už Lietuvos laisvę.

3. Pritariame patri j oriškųjų lietuviš
kųjų institucijų darbams ir siekmams 
lietuviškosios kultūros bei Lietuvos 
vadavimo frontuose, tuo neatsižvelgdami 
į šiuo metu kai kurių grupių bei asmenų 
keliamus priekaištus, kurio mažina tų 
institucijų autoritetą ir skaldo mūsų vie
ningą gyvybinę kovą dėl Lietuvos.

S j, rezoliuciją paskelbti lietuviškoje 
spaudoje ir pasiusti VLIKo bei ALTo 
vadovybėme.

Suvažiavimo Prezidiumas: 
(pas) Br. ZUMERIS, 

pirmininkas, 
(pas) J. KARITONAS, 

sekretorius. 
1952 m-, balandžio mėn 26d.
Sydney, Australija.

Nuorašas tikras: P. Sirgedas, 
A.L.K.D.-jos Centro Valdybos 
sekretorius.

SPORTININKU ŠOKIU 
VAKARAS — BALIUS 

įvyksta 31d. gegužės (šeštadienį) 6 
vai. v. ESTU NUMŲ SALEJE 141 
Campbell Street (2 min. nuo Campbell- 
Elizabeth gatvių, kampo, City), 5 min. 
nuo centrinės stoties.

PROGRAMOJE po ilgos pertraukos 
vėl matysime grakščias lietuvaites ir 
šaunius vyrus išpildant mūsų, spalvingus 
tautinius šokius.

SVEIKINIMAS
PULGIANDRIUSI

Tremtyje sėkmingai kovojantį kultū
rinio partizano ginklu — plunksna dėl 
Lietuvos išlaisvinimo ir tuo pasiekusį 
tinkamą tautiečių pagerbimą — 1952 
metų Lietuvių Literatūros vainiką — 
nuoširdžiai sveikiname, linkėdami ir to
liau eiti pasirinktuoju Letuvos Keliu.

A.L.K.D.-jos Atstovų ir narių suva
žiavimo vardu

Prezidiumas:
(pas) Br. ZUMERIS, 

pirmininkas.
(pas) J. KARITONAS,. 

sekretorius.
Nuorašas tikras: P. Sirgedas, 

A.L.K.D.-jos Centro Valdybos sekre-

ISNUOMUOJAMAS 
patogus su baldais kamberys. Kreiptis 
p. GLIONARTAS, 118 Waterloo Road, 
Bankstown East, N.S.W.

SKELBIMAS
Išnuamuojamas didelis kambarys rim

tai porai. Patogus susisiekimas. Kreip
tis šešt. ir sekm. M.A.J. Statkai, 
Kame Street, Narvee.
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ANTANAS PETRIKAS
8 Jennings Street, 

Moonee Ponds, Victoria 
VYRIŠKU IR MOTERIŠKU

RUBU SIUVYKLA 
Priimu užsakymus ir pataisymus. 
Rimtas, lietuviškas patarnavimas.

A.L.K.D.-jos Centro Valdybos 
torius.

PRANEŠIMAS
Sydney arkivyskupas O’bricn praneša, 

kad velykinei išpažinčiai atlikti laikas 
yra pratęstas iki oktavos po šv. Petro 
ir Povilo t.y. iki 6d. liepos, 1952. Tau
tiečiai, kurie šios pareigos nėra išpildę, 
kviečiami ją atlikti, ligi liepos mėn. 6d.

Gegužės mėn. 16-17d. bus lankoma 
Lithgow lietuvių kolonija. 16d. iš vakaro 
gegužinės pamaldos ir išpažintis, o 17d. 
iš ryto šv. Mišios ir komunija.

16d. gegužės — penktadienį — gegu
žinės pamaldas 7val. atlaikys kun. Gai
delis Camperdown.

Gegužinės pamaldos numatomos 22d. 
gegužės 7val. vak. Mortlake kat. bažny
čioje. Kviečiami visi šios apylinkės lie
tuviai dalyvauti.

Reika patikslinti, kad 25d. gegužės — 
sekmadienį — 5 vai. p.p. gegužinės pa
maldos bus laikomos p. Migevičių name, 
1 Water Street, Cabramatta.

Kun. P. Butkus.

Išvykdamas į U.S.A, (gegužės mėn. 
15d.) vietoje atsisveikinimo arbatėlės su 
draugais ir prieteliais, numatytas išlai
das £15 skiriu žsigijimui bažnytinės tau
tinės vėliavos, kuri bus nešama iškil
mingoje procesijoje birželio mėn 15d.

Dr. Juozas Briedis.

PADĖKA
Parapijos komiteto vardu nuoširdžiai 

dėkoju Dr. J. Briedžiui . paaukotus 
£15 taip svarbiam ir gražiam tikslui. 
Būtų labai gražu, kad ir kiti vietoje 
išlaidžių vaišių, paskirtų auką ligoniams 
ar kitiems kilniems tikslams.

Kun. P. Butkus.

“SVIESOS” PASKAITA
Š.m. gegužės mėn. 23 d. penktadienį, 

sambūris “Šviesa” ruošia paskaitą su dis
kusijomis tema: Bažnyčia ir Valstybė. 
Pakaitą skaitys kun. P., Buktus. Po 
pakaitos bus pobūvis su šokiais.

Paskaita įvyksta Milon’s Point, Enne 
Road, Nr. 12-44. Pradžia 18, 30‘vai. 
Sambūrio nariai ir visuomenė kviečiama 
atsilankyti.

Sambūris .“šviesa” Sydney sk. Val
dyba.

1920-1924 m. tarptautinfį sutarčių 

,-menfes \s\verxYwoi pagrobta. NiYrvųa. ir. 
\ pietinė Suvalkija, Lietuvos plotą suma

žino iki 55,670 k v. km.
1939 m. kovo 22d. Vokietija užgrobė 

Klaipėdą, ir Lietuvai liko tik 52,822 kv. 
km.

1939 m. spalių 10 d. sutartimi su Rusi
ja sugrąžinta Lietuvai penktadalis Vil
niaus krašto, t. y. 6,880 kv. km. Lietuvoj 
plotas apėmė 59,602 kv. km.

1940 m. rugp. 3 d. Septintoje Aukščiau
sios Tarybos Sesijoj, Gudijos atstovams 
pasiūlius, Lietuvai sugražinto dar Šven
čionys, Druskininkai, etc., viso 2.647 kv. 
km. Lietuvos plotas pakilo iki 62,249 kv. 
km.

1941 m. vasarą, Vokietijos kariuome
nei okupavus Lietuvą ir panaikinus jos 
atgimsstančią nepriklausomybę, vokiečiai 
atėmė sau iš Lietuvos Druskininkų ir 
Dieveniškio apylinkes, bet pridėjo Lietu
vai Ašmenos ir Svierių apskritis. Jos 
plotas pakilo iki 67,199 kv. km. 
1944-1945 m. rusai sugrižę Lietuvon 
atėmė iš Lietuvos Ašmenos ir Svyrių 
apskritis, bet grąžino Klaipėdos kraštą. 
Tad okupuotos Lietuvos plotas dabar 
siekia 65,197 kv. km.

1945 m. vasarą Potsdamo konferencijoj 
visa Mažoji Lietuva su Karaliaučium 
buvo atskirta nuo Vokietijos. Pridedant 
jos plotą 15,850 kvė km., Didžioji ir Ma
žoji Lietuva apimtų 81,047 k v. km.

Jeigu sugrįžtų Lietuvai 18,303 k v. km. 
prie Gudijos priskirto ploto (iki 1920 m. 
ribos), visa sujungta Lietuva turėtų 
99,350 kv. km.

Prof. K. Pakštas, svarstydamas Lie
tuvos sienų, ploto ir populiacijos prqb-- 
lemas, pereitais metais paskelbė šiuos 
duomenis:

1. 1920-24 m. tarptautinėmis sutar
timis nustatytas Lietuvos plotas siekė 
88.111 km.

2. 1920 m. spalio mėnesį (lenkams
atėmus Vilnių)-------55.670.

3. 1939 m. kovo 22 d. (be Klaipėdos 
krašto) — 52.822.

4. 1939 m. spalio 10 d. su atgauta Vil
niaus dalimi ‘(6.880) — 59.602.

5. 1940 m. rugpiūčio 3 d. Sov. Gudijos 
atstovams pasiūlius, grąžinta 3 sklypeliai 
(2.647) su Švenčionimis, Dieveniškių ir 
Druskininkais — 62.249.

6. 1941 m. vokiečiai atėmė Dieveni- 
skį ir Druskininkus, o pridėjo Ašmenos 
ir Svyrių apskritis — 67.199.

7. 1944-45 m. sugrižę rusai atėmė Aš
meną ir Svyrius, bet grąžino Klaipėdos 
kraštą — 65.197.

8. 1945 m. Potsdamo konferencijos 
atskirta Maž. Lietuva su Karaliaučiumi 
(15.850), pasiryžus padidinti Sov. Lie
tuvą, — 81.047.

9. Taigi, rišu sutarčių atribota etno
grafinė Lietuva su Gudijai laikinai pri
jungta dalimi (18.303 km), bet be Su
valkų trikampio — 99.350 (arba 38.363 
mylios2). Tuo būdu Sov. Lietuvos 
65.197 km2 plote esama 3.238.000 gyven
tojų (vidutinis tankumas — 50), Gudi
jai priskirtoj 18.303 km2 daly 862.000 
(vid. tankumas — 37), Maž. Lietuvoj su

Vokiečių poetas Henrikas Heine, stovė
damas prie Koelno katedros, ir jos didin
gumo pagautas, pasakė: “Sentėviai ga
lėjo pastatyti tokią dangų remiančią ir 
nuostabią gotikos-katedrą, nte turėjo lyg 
uolą stiprų tikėjimą. Bet mes teturime 
tik nuomones, o su nuomonėm tokios 
katedros nepastatomos”.

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

DIMENT’S OF HURSTVILLE v
Mūsų atstovas M. LUKAUSKAS maloniai tamstoms pasitarnaus vietoje 

arba aplankydamas jus namuose. Rašy-ki'te, skambinkite telefonu, arba užeikite 
ir įsitikinsite apie mūsų, išsimokėjimo sąlyga ir lengvatas bei galimbes.
C. DIMENT PTY. LTD. - - - - 296 FOREST ROAD HURSTVILLE

Tel.: LU2072, LU1692, LU2041-2-3.

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, vąnilijos lazdelių (1. lazdele—3 penai)^ 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

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

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas

M. FIORELLI Pty. Ltd.
W'''(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.

Printed by “Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
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